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Svarbi Konferencija SLA Centre
Antrą Dieną Posėdžiauja 
Pili Taryba ir Komisijos

Svarstoma, Kas Atsako Už Devenio Pada
rytą Susivienijimui Nuostolį

TELEGRAMA “NAUJIE
NOMS”

Vakar rytą gauta iš New 
Yorko, 12:29 vai. nakties iš
siųsta, sekanti telegrama:

“Pilnam sąstate dalyvauja 
šios komisijos: Kontrolės, Fi
nansų, Skundų ir speeialė Ty
rinėjimo komisija. Taip pat da
lyvauja šių komisijų pirminin
kai: |statų — Birštonas, Ap
švietus — Vinikas.

“Visų komisijų bendras po
sėdis svarsto esančią Susivieni-

Tarybos ir komisijų suvažiavi
mas.

P. Devenis, dėl kurio prasi
dėjo visi' šitie “trobeliai”, ka
žin kur slapstosi, nes jisai yra 
apsukęs keletą žmonių Water- 
buryje ir prieš jį yra išleistas 
teismo įsakymas suareštuoti. 
Pirmįaus jisai buvo išdūmęs į 
Lietuvą, bet vasaros gale pa
sirodė New Yorke ir dar ka
žin kokias popieras perdavė 
SLA ofisui. Dabar jisai vėl yra 
“išnykęs”.

jime padėtį.—GEO. STUNGIS”.

ši trumpa telegrama kalba 
apie SLA pastovių komisijų su
važiavimą, kurį sušaukė į savo 
nepaprastą posėdį Pildomoji Ta
ryba, reikalaujant tiems, kurie 
sulig- SLA 16-to seimo nutari
mu tyrinėjo ir ieškojo kalti
ninkų dėl skandalingos $25,000 
paskolos, duotos 1927 metais 
Devenio švogeriuf Užunariui. 
Suvažiavimas turėjo prasidėti 
ketvergo rytą, 10 vai. Iš tele
gramos matyt, kad jis tęsėsi 
dar ir vakar.
KAS ATSAKO Už SUSIVIE

NIJIMO APGAVIMĄ?
Iš kitų šaltinių “Naujienoms” 

yra žinoma, kad Devenio-Užu- 
nario paskolos tyrinėjimas iš
kėlė aikštėn, jogei dėl nuosto
lio, kurį Devenis padarė Susi
vienijimui, apgavingai išgauda
mas iš jo $25,000 paskolą, yra 
kaltas ne vien Devenis. Spe- 
cialė tyrinėjimo komisija (susi
dedanti iš waterburiečių adv. 
Lukošiaus, p. Tareilos ir p. Sen
kaus), kurią paskyrė seimo iš
rinktoji Finansų Komisija, su
rado, kad daug atsakomybės už 
tai puola ir ant Pildomosios 
Tarybos, ypač sekretoriaus p-lės 
Jurgeliutės ir prezidento p. Ge
gužio.

Finansų Komisija, priėmusi 
raportą iš tyrinėjimo komisi
jos, iškėtė kaltinimą visai se
najai (1927 metų) Pildomajai 
Tarybai ir kai kuriems atski
riems jos nariams, pasiųsdama 
tam tikras rekomendacijas 
Kontrolės Komisijai, kuri sulig 
konstitucija privalo veikti, kuo
met patiria, kad Pildomoje Ta
ryboje yra apsileidimų arba nu
sidėjimų. Kontrolės Komisijai 
pareikalavus, dabar įvyko augš- 
čiaus paminėtas Pildomosios

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

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; vidutiniai ir stipresni pie
tų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 27° ir 47° F.

Šiandie saulė teka 6:30, lei
džiasi 4:37. Mėnuo teka 5:47 
vakaro.

Reikia palinkėti, kad dabar
tinis suvažiavimas New Yor
ke tinkamu bildu išspręstų tos 
Devenio “paskolos” klausimą 
ir sutvarkytų dalykus SLA cen
tre taip, kad nė įtarimo nepa
siliktų, jogei kas nors šito šmu
gelio dalyvių tapo “nubaltin- 
tas”J

AR TAI NE SLA IŽDO 
EIKVOJIMAS?

Juo labiau tatai yra reika
linga, kad iš praeities yra pa
silikę ir daugiau paskolų, dėl 
kurių organizacija gali nuken
tėti. Tam pačiam Waterburio 
Devcniui buvo paskolinta prieš 
tai kiti dvidešimt-penki tūk
stančiai dolerių ant kitos nuo
savybės, kurią Susivienijimas, 
rodos, turės pasilaikyti už sko
lą. Paskolinta, be to, tūlam 
Makoveckui Naujoje Anglijoje 
$20,000, ir paskola negrąžina
ma. Paskolinta Lietuvos Atsta
tymo Bendrovei $40,000 ant na
mo, kuris nė nuošimčių už pa
skolą neneša. Paskolinta “Vie
nybės” Bendrovei Brooklyne 
$25,000 su sąlyga, kad ji kas
met mokėtų nuošimčius ir po 
$1,000. Bet per penkerius me
tus “Vienybė” atmokėjo tik 
vieną tūkstantį, ir dabar ji pra
šo, kad Susivienijimas nereika
lautų nedamokėtųjų keturių 
tūkstančių, bet vėl prailgintų 
paskolą penkeriems metams ant 
visų $24,000. Duota dar treje
tas tūkstančių dolerių kokiam 
ten nabašninko Paukščio gimi
naičiui mažame Pennsylvanijos 
miestelyje ant “propertės”, ku
ri iš viso nėra verta $3,000.

Tai šitaip buvo švaistoma 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje pinigai, kuomet kasieria- 
vo Tarnas Paukštis, “broliškai” 
su kitais Pildomosios Tarybos 
nariais valdydamas organizaci
jos finansus. Organizacijos rei
kalus viršininkai privalo vesti 
tokiu pat atsargumu, kaip kad 
rūpestingas šeimynos galva 
tvarko savo ūkio reikalus, feet 
ar pp. Gegužis, Paukštis, Jui*- 
geliutė ir kiti SLA viršininkai 
(dabartiniai ir buvusieji) bu
tų šitaip dalinę desėtkus tūk
stančių dolerių, kaip jie dalino 
įvairiems “geriems draugams” 
ir jų bizniams, jeigu tai butų 
buvę jų pačių pinigai?

Juo švariau bus iššluoti se
nieji vortinkliai iš SLA centro, 
tuo labiau bus patenkinti or
ganizacijos nariai.

Lamoumu aviliu ruuwj

Jersey City, N. J. — Paveikslėlis parodo gelbėtojų kuopą, traukiančią šalin automobilį, kuris 
buvo Erie traukinio užgautas ir nuneštas 200 pėdų tolumo. Du automobily buvusių žmonių 

buvo skaudžiai sužeisti, trečias išliko visai sveikas

Sovietų rusų “čeką” 
išskerdė dviejų kai? 

mų gyventojus
80 kaimiečių baudžiamojo če

kistų būrio nugalabinti už ne
norėjimą duoti komisarams 
grudų t x

RYGA, lapkr. 7. — Latvių 
spauda praneša apie baisias 
skerdynes, bolševikų čekos įvy
kintas dviejuose rusų kaimuo
se netoli nuo Latvijos sienos. 
Tos skerdynės įvyko spalių 26 
diena.

Pasak laikraščio “Latvis”, 
keletą dienų prieš tai į Dubkų 
ir Jelino kaimus atvyko sovie
tų javų rinkimo ekspedicija. 
Ūkininkams atsisakius atiduoti 
reikalaujamą javų kiekį, buvo 
pašaukti raudonarmiečiai. Bet 
kareiviai atsisakė šaudyti ūki
ninkus.

Tad, įsakymu iš Maskvos, at
vyko baudžiamasis čekistų bū
rys, ir abiejų kaimų gyvento
jai, neišskiriant moterų ir vai
kų, buvo išskersti.
' Viso čekistai paskerdė aštuo

niasdešimt asmenų. Vienas 
šventikas, apkaltintas dėl mai
što kurstymo, buvo pakartas.

Pasak laikraščio, egzekucijos 
buvo įvykintos su neapsakomu 
žiaurumu. Kai kurie maži vai
kai, kurie buvo užtikti dar gy
vi, buvo čekistų pribaigti 
smaugti.

Kremliuje kažkas 
verda

Tuo tarpu Kremliuje eina 
kažkoks virimas. Maskvos Iz- 
viestijos kasdien praneša apie 
komisarų pašalinimus ir perkė
limus. Ištrėmimas gresia to
kiems komunistų vadams, kaip 
Bykovui, Bucharinui ir Tom- 
skiui.

Bykovo grupė, kurią kompar
tijos organas Pravda vadina 
oportunistais, reikalavo, kad’ 
valdžios surenkamais javais bu
tų atpildyti bado magazinai, 
nes ūkininkai atsisakė sėti dau
giau kaip ketvirtą dalį valdžios 
numatyto žiemkenčių javų kie
kio. Jie taip pat priešinos val
džios pastangoms surinkti iš 
ūkininkų šių metų derlių. Bet 
diktatorius Stalinas yra nusi
statęs spausti, kiek galint, dau
giau iš ūkininkų ir įmanomai 

daugiau javų eksportuoti, kad 
gavus pinigų pirktis mašinoms 
ir kitokiems pabūklams, reika
lingiems penkerių metų indus
trializacijos programų i vykinti.

Neramumai sovietų
prekybos laivyne

“Leningrado”' matrosai nužudė 
savo kapitoną — Laivų kro
vėjų streikas Odesoje

RYGA, lapkr. 7- — Sovietų 
spauda praneša apie didelę ne
tvarką sovietų prekybos laivy
ne. Del sunkių darbo sąlygų ir 
maisto produktų stokos dažnai 
atsitinka, kad matrosai atsisa
ko klausyti įsakymų.

Laikraštis “Komunist” pra
neša, kad atvykusio į Suchumą 
garlaivio “Leningrad” matrosai 
paskelbė streiką ir atsisakė iš
plaukti į jurą. Kai garlaivio 
kapitonas Mclnikovas bandė 
juos prigraudenti, matrosai su 
kirviais puolė jį, mirtinai su
kapojo, o kūną išmetę į jurą.

Panašiai Odesos uoste su
streikavo laivų krovėjai, kate
goriškai atsisakę krauti vald
žios eksportuojamus grudus į 
svetimų kraštų laivus.

Banditai puolė trauki
nį, pasigrobė $40,000
OAKLAND, Cal., lapkr. 7.— 

Penki ginkluoti banditai šian
die puolė pasažierinį Southern 
Pacific traukinį No. 36, ėjusį 
iš Oaklando .į Tracy, Cal., ir iš 
pašto vagono pagrobė apie pen
kiolika maišų registruotų siun
tinių ir tarp $40,000 ir $55,000 
gyvais pinigais. Pinigai buvo 
siunčiami į Pittsburg, Cal., Co- 
lumbia Steel Workers darbinin
kų algoms sumokėti.

Didelis gaisras Mariam- 
polėj

Spalių 15 d. Mariampolėj su
degė pil. Rozentalio dveji na
mai — 68,300 lt. vertės-

Pil. Bridulio sudegė dirbtuvė 
ir tvartas — 40,000 lt. vertės.

Pil. Bagdanavičias apdegė 
gyvenamas namas — 5,000 lt. 
vertės. j .

Visų sudegusių trobesių bu
vo apdrausti tik Rozentalio tro
besiai — 80,000 lt.

Mussolini. atnaujino 
smurto žygius prieš 

fašizmo priešus
Suimta daug žymių asmenų ir 

darbininkų, kaltinamų dėl 
'konspiravimo priejš fašistų 
režimą

ROMA, Italija, lapkr. 7. — 
Diktatorius Mussolini stvėrėsi 
vėl smurto priemonių prieš sa
vo priešininkus.

Per pastarą savaitę suimta 
daugybė asmenų, įtartų kaip 
konsipiratorių prieš fašistų re
žimą. Tarp kitų -žymių žmonių 
buvo suimti Bartelo Belotti, 
buvęs finansų ministeris prem
jero Nitti kabinete; Genujos 
universiteto profesorius Renzi, 
Bergamo Technologijos Institu
to profesorius Rossi, etc.

Pirmi areštai buvo padary
ti darbininkų tarpe; paskui pra
sidėjo suėmimai profesijonalų, 
įtartų dėl liberalių ir radika
lių politinių pažvalgų ir nepa
lankaus nusistatymo fašizmui.

Prancūzai suėmė 47 an
tifašistus

PARYŽIUS, lapkr. 7. — Pa
ryžiaus priemiesčiuose policija 
suėmė keturiasdešimt septynis 
italus, antifašistų organizacijų 
narius. Tūli jų bus ištremti, 
kiti padėti policijos priežiū
roje.

Linčininkai išteisinti

WALHALLA, S. C., lapkr. 
7. — Prisiekusių posėdininkų 
teismas išteisino dešimtį vyrų, 
kurie buvo apkaltinti dėl žmog- 
žudybės ryšy su linčavimu Al- 
leno Gireeno, 52 metų amžiaus 
negro.

Meksikos kareiviai pa
korė tris banditus

MEKSIKOS MIESTAS, lapk. 
7. — Cuernavacos praneša, 
kad kareivių kuopa sugavo tris 
banditus, kurie tuojau buvo pa
karti dėl grasos kitiems bandi
tams. Banditai užpuldinėjo ke
liaujančius automobilistus.

Sovietų raudonarmie
čių vado pabėgimas
VILNIUS, lapkr. 7. - Dis- 

nos rajone per sieną j Lenki
jos pusę atbėgo rusų karinin
kas V. Michailovas, vienos rau
donosios armijos sovietų Balt- 
gudijpje dalies vadas.

Michailovas atvyko pilnoj ka
rininko uniformoj ir pareiškė, 
kad bėgęs iš Rusijos dėl poli
tinių priežasčių.

Urugvajai taip pat 
gresia revoliucija
MONTEVIDEO, Urugvaja, 

lapkr. 7. — Ir Urugvajos res
publikai gresia revoliucija. Vie
tos spaudos pranešimais, Bra
zilijos pasieny i;evoliucininkai 
koncentruoja stiprias ginkluo
tas jėgas, kurioms vadovauja 
Nepomuccno Saravia. Revoliu- 
cininkai rengiasi žygiuoti į so
stinę ir nuversti esamą vald
žią.

Saravia yra nacionalistų par
tijos vadas. Nacionalistai yra 
priešingi vyriausybės sumany
mui paskelbti prezidento ir kon
greso rinkimus šio mėnesio pa
baigoj. Dabartinio prezidento, 
Juano Campisteguy, kadencija 
baigiasi ateinančių metų vasa
rio 28 dieną.
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Darbicčių kandidatas 
pralaiir<jo rinkimus
LONDONAS, lapkr. 7.—Par- 

lamento papildomuose rinki
muose Shipley apskrity buvo 
išrinktas konservatorių kandi
datas Lockwood, gavęs daugiau 
balsų už darbo partijos kandi
datą Robinsoną.

Iškilmės Maskvoje
MASKVA, lapkr. 7. — Mas

kva šiandie su dideliais raudo
nosios. armijos paradais šven
tė trylikos metų bolševikų re
voliucijos sukaktuves. Paradai 
įvyko Raudonojoj aikštėj.

P. Radvilaitė pasauli
niam Tautų Sąjungai 

remti lygy kongrese
KAUNAS. — Danzige prasi

dėjo tarptautinis Tautų Sąjun
gai remti lygų kongresas, da
lyvaujant atstovams iš 20 kra
štų. Musų tautietė — p. Rad
vilaitė atstovauja Tautų Sąjun
gos sekretoriatui.

Kalėdos
Jau netoli.'

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te- 
A legramą per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki iį vakaro.

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

Sovietų “negrįželių” 
armijos didėjimas

Dar du “torgpredų.” užsieniuos 
valdininkai atsisakė grįžti į 
Maskvą

RYGA, lapkr. 7. — Sovietų 
prekybos atstovybės Rygoje na
rys Azarovas, pirkimų skyriaus 
viršininkas, atsisakė grįžti į 
Maskvą. '

Jis padarė lygiai taip, kaip 
kad neseniai Paryžiaus “torg- 
predo” narys Naumovas. Ga
vęs įsakymą grįžti į Maskvą, 
Azarovas sėdo į traukinį, išei
nantį į Maskvą, bet pakeliui 
vienoj nedidelėj geležinkelio 
stoty slapta išlipo iš vagono ir 
automobiliu sugrįžo atgal j Ry
gą.

Dubrovskis atsisakė grįžti
PARYŽIUS, lapkr. 7. —Vie

tos sovietų prekybos palatos 
atstovas M. Dubrovskis atsisa
kė grįžti į sovietų Rusiją ir 
visai' nutraukė santykius su 
Maskva.

Brazilijos vyriausybe 
sušaudė 50 komu

nistų
RIO DE JANEIRO, Brazili- 

ja, lapkr. 7. — čia tapo sušau
dyti daugiau kaip penkiasde
šimt komunistų, kurie, kaip pa
aiškėjo, revoliucijos metu, spa
lių 27 dieną; klastingu budu 
išprovokavo Rio de Janeiro gat
vėse kautynes tarp policijos ir 
kareivių.

Tždas grąžino Chic^gos 
milijonieriui $20,425
WASHINGTONAS, lapkr. 7. 

— Iždo departamentas praneša, 
kad Vincentui Bendixui, Chi- 
cagos fabrikininkui ir milijo
nieriui, tapo grąžinta $20,425 
jo tariamai permokėtų taksų.

Prancūzai už trylikos 
mėnesių metus

ROCHESTER, N. Y., lapkr. 
7. — Nacionalinė franeuzų eko
nominė taryba savo susirinki
me Paryžiuje priėmė rezoliuci
ją kalendoriui reformuoti, į- 
steigiant trylikos rųėnesių me
tus.

Tokią žinią gavo čia George 
Eastman; Amerikos kalendo
riaus reformos komisijos pir
mininkas.
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vairius

Dreyfuso byla naujų 
faktų šviesoj

Dreyfuso bylos atgarsiai. — 
Schvvartzkoppeno užrašai. — 
Esterhazy vokiečių ambasa
doj. — Pasiūlymas tarnauti. 
—Pagarsėjusia “bordeno”. —. 
Kapitono Dreyfus areštavi
mas. — “Kanalija
—Kodėl Schvvartzkoppen ty-

Dubois

Dreyfusą”). Schvvartzkoppen 
buvo vokiečių atstovybes kariš
kas atašė Paryžiuj. Dreyfuso 
reikale jis sulošė neįmanomai 
svarbią, rolę. Jis buvo vienas 
iš nedaugelio, kuris iš pat pra
džių žinojo visą tiesą, — žino
jo, kad Dreyfus yra nekaltas. 
Bet jo tarnybos pareigos nelei
do jam tą tiesą aikštėn iškelti.

“Dreyfuso reikalo atpainioji- 
mo reikia ieškoti Schvvratzkop-

įėjo? —Dreyfuso “degredaci- peno užrašų knygel6j”, - rašė
Emile Zola. Nuo to laiko prar 

[ ėjo 30 metų. Ir (tabar tapo 
Europos1 paskelbti dokumentai, kurie 
nemažai pilnai patvirtina Zolos sampro- 

Sakoma, kad mirdar

Prieš kiek lajko 
spaudoj vėl pasirodė 
straipsnių apie, savo laiku pa- tavimą. 
skilbusią Dreyfuso bylą. Gero-unas Schvvartzkoppen sušukęs 
jus tos bylos jau keli metai franeuziškai: “Prancūzai, klau- 
kaip ramiai sau gyvena tarp sykite manęs, Dreyfus yra ne
artimų sau žmonių, šiandien kaltas!” Jeigu jis tuos žodžius 
Francijoj jau niekas neabejoja, butų galėjęs pasakyti 1894 m. 
kad Alfred Dreyfus buvo auka karo teisme, tai Dreyfus nebu- 

, Tačiau ta 
rojalistai nuobo-' byla atnešė ir šiokią tokią nau- 

i-Įdą: ji ant visados išgydė Frau- 
kvailus prasimanymus, eiją nuo-antisemitizmo.

Tačiau ir jie tai

vieno šlykščiausių sąmokslų pa- ' ų buvęs nuteistas. 
Saillyj Tik 1 l-»vln olnauo i-»» Sinlrii
džiaj vis dar tebekartoja viso-į 
kius 
apie žydus, 
daro gana sarmatlyvu tonu.

Bet kodėl dabar iš naujo 
kilo triukšmas? Kodėl laikraš
čiai vėl įdėjo pagarsėjusį Emi
le Zola laišką “J’accuse”? Ko
dėl laikraščiai vėl pradėjo iš 
numirusių kelti užmirštą daly
ką? Andrei Siedych į tuos 
klausimus atsako maždaug se
kamai :

Tai atsitiko todėl, kad visai 
neseniai Europos ir Amerikos 
laikraščiuose pasirodė pulkinin
ko Schvvartzkoppeno raštai, ku
rie vėliau tapo išleisti knygos 
formoj vardu “Die Warheit ue- 
ber Dreyfus” (“Tiesa apie

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninei.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolią 
ir mokslinis gydymas. Dr. Schy’man at
vežtas ii Rytų, jus pagydys. Be peilio. 
l>c ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gvdymosi namie. Pilė Depe., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė.. Chicago.

Paminkhj Išdirbyste
Vienatinis Lie- V 
tuvis Vakari- a 
nčse Valstijose 
išdirba Euro- < 
piškus ir A- 
rikoniškus ak- 11
menius pamin- (iL
klus. PasbdB'IroęsF!ę'AiU lV W
kibias didžlau- 
sias. Kainos ytt 
pi iriausios. 

Pirmas prie- 
šais šv. Kaži- ’Teffi&tsLfr 
miero kapines ( 
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių
3958 W. Ulth St., Chicago. Iii

Tel. Beverlv 0005

Prie progos bus pravartu pa- 
. žymėti, kad laike pasaulinio 

karo Schvvartkoppen tapo pa
keltas į generolus. 1917 m. jis 
tapo sunkiai sužeistas ir mirė 
nuo žaizdų. Tarp visokių jo 
raštų buvo surasti ir užrašai 
apie Dreyfusą. Tie užrašai pa
teko į Bernhard Shvvertfegerio 

I rankas. Tasai tinkamai juos, 
sutvarkė ir paskelbė spaudoj.

Schvvartzkoppen pasakoja, 
kaip birželio. 20 d. 1894 m. į 
vokiečių atstovybę Paryžiuj at-* 
vyko kažkoks franeuzas ir pa

reiškė, kad jis norįs matyti ka- 
! rišką atašę. Vizitorių atvedė 

į Schvvartzkoppeno kabinetą. 
Atvykusio akys bėginėjo į vi
sas puses. Matomai, jis buvo 
neramus. Apsirengęs jis buvo 
civiliai, bet Schvvartzkoppen 
tuoj pažino, kad tai buvo fran
euzų armijos karininkas. Atro
dė jis kokių 45 metų amžiaus; 
matėsi šiek tiek žilų plaukų.

Įsitikinęs, kad kabinete nieko 
daugiau nėra, įdiėjusis prisista
tė; generalinio štabo karinin
kas. Savo vardą (tai buvo Es
terhazy) jis pasakė tik antrą 

i kartą atvykęs j atstovybę.
—Aš padarysiu jums pasiū

lymą, —tarė karininkas, — po 
Į kurio jus į mane žiūrėsite kai- 
• po į niekingą sutvėrimą. Pasi
rinkimo nėra, aš viską gerai 
apgalvojau. Jeigu mano ban
dymas neturės pasisekimo, tąi 
man palieka tik viena išeitis: 
paleisti kulką Į kaktą.

Toliau 
kad jis 
išgelbėti 
vaikus.

čiams buvo labai svarbus. Ne
žiūrint į tąi, Schvvartzkoppen 
bandė dar kartą įtikinti kari
ninką, kad toks žygis yra la
bai niekingas. Esterhazy be 
jojkio dvejojimo pareiškė, jog 
jis viską apgalvojęs. Jis žadėjo 
pristatyti informacijų ne tik 
apie franeuzų, bet ir apie rusų 
armiją. Ir už visą tą patarna
vimą reikalavo tik 2,000 fran
kų per mėnesį. .

Karo agentas apie tą pasiūly
mą tuoj pranešė Berlynui, iš 
kur gavo įsakymą palaikyti su 
franeuzų karininkų ryšius; į 
gaunamas informacijas 
nešti atsargiai 
nuolatinės algos 
mokėti atskirai 
“patarnavimą”.

Nuo tos dienos Esterhazy pa
sidarė nuolatiniu vokiečių am
basados lankytoju. Per trum
pą laiką jis pristatė daug svar
bių informacijų: žinią apie ren
giamą ekspediciją. į Madagas- 
'karą, naujos kanuolės, ploną, vi
sokias slaptas instrukcijas* ir 
1.1. Kiekvieną kartą Schwartz- 
koppen jam mokėdavo, kartais 
1,000 frankų, kartais mažiau.

Rugpiučio mėnesio pabaigoj. 
Esterhazy atnešė į atstovybę 
pagarsėjusią “bordereąu”. Tai 
buvo sausas sąrašas dokumen
tų, kuriuos šnipus* siūlė parduo
ti vokiečiams. Tuo laiku at
stovybėj Schvvartzkoppeno ne
buvo. Tad Esterhazy perdavė 
“bordero” raštininkui ir ramiai 
sau pasišalino.

Raštininkės pareigas ėjo tū
la franeuzė Bastein.. Schvvart- 
koppen bijojosi tos moters. Bet. 
ambasadorius tikrino, jog jąja 
galima pasitikėti. Priegtam ji 
buvo nepaprastai kvaila* . Ta
čiau nežiūrint į tai, Bastein 
sugebėjo tinkamai tarnauti 
franeuzų “2-jam biurui”, —ti
ksliau sakant, šnipinėjimo de
partamentui. Aišku, kad tas 
kvailumas buvo tik nuduotas.. 
Francuzams ji buvo nepapras
tai naudinga, kadangi iš vokie
čių atstovybės pranešdavo 
daug svarbių paslapčių. Jai 
paprastai reikėdav'o Išvalyti ka
riško atašė kabinetą. Ji su ypa
tingu atsidavimu tėmijo dėžę, 
kur buvo išmetami nereikalin
gi popieriai. Visus popierius,, 
kuriuos vokiečių agentas suplė
šydavo į smulkius 
Bastein surinkdavo 
vo kur reikia.

Dabar mes kaip
me prie Drefuso reikalo. Fran
euzė jau seniai buvo susido
mėjusi Esterhazy 
mais. 
vertą 
kentė 
prato,
įmanomai svarbus. Bet 
ryti ?

Vogti dokumentus', 
dar nebuvo peržiūrėję
vvartzkoppen, ji negalėjo, 
mani moteris tuoj surado iš
eitį: suplėšė “bordero” į mar 
žyčius sklypelius, kaip tai ga
lėjo padaryti pats agentas, o 
paskui savo “radinį” nunešė į 
“antrąjį biurą”, čia ji pareiš
kė, kad dokumentą. radusi 
Schwartzkoppeno dėžėj. Tuo 
tarpu Schwartzkoppen to “bor
dero” niekuomet nebuvo ma- 

’ tęs. Kažkodėl Esterhazy su 
savo šefu niekuomet apie tai 
irgi nekalbėjo. Apie “bordero” 
Schvvartzkoppen sužinojo dviem 
metam prabėgus po Dreyfuso 
bylos, kai laikraščiuose tilpo 
faksimilė.

“Antrame Biure” bordero par- 
darė tikrą sensaciją. Buvo aiš
ku, kad vokiečiams tarnauja 
kokis tai stambus šnipas. Iš 
suminėtų sąraše dokumentų bu
vo galima spręsti, kad šnipas 
tarnauja generaliniame štabe ir 
yra artileristas. Pradėjo ieško
ti kaltininko. Pulkininkas Fab- 
re greit surado jį — asmenyj 
kapitono Dreyfuso. Kai kuriais 
atžvilgiais tai buvo neištikimas 
žmogus. Pirm visko jis buvo 
žydų kilmės. Paėjo iš Alzaso, 
kalbėjo vokiškai. Ji matė nu- 
žiurimoj moterų kompanijoj,. 
Dreyfusą areštavo. Per ištisas

atsi- 
ir kritiškai; 
neskirti, bet 
už kiekvieną

sklypelius, 
ir nunešda-

tik prieina-

pareiškė, 
ubagystės 
žmoną ir 
esą labai

atsi lauky- 
Gavusi iš jo didelį kon- 

su dokumentu, ji neiš- 
Ji tuoj su

yra ne
kas da-

ir atplėšė jį.
kad dokumentas

Esterhazy 
privalo nuo 
sergančią 
Pinigai jam

i. Tuo tvrpu neturįs 
jokios galimybės įsigyti pinigų

Todėl jis,esą

kuriuos
j Sch-

Su-

----------------------------—■■-■■■' '■■—   ■■ —

Phone Virtinis 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
1556 So. Rockwell St..

CHICAGO. ILL.
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Aplankykit savo gimines ir drau- a 
gus per ateinančias Kalėdų šven- P 
tęs. Keliaukit populiariais HOL- | 
L. AND laivais.

VOLENDAM ........ Gruodžio 9
ROTTERDAM ... Gruodžio 13

Šie išplaukimai bus asmeniškai 
vadovaujami šios linijos* atstovų

Informacijų kreipkitės pas 
bet kurį agentu ar į

HOLE AND-AMEBL1C Ą LINE
40 N. Dearborn St., Chicago

IŠMOKIT DEZA1NINIM4
/V Dezaininimas ir siuvimą?

C Arėsiu moka didele aiva 
lūs eralite išmokti šio fie- 

/mHjR '•ai apsimokančio užsiė- 
i a® n i m o i trumpa laika. Di- 

nlomos išduodamos. Ra- 
d«l nemokamos 

knyvelėF.
fjĮĮk MASTER COLLEGE 

’ ‘ F* Kaanicka.
Principalas

190 N. Stote St, k. Lake St. 10 n.

| sąžiningu bildu.
! ir nusitaręs pasiūlyti savo pa- 

, tarnavimą vokiečių karo de- 
.| partamentui. Už gerą atlygz- 

I nimą jis galįs pristatyti daug 
svarbios medžiagos.

Militariškiems agentams kar
tais prisieina naudotis šnipų 
patarnavimu. Bet tokios rųšies 

į pasiūlymas negalėjo nesukelti 
pasibiaurėjimo. Juo labiau, kad

* Esterhazy veikė perdaug jau 
. ciniškai. Pulkininkas Schwartz- 
[ koppęn griežtai atsisakė priim- 
; ti pasiūlymą ir patarė francio 

zų karininkui užmiršti apie
Į savo atsilankymą vokiečių at- 
! stovybėj.

Bet generalinio štabo 
į ninkas laikėsi vis savo. 
•Į girdi, viską apgalvojęs: 
i kios išeities pas jį nėra.

tiek įkyrėjo, kad Schvvartzkop
pen priverstas buvo išprašyti 

f jį lauk. Išeidamas Esterhazy 
pareiškė, kad už kelių dienų jis 
vėl sugrįž.

Savo pasižadėjimą jis išpil
dė. Bet šį kartą jis atėjo ne 
su tuščiomis rankomis. Estąr- 

e 

hazy atsinešė su savimi 74-to 
pulko mobilizacijos instrukci- 
ju«. Tai? dokumente vokie*

kari-
Jis, 

k i to
ji s

NAUJIENOS, Chicago, UI— |<BR „ ,!)1IFI,,-----
dvi savaiti tas įvykis buvo pa- 
slaptyj laikomas.

Tardymas buvo vedamas tfu 
didžiausiu šališkumu. Pulkinin
kas du Ęatit, kuris žuvo pa
sauliniame kare, tiesiog kaukiu 
no DreyfUsą, versdamas jį 
šimtus kartų perrašinėti bor
dero. Naktimis pulkininkas 
prikeldavo Dreyfusą iš miego 
ir spirdavo jį prisipažinti, ža
dėdamas pasigailėjimą... Tačiau 
Dreyfus atkakliai tvirtino, jog 
jis’ niekuo nenusikalto, todėl 
nematąs jokio reikalo prisipa-' 
žinti.

Tuo tarpu laikraščiai pradė
jo rašyti apie, areštavimą ka
pitono Drefuso, stambaus vo* 
kiečių šnipo. Kai kurie laik
raščiai pranešė, kad šnipas ta
po susektas pasiremiant doku
mentu, kuris buvo rastas vo
kiečių kariško agento dėžėj.

Vokiečių ambasadorius ir 
Schvvartzkoppen pasipiktino: 
Dreyfutf niekuomet nebuvo jų 
agentu, ir to žmogaus virdas 
ambasadoj niekam nebuvo ži
nomas. Ambasadorius aplankė 
užsienių reikalų ministeriją ir 
respublikos prezidentą, ir pa
reiškė, jog kariškas agentas 
nieko bendra neturi su Drey
fus. Ambasadoriaus pareiški
mas tilpo ir viename laikrašty. 
Tačiau jokio' įspūdžio nepadarė. 
“Patriotiškai’’ 
raščiai padare 
dą: iš vokiečių diplomato kito
kio pareiškimo juk ir nebuvo 
galima, tikėtis.

Įrodymų,’ kad Dreyfus yra 
kaltas, nebuvo jokių. Eksper
tai, kurie lygino Drefuso ran
kos raštą su bodero, pasidalinę: 
vieni tvirtino) kad bordero pa
rašė Dreyfus, kiti griežtai tai 
užginčijo. Kaip tik tmo laiku 
į franeuzų rankas pateko, kitas 
dokumentas, kuris byloji sulošė 
•nepaprastai svarbią rolę.

Schvvartzkoppfen palaikė ge
rus santykius* tfu Italijos kariš
ku agentu. Abiem tarnavo 
smulkus šnipas •> Dubois, kurį 
agentai, vadindavo tiesiog “can- 
aille de D.” Ir/stai vienas kon- 
fidencialio: turinio laiškas/ ku
riame ėjo kalbu apie “kanali- 
ją D.”, pateko į franeuzų vy
riausybės rankas. Kartu su 
laišku buvo siunčiami franeuzų 
tvirtovės plunai, kuriais domė
josi Italijos generalinis štabas. 
Kas buvo tas “canaille D.?” 
Žinoma,— Dreyfus. Laiškas tapo 
prikergtas k prie Dreyfuso by-t 
los ir suvaidinę nulemiančią 
rolę. *

Pateko, į franeuzų rankas ir 
Italijos kariško agento telegra
ma, kurią jis pasiuutė savo val
džiai, 
se,

nusistatę Įnik- 
savotišką išva

Kadangi laikraščiai ra- 
kad Dreyfus tarnavę ne 

tik vokiečiams, bet ir italams, 
kariškas’ agentas prašė sa

vo valdžios užginti tuos ganr 
dus. Tos telegramos turinys 
buvo tyčia iškreiptas ir kariš
kam teismui

tai

1 "lĮRT- ■ 

buk Italijos kariškas agentas 
savo vaildžiąi pranešęs: “Drey
fus areštuotas. Stverkitės rei
kalingų priemonių!” Tokiais 
tai begėdiškais ir šlykščiais’ me
lais buvo paremta visa byla.

Pasiremiant melagingais do
kumentais, Dreyfus tapo pa
smerktas ir išsiųstas į Velnio 
Salą. Schwartzkoppen vis dar 
nežinodamas tikrosios dalykų 
padėties, tvirtino, kad Drey
fus nukentėjo už kieno tai 
kaltę. Bet kieno? Jo akys 
atsidarė tik 1896 m., kai 
Paryžiaus laikraštis įdėjo pas
kubusio bordero faksimilę. Pa
žvelgęs į laikraštį, Schwartz- 
koppen tuoj suprato. Bordero 
rankos raštas jam buvo labai 
gerai žinomas— tai buvo 
terhazy rankos raštas.

Ką jis turėjo daryti? 
pasakoti visą teisybę, kaip 
tavo sąžinė? Be,t tai daryda
mas, jis* butų turėjęs išduoti 
šnipą Esterhazy, kas galėjo 
turėti labai nemalonias pasek
mes. Todėl jis nutarė tylėti 
ir paslaptį neišduoti iki pat 
mirties... Priegtam Dreyfus jau 
turėjo užtarėjų ir karo minis
terijoj, —ten jau buvo žinoma, 
kad tikrasis kaltininkas yra Es
terhazy. Praėjo vienok dešim
tis metų, kol kapitonas Drey
fus tapo visiška j išteisintas.

Schvvartzkoppeno užrašai da
ro skaitytojams šiurpų įspūdi. 

,Yj>ąč vaizdžiai yra aprašyta 
Dreyfuso “degredacijos” cere\ 
monija karo mokyklos kieme. 
BuVo sustatyti į eiles keturi 
tukstąučiai kareivių. Kada pa
sigirdo būgnų garsas, artileris
tai atvedė išbalusį, kaip drobę, 
Dreyfusą. Unter-oficierius’ nu-; 
piešė nuo jo epoletus ir sulau- 

kapitono kardą, Dreyfus 
šaukė:

— Kareiviai! Aš esu nekal
tas! Prisiekiu,‘kad nekaltas!

...... ............... ■

šeštadienis, lapkr. 8, 1930

Tegyvuoja armija! Tegyvuoja 
Franci j a!

O minia aplinkui ūžė ir iš jos 
tarpo girdėjosi balsai: '"Mirtis 
išdavikui!”

ri prisiiminti apie savo bylą. 
Vienok kuomet jis perskaitė 
Schvvartzkoppeno užrašus, tai 
esą. neiškentė nepasakęs: “Koks 
jis buvo niekšas, -tas Esterha
zy”.—K. A.

Kai pasirodė tie užrašai, tai 
laikraščių reporteriai tuoj nu
vyko pas Dreyfusą. Bet pasta
rasis atsisakė kalbėti apie tą 
reikalą. Tik jo supus pareiš
kė, kad tėvas niekuomet neno-

RAUDONOJI GYSLA
Gydymai; pasiunčiamas kiekvienam ken- 
tčtojui išbandymui. Jei patenkintas, pri- 
siųsk $1. Rašyk šiandie.

1. KYBECO,
Į.. 1944 N. Damen Avė., Chicago.

MICROPHONC!
Ir Dirbkite Sau 
Rekordus Namie 

Su Nauja
Es

Pa-
dik- Victor Radi®

Rekordus Dirbančia

ElectrolaS

11E-57
Kainu $285.00 

(Be Kadiotronu)
3 INSTRUMENTAI

VIENAME

RADIO. GKAMOFONAS ii- HEKOHDŲ GAMINTOJAS j 
Taigi (lidžiausis Victor muzikalis instrumentaš, kokio 

dar iki šiol nebuvo.
Ateikite i Peoples Furniture Co. Krautuvę šiandien 

paniatykit ir išgirskite šį naują instrumentą.

KE1KALAUKITE NAUJAUSię VICTORi ^REKORDŲ

V-

10 Inch; Listo Kainos T 5 į
Gersim, Broliai, Uliavosim 
Žydu Bėdos

[ Deimantas Polka 
V-140411 Gilynas Polka

PadiUM Grupl

Kaimas Orkestrą

BpeclaltatM gydyme chronllkų ir Banjg n

W ’S«S» •‘B 
KU P« tikrą tpedallatą. kurta aefclaua jqa« 
kur |r kiu Jnm» akaudu. liet oata paaaky 
oo f$Juuao ilegsamląayiioo—kaa Juma yra

Dr. J- E. Zaremba
20 W. Jodwon BJvd^ qetoU Stoto St 

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO., ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ur 1 po 
o’Fty, dmo 5, iki 7:tfQ vakaro. Ned* 

Hnl nuo m rvto iki 1 do ni«to

I Užmiršai Tėvu Kapus V-14042( Ua|y|nB 

Vesefis-Polka 
Pasikalbijimo Paika 

Chicago Vcseliy Crk. ir J. žuropas
Linksmi draugai—Polka 

V-14037 į Gero upor-Polka Armonikas

{Ląimfc—Polka 
Diiaugsmliigas— Polka 

Styguotų Orkestrą

Jonas Butėnas

V-

10 inch; Listo J£ajnos

<> mm, 5 AnykHių Merginos Vdtko OrkestrąVrl4Q01 į Sp)aBi KtinhlU VjtJlov(> OrkMtra
{Motule Mano

Pirmyn i kovų
Sv. Marijos Lietivių Choru 

Ant Avelio dvaroV-14026j Sogrižlmas Sv. Marijos Lieto,iq Choru 
Reginos—Pnlka 
Aukso Žuvitė Polka

Victor Lithuanlan Oreh Ir 
Padaaus Gripą

V-140281

V 14090-' Už«««nlo$ V-14C23 ( Linomlnis 
f Palfč Salnneliš 

8063E Ant Kalnelio Po Kalnelio 
Vintkevliius-Namhko

žuronas h- Gripą

Tegul būna Mikrofonas kiekvienuose namuose 
Peoples Krautuvės yra parankiausia jį įsigyti.

bettek
'"^U=^^^j^lNGForThe HOMES

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

perstatyta, kad yra naudingos.'

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
■

šis bankas kviečia jūsų 
biznį kadangi

Jis yrg Saugus
Jią yra Stiprus
Jis yra Vedamas Gabių Bankicrių

CHICAGO LAWN STATE BANK 
& TRUST CO.

63 gt. prie Kedzie Avė.
k •’ . * , ' '*■

U J

=ssssss
—*

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKfiS BANKOJ, KURIOJ
TUKSIANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

"STIPRUS VALSTMJNIS. BANKAS”

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas R.ichmond\ gatvės Kampas Mapletvood gatvės

■ v .»•,<*14’
KT»4.,i |;>

3514*16 Rootacralt Rd. 
arti St, l/ouu A.vo. 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. K«dzie 8902

1739 Sq. Halsted St. 
I

Moters!
Apdrauskite

Savo Kailinius

už mažą
Atlyginimą

apsaugokite juos nuo liold up'ų, ugnies, panielimo, 
vagystės. Juk tankiai atsitinka kad per neapsižiūrė
jimą padėkime paliksite juos teatre — ir sugrįžus ne
berasite. Tai čia ir yra proga už mažą atlyginimą ap
sisaugoti.

Padarykite tai tuojaus asikreipdamos į

______________________________
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mieli.

\ plaukymas Grand Rapids 
kolom jos

Kaip žinia, dabar pas žmones 
yra gana daug laiko. Tad per
eitos savaitės pabaigoj suma
nėme aplankyti Grand Rapids 
lietuvių koloniją. Išvykau su 
savo draugu M. Cibulskiu. Pir
miausiai, žinoma, pasiryžome 
aplankyti savo gimines ir drau
gus.

Kelias iš Detroito į Grand 
liapids gana geras. Nuvažiuoti 
ėmė tik truputi daugiau, kaip 
tris valandas. Pirma stotis bu
vo Giedrius, kuris, reikia ma
nyti, yra, ilgiausiai šiame mies
te išgyvenęs lietuvis. Jis turi 
savo namą ir puikiai gyvena. 
Po gerų pietų sumanėme ap-' 
lankyti kitus draugus. Tarp jų 
buvo ir SLA. 60 kuopos pirmi
ninkas' Aleksynas, dar gana 
jaunas žmogus, bet daug jau 
yra pasidarbavęs Susivienijimo' 
labui. Bekalbėdami visi priėjo-1 
me prie vienos išvados: Michi- 
gan valstijai yra reikalingas 
Susivienijimo apskritys. Tik 
tada gal butų galima sėkmin
gai suorganizuoti musu jauni- 
mą.

Aleksynas nuvežė mudu pas 
kaj kuriuos biznierius’ ant Le- I nard St. Būtent, pas l rbonavi-: 
čių ir Dėdyną. Abu gerai gy ; 
vena ir daugiausiai biznio daro' 
iš lietuvių. Pas Dėdyną paval
gėme šaltos košės ir kiek pasi-j 
kalbėję išvykome savo keliais. į 
Norėjome aplankyti ir kitus! 
Susivienijimo darbuotojus, bet j 
de! laiko stokos to negalėjome j 
padaryti. —J. Ambrose.
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Winnipeg, Canada
Aiškumo dėliai

Jau bent kelis kartus' mane 
“Naujienose,” išgarbavojo “ku- 
kurbezdžiu”, fašistu, batlaižiu 
bei neteisingų žinių skleidėju 
per “Vienybę”.

Atsakyti “Vienybėj” j visus 
“Naujienose” tilpusius apie ma- 
neaprašymus aš nematau rei
kalo, nes “Vienybės” skaityto
jams nebus žinoma kas “Nau
jienose” būva rašyta. Todėl, 
nors aš ir tautiškai esu nusi
statęs, bet skaitydamas “Nau
jienas”, kurias pas mus galima 
rasti pas kiekvieną pažangesnį 
lietuvi, aš įsitikinau, kad jos 
svetimų nuomonių nevaržo ir 
leidžia skirtingo nusistatymo 
žmonėms savo nuomones iš
reikšti. Kadangi apie mane 
“Naujienose” buvo keletą kar
tų rašyta, tad manau, jog bus 
ir man suteikta vietos pasiaiš
kinti.

Pirmiausiai turiu pasakyti, 
jog aš neesu jokis fašistas. Esu 
toks jau darbininkas, kaip ir 
visi į Kanadą atvažiavę lietu
viai, kurie tikėjosi čia geresni 
duonos kąsnį užsidirbti. O įtar
ti mane fašistu vien tik todėl, 
kad rašau į “Vienybę”, yra ne
teisinga. Aš kartas nuo karto 
taip pat parašau ir į demokra
tiškai nusistačiusią “Sandara”. 
□ kai dėl to, jog aš j “Vieny- 
ję” rašau neteisingas žinias, 
tai turiu pasakyti štai ką: drg. 
\. Beniušis “Naujienose” sa
vo, jog aš neteisingai pavadi
nęs jį komunistų partijos na
riu. Tiesa, aš taip padariau. 
Bet patarlė sako, jog kas dir
ba,. tas ir klysta.

Taip ir su manimi pasitaikė. 
Dalykas toks, kad K. P>eniusis

priklausė ALDLD 217 kuopai, 
kurį randasi Winnipege. Vė
liau dėl Pruseikos ir “Laisves” 
redaktoriaus V. Paukščio begė
diškų ant jo puolimų už tai, 
kad jis “Naujienose” parašė 
tikrą, teisybę apie komunistiš
kos literatūros platinimą, Be-f 
mušis iš tos organizacijos pa
sitraukė. Reikia pasakyti, kad 
Beniušis teisingai įspėjo Kana
dos lietuvius saugotis komunis
tų literatu ros’, kadangi už to
kios literatūros platinimą val
džia ima už pakarpos. Tada per 
“Laisvę” V. Paukštys apšaukė 
Beniušį “buržuazišku agentu” 
ir dėl jo nusidėjimų buvo pa
siryžęs net visą kuopą likvi
duoti. Beniušis, nenorėdamas, 
kad dėl jo pakriktą organizaci
ja, pats iš ALDLDį 217 kuopos 
pasitraukė.

[Pacific and Atlantic Photo]

Mrs. William Boyce Thomp
son iš Yonkers, N. Y., išrink
ta Magma Arizona Geležinke
lio direkcijos pirmininke.

REVOLIUCIJA 
SKALBYKLOJE!
Revoliucinis Naujas Muilas — nesenai už

patentuotas išradimas p. Stephen Lighter, 
pirmą kartą skalbimo istorijoje padaro 

galimu suteikti tą patį švelnų skalbimą jū
sų paprastiems naminiams skalbiniams, ko
kis ikišiol buvo teikiamas tiktai puikiau
siems šilkams ir vilnoniems daiktams.

TIKTAI TYRAS MUILAS IR MINK
ŠTAS VANDUO yra vartojami šiuo 
nauju procesu, kuris ypač siekiasi 
PRAILGINTI amžių jūsų skalbiamų

jų daiktų.
Dabar su pagelba šio naujo švelnaus skal- 

bimo proceso jūsų skalbiniai du sykiu il
giau devėsis, jūsų švelniausias spalvos ne
nubluks ir nesirainuos.

Kainos pasilieka tos pačios — nėra pa
keltos.

Del platesniu žinių ar dėl bandomojo skal
bimo, tuojaus telefonuokite

A merican
LAUNDRY

INCORPORATED

(Po asmenine priežiūra paties išradėjo p. STEPHEN LIGHTER) 
9

925 South California Avė.
Tel. Seeley 4200

Na, o juk pas visus lietuvius 
yra įsigyvenęs tas supratimas, 
kad ALDLD yra komunistų or
ganizacija. Del tos priežasties 
aš ir parašiau, kad K. Beniu
šis iš komunistų partijos pasi
traukė. Tas faktas, kad tos 
organizacijos toli-gražu ne visi 
nariai yra komunistai,’man ne
buvo žinoma.

Kada Beniušis įsižeidė dėl 
pavadinimo jį komunistu, tai 
aš tuoj susiradau tos organi
zacijos konstituciją ir ją per
skaičiau. Man pasirodė aišku, 
jog prie jos priklauso ir neko- 
munistai. Todėl aš atsiprašau 
drg. Beniušio, kad neteisingai 
pavadinau jį komunistu.

Dabar apie J. Čekanausko 
korespondenciją, kuri tilpo 
‘•‘Naujienų” No. 256. Jis sako, 
jog visame Winnipege randasi 
tik trys aklos Maskvos davat
kos, komunistų “troika”. Mini 
jis taip pat, kaip K. Ginkus 
rašo Beniušiui laišką, kuriame 
apšmeižė vietos lietuvius. Jis 
prašė Beniušio tą jo laišką 
“sufiksinti” ir pasiųsti į “Ke
leivį” kaipo korespondenciją. 
Visas Ginkaus tikslas buvo ap
šmeižti tuos lietuvius, kurio 
yra nusistatę prieš komunis
tus. Čekanauskas taip’pat ra-, 
šo, jog komunistai Piane įtiki
no, kad “kukurbezdžio” auto
rius yra K4 Benušis.

Turiu pasakyti, jog komunis
tai tikrai man melavo ir įtiki
no, jog kaltininkas yra Beniu
šis. Nors savo korespondenci
joj Čekanauskas tą reikalą nu
švietė, vienok ne visai pilnai. 
Todėl aš bandysiu papildyti.

Dalykas buvo toks:"kol K. 
Beniušis priklausė ALDLD 217 
kuopai, taį komunistų “troika” 
buvo jo įtakoj. Tie trys ber
niukai teikė Beniušiui visokių 
žinių iš vietos lietuvių gyveni
mo ir prašydavo, kad pasiustų 
i “Keleivi”. Jei kurios žinios 
būdavo rimtos, tai Beniušis 
pasiųsdavo jas į “Keleivį”. 'Po 
korespnodencijomis’ jis pasira
šydavo įvairiais slapyvardžiais. 
Nerimtas žinias ir šmeižtus Be
niušis padėdavo į savo archy
vą. Kuomet komunistų traice 
paklausdavo jo, kodėl tokios ir 
tokios žinios nepasirodė laik
raštyj, tai Beniušis atsakydavo, 
jog redakcija atsisakė jas dėti. 
Toks atsakymas Ginkų ir jo ta- 
vorščius pilnai patenkindavo. Ir 
viskas ėjo gerai, kadangi Be
niušis visa tai paslaptyj laikė.

Tačiau kada Beniušis iš AL 
DLD pasitraukė, tai komunis
tas Ginkus sumanė savo bosams 
pasitarnauti. Jis tuoj papei- 
zojo pirmininkui V. Paukščiui 
laišką, kuriame pasakė, kad K. 
Beniušis su savo raštais esąs 
įkyrėjęs visiems vietos lietu
viams’. Magaryčioms pridūrė, 
kad jis per “Keleivį” ir “Nau
jienas” ir toliau savo darbą va
rysiąs. Nepasitenkinęs tuo, 
Gink ns visiems vietos lietu
viams pradėjo pasakoti, kaip 
Beniušis “Keleivyj” pasirašy
davo.

Tuo budu Ginkus norėjo lie
tuvius prieš Beniušį nustatyti. 
Ir jis manė, kad jam pasiseks 
tatai padaryti. Komunistų 
“troika” manęs ir kitų prašė, 
kad mes padėtume Beniušį iš 
WLDP Draugijos raštininko

vietos išmesti. Tačiau vietos 
lietuviai, ypač tos organizacijos 
nariai, palaikė Beniušio pusę 
ir bolševikų skymas nuėjo nie
kais’. Nariai pripažino, kad 
“Keleivyj” Beniušis teisybę ra
šė ir todėl draugijai nenusidėjo. 
Apie jo išmetimą iš raštininko 
vietos nariai nenorėjo nei klau
sytis.

Reikia dar priminti, kad Be,- 
neušis apie bolševikų skymą 
buvo painformuotas iš kalno,— 
jam buvo pranešta telefonu. 
Beniušis pareiškė: “Ginkus gaj- 
lėsis, nes aš spaudoj vietos ne
užimdamas pasistengsiu vietos 
lietuviams įrodyti, kad vietoj 
manęs pats Ginkus vietos lie
tuviams gali būti įkyrėjęs”.

Birželio 8 d. įvyko WLDPD 
susirinkimas. Beniušiui čia pa
sitaikė gera proga suvesti są
skaitas su Ginku ir . iškelti ai
kštėn komunistų begėdiškus 
darbus. Ir jis tai padarė, — 
galutinai numaskavo Maskvos 
pastumdėlius. Jisf. perskaitė 
tris K. Ginkaus' jam rašytus 
laiškus. Viename laiške Gin
kus rašė, kaip reikia veikti, 
kad paimti pašalpinę draugiją j 
komunistų • rankas, i Kitame 
laiške Ginkus kelis vietos lie
tuvius įtarė negražiais* darbais 
ir prašė Beniušio, kad jis jiems 
kailį išpertų “Keleivyj”. Laiš
ke buvo įtartas ir P. Yaunis
kis. Girdi, Yauniskis’ vaikšti
nėjęs po auzas ir kolektavęs 
pinigų girtavimui. Tai šlykš
čiausias melas. Dalykas toks, 
kad Povilas Yauniskis yra 
“Naujienų”, “Keleivio”, “San
daros” ir kelių iš Lietuvos laik
raščių skaitytojas’. Ji vietos lie
tuviai gerbia, ir juo • pasitiki, 
Kai pernai buvo suorganizuo
tas komitetas Šiaurės Lietuvos 
gyventojų šelpimui, tai Yau
niskis buvo išrinktas komiteto 
iždininku ir rinko aukas. Be
gėdis Ginkus tatai pavadino 
kolektavimu girtavimui.

Kitą lietuvį, kurio ir pavardę 
laiške suminėjo, Ginkus įtarė 
laikymu paleistuvybės namų. 
Įtarsta K. P., tuoj susirinkime 

pareiškė, jog jis Ginkų trauks 
atsakomybėn už skleidimą kri- 
minališko šmeižto. Jis ir pas 
advokatą buvo nuėjęs. Advoka
tas pasakė, kad Ginkus už tą 
kriminališką šmeižtą gali gauti 
nuo trijų iki šešių mėnesiui ka
lėjimo.

Ginkus dabar turėtų ant ke
lių atsiklaupęs padėkoti Beniu
šiui, kad tasaį atsilakė pavesti 
apšmeižtam K. P. laišką, pa
reikšdamas, jog užtenka ir to, 
kad nuo Ginkaus tapo nutrauk
ta kaukė ir dabar visi vietos 
lietuviai žinos kas jis yra per 
paukštis.

Turiu prisipažinti, jog ta šar
latanų komunistų “troika” bu
vo ir man pripasakojusi viso
kių nesąmonių. Aš jiems pati
kėjau ir į šmeižtus' įsivėliau. 
Reiškia, likau kaltu. Vienok 
aš manau, kad vietos lietuviai 
supras, kad aš tai dariau visai 
ne iš blogo noro, o tik todėl,

kad tapau suklaidintas.
Kai sužinojau teisybę, tai 

tuoj parašiau “Vienybei” laiš
ką, kad mano korespondenciją 
sulaikytų. Tai buvo gegužės 
18 d. Tatai prjpažįsta ir J. Če
kanauskas. Mano prašymo 
“Vienybe” nebegalėjo išpildyti, 
kadangi laiškas jau per vėlai 
buvo gautas, ir korespondenci
ja tilpo gegužės 17 d. Beniu
šis į korespondenciją jokio dė
mesio neatkreipė, todėl ir aš 
Lkito laiško “Vienybei” nebepa
našiau. Tokiu budu atspaus
dinta neteisybė liko neatšauk
ta.

Tai tokių paaiškinimų aš no
rėjau padaryti. Aš minau, kad 
skaitytojai dabar supras, jog 
aš nesužiniai parašiau “Vieny
bėje” neteisingą koresponden
ciją. Ir prie savo klaidos, aš 
prisipažįstu. Tuo pačiu laiku 
aš pasistengiau kiek plačiau 
parašyti ir apie tas pinkles, į 
kurias komunistų “troika” ban
dė pagauti vietos lietuvius' ir 
išardyti tarp jų vienybę ir san
taiką. Bet jei matysiu reika
lo, tai ateityj dar daugiau apie 
tai parašysiu.—S. Gumbaragis.

Temy kitę 
Tautiečiai!

Kodėl neprigulėt prie stip
raus State ir Clearing 
Ilouse Banko, kuris remia 
ir daro paskolas savo tau
tiečiams, ir kur Jūsų sudėti 
pinigai yra užtikrinti?

Remkime savo tautą atsi
lankydami į

UNIVERSAL
STATE BANK
3252 So. Halsted St.

— r .. Į, —-Įfia—ti—n  -       —I     ■---

STOKITE PRIE

MICROPROINO!

Ir Padarykite Sau Rekordus Namie
SU NAUJA

Victor Radio
Rekordus Dirbančia

Electrola!

IlE-57
K n Ina $285.00 

(Be Radiotronų)
3 INSTRUMENTAI 

VIENAME
I

Didžiausias VICTOR Muzikalis instrumentas, kokio dar iki 
šiol nebuvo.—

Ateikite i musų krautuvę šiandien ir 
išgirskite save kalbant ir dainuojant.

REIKALAUKITE NAUJAUSIU VICTOR REKORDŲ.

10 incb; Llsto Kainos 76^

{
Gersim, Broliai, Uliavosim 
Žydu Bėdos

Padams Gropė
( Deimantas Polka

V-14041( Gėlynas Polka
Kaimas Orkestrą

,, J Užmtriai Tėvu Kapus
V-14042' Lai¥jnj jonas Butėnas

i
Vssctės-Polka 
Pasikalbėjimo Paika *

Chlcago Vesėlių Ork. Ir J. žuronas

,, Linksmi draugai—Polka
V-14037 | (-iero Upo—p0|ka Armonikai

( Laimė—Polka
V-14039 į Džiaugsmingas—Polka

[x Styguotu Orkestrą

V-14001

V-14016

V-14026

V-14028

V-14029

80633

10 indi; Llsto Kainos
J Anykščių Merginos Yotka Orkestrą 
( Smyi Kumutė Vitkovo Orkestrą
į Motule Mano

Pirmyn i kovą
I šv. Marijos Lletovlg Chorai
i Ant tėvelio dvaro
į Sugrįžimas šv. Marijos Lietuvių Chorai

Reginos—Polka
Aukso žuvltė Polka

Victor Lithoanlan Oreh. Ir
, Padaizos Gripą

5 Užgavėnlos
( Llnominis žaronas Ir Gripą
I SaliO Salunelli
-Į Ant Kalnelio Po Kalneliu

Vinckeviiius-Namieko

Tegul būna Mikrofonas kiekvienuose namuose • 
Jos. F. Budrike Krautuvėj yra parankiausia jį įsigyti.

Jos.F.Budrik,į^
3417-21 South Halsted Street

M

Paskutinis Inspčjimas!
N0WBUY
ATINGCOMP

Jus vis dar turite laiko įsivesti apšildymo plantą j savo namus, 
jeigu veiksite tuojaus.

Kad išleisti visą musų didelį staką boilerių ir radiatorių, mes pa
siūlome penkių karšto vandens radiatorių darbą S2G5.00
Jeigu' jus norite įsivesti apšildymo plantą savo namuose, pašaukite mus telefonu, arba užeikite j musų ofisą 
ir mes išaiškinsime jums kaip jus galite turėti patogų šiai žiemai namą nesutrukdant kitų jūsų kasdieninių 
reikalų. Jus galite padaryti mažą įmokėjimą, likusius gi išmokėti per 12 ar 24 mėnesius. Mes taipgi pas-

Musų apšildymo 
pienus, taip kad kiekvienas sugabesnis žmogus be jokio vargo gali atlikti darbą.
pirmiausia, pirm negu pirksite kur kitur. Jus rasite mus gera firma daryti biznį. Naudai 
musų vieta būna atdara šiame apšildytno sezone kas vakarą iki 8 vai. ir nedėliomis iki 1

Jus galite padaryti mažą įmokėjimą. likusius gi išmokėti per 12 ar 24 mėnesius, 
kolinsime jums visiškai dykai visus reikalingus pačiam įsivesti apšildymo plantą įrankius, 
inžinierius išdirbs 
Pabandykite mus 
musų kostumerių 
valandai po piet.«

M. Levy & Co
2113-33 So. State St.

TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645
South West Skyrius: So. Chicago Skyrius

4101 Archer Avenue 9300 Commercial Avė
4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart Kampas 93-čios gt.

Tel. LAFAYETTE 0287 Tel. SAGINAW 4847
Kalbame Lietuviškai

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, m. Šeštadienis, lapkr. 8, 1930

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halstcd Street 
Telephone Rooaevelt 8500 >

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicatfo
$8.00 per year in Chicairo

8c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieną” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted 9t., Chd- 
cago. UI. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ____________  $8.00
Pusei metu ______  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam________________1.50
Vienam mėnesiui________________ .75

Chicagoj per iineiiotojuii
Viena kopija 8c
Savaitei -- ------ ---- . _______ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicairoj, 
paltu:

Metams ______i__ ........ - 17.00
Pusei metu — 8.50
Trims mėnesiams  1.76
Dviems mėnesiams _________1.25
Vienam mėnesiui_____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  $8.00
Pusei metų <«00
Trims mėnesiams --------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

PRAKALBOS GATVĖSE

Kitąsyk Amerikoje buvo labai madoje laikyt agita
cines prakalbas, ypač rinkimų kampanijos metu, gat
vėse. Šituo agitacijos hudu dažniausia naudodavosi so
cialistai ir kitoki radikalai, kurie turi “karštų” idėjų, 
bet nepakankamai turi pinigų už svetaines mokėti. Ora
torius, laikąs kalbą gatvės kertėje, po atdaru dangum, 
paprastai pasilipa ant dėžės nuo muilo arba nuo kito 
kokio grosernės tavoro; todėl toki oratoriai tapo pra
minti “muilo dėžės kalbėtojais” (soap box speaker).

Šiandie toks agitacijos būdas jau yra beveik išėjęs 
iš mados, išimant gal New Yorką, kur gatvėse beveik 
visuomet grudžiasi tiek daug žmonių, kad agitatorių 
tiesiog ima pagunda išrėžti jiems “spyčių”.

Sakyti prakalbas gatvėse bandė per tik-ką praėju
sią rinkimų kampaniją žinomas žurnalistas Heywood 
Broun, kuris kandidatavo j Jungtinių Valstijų kongre
są Socialistų partijos sąrašu. Dabar jisai pasipasakoja 
apie kai kuriuos patyrimus iš to savo veikimo.

Jisai sako, kad kalbant ore esą sunkiausia pri
traukti keletą pirmutinių klausytojų, iš kurių turi su
sidaryti minios branduolys. Kai vienas, kitas praeivis 
sustoja ir, prisiartinęs prie kalbėtojo, ima klausytis, tai 
jau aplink juos renkasi ir daugiau žmonių, ir tuo budu 
laipsniškai pasidaro skaitlinga auditoriją, kuri Brouno 
patyrimu, visuomet savo daugumoje yra prielanki ora
toriui, nors ji su jo mintimis ir nesutiktų.

Bet kartais nepasiseka minią prisišaukti, — ypa
tingai, kai esti blogas oras. Brounui taip atsitikę vieną 
drėgną šaltą pavakarį prie Broadway ir 72 gat. “Ma
žai žmonių buvo ore”, pasakoja buvęs kandidatas į 
kongresą. “Ir fiė vienas nesustojo, išimant du pirmuti
nius. Aš tęsiau kalbą ir mosikavau rankomis, bet ne
buvo galima laimėti bent vieną naują rekrutą. O kai 
aš pabaigiau, tai vienas iš tų dviejų, ką manęs klau
sėsi, pasakė: ‘Aš vistiek dar manau balsuoti už Tams
tą’. O antrasis pastebėjo: 'Aš ne iš Tamstos distrikto. 
Man pasitaikė šiandie popiet atvažiuoti iš Philadelphi- 
jos.’ ” i

Ar kalbėtojas, kuris vieną savo klausytoją ko tik 
nepadarė savo priešu, o antram visai bereikalingai au
šino savo burną, negavo šalčio, belaikydamas “spyčių” 
drėgnam rudens ore, ---- jisai to nepasako.

SAKO GAVĘ ČARTERĮ

Komunistu spaudoj e\ praneša
ma, kad atskilusių nuo SLA. 
“progresyvių” komitetas jau 
gavęs čarterį naujam “Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui”. 
Jisai esąs išimtas New Yorke. €
Naujos organizacijos angliškas 
vardas esąs toks: “Assuciation 
of Lithunian Workers”.

Reiškia, ėmė apie tris ar ke
tinis mėnesius čarterio gavi
mui. Bet dabar ji reikės už- 
legistruoti kiekvienoje valstijo
je, kurioje komunistų Susivie
nijimas norės turėti savo kuo
pas. Tiktai kuomet jisai bus 
užregistruotas, tai kuopos ga
lės pradėt gyvuoti, kaipo lega
lūs organizacijos. Dar, vadinasi, 
ims nemažai laiko, iki bus' pa
siektas “tikslas”, kuri komu
nistai pasistatė, skaldydmi Su
sivienijimų Lietuvių Amerikoj.’

“Progresyvių” vadai bando į- 
tikinti savo sekėjus, kad savo 
“darbininkiško susivienijimo” 
Įsteigimu jie šildavę baisų ^mu
gi SLA. Nieko panašaus. Pasi
traukdami iš SLA. ir susiorga
nizuodami skyrium, komunistai 
atlieka didelį paliiiaavimą Su
sivienijimui, nes jame dabar 
ant visados pasibaigs bolševi
kiškas triukšmas, kuris buvo 
keliamas per dešimt} metų. Da

bar SLA. nariai* galės svarstyti 
konstruktyviu darbo Klausimus, 
ažuot visą savo', energijų eikvo
ję organizacijos gynimui nuo 
“bolševikiško pavojaus”.

Jau seniai patys SLA. virši
ninkai stengėsi komunistus ir 
jų šalininkus kiek galint la
biau atskirti nuo kitų narių, 
šituo tikslu būdavo perorgani
zuojama kasmet po kelias kuo
pas, kuriose bolševikai buvo į- 
sigalėję. Bolševikų lyderiai, 
sumanę savo pasekėjus visai 
išvesti iš SLA., eina ta pačia 
kryptim, tik dar toliaus.

Taigi šis “divorsas” galima 
tik pasveikinti. Tegul bolše
vikai savo organizacijoje dabai 
skandalija, kiek jiems patinka, 
bile tik jie palieka ramybėje 
kitus žmcjnes, kurie į Maskvos 
evangelijas netiki.

DEL BLOGO SLA. PINIGŲ 
INVESTAVIMO

Ne viskas yra tvarkoje sena
jame Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje. Jau pereitame šel
mei, Chicagoje, buvo iškelta 
aikštėn, kad Susivienijimui yra 
padaryta skaudus finansinis 
nuostolis, davus 1927 m. pasko
lų waterburiečio Deveinio švo- 
geriui Užunariui. Tam tikra 
rezoliucija seimas įgaliojo Fi
nansų Komisijų paskirti tris 
asmenis tos paskolos klausimui 
nuodugniai išrišti ir surasti, 
jei galima, pasidariusio nuosto
lio kaltimpkub.

Tyrinėjimas yra atliktas ir 
apie jo pasekmes raportuota 
SLA. Kontrolės Komisijai ir 
Pildomajai Tarybai, su reika
lavimu, kad pastaroji imtų tam 
tikrus žinksnius pažymėtiems 
raporte dalykams išpildyti. Pil
domoji Taryba todėl dabar yra 
susirinkusi New Yorke jr su
šaukus daugumų pastoviųjų ko
misijų bei komisijų pirminin
kų.

Yra jau surasta, kad tyrinė
tojai surado, jogei SLA. tapo 
bjauriai apgautas su tuja Deve- 
nio-Užunario paskola. Iš Susi
vienijimo buvo iškaulinta $25,- 
000 paskolai ant namo, kuris 
tų pinigų nėra vertas' ir ant 
kurio jau prieš tai buvo už
traukta 12,000 dolerių pasko
la iš vieno banko. Savo pasko
los užtikrinimui SLĄ. gavo iš 
skolininko sufalsifikuotų doku
mentų, kuriame rodoma, kad 
SLA. turi ant Užunario nuosa
vybės neva pirmų “morgičių”, 
kuomet tikrumoje jam duota 
antras “morgičius”.

Aišku, kad Susivienijimų 
“apšukavo” p. Devenis (panau
dodamas švogerio Užunario 
vardų savo “skymui”). Bet yra 
klausimas, ar nėra kalti ir se
nieji SLA. viršininkai, kurie 
davėsi jam apgauti? Ar apie 
žulikiškus' Devenio planus ku
ris jų žinojo, ar ne? Ar .buvo 
pavartotas reikalingas tokiame 
svarbiame dalyke apsižiurėji- 
mas ir atsargumas?

Deja, yra faktų, liudijančių, 
kad ir ant SLA. Pildomosios 
Tarybos puola dalis atsakomy
bės už tą. nelemtą tranzakcijų. 
Reikia manyti, kad dabartinių-' 
me Pildomosios Tarybos ir pa
stoviųjų komisijų suvažiavime 
bus galutinai nustatyta, kas ir 
kiek yra kaltas. Tuo gi tarpu 
čia paduosime išreikštą pasku
tiniame “Keleivio” numeryje 
vieno “SLA. Nario” nuomonę. 
Jisai klausia':

“Kias kaltas dėl Devenio- 
Užunario paskolos?” 
Ir atsako:

“Kiek man teko patirti, 
advokatpji§ Qlis (senio A. 
OlševskTd Guntis) ir kai ku-4 
rie kiti norėjo suversti už 
tai bėdą ant sekretorės p-lės 
Jurgeliutcs, kam ji davusi 
Deveniui tokia didelę pasko
lą neapsižiurėjųs. Olis turi 
ant p-lės Jurgeli utės piktu
mą, nes, jei aš neklystu, jis 
pats norėjo gauti iš SLA. 
iždo riebią paskolą a^t kokio 
ten garažo, bet adv. G ūgis 
ir p-lė Jurgeliutė nesutiko 
tiek daug skolinti, nes’ L>ijo- 
jo, kad neišeitų taip, kaip 
su Devenio paskola. Dėl to 
p. Olis labai supykęs ir pra- 

• dėjęs varyti tarp SLA. tary
bos narių agitaciją, kad p-le 
Jurgeliutė turi - tuoj aus re
zignuoti iš SLA. sekretorės 
vietos. Ir atsirado žmonių, 
kurie tam pritarė, nors galu
tinai Olio ‘skymas’ visgi ne
praėjo.

“Man šita propaganda 
prieš p-lę Jurgeliutę išrodo 
niekšiškas darbas. Susivieni
jimą valdo Pildomoji Tary
ba, kuri susideda iš stam
bių vyrų, senų biznierių ir 
profesionalų; jų sargyboje 
visas SLA. turtas, visi pini
gai; jie palaikė ir toleravo 
netikusią pinigų skolinimo 
tvarkų, o !kai pasirodė nuo
stolių, v tai visi tie ‘džentel- 
manai’ nusiplovė rankas ir 
sako: ‘Mes čia nieko nekal
ti; kalta Jurgeliutė’.

“O kokiu gi budu p-lė Jur
geliutė galėjo tokias pasko
las daryti be jų sutikimo? 
Kur gi jus buvote ią kų vei
kėt, kaip Deveniui buvo ra
šomas čekis ant $25,000? 
Kur buvo SLA. prezidentas 
St. Gegužis, ką veikė oficia
lus SLA. advokatas Lopeta? 
Kur buvo kasos globėjai? 
Kur buvo kasierius Paukš
tys? Ar ne visi jie lygiai 
kalti už tų paskolą?

“Reikia pasakyti, kad vi
sos SLA. paskolos buvo duo
damos ant ‘morgičių’ pana
šiu buiĮu, kaip DeVernui. Ne

buvo jokios sistemos, jokio 
tyrinėjimo. Nejaugi dėl visa 
to kalta p-lė Jurgeliutę?

“Ne, čia kalta visa Pildo
moji Taryba, o pirmoj eilėj 
adv. Lopeta, kad nenurodo,
kokiu budu reikia skolinti 
pinigus.

“Tokių nuostolių, kaip De
venio paskola, galėjo būti 
Susivienijime labai daug. Vi
sas SLA. turtas galėjo būt 
išeikvotas. Ir jeigu šiandie 
SLA. dar turi ižde $1,000,- 
000, tai reikia pasidėkavot 
tik tam, jog mūsiškiai gra- 
šiagaudos neapsižiurėjo, kad 
taip lengvai buvo galima 
gauti iš SLA. ‘morgičių’. Jie 
butų pristatę vištininkų po 
$25 ir gavę ant jų ‘morgičių’ 
po $25,000. Devenis buvo tik 
vienas žulikas, kuris tuo pa
sinaudojo. Kitiems dabar 
jau pervėlu. Susivienijimas 
jau pasimokino. Ir reikia tik 
džiaugtis, kad šita pamoka 
tik tiek tekainavo. Ji galėjo 
nušluoti visų SLA. iždų.”
Čia yra pasakyta daug tie

sos. Iš # tiesų, 
centre pirmiaus 
sistemos paskolų 
le. Kas norėjo,
apgauti, ypač jei apgavikas bu
vo “savas” žmogus ir mokėjo 
viršininkams gražiai pakalbėti. 
Niekas netyrinėdavo, kiek ver
tos nuosavybės’, ant kurių bu; 
davo skolinama SLA. pinigai: 
pačiam * paskolos prašančiam 
būdavo pavedama pasiskirti 
“apraizerius”, kad jie nuspręs
tų, ar galima ant jo namo tiek 
skolinti pinigų, kiek prašoma 
0 Devenio-Užunario atsitikime 
nebuvo net jokio nuosavybės 
apkainavimo (bent nesuranda
ma jokio dokumento rekorduo
se). Nėra net raštiškos aplika
cijos

Tik

Susivienijimo 
nebuvo jokios 
davimo reika- 

galėjo Sus-a

dėl paskolos.
adv. Gugis įvedė tvarką 
SLA. finansuose

liųrbiška betvarkė tapo 
tiktai tuomet, kai, 

užėmė iž-

■ E. T. A. Huffman Verte J. Pronskus

i Velnio EliKsyras
ir JtrirtiRi <ii<iiit- n-.m. n n at -

.Ši 
panaikinta
T. Paukščiui mirus, 
dininko vietą adv. K. Gugis.
Jisai pįrmu kartų SLA. istori
joje įvedė sistemų, sulig kuria 
Pildomoji Taryba gali kontro
liuoti paskolų davimą, apsisau- 
gojant nuo panašių apgavys
čių, kaip Devenio. Bet kiek bu
vo opozicijos prieš Gugio iždi- 
ninkavimų — ne tik iš “gerų 
tėvynainių” pusės, bet ir iš 
kai kurių centro žmonių! Juk, 
kai Gugis pradėjo eiti iždinin
ko pareigas, tai SLA. o.ficialio 
advokato raštinėje buvo vieno 
l’ilti. Tarybos nario nc?t. pa.rtt- 
šytas Skundas Pennsylvanijos 
komisionieriui, kad Gugis išve- 
šiųs SLA. iždų iš Pennsylvąni-

Neginčijamas tad dalykas, 
kad senoji Pildomoji Taryba 
ir jos patarėjai yra kalti už 
netvarkos pataikymą SLA. ofi
se ir už $25,000 “paskolinimą” 
(tikriaus sakant, padovanoji
mų) apgavikui Deveniui. Ku
rie iš tų viršininkų daugiau, o 
kurie mažiau kalti, mes čia 
nesvarstysime.

Bet autorius straipsnio, til- 
pusio “Keleivyje”, gindamas 
p-lę Jurgeliutę, perdaug nu
krypsta i priešingą pusę. Jau 
patys pirmieji jo žodžiai rodo, 
kad jisai nėra visai bešalįškai 
painformuotas. Visai be reika
lo jisai, pav. niekina “advoka- 
tėlį” Oli, kuris buk dėl asme
niško keršto puoląs Jurgeliutę; 
už cai, kad ji su iždininku Gu
gių pasipriešinę Olio prašytai 
paskolai. Kiek mums teko gir
dėt, tai šios paskolos klausimas 
niekuomet nebuvo pasiekęs Pil
domųjų Tarybų, bet pasiliko 
Finansų Komisijoje, kurios pir
mininku yra pats p. Olis. Todėl 
jokio pamato piktumui prieš 
Jurgeliiitę iš to klausimo ne
galėjo kilti.

Tur-but ne visai teisingas 
yra ir priekaištas adv. Lopetai 
dėl Devenio-Užunario “pasko
los” davimo. Oficialis SLA. ad
vokatas yra kaltas bendrai, kad 
nereikalavo geresnio štatvajtky- 
nio visų paskolų reikale, bet

na, 
gas 
pro 
jas

sustojau, Įsikibau j 
medį, kad neperpul-

mane nesulaikomai

(Tęsinys)
Taip! — visa, ne tik pasta

rasis pereitas laikas, bet visas 
mano gyvenimas, nuo to laiko, 
kai apleidau vienuolyną, kai at
sidūriau ant tamsių liepų še
šėliais nukloto kelio, rodėsi 
man buvęs vienas sunkus sap
nas. — Buvau kapucinų vie
nuolyno B-je sodne. Iš tolimų 
krūmų kyšojo aukštas kryžius, 
į kuri būdavo giliame nusiže
minime meldžiuosi, norėdamas 
atsiginti pagundos. —

Tas kryžius, rodėsi, buvo 
mano tikslas, kur aš turėjau 
nukreipti savo žinksnius, ir te
nai, perpuolęs ant žemės, gai
lėtis ir baustis dėl visų velnio 
Įšnibždėtųjų nuodėmingų sap
nų; rankas sudėjęs, iškėlęs Į 
aukštį, akis Į kryžių Įsmeigęs 
žengiau pirmyn. — Oro srovė 
tekėjo vis’ stipresnė — man 
rodėsi, kad girdžiu brolių gim- 

bet tai buvo tik stebuklin- 
miško suokimas, sukeltas 
medžius ošiančio vėjo. Vč- 
užtrauke man kvapą, ir aš

privargęs 
artimesni 
čiau.

Tačiau
traukė prie toli matomojo kry
žiaus; įtempęs visas savo pa
jėgas šlitiniavau tolyn, bet tik 
pajėgiau dasivilkti ligi samano
mis apaugusios sėdynės pakrū
mėj : bematant mirtinas nuo
vargis palaužė visus mano są
narius. Lyg paliegęs senis su- 
sileidau ant žemės ir kurčiai 
dejuodamas stengiausi atgauti 
kvapą. — Krūmeliuose greta 
manęs kažkas sušlamėjo... Au
relija! Lyg tik ta mintis žaibo 
greitumu mane perėmė, ji jau 
stovėjo priešais!

Iš jos dangiškų akių sriuvo 
širdingo gailesčio ašaros, -bet 
pro ašaras’ kibirkščiavo pade
gantis spindulys. Tai buvo 
karščiausi o ilgesio neaprašoma 
^išraiška, kas Aurelijai lig tol, 
rodėsi, buvo svetima. Bet visai 
panašiai degę anos paslaptingo
sios meilės žvilgsnis ten prie 
klausyklos, kaip paskiau maty
davau saldžiuose sapnuose.

“Ar gali Tamsta man kada 
nors atleisti!” prašnibždėjo 
Aurelija. Apsvaigęs iš neapsa
komo nudžiugimo perpuoliau 
prieš ją, pagavau jos rankas!

priešais pasriuvo svaiginantis 
stebuklingų gėlių kvapsnio 
persunktas, tirštas oras. Lyd 
tamsus sapnai sukilo many at] 
gimininiai. Ar tai ne Aurelijoj 
kambarys barono dvare, ku]

lakštus skaitysi, prašau, kad 
tu atšauktum atgal pats savo 
gyvenimo aukščiausįjĮ saulės 
laiką, tada tų suprastum dėl 
atgailos ir savibaudos pražilu
sio vienuolio, nepaguodžiamą 
dejonę ir pritartum jo skun
dui. Dar kartų prašau tavęs 
dabar, leisk savo širdy patekė
ti tam laikui, o tada nebepriva- 
lėsiu tau pasakoti: kaip Au
relijos meilė aplink mane ir 
many visa nuskaidrino, kaip 
judriau ir gyviau mano dvasia 
permatė ir suprato gyveni
mų gyvenime, kaip mane, 
dievinai įkvėptą, dangiškas 
džiaugsmas pripildė. Mano sie
loj neapsireiškė jokia mažiau
sia juoda mintis, Aurelijos 
meilė mane išpirko iš nuodė
mių, taip! stebėtinu budu ma
ny įsišaknijo stiprus Įsitikini
mas, kad ne aš buvau tasai ne- 
vertėlis niekšas barono F. dva
re, kurs nužudė Euphemiją ir 
Hermogeną, o tas beprotis vie
nuolis, kuri sutikau girininko 
namuose, tai padarė. Visa, ką 
aš prisipažinau kunigaikščio 
'gydytojui, man rodėsi, ne me
las, o tikras paslaptingas daly
ko rutulojimosi, man pačiam 

| nesuprantamas. —

Medardo meile f prie Aurelijos 
nuolat persekiojami šiurpių 

praeities šešėlių. Hemogenc 
dvasia vaidenasi. Medardas 

vėl svaičioja

aš... Kai
pasirodė, 
pasikėlė kokia tai tamsi butyj 
bė, ir Hermogenas! sušuko mą

tik pamaniau, mai 
lyg užpakaly manę

atadusį
aš pats savęs nebepaa

— Pa^tvėriau ją, ji

mirtis!” Pasi- 

pakeliamas' — 
ant mano kru- 
deginančiuose

Išgąsdinta artimo 
pagaliau išsisuko

tavęs kančios!... 
jutau švelniai 
Aurelija pasviro 
tinės, skendau 
bučiniuose, 
šlamesio j i
iš mano glėbio, nebegalėjau jos 
sulaikyti. “Visas mano ilgesys 
ir viltis įvyko”, pratarė ji ty
liai, ir tuo pačiu akies mirks
niu pamačiau taku ateinant 
kunigaikštienę. Įėjau į krūmų 
ir Įsitikinau, kad stebėtinu bu
du vienas sausas pilkas medžio 
stuobrys man rodėsi kryžius.

Nebejaučiau jokio nuovargio. 
Aurelijos bučiniai uždegė ma
ne nauja gyvybės pajėga. Ro
dėsi, lyg dabar butų viso mano 
esimo paslaptis šviesi ir graži 
patekėjusi. Ak, tai buvo ste
buklingoji meilės paslaptis, at
sivėrusi man savo spinduliuo
jančio j glorijoj. Stovėjau aukš
čiausioj gyvenimo viršūnėj; 
reikėjo pasukti pakalniui, idant 
galėtų Įvykti aukštosios galy
bės skirtoji lemtis.

Tai buvo laikas, kurs mane 
lyg sapnas iš dangaus apsiau
tė, kai pradėjau užrašinei tai, 
kas su manim darėsi vėl 
mačius su Aurelija.

Tavęs nepažįstamasai, 
timšali! kurs kada nors

pasi-

sve- 
šiuos

- ‘ I ■ C '' I-’

šiame specialiame atsitikime, 
kur Devenis apmovė Susivieni
jimų, p. Lopeta buvo davęs 
p-lui Jurgeliutei tam tikrų nau
dingų instrukcijų, kurios, de
ja, nebuvo ispiklj tos.

mane 
spėta 
žino- 

kuriam visi

Kunigaikštis priėmė 
lyg savo draugą, kurį 
žuvus Ir vėl atrasta; tai, 
ma, padarė tonų,
turėjo pritarti, vien kunigaikš
tienė, nors ir buvo švelnesnė, 
kaip kituomet, vis tik pasiliko 
rimta ir atkari.

Aurelija atsidavė man visiš
kai su visu savo kūdikiškų at
virumu, jos meilė jai nerodėsi 
kokia kaltė, kurių ji turėtų 
slėpti prieš pasauli, taip jau ir 
aš nemokėjau pridengti savo 
jausmo, kuriuo tik vienu gy
venau. Visi pastebėjo mano su 
Aurelija santykius, niekas apie 
tai nekalbėjo, kadangi kuni
gaikščio žvilksniai davė su
prasti, jog jis musų meilę, jei 
ir neprijautė, tai nors tylėda
mas norėjo pakęsti. Tokiu bu
du priėjo ligi to, kad aš Aure
liją dažniau galėjau matyti, 
kartais ir be liudininkų. — Aš 
jj, apjęlSloimi, ji atsukę i muno 
bučinius', bet jausdamas, kaip 
ją nukrečia nekaltybės baukš- 
tumas, nedrįsau duoti valios 
savo nuodėmingiems geidu
liams; šiurpe, kurs perėmė ma
no visą vidų, numirė visos ne
doros mintys. Ji rodėsi nejau
tė jokio pavojaus, ir ištiktųjų 
jo nebuvo, nes dažnai kai ji 
atskirame kambary greta ma
nęs sėdėdavo, kai dar galin
giau neg šiaip suspinduliuoda- 
vo jos dangiškoji grožybė, kai 
many audringiau pradėdavo 
degti meilės ugnis, ji pažvelg
davo Į mane taip neapsakomai 
švejniai ir nekaltai, jog man 
rodydavosi, lyg pats dangus 
buvo geras atgailaujančiam 
nusikaltėliui dar čia žemėj leis
ti prisiartinti prie šventosios. 
Taip, ne Aurelija, ji buvo pati 
šventoji Rozalija, ir aš perpuo- 
lęs jai po kojų balsiau Kalbė
jau: “O tu dievobaiminga, kil
ni šventoji, ar gali širdyse deg
ti prie tavęs žemiškoji meilė?”

Ji man padavė ranką ir tarė 
saldžiu maloniu balsu: “Ak, aš 
nesu jokia kilni šventoji, bet 
tik dievobaiminga ir tave taip 
labai myliu!”

Keletą dienų nebemačiau Au
relijos, ji buvo su kunigaikš
tiene išėjus j vieną netolimą 
linksmadvarj. Nebepakėliau il
giau, ir nubėgau tenai. —

Atėjęs vėlybą vakarą, suti
kau sodne vieną kambarinę, 
kuri man parodė Aurelijos 
kambarį. Tyliai, tyliai atida
riau duris — įėjau į \idų —

pirmyn bėgti, kabineto durjl 
buvo tik pritrauktos. Aurelija 
atsukusi į mane nugarą, kiti 
pojo prie stalelio, ant kurio biį 
vo padėtos atskleistos knygoj 
Pilnas baimės nenoromis atsl 
gręžiau — nemačiau nieko, tu<' 
met begaliniai nudžiugęs sull 
telėjau: Aurelija, Aurelija! 1 

Ji greit atsisuko, bet nesi! 
spėjus dar jai atsistoti, aš ja 
klūpėjau greta ir buvau j 
stipriai apglėbęs. — Leonardai 
mano mylimasis! — ji tyli; 
sušnibždėjo. Many pradėjo vii 
ti ir rūgti siautulinga aistri 
laukiniai, nuodėmingi geiduliil 
Ji bejėgiai pasviro mano ral 
koše; jos palaidi plaukai dej 
liomis garbinėmis nusviro ma 
ant pečių, jauna jos krutiij 
bangavo — ji tyliai 
vo - 
nau!
dėsi netekusi pajėgų, jos aky/ 
degė svetima jai ugnis, kan 
čiau ji atsiliepė į mano siaut] 
lingus bučinius. Tik, — mus 
užpakaly,' lyg stiprus galinu 
sparnų mostas, kaž kas susi’ 
mėjo; per kambarį, lyg mirt 
nai smogtojo išgąsčio šauk 
mas, nuaidėjo rėžiantis baisa 
— Hermogenas! suriko Aurej 
ja ir be nuovokos iškrito ’ 
mano rankų. Laukinės baiirv] 
apimtas išbėgau laukan! — K] 
ridory pasitikau iš pasivaikl 
čiojimo grįžtančią kunigaikl 
tienę. Ji pažvelgė i mane riit 
tai ir išdidžiai, ir tarė: ‘ Ma 
ištikrųjų labai keista Tamsi 
čionai matyti, pone Leonai 
dai!” — Akimirksniui stengta 
masi suvąldyti savo sumizd 
mą, atsakiau jai gal būt kiJ 
per ryškiu tonu, neg butų pi 
derėję: kad dažnai esą velti 
kovoti prieš didelius pobūdžių 
ir kad dažnai tai, kas išrol 
nepritinkama gali būti ir lalJ 
tinkamu laikoma! —

Nakties tamsoj man besiskl 
binant į rezidenciją rodėsi, Ii 
kaž kas greta manęs bėgtų 
lyg koks tai balsas šnibždėti 
V... vvis... visada aš su t... tai 
tavim... bro... broliukai... bil 
liukai Medardai! —

Kuomet atsigręžęs pažiuil 
davau, tai Įsitikindavau, k| 
tašui įęrctimis fuii tomas < 
mano paties fantazijoj viki 
naši. Tačiau negalėjau nusikį 
tyti to baisaus paveikslo, i| 
galiau man pasidarė taip, 1 ’ 
aš, rodos, turėčiau su juo k| 
būtis ir jam pasakoti, 
vėl buvęs tikrai kvailas 
padūkėliui Hermogenui 
save išgąsdinti; tačiau
Rozalija turėsianti greitai bi 
mano — visiškai mano, nes <1 
to aš esąs vienuolis ir ga\J 
įšventinimą. Tuomet mano gįj 
timis juokėsi ir dej 
visuomet, ir aiksėjo 
greičiau... greičiau! -
rėk kantrybės”, vėl kalbėjai 
tik turėk kantrybės, mano v 
ko! Viskas bus gerai. Tik 11^ 
mogeną aš 
jis turi tokį 
ant kaklo,
mano žvilgantis peiliukas 
yra aštrus ir smailus.” — 
hilii... tai... taikyk gerai... t 
kyk gerai! — Taip šnibždi 
gretimio balsas rytmetinio ' 
jo ošime, kurs skrido iš I 
brėkštančios rytuose purpu 
niai raudonos aušros

i r t<| 
leici

bet gi

negerai pataikūĮ 
pasiutusį kryį 

kaip ir mudu, I 
(1

(Bus daugiau)

i 
j

ATĖJO “Kultūros” N 
B. Galima gauti “Naujier 
se”. Kaina 45 centai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

1 IMPERFECT IN ORIGINAL į
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

*

Tragingas lietuvių 
šeimos likimas

Vaizdelis iš bedarbių gyveninio

Vakar vakarų į Deeringo po
licijos stotį kreiptasi telefonu 
dėl pagalbos. Telefonuota iš 
namų 3146 Normai avenue.

Nurodytoji vieton tuojau at
vyko du policininkai. Patamsi, 
jie šiaip taip surado namus ir, 
grabaliodami, laiptais’ užlipo j

Atsidarę duris.

jie p amatė vos spingstančią žva
kės šviesą miegamame kamba
ry, ir ėjo žiūrėti.

Kambarėly buvo susispietu- 
sios Mrs. Barbora Aleliunienė, 
našlė, ir trys dukterys: Ona, 
20; Darata, 16, ir Pranė, 11 
metų amžiaus. Lovoj gulėjo 
ketvirta duktė, Marijona, 19 
metų, mirštanti džiova.

Namuos buvo šalta. Jos ne
turėjo nei kuro, nei kruopelės 
maisto. Ir ligi policininkai 
svarstė, ką daryti, ligonis mi
me...

Aleliunienė papasakojo poli
cininkams, kad nei ji, nei duk
terys seniai nedirba ir niekur 
negiali gaut darbo. Policininkai 
savo pinigais nupirko našlei ir 
dukterims truputį maisto ir 
pakūrė krosnį.

Aleliunienės vyras mirė prieš ale pelno buvę, 
trejetą metų. Jis mirė džiova. 
Prieš 
džiova mirė dar viena duktė, 
apie 19 metų amžiaus.

“trafikui”—važiuoją su
expresu kur tik norį ir 

nori. Matote, įvyko svar- 
jvykis artistų profesijoj:

p. Olšausku atsidūrė net Wor- 
cestery, Mass. Vadinasi, juodu 
vėl dzimdziuoja kaip ir seniau. 
Bet dabar, sako, esą nepriklau
somi 
savo 
kaip 
bus
p. Vanagaitis ir Ko. nusipirko 
automobilį ir ne bet kokį, o 
Cadillac. Ot, buržujai! Mes 
biznieriai ir dar kitoki negali
me tokių automobilių įsigyti, o 
jie, veizėk, nė dėkui niekam 
nesako... Dar ir su šoferiu va
žiuoja. Tai geras pavyzdys ki
tiems artistams.

Sako, labai sekasi giedoti ir 
šokti, nes' klausytojų ir ploji- 
kų net į svetaine netelpa. Pir
mas sustojimas buvęs Dayton, 
O. Tai maža lietuvių kolonija, 

tai apsaugot
vieš. Na, o toliau važiuojant

KUN. M. X. MOCKUS 
kalbės temoj: *‘Ar Dievai 
doresni už žmones, ar žmonės 
yra doresni už savo Dievus?” 
Verta girdėt, suprast ir žinot.

Mildos svet.,

yra

Prakalba įvyks 
31 12 So. Halsted 
Lapkrięio-Nov. 9 
po pietų. Įžanga
bus kolekta. Kviečia visus

Rengėjai.

d., 2:30 vai. 
veltui, tiktai

Naujos Mados

Šildytuvai
Didelis Sutaupymas

dvejus metus taip pat dar geriau ir gražiau sekasi.

Užmuštas Juozapas 
Lesčiauskas

Pasisekimų pats 
užsidirba, tai jo

dien nežino, kad visi komisa
rai gyvena svetimomis pavar
dėmis arba slapyvardžiais pri
sidengę. Taigi ir dėl Strazdo- 
Valonio bei Gasiuno nebuvo tik
rumo kaip jie ištikrųjų vadi
nasi, ar tai jų tikri vardai, ar 
tai tik jų slapyvardžiai. Dabar 
pats Strazdas-Valonis pasako, 
kad tie, kurie pešasi raudon- 
dvary, vadinasi šunes! Dabar 
tai ir mums aišku.

Dar vienas mažas dalykas,* 
bet vertas pasisaugoti, Šunės 
dažniausia pešasi pavasariais, 
taip sakant, morčiui užėjus. Tai 
yra natūralūs patinukų varžy
tinių apsireiškimas, bet kada 
šunės pešasi rudenį, tai prie
žastis dažnai esti pasiutimo ap
sireiškimas. Tad dėl viso ko 
patartina praeiviams pasisau
goti, kad raudondvario šunės 
neįkąstų, nes pats peštynių skel
bėjas Valonis toliau perspėja, 
sakydamas, kad kas “pasipai
nios po komunisto kojų, gryš 
be dantų!”

Suvažinėjo jį traukinis

m

Smagu, kad p. Vanagaitis tu
ri pasisekimo, 
žmogus sau 
paties gabumas, tai jo dovana.
P-as Vanagaitis turi nenuilsta
mą energiją: keliauja, rašo gai
das, vaidina, leidžia laikraštį 
ir finansiniai geriau verčiasi, 
negu kas kitas. Smart džentel- 
monas.—Reporteris XXVIII.

West Pullman
Perspėjimas SLA. 55 kp.

' nariams

tapo 
Central

už karų 
prie sa-

Kas girdėti Raudon 
dvaryje?

M$23.95
dekoruoti.

i padaryti

sauly geriausia 
trupučiu kuro.

Duoda pa- 
ši luiną su

Central District
Furniture Co

3621-23 S. Halsted St

f . ............. .............
Kalėdoms, Naujiems 

Metams
Pasveikinimus

SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 
UŽSISAKYKITE DABAR

Turime didelį, gražų pasirinkimų vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

nančioms Šventėms.
Turime brangių ir labai pigių — 12 
labai gražių didelių paauksuotų pa
sveikinimų su margais konvertais, su 
jūsų vardu ir pavarde tik už $1.75.

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Juozapas Lesčiauskas, 47 
gyvenęs 7259 S. Talman Avė., 
vakar ryte, apie 4 vai 
užmuštas New York 
geležinkelio yarduose 
woode, kur jis dirbo 
inspektorių. Bedirbant
vo darbo ant jo užbėgo trau
kinis ir mirtinai sužeidė. Tuoj 
tapo pašauktas p. Eudeikio am- 
bulansas, bet atvykęs ambulan- 
sas rado Lesčiauską jau negy
vą, mirusį nuo žaizdų.

Vakar p. Eudeikio įstaigoj, 
kaip 3:30 vai. po piet, įvyko 
koronerio tyrinėjimas.

Velionis paėjo iš Pavara i ų 
kaimo, Stulgių parap., Rasei
nių apskr. Paliko Lietuvoj mo
tiną, brolį ii* seserį. Amerikoj, 
kurioj išgyveno 27 metus> pa
liko moterį, keturias dukteris, 
brolį ir dvi seseris. Kūnas pa
šarvotas yra jo namuose. Lai
dotuvės bus pirmadieny, lapkr. 
10 d., 8 vai. ryto iš namų į 
bažnyčią ir į šv. Kazimiero ka
pines. Laidotuvėse patarnauja 
p. Eudeikis.

Eidami pro raudondvarį pasi
saugokite, kad neaprietų!

s

A. Vanagaičiui 
sekasi

seimo p. A. 
Vanagaitis buvo kaip ir pra
puolęs. Tiktai dabar sužinojo
me, kad jis su savo dzimdziu

“Vilnies” štabo š u n 
pešasi

“Vilnies” vyriausias redak
torius ir Amerikos komunizmo 
istorikas ponas draugas Straz- 
das-Valonis pirmame puslapyje 
pirmoje skiltyje prAneša tokių 
naujienų:

“Socialfašistiniai skapai iš 
“Naujienų” niekaip negali 
užmiršt “komunistų raudon- 
dvarį”. Kai/p toji gervė gie
dros, jie laukia nesantaikos 
pas vilniečius. Matomai tiki
si iš to pasipelnyti.

“Grigaičio berneliai mano 
šitaip: kai du šunes pešasi, 
trečias kaulų nusineša.”
Kad Raudondvario ponai pe

šasi, tai jau niekam nebebuvo 
paslaptis, tik niekas tikrai dar 
nežinojo, kaip tie peštukai vadi
nasi tikraisiais vardais. Kad Va
lonis pešasi su barberiu Gasiu- 
nu, tai jau matyti iš tų žižil
pų, kokios laksto iš jųdviejų 
“laudspykerio”, bet kas šian-

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 9 d. 2 vai. po pietų West 
Pullman Park svetainėje įvyks 
SLA. 55 kuopos susirinkimas. 
Šis susirinkimas svarbus, jame 
bus raportų, pranešimų ir bus 
svarstoma nauji reikalai. Visi 
nariai ir narės būtinai atsilan
kykite. Kviečiami atsilankyt ir 
tie nariai, narės, kurie esate 
po globa komunistu, einate prie 
suspendavimo ir išbraukimo, 
atsilankę užsimokėkite mokes
tis, kurie norite priklausyti prie 
susivienijimo. Neužsimokėdami 
mokestis , negausite pašalpos. 
Paskui nekaltinkit sekretorių, 
kad nepranešė.

Mes dažnai viešai pranešam, 
kad nariai, kurie esate užsivil
kę mokesčiais ateikite užsimo
kėti. Tik nemokėkite mokesčius 
komunistinei valdybai, iš jų 
nieko negausite. Gal atsime
nate, kaip komunistai suvylū 
Razmų; jis jiems \ mokėjo mo
kestis, bet kaip susirgo, pasa-

kė, kad neturinti iždo iš kur 
mokėti pašalpą, liepė kreiptis 
dėl pašalpos į Centrą. Taip bus 
ir su kitais nariais, kurie mo
kėsite mokestis komunistams. 
Beveik taip pat atsitiko ir su 
Jeskiu. Valdyba paklausė jo, 
kad esi suspenduotas už neuž- 
simokėjimą mokesties. Jeskys 
atsakė, kad jis yra užsimokė
jęs mokestis iki naujų metų. Bet 
jo mokėti pinigai buvo komu
nistų kišenėj. Sutikus priklau
syti prie susivienijimo, bus iš
reikalauta jo mokesčiai iš bu
vusios' komunistų valdybos. 
Dar yra keletą narių, kurie pa
našiu bud u apsigauna, mokėda
mi mokestis. Mat, komunistai 
išsilavinę liežuviais, pakalba 
jiems nebūtų dalykų, dabar 
blufuoja turį čarterį, bet kuris 
tik narys jų globoje susirgs 
kaip regi kreipsis prie Centro 
dėl pašalpos.

Komunistai sumokėtus jūsų 
pinigus praleido provodamies ir 
spykeriams. Tau, nary, tos 
pro vos ir spyčiai nereikalingi, 
tu prisirašęs dėl; pašalpos ir ap
saugos, galėsi gauti ir be pro- 
vojimos. Bet tie bylinėjimos 
po teismus, daro tik organizaci
jai iškasčius. Komunistai nori 
gauti vietą nerinkti, ir gerai 
pasipelno aukomis. Sarmata 
lietuviams remti tokį suktą ko
munistų darbą.
jie yra, parodo jų darbai. Visi 
padori lietuviai nustokite rem
ti aukomis tuos vylingus. Kurie 
priklausėte prie Susivienijimo 
ir priklausykite, užsimokėdami 
mokestis.—Sekretorius.

O kad tokie

£CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&XXXXXXXDF

N

h 
M

M

M

M
M
M
M 
M

M

Jo 
to.

DR. B. M. ROSS
UŽT1KIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA

10 METŲ.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po
kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu

rėję kraujo ligai, privatines ligas, chroniškus, nervų, 
inkšti; ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais, 
nietns vyrams.

Žmonės turintys prast.] - kraujų, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm nėra 
perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo paralyžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimų. Ateikite ir pasikalbėkite su daktaru 
apie bile kokių ligų ar silpnumų. Už geriausį gydymų jus mokate. ne 
daugiau, negu norite ir galite mokėti. '

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

kampas Monroe St., Crilly Building. Chicago.
Imkite elevatoūų iki penkto augšto.

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedeliais, Sercdomis ir Subatoinis valandos prailginamos nuo 

10 a. m. iki 8 p. m.

Dr.
Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprumo ir

VAŽIUOKIME J LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDA
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas
Laivų Išplaukimai Iš N e w York:

Hejlig Olav .......... Dec.
Oį'cat II Jan. 6

Kalėdinės Ekskursijos 
Oscar II ..... . Nov. 22
Frederik VIII ........ Dęc. 9

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba:

SCANDINAVIAN-AMER1CAN LINE B
27 VVHITEHALL ST. 248 VVASHINGTON ST. ISO N . LA SALLE ST. Lp
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL. F

Specialis Išpardavimas
PRIEŠ THANKSGIV1NG

Jums patiks musų 
RURLY

Overkautai

Didžiausi Bargenai
ant F rontinių Setų

LIETUVIU RAKANDŲ DIRBTUVĖJ

Overkautai yra puikiai pasiūti, naujausio nuiteriolo, vi
sokių spalvų ir stylių. Taipgi turime didelį pasirinkimų 

dėl vyrų kepurių, skrybėlių, marškinių ir panti akų.

MALT TONIC'O

Kainos nuo $59 už 3 šmotus
Duodam ant lengvų išmokėjimų.

ARCHER FURNITURE
=□=

JOE KAZIKAITIS-^KAZIK Savininkas 
I . I

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

OOD TO* COHVALtM**"

GOOO JORTHC H0M»

Garsinkitės “N-nose

MALT TONIC - EXTRA PALE
speciali; alus

M 
H 
M 
M 
M 
N

B. M. Koss 
gyvumo silp-

K

M
M

Lmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf3

STAR DUST

Brighton Park Clolhiers
Ą .• A • * * < <

4249 Archer Avenue
. Corncr Whipple Street , , ‘ .

=======y-..
IR

Del žindamų moti-
1 . *

nų. Nei vienas ne
gali būti be

arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

HP Dr.B.McNicholas
groserninko 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. Telephonę Indiana Harbor 1627

Copyright Midvvcst Feature Service

igOC) ACADEMT IN 
LOS ANGELES

■ i. ■—KSKMTSBa***-

Jus čia nupirksiu nuo pačių išdirbėjų per pusę pigiau, negu jus 
galite nupirkti krautuvėj, dagi pigiau negu už olselio kainą, nes mes 
patys, savo dirbtuvėj, darome setus ir tiesiai jums parduodam. Mes pa
darome gražiai, tvirtai ir parduodam pigiai.” Ateikite persitikrinti musų 
tavoru ir musų kainomis. i

BY WESTPHAL
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Pagalba Bedarbiams
KASDIEN NUO <) IKI 11 VAL. RYTO

Fedarbių šelpimo Fondas

Fonde buvo ................................... .....
Aukavo Mrs. Anna Svilow ...............

M r. Jonas Tūbelis ...............
2.00

10.00

Viso $33.151 ta

ŠIANDIEN BEDARBIŲ REGISTRACIJA

kilos? iir pasikalbėjimo radę, 
kad bedarbių laikinas šelpimas 
yra būtinai reikalingas.

Bet visa bėda, kad no jie tą 
darbą pradėję, ir kadangi pir
mos pradėjo “Naujienos”, tai 
priėję vieno nutarimo, kad bol
ševikams belieka tiktai kiek ga
lint labiau šmeižti “Naujie
nas” ir visą tą pagalbos dar
bą. Todėl vienas iš 
štabo raštininkų 

I kartą deda savo
i pačią “korespondenciją” 

prieš “Naujienų” pašalpos dar- 
’ bą, pasirašydamas neva “be
darbis”.

Bolševikai perdaug gerai ži- 
I “Naujienos” iš širdies 

gerų norų ėmėsi bedarbiams

Vilnies” 
jau kelinta 

sufabrikuota 
L

Išdarbiai turi vieną kitą dole
rį. Bet kai bedarbis atsiduria 
be cento, išalkęs, basas, suša
lęs ir nebegali net j jų prakal
bas ateiti, tuomet jis neberei
kalingas, ir jei kitas toki be-i 
darbi nori pagelbėti, lai ir jį 
puola šmeižti!

Kol esi bedarbis ir turi .kuo 
užsivilkti, bolševikiškose demon
stracijose pasivaikščioti, kol tu
ri atliekamą dolerį bolševikų • 
prakalbose kolektoms duoti, tol 
o koks geras ir susipratęs be-* 
darbis, bet kai vargas galuti
nai prispaudžia, mirk gatvėje

ir tavo šelpimas yra saunau- 
diškas biznis!

Reporteris P. M.

Bridgeportas

Užeina šaltas oras, kiekviena 
stuba turi būti apšildyta. Rei
kia turėti pečių. Labai gori pe
čiai dabar yra išparduodami 
Central District Furniture Co. 
(3621-23 S. Halsted St.) si

voras čia nupirktas nepatinka, 
galima tuojau išmainyti, arba 
pinigus atgal gauti.

Šioje įstaigoje yra savininku 
Juozas Juozaitis, kuris rūpina

isi tuo bizniu jau per dešimtį 
metų. J. Juozaitis sako, kad 

I lietuviai kostumoriai yra geri 
ikostumeriai ir jis suteikia jiems 
visuomet gerą ir mandagų pa
tarnavimą. Kuomet nueisite i 
krautuvę, klauskite Juozaičio, 
čia galite nusipirkti sau viso-

įstaiga visuomet užlaiko gerąikių namams reikalingų daiktų: 
tavorą. Kiekvienas kostumeris į pečių, kaurų, seklyčioms setų., 
yra pilnai aprūpintas. Jei ta- radio, liampų ir taip toliau.

O jei jums reikia gero pe
čiaus, tai nuvažiuokite į aukš
čiau minėtą krautuvę, gausite 
gerą bargeną.

— Ant-anas.

SIUSKIT HtK 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banlot

Šiandien, šeštadienį, lapkričio 8 d. visose Chicagos no, kad 
publiškose mokyklose eina bedarbių registracija. Apie ir 
7,000 mokytojų per 350 publiškų mokyklų per visą die- *,uo sunkiu^ momentu kiek ga
ną, nuo 9 vai. ryto ligi 5 vai. po pietų registruos netu
rinčius darbo bedarbius.

Registracija yra būtinai reikalinga gubernatoriaus 
nedarbo komisijai (governor’s comission on unemploy- 
ment), kuri turi pareigą bedarbių padėtį taisyti ir dar
bų bei pagalbos rūpinti.

Patartina visiems bedarbiams registruotis. Savo 
artimiausią publišką mokyklą, be abejo, visi žino. Kas 
pats negalėtų atvykti, gali pasiųsti raštu žinias per ki-

“Naujienų” pastangos padėti 
bedarbiams susirasti darbo da
vė šiokių tokių rezultatų, nes 
keliolikai žmonių su “Naujie
nų” pagelba pavyko uždarbis 
gauti. Tačiau lietuvių tarpe 
darbdavių yra palyginti nedaug, 
todėl toli-gražu negalima tikė
tis, kad bent kiek žymesnė mu
sų bedarbiui dalis galės bųt ap
rūpinta, ieškant darbo pas lie
tuvius.

Kadangi dabar gubernato- j 
riaus komisija ėmė registruoti i 
bedarbius, tai “Naujienose”! 
daugiaus nebus skelbiami dar
bų paieškojimai. Visiems darbo 
ieškantiems mes patariame 
kreiptis į tą gubernatoriaus ko
misiją.

“Naujienos” rūpinsis tačiau 
ir toliaus jsušelpimu tų, kurie 
yra reikalingi tiesioginės ūmios 
pagelbos. Prie šito darbo kvie
čiame prisidėti visuomenę savo 
aukomis. Kiekviena auka yra 
“Naujienose” paskelbiama.

Bedarbių pagelbos reikalais 
i “Naujienų” ofisą kreiptis pra
šoma tiktai nuo 9 vai. iki 11 
vai- ryte, šiokiomis dienomis, 
nes kitoms valandoms nėra ofi
se pakankamai jėgų tais reika
lais patarnauti.

bęs prie kasimų darbų; 8 mėn. 
be darbo.

247. Darbininkas, 50 m., ve
dęs, žmona Lietuvoj. Nedirba 
metus. Eitų ir j ūkį.

248. Darbininkė,' vedusi, turi 
12 m. nesveiką vaiką. Abu su 
vyru'be darbo. Gali dirbti res
torane. Namų savininkas 
čia mokėti už nuomą.

249. Darbininkas, 35 m., 
vedęs; darbininkas.

250. Darbininkas, 
painteris. Gyvena 
Be darbo.

251. Darbininkė, 
ri 17 m. sūnų. Visi

252. Darbininkas,
dęs, turi trijų metų vaiką; 
gimęs, baigęs grammar school; 
metai be darbo. Labai reikalin
gas darbo.

253. Darbininkas, 46 m., ve
dęs, turi 3 vaikus. Metai be 
darbo. Moka bučeriauti. Suteik
ta vyriškų drabužių.

254. Darbininkas, 40 m., ve
dęs, turi 3 vaikus. Janitorius, 
unijistas. Be darbo 6 mėn.

ver-

ne-

nevedęs, 
su motina.

vedusi, tu- 
nori darbo.
24 m., ve-

čia

AUKAVO DRABUŽIUS

Mrs. Auna Svilovv davė dra
bužių vyrams ir moterims (ir

. Visiems, kurie čia paminėti, 
ir taip pat kitiems bedarbiams 
patariame šiandie užsiregistruo
ti artimiausioje savo apielin- 
kės publiškoje mokykloje. Val
džios komisija, kuri šitą regis
traciją atlieka, gal galės pam
pinti bedarbiams daugiau dar
bų, negu kad jų yra pas lietu
vius.

M r. 
bužių.

M r.
vanojo

K. Lash paaukavo dra-

Ignacas Kazlauskas do- 
du apsiaustu (overko-

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris P. M.

M r. Albinas Katauskas auka
vo drabužių vaikams ir vyrams.

Mrs. Šliogerienė aukavo daug 
Įvairių drabužių.

Mrs. T. Rypkevičienė dirbo 
per visą dieną prie bedarbių 
šelpimo skyriaus, tvarkydama 
gerų žmonių atsiųstus drabu-

Visko po truput;

DARBŲ PASIŪLYMAI
M r; A. Stankus reikalingas 

mergaitės prie namų, visas iš
laikymas: kambarys, valgis ir 
$5.00 savaitei. Pageidauja at
vykusios iš Lietuvos.

Lapkričio 4 d. automobilių 
vagys pavogė automobilį iš p. 
Dauderio, bolševikų dainininko. 
P. Dauderis su savo Chrysler’iu 
buvęs atvažiavęs pas Meldažio 
svetainę. Sako, kad jau antrą 
kartą vagišiai taikėsi prie p. 
Dauderio automobilio, iki pa
galiau pavyko pavogti.

DARBO AR PAGALBOS REI
KALINGI BEDARBIAI

Teko nugirsti apie musų 
mynų”, bolševikų skimus 
bininkus mulkinti per 
“laudspykerį” “Vilnį”.

“Naujienoms” įvedus 
biams pagelbėti skyrių,
sarai buvę labai nusiminę, kad 
jie nebeturi įtekmės darbinin-

“kai- 
dar- 
savo

bedar- 
komi-

242. šeimyna su 9 vaikais., 
nuo 30 metų ligi 12; iš visų 
dirba tik vyresnioji duktė po 
2-3 dienas savaitėje. Tėvas in
validas, sergąs, motina mirusi. 
Duota mergaitėms 6 suknelės 
ir kitų drabužių.

243. Darbininkas, 35 m., me
tai be darbo. Visai be lėšų. No
ri bile užsiėmimo.

Darbininkas, 50 m., dir- 
m. prie McCormick. Me- 
darbo. Bile darbo.
Darbininkas, vedęs, 32

bęs 11
tai be

245.
m., turi 2 vaikus, 9 ir 12 m.,
truckdriveris. Be darbo 7 mėn- 
Gali automobilius taisyti, phim- 
beriauti ar karpenteriauti.

246. Darbininkas, 42 m., dir-

lint pagelbėti ir jie taip jau 
labai gerai supranta, kad ne
galima gero darbo kaltinti, jei 
šiuo momentu atsirado ar dar 
gali atsirasti koks begėdis žmo
gus, kurs norėtų iš bedarbių 
sunkios padėties pasinaudoti. 
Bet kas be bolševikas butų, jei 
nešmeižtų. Jei ne mes, bolševi
kai, tai viskas, ką kiti daro, 
yra bloga..

čia noriu priminti bolševi
kams angliakasių streiko lai
kus, kada ir jie patys bedar
biams ir pinigus, ir maisto 
reikmenis ir drabužius rinko,' 
ir net streikui užsibaigus pa
miršo rinkliavas sustabdyti. Bet 
taip pat jiems noriu priminti, 
kad man pačiam pereitą pava
sarį angliakasiai pasakojo, kaip 
Chicagos komisarai skelbėsi pa
siuntę du dideliu troku maisto 
reikmenų ir drabužių angliaka
siams, ir vienas tų trokų ėjęs 
į West Frankfort, kitas į Col- 
linsville, III., bet abudu trokai 
nepasiekę paskirtos vietos, ir 
Illinois angliakasiai abejoja, ar 
tik tie trokai nebus kur Chi- 
cagoj paklydę...

“Kas jūsų, tai yra musų, o 
kas musų tai jau nebe jūsų”, 
taip musų bolševikai supranta 
visokį šelpimo darbą.

Toliau, vienas mano artimas 
prietelius papasakojo, kad bol
ševikai sužinoję, kad šį šešta
dienį, lapkričio 8 d. bus bedar
bių registracija, sumanė jmtys 
imtis bedarbius registruoti de
monstracijoms ir savo prakal
boms. Tai, suprantama, 
išrokavimas. Bedarbiai 
pasivaikščioti pq gatves, 
skui komisarai padarys 
liavas, įžangas, ir dar 
darbių vieną kitą kvoterj susi- 
kolektuos. Biznis yra biznis.

Vienas faktas yra. tikra, tai 
kad bedarbė bolševikams yra 
labai reikalinga, kad butų kur 
pasižvejoti ir bedarbiai jiems 
taip jau yra reikalingi, kol dar

biznio 
galės 

o pa
či n k- 

iš be-

SARGYBOS
BOKŠTAS

Vienatinis tokios rųšies žur
nalas pasaulyje. Jei nori su
sipažinti su Biblijos moki
nimais apie pasaulio sutvė
rimą, nuodėmės atsiradimą, 
atpirkimą, prisikėlimą iš 
numirusių, atsteigimą ir ki
tas svarbias tikėjimo tiesas, 
skaityk Sargybos Bokštą.

nunieratos kaina $1.00 me
tams- Lietuvoje ir kitose ša
lyse $1.50 Dabar yra tinka
mas laikas užsirašyti.

SARGYBOS BOKŠTAS
117 Adams Street 

BROOKLYN, N. Y.

Metinis Balius
» SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ 

ANT BRIDGEPORTO

Šiandie vakare, Lapkričio-Nov. 8 d.
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

3133 South Halsted St.
Taigi mes namų savininkai norime patys pasilinks

minti, taipgi duodame progą ir kitiems su mums kartu 
pasirinksininti šiame lietuviškame vakarėlyje. Čia gra- 
jis tikrai gera lietuviška muzika ir šoksim lietuviškus 
šokius — tad tikrai čia bus čeverykų padaužimas.

Kviečia visus KOMISIJA.

Rudeninis Rakandu Išpardavimas!
Kainos Sumažintos nuo 25% iki 50%

Tūkstančiai Prekių Negirdeti

BARGENAI! BARGENAI!
Tik Bridgeporto Rakandu Krautuvėj

Parankiausis pečius, nes galima vartoti visokį kurą: kie
Skirtingų madų ir baigimo, augštos rų
šies Grojikliai Pianai. Negirdėtas Berge
nas! Kaina $575.00
Dabar .............. ,..................... 9 / W

tus ir minkštus anglis 
turi vieną iš' dailiausių 
kambarius. Kaina buvo 
dabar už ......................

ir medžius. Išduoda didelę šilumą, 
išvaizdą. Galima šildyti 5 ir 6 

$59'50 ’ $29

Kainos ir mados sulig reikalavimų ant visų setų net šis setas visas
Mohair yra didžiausias BARGENAS $57.00

Radios šiuo sykiu parduodam 
su nužemintoms kainoms. Visi 
setai elektrikiniai A. C. 1930 
ir 1931. Pilnai garantuoti. 
Pas mus galima gauti visokių 
išdirbysčių Radios. Parduoda
mi lengvais išmokėjimais? Se
nus setus priimam mainais.

L"0!.; $67.00
Ir augščjau.

Keturi miegruimio šmotai: galutinai užbaigtas, riešuto medžiu dekoruo
tas ir labai pigiomis kainomis parsiduoda Lova, Chest, C7Q fZfi 
Dressers ir Vanity laike šio išpardavimo kaina ............. ^IViUU

COMBINATION PEČIUS

Visas baltas.
Praktiškas Pečius ir 

ekonomiškas.
Galima kūrenti anglimis

arba gasu. \

Kaina tik

S65.00 Gesinis 
tuotas 
Vertas

m

Pečius, 
geras 

$59.50

>:.•< f W ii

f?

**»

......

< G -

18 Colių Ovenas gvaran- 
kepikas. COQ Cfi 

dabar už

Del parankamo Krautuvė atdara kas vakaras iki 9:30 valandos ir 
Nedėliomis iki 12:30 p. p.

3224-6 South Halsted Street
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CH1CA60S
ŽINIOS

Kodėl registruojama 
bedarbiai.

II —

Gubernatoriaus bedarbes ko
misija skelbia, kad visose mo
kyklose šiandien bus registruo
jami bedarbiai ir jų būtiniau
si reikalavimai. Registracijos 
tikslas yra sužinoti kiek yra 
bedarbių tikrai, kas yra chica- 
giečiai ir kas iš kitur atvažia
vę, kam reikalinga pagalba 
anglimis, maistu, pastoge, gy
dymu ir tt.

Visose mokyklose išdalinta 
pakankamai kortelių registra
cijai, kad visus bedarbius gali
ma butų surašyti.

šiltų drabužių mobilizacija 
vedama ir dalinimas reikalin
giems pavestas Salvation Army

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. Hnlsted St.

Tel. Victory 1266

Marųuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette. 1083

Roseland ir Pulhnan
WAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fled” skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į artir 
minusį atstovų.

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA
3 103 S. Halsted St. 

T elefonas 
Victory 1115 

Valandos:
Jnuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Juozapas Lesciauskas
vrė su šiuo pasauliu lapkričio 7 dienų, 1 va-

‘ • gimęs

• Veronikų Jankaus
kiene, du švogeriii —Stanislovų ir Petrą ir gimines, o 
Lietuvoj molinų Juzefų, broli Antanų ir seserį Ona, K u-

Laidotuvės Įvyks pirmadieny, lapkričio 10 dienų, 
ryte iš namų i Užgimimo Panelės Šv. parapijos 
ių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve-

ATMINČIAI
METU MIRTIES

pines.
Visi a. a. Juozapo Lesčiausko giminės, draugai įr 

pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisvei- 
ninia. Nuliūdę liekame,

MOTERIS, DUKTERYS, BROLIS, SESERYS, 
ŠVOGER1AI IR (ŪMINĖS.

patarnauja graborius

.Alberto

PERKĖLIMAS KŪNO

a tapo

auyai.
(i iminėti, Druuyčs

f 
A t A

svajones musų yra 
sudėtos aid tavo kapelio. 
Ir gailios ašaros nuolat 
vilgo blakstienas. Ir mes 
su didele širdgėla tavo 
kapelį gėlėmis sodinsime, 
o paukštelis tau liūdnų 
giesmelę giedodamas 
kys musų ilgesį prie 

sa-

skyriams. Drabužiai gabenami 
Į vyriausį sandelį, 330 South 
Marfcet Street.

United Charities šiandien va
ro rinkliavų, kurioj nori sukel
ti $1,150,000 lėšų. Iš tų pinigų 
bus rūpinama ypatingai pagal
ba sergantiems bedarbiams ir 
jų vaikams. Tais darbais va
dovauja garsi socialė veikėja 
Jane Adams.

Kaip milijonieriui atro-
do Chicag’o

Pranašauja 9,000,000 
gyventojų

Samuel Insul, didžiausias 
Chicagos kapitalistas ir, kaip 
laikraščiai sako, antras po Ca- 
pone savo įtakingumu, pareiš
kė Junior Association oi' Com- 
merce, kad 1965 metais Chica- 
gos miestas turės 9 milijonus 
gyventojų ir apims 6 apskri

Pranciškus
io 7 dieną, 11 .valandą iš ryto. 1910 m., sulaukęs 40 

metų amžiaus, gimęs Tauragės apskr., Judrienų parapijoj. Užvenų kaime. 
Palikdamas dideliame nuliudimc savo mylimuosius ir mylinčius moterį 
Oną, 3 sūnūs — Pranciškų. Albertą’ ir Juozapą, 2 dukteris — Oną ir 
Alena. 3 brolius — Juozapą, Benediktą ir Antaną. 3 brolienes ;— Oną. 
Malviną ir Zopbia, pusbrolį Kazimierą Degutį ir pusseserę Eleną Ransienę. 
Dabar randasi prirengtas į paskutinę kelionę, namuose, 40 3 5 South 
Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks lapkričio 1 1 dieną, 8 vai. ryte, iš namų į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. , 1

Visi a. a. Pranciškaus Degučio gimines, draugai ir pažįstami ir taip
gi draugai likusių nubudime jo mylimųjų esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame
MOTERIS. SUNAL DUKTERYS, 
BROLIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Radžius, Tel. Victory 4088.

dideliame nuliudimc
i te, 1 dukteris —- Ju-

Barbora Margiene
— MARGEVIČIENĖ

persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 26 d., 1930 m. Palaidot
liepos 30 d., 19 30, Šv. Kazimiero kapinėse.

Iškilmingas perkėlimas jos kūno į nuosavą lotą Šv. Kazimiero 
kapinėse įvyks ketvirtadieny, lapkričio 13 d., 1930, 10 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus dalyvauti per
kėlime a. a. Barboros Margienės kūno. Busime visiems labai

Nubudę
VYRAS MYKOLAS, DUKTERYS ir ŽENTAI. 

8052 Evans Avė.
Tel. Radcliffc 8 3

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš 
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnųųdijįnią 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iigydi 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weat 20 kampas Keeler Avė., Tel. Cr*wford 5573 
—■n ■*trT*mi'M~m*rri*ii—— ir imri—mi m bitoml nsnin i ir—* irmiMurn

čių teritorijų, ir bus turtin
giausias miestas pasaulyje.

Kas girdėti gengsterių 
fronte

Saviškų “karžygiškumų” pa
rodė vienas gengsteris žmogžu- 
dis Richard Sullivan, apkaltin
tas Christ Patras, saliunininko 
nužudyme. Jis pats savo noru 
prisipažino Patras nužudęs, ir 
reikalavo sau elektros kėdės, 
tik su sąlyga, kad ir jo sėbrų 
Frank Bell lygiai pasodintų j 
elektros kedęj Bet kuomet teis
mas jam to neužtikrino, jis. at
sisakė nuo prisipažinimo. Tie 
du yra, kurie, kaip buvo skelb
ta, neva dalyvavę Lingle užmur 
Šime.

Moram Northsidės gengste- 
rių valdovas, nesirodo Į teismų 
ir jam pražūsta $10,000 bond- 
sas.

Garsinkitčs “N-nose”

WISSIG
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus

Bridgeportas
I). L. K. Vytauto Draugijos 

, banketas x
•» MM

Minėtos Draugijos sueituvių 
banketas bus šį sekmadienį, lap
kričio 9 d. 7 vai. vakaro Lie
tuvių Auditorijoj, pirmo aukšto 
svetainėj.

Šiame vakare bus įteikiamos 
dovanos nariams, kurie neėmė 
pašalpos per 10 arba 20 metų. 
Taip gi kurie nori įsirašyti j 
draugijų, įstojimas bus nemo
kamai. Tad nariai nepamirški
te dalyvauti bankete ir svečių

Graboriai

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 174 L 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

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dienų ir 
n a k t i visose 
mjesto dalyse. 
Moteris pagęl- 
binjnkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797 y

Telefonai Yards 1138

Stanley *P. Mažeika
. t . , »AL

Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoptgiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti. 

Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai lai- 
dotuvėse ir kokiame rei- 
kale visuomet esti sąži- 
ningas ir nebrangus to- v 
dėl. kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky- 
riq. '

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46U> St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct. 
Telefonai

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Cb>cą£o> m

Tel. Victory 1115 

pasikviesti bei draugus į drau 
gijų prirašyti.

Peter Killis, nu,t. rast.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Ph y si c ai Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone * 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massagi, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Thoronoid naujas elektra gydymas chro
niškų ligų namuose. Dejnonstčavimo 
treatmentas dykai. Pasiklausykite iš 
Radio Stoties W.G.G.B. kiekvieną utar- 

ninką 12:30 vai. dieną pranešimų.

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti, 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10-—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampp, ir dabar ran
dasi 4660 Grosą Avė. 

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai
u~>_nrxr-u-u-*T-r-M*Li-^~Tr— — —r——«

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumct 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryt?;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapleivood Avc.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenut 
Phone l’rospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

diL p. z. zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 South Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswkk 4983
Namų telefonai Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Rcsidence Phone Ravensvvood 1664

Dr. J. P. Ashmenekas
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Dcvou Avc.. Rogcrs Park 3320 

Valandos:
10U2 A. M.. 2-5 i: 7-9 P. M. 

Nedėtiems sulig sutarties.

" .'.L1'.’! "" '".1" ■' " ’ •

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (sn Dr. Lauraičiu 
— virSuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 We»t Marguetfe Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Athland Avė. Valandos: nuo 6 ilęi 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. i; 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Vij»inla 0030 
Hes. Tel. Ven Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandoi 11 ryto iki 1 po pintu, 2 Iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas Nortb Slde 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:30 vakaro

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

. TeJ. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St, * 
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dantistas 

471$ South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j naują vietų po 
numeriu

1545 W. 47th St.
galimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
i Peoples Banką 
arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ncdėlįoj pagal sutartį
Phone Boulevard 84 8 3

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
z Sercdos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrę? gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

TeJ. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South S bore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 1Q- iki 12 vai, ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 va,!. Nedek nuo 10 iki 12.
Rez. Tejephone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
\Vilmctte 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kctvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais it

Peinyčioiiiis 1 iki 4 v. v.

r

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
S Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:3 0 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. DrezeI 9191

DR. A. A. ROTH
Rurai Gydytojai it Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Haltted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomis . ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St,, Room llli 

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. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą.
■ Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Salio Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 va) vak 
3241 S’. Halnted St. tel. Victory D562 

Valandos -1— 7 iki 9 vakare 
Olis—Utar., Ketv. ir Subatoa vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčiog v.

Pbone Franklin 24 60

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 E. 107th St. 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullmąn 5950—namų Pult. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Kctvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonai Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street
Cor. Washington and CJark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telcphone Roosevelt 9090

Namie 8-9 4ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
—-o------

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 24 14 

One North l?a Šalie Bldg. 
One North La Salio St.

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. State .2704; 4412

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rfz. 6515 $o. Rockwd| t it. 
Tel. Republic 9723
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j choro praktikas, kurios atsi- 
buna kiekvieno pirmadienio va
kare nuo 8 iki 10 vai. vale. 
Meldažio svetainėj, 2244 West 
23rd PI. ir prisidėt prie gra
žaus ir kilnaus darbo, kurį dir
ba Chicagos Lietuvių Choras.

Antanėlis.Lietuvių Radio Kon- 
testo Valandos

Jau atėjo ruduo, šaltesnis 
eras, nors dienos gražios, bet 
jau sekmadieniais nesinori va
duoti j piknikus ar i mišką, 
. > b i taip su* automobiliu pasi- 
važirėt; geriau sėdėti prie pe- 
č'itus, o dar geriau pavalgius, 
t . ;i]>\ pkiavus, ir atsisukus ra- 
(jo paklausyti lietuvišką pro- 
</, .imą, kurią leidžia .Jos. F. Bu- 
dūkas kas sekmadieni.

T,augumas lietuvių klausos 
programų, seka dainininkų 

1/ ntestą, ir atsiunčia savo bal- 
<•••! . Patarta ir jums sekti tą 
P v\zdi, paremti ir palaikyti 
: avo radio valandą.

K'ngėjai šios valandos duo
da kiek išgali, sutraukė geriau
sias lietuvių artistines spėkas. 
Artistai atjaučia, ir dalyvauja; 
('.augiau kaip šimtas jau užsi- 
logistravę kontestui ir su klau
syto jų parama bus pasekmės 
geriausios.

Nepamirškite paklausyti sek
madienį nuo 1 iki 2 valandos 
į.o pietų, iš Stoties W.CF.L.

Vienas štabo.

Town of Lake

JONAS BALTUTIS
Direktorius Sherman State Bank

“Su tikru malonumu reikia 
pažymėti, kad Jonas Baltutis, 
gerai žinomas lietuvis, yra di
rektorius Sherman State Ban
ko, (4801 S. Ashland Avė., 
kampas 48th St.). Tai yra vie
natinis valstijinis bankas Town 
of Lake apielinkėj, kuris išrin
ko lietuvį Į tokią žymią vietą.”

Taip pareiškė Sherman State 
Banko Prezidentas.

Chicagos Lietuvių 
Choro “Pirmyn” 

darbuotė
šiame sezone pirmas bus cho

ro pasirodymas perstatant ope
retė “Paulina”, kuris įvyks lap
kričio 23 d. Bohemian Ameri
can svetainėj, 1436 West 18th 
street.

Aš nebandysiu pirma laiko 
girt ir reklamuot, bet paliksiu 
spręst pačiai publikai, kuri at
silankys virš minėtame vakare.

Tik tiek turiu pasakyti, kad 
Chicagos Liet. Choras Pirmyn 
dirba ir rengias prie savo pir
mo šiame sezone vakaro su di
deliu pasišventimu.

Kadangi choras turi tokį ga
bų mokytoją asmenyje p. K. 
Steponavičiaus, tai ir choras 
narių taip ir rėmėjų skaičiu
mi ’ labai padidėjo; jau dabar 
chore randasi apie šešios de
šimts dainininkių ir daininin
kų, tai daugiausia čia augęs 
jaunimas.

Beto taipgi sudaro ir vienų 
vyfų chorą, kuris gana gra
žiai sudainuoja. Vyrų chorą tu
rėsim progos išgirst dainuojant 
Socialistų vakare, tai lapkričio 
30 d. Lietuvių Auditorijoj, nes 
ten Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn pildys visą programą.

Kadangi choro vardas apima 
visą Chicagą, tai ir reikalinga 
sudaryt chorą mažiausia iš ko
kių šimto narių, todėl kviečia
me mylinčius dainą atsilankyt

Iš Janitorių Kliubo 
veikimo

Kliubo vakarienė ši vakarą

Lietuvių Janitorių Kliubas 
turėjo susirinkimą lapkričio 3 
d., 6227 Ellis Avė. p. Ercaus 
name. Apsvarsčius Kliubo rei
kalus, komitetas išdavė rapor
tą apie rengiamą kliubo vaka
rienę lapkričio 8 d. Universal 
Clubhouse, 814. W. 33 St.

Vakarienė bus su programa 
ir kalba pono Elias, Universal 
State Bank prezidento. Norin
tiems patapti Kliubo nariais 
dabar geriausia proga įstoti, 
tą vakarą įstojimas bus dykai.

Kliubas paaukavo $5.00 su- 
šelpimui S. Stoškaus, lietuvio 
knygnešio. Kliubas atjaučia var
gšą senelį knygnešį ir jo pa
dėtį Aukai įteikti ir aplankyti 
knygnešį Įgalioti Kliubo nariai 
P. Daubaras ir S. Rakauskas.

Dženitoriai,. kurie dar nepri
klausote prie kliubo, laikas pri
sidėti, nes vienybėje galybė.

Kliubietis.

Puikiausi 
Rekordą 

ir nuolatinį tvirtą augi
mu per pastaruosius 
penkis metus parodė 

Sherman
State
Bank

4801 S. Ashland Avė.
kampas 48 gatvės

Meldžiame pastebėti, 
kad abelnas turtas

Birželio 30, 1925 m. 
buvo $840,049.01, o 
Birželio 30, 1930 m. 

jau' $1,168,959.17
Tai yra valdiškos skait
linės ir tai yra geriau
sias argumentas.

Bankas moka 3 nuošim
tį ant padėty ant kny
gutės taupimui pinigų.

Bankas parduoda tik 
pirmus morgičius, ne
šančius 6 nuošimtį, ku
rie yisuomet yra 100 
nuošimčių užtikrinti.

JONAS BALTUTIS 
Banko Direktorius

Nėra stipresnio banko 
apielinkėje

B. ZALESKI,
Prezidentas

W. G. P0K0RNY,
Vice-Prez. ir kasierius

FRANK PESKA,
Vice-Prezidentas

C. J. WABICH,
Kasieriaus pagelbininkas

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. 1
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“Ar Dievai Yra Doresni už Žmones?” 
“Ar Žmones Yra Doresni už Savo Die
vus?’’ Pagal Šventa Raštą-Biblija. 
Prakalba įvyks Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St., nedėlioj, lapkričio-Nov. 9 
d., 2:30 vai. po pietų. Kviečia visus 

Rengėjai.

Rridgeportas. Teisybės Mylėtojų 
Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, lapkričio 9-tą d.. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3 133 So. Halsted 
St. 12-tą vai. dieną. Visi nariai ir nė
rės malonėkite skaitlingai susirinkti, nes 
yra svarbių reikalų. Taip-gi kurie esate 
užsilikę su mokestimis, malonėkite at
siteisti. Kurie dar neturite užsižymėję 
sekretoriaus naujo antrašo, padarykite 
dabar. S. Narkis 2859 W. 38th PI.

—- Valdyba.

Rridgeport. Draugystė Palaimintos 
Lietuvos extra susirinkimas įvyks nedė
lioj. lapkričio-Nov. 9 d.. 12:30 v. die
ną. Lietuvių Auditorijoj. Susirinkimas 
yra svarbtfs., nes bus pataisymas įstatų. 
Būtinai turi kožnas dalyvauti ir taipgi 
bus renkami darbininkai dėl koncerto, 
kuris atsibus lapkričio I 6 d. viršminėfoj 
Auditorijoj. Malonėkite pribūti į mė
nesinį susirinkimą lapkričio 12 d.. 8 v. 
vak. Lietuvių Auditorijoj. Valdyba.

Linksmas Rudeninis Ralius, rengia 
SLA. 357 kp., iš So. Englevvood. ne
dėlioj. lapkričio 9 d., Petroko svetainėje. 
8462 Vincennes Avė. Kviečiame skait
lingai atsilankyti ir iš kitų kolonijų ant 
musų baliaus. Komitetas.

Draugystė Meilės Lietuvių Amerikoje 
laikys susirinkimą lapkričio 8 d., 7:30 
vai. vak.. 1930 m., po numeriu 1750 
S. Union Avė. Draugai malonėkite 
pribūti ant laiko. Raštininkas.

Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn" 
rengiamam vakarui, kuris atsibus lap
kričio 2 3 d., Bohemian American Hali, 
Tikietus galima gaut nusipirkt iš kalno: 
“Naujienose’’, 1739 S. Halsted St., 
Knygynas Lietuva, 3210 S. Halsted St. 
ir pas visus choro narius. Komitetas. . •

18/os Apielinkės SLA. 129 kp. regu- 
liaris susirinkimas įvyks nedėlioj. lap
kričio 9 d., I :30 vai. po pietų, G. 
Chernausko svet.. 1900 S. Union Avė. 
Visi atsilankykite, nes turim svarbų rei
kalą aptarti. Valdyba.
---- ............................. . ................................

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

Pasinaudokite pelnais pasaulyje didžiau
sios ir sėkmingiausios kooperatyvės kabų 
kompanijos. Ūždirbkit daugiau negu tik 
menką pragyvenimo algą. Maža suma pi
nigų tereikalinga jūsų pradžiai.

Musų Mr. Green mielai suteiks jums 
pilnas informacijas be jokių pareigų.

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd.

Monroe 3 700

Mine E. Roman R.N.
Fizinė Therapija

Mokslinis masažas. -— Saulės, Elektros 
ir Medikuotos Maudynės. — Fizinės 

kultūros liesinantis mankštinimasis.
162 N. State St., Room 1513

Tel. Central 0729

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

i kad vesdamas visus reikalus per

S. L Fabian & Co.
809 West 35th St.,

CHICAGO t
Tel. Boulevard 0611 arbti 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam MortgeČtus ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainotn visokį turtą.
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.
k. ________L/

TCTITT- UEXU wrwin—i—i l,

CLASSIHED ADS.į
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS * 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEjGE,

672 Weat Madison Street.

REIKIA VYRŲ) IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas . kol 
mokinsitčs ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
anlikaciiof-.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystšs, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. 'Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai ere i ta i užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
laistyti abelna mokslo. Savo būvi žy
miai paporinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakosa ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. IKK

NAUJIENOS, ChicafS, III.

Business Service
______Biznio^Patarnavimas

BJRIDGEPORT .
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Vieton 7261, Re*. Hemlock 1292 

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies. 

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunsvvick 7187

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS 

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

SUKOLEKTUOJAM 
PINIGUS

Už užsivilkusias rendas, visokias bitas, 
notas, kontraktus, morgičius, bondsus, 
lynus, judgementus ir darbininkams algas 
sukolektuojame už mažą atlyginimą ar
ba išperkame visokias Claims. Taipgi 
padarome visokias investigacijas, patik
riname references, duodame patarimus 
savininkams, turintiems kokį keblumą su 
rendauninkais etc.

CHICAGO COLLECTION BUREAU, 
6959 So. Halsted St.

Normai 4401
---------O----------

Boulevard 6520 Res. Yards 440;
NORKUS & CO.

Herfcraustom rakandun, pianus ir vi 
.okius biznius, taipuri ii miesto » 
miestą. Teisingas patarnavimu*

1706 W. 47th St.
CHICAGO 

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

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bite kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plastcr ir Wall Board 3c. 
Naujos durys $1, Storm ir Porch Sash. 
Garantuotas Plumbingas ir apšildymas. 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6. nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

Financial
Finansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama j 24 vai.

Neimam komjso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue 
Tol. Grovehill 1038

----------- Q—--------

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ? 

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso. 

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.
PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St. '

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

PINIGAI
Mes Htudinarn nuo f'O ki £8O< 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neįėnmkėt.o 

sumos

Finance Corporation 
uif Illinois

Po valstijos priežiūra 
tAifl S. Ketizh- Avc

Riadios
* 2 ATGAUTI Majestic Modelio 92, 
dviejų mėnesių senumo $94.50. Naujos 
tūbos. Matykit Mr. Art, 6136 So. 
Halsted St.

Furniture & Fixture*
______  R a ka tuĮai • I t 

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRįKINl RADIO

Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesai 
Ateikite tuojaus adresu 

3040 W. 62nd Street
----------- o----------- ,

PARDUODU visai mažai vartotą 
combination pečių, 4 skylės ant anglių 
ir 4 dėl gaso, vandenį taipgi šildo. Visai 
pigiai. 3917 W. 13 St., Basement 
Janitor.

PARDAVIMUI 5 kambarių furni- 
šiai su viskuom. gali imą ir kamba
rius. 1 725 Ruble St., 1 floras.

PARSIDUODA pigiai pečius, kietom 
anglim, visai mažai vartotas. 7014 Sd! 
Talman Avė. _

Miscellaneous for Sale
Įvairua Pardavimai

PARDAVIMUI “Naujienų“ išnešio
jimo Route — darbas 4 valandų anksti 
ryte . Uždarbis neinAžiau $100 į mė
nesį. Kreipkitės j Bridgeporto Naujienų 
Skyrių. 3210 Sp. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
Įvairu s Pardavimai

PARDAVIMUI Muscrat Kailiniai 
(Fur Coat), vidutinio didumo, kaip 
naujas, $3 5. Taipgi Voverių Kailiniai, 
dėvėti tik kelis kartus. Didumo 40 iki 
4 2. Bargenas. 5212 S. Troy St.

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERTŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- 
teriai sutaisomi.

. ’ THE BRIDGEPORT 
KNITTTNG SHOP

504 W. 33rd St., arti Normai Avė.
Tel. Victory 3486 

Atdara kasdie ir vakarais.

Automobiles
STUDEBAKER “COMMANDER”

4 pasažierių Coupe. Netekau darbo ir 
paaukosiu jį už cash. Karas yrJ prak
tiškai kaip naujas, nes aš vartojau jį tik 
septyniųs mėnesius ir išvažiavau tik ke
lis tūkstančius mylių. $300 paims jį. 
3837 North Spaukling Avė., 2 flat.

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

STUTZ 1930 DE LUX SEDANAS.

Aš esu priverstas paaukoti savo gra
žųjį vėlyvo modelio Stutz, nes man 
reikta pinigų. Išvažiuotas labai atsar
giai tik 6,200 mylių ir yra tiek pat 
geras, kaip naujas.' Kad įvertinti ma
no karą jus turite jį pamatyti. Jis yra 
puikiausias ir gražiausias karas Chicago- 
je ir jo užteks visam amžiui. Jis turi 
kiekvieną galimą įrengimą, taipjau skry
nią. Aš užmokėjau už jį $3,250 ma
žiau kaip metai atgal. Parduosiu jį už 
$4 50. Meldžiame atsišaukti tiktai ne
dėlioj. 2231 North Kedzie Avė., Ist 
apartment.

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

TIKRA PROGA

BUICK Master Six vėliausio modelio 
4 durų Sedanas. Aš esu priverstas pa
aukoti už cash. Karas yra tiek pat ge
ras, kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. Var
tojau tik labai trumpą laiką. Turi še
šis visiškai naujus balloon tairus, spot 
light. snubbers. šildytoją, jis neturi net 
įbrėžimo ir yra visiškai kaip naujas. 
Kainavo ma‘n nesenai $1,850. Paau
kosiu jį tiktai už $325. Atsišaukite 
bile laiku nedėlioj, 22 3 8 North Savvyer 
Avė., Ist flat.

------------ p-------------

NEPAPRASTA PROGA

Našlė yra priversta paaukoti savo vė
liausio modelio Cadillac Sedaną, kuris 
nebuvo vartojamas per aštuonius mė
nesius ir yra kaip dieną nupirktas; 4 
ratų brckįąi, geri balloon tairai ir ge
riausias motoras. Aš negaliu pati ka
ro draivinti ir man reikia pinigų. Pri
imsiu $500. 2538 North California
Avė., 1 flatf

PARDUODA pigiai Cadillac Seda
ną, nes aš apleidžiu šia šalį. Galėsite 
matyti subatoj ir nedėlioj. Walter 
Zongaila, 3630 S. Union Avė., 2 lu
bos iš užpakalio.

_______ForRent______
PASIRENDUOJA 2 storai, adresu 

1922-24 West Chicago Avenue, ku
riuose per 21 metus buvo morgičių it 
bonų įstaiga. Jeigu bus greitai vei
kiama, vietą galima nupirkti ar paren- 
duoti su visu ofiso įrengimu ir vaultu. 
Ypač tinka bankui, morgičių invest- 
mento bizniui ir spulkos raštinei.

Cosmopolitan Bond and 
Mortgage Co., 

A. M. Hammann, 
« Vice-Prezidentas

PASIRENDUOJA ofisas dėl dentis- 
ro ar daktaro kartu su 4 kamb. apart- 
mentu. Frigidaire. 2415 W. Marųuette 
Rd.

RENDAI 4 ruimai už $10 mėn. ir 
5 ruimai už $20 mėn. Patogus ir 
naujai dekoruoti. Kreipkitės 3653 S. 
Halsted St. Tel. Boulevard 8421.

RENDON NAUJI 
FLAT AI

Naujuose namuose. 
Remia labai pigi. 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS 
3335 S. Halsted St.

PASIRENDUOJA Bridgeporte 5 
kambarių flatai, su maudyne, $18, 4 
kambarių flatai $12. Tel. Yards 3703.

5 KAMBARIAI ant .rendos arti Ar
cher Avė. Pečium šildomas, su visais pa
rankamais. 2543 W. 39 PI.

PASIRENDUOJA flatas 5 kambarių, 
renda pigi, kas prižiūrės boilerį ir 2 
pavieniai kambariai, vaikinam, mergi
nom arba ženotiems. 6742 S. Artesian 
Avė. s

PASIRENDUOJA flatas. 7 kamba
rių, furnisu šildomas, rendos $35.00. 
Peter Stancius. 7210 S. Western Avė. 
Tel. Rcpublic 5667.

Purnish0d -ft?.OrnS
RUIMAI rendai pavieniams vaiki

nams arba merginoms ar mažai familijai. 
šiltas vanduo, kiti parankumai.

3240 Emerald Avė.

RENDON kambarys vaikinui arba 
dviem merginom, karštu vandeniu apšil
domas, 2 lubos, 7011 S. Artesian Avė,

FurBished Rooms
PASIRENDUOJA ruimas vienam ar

ba dviem vaikinam, su valgiu ar be val
gio. Prie mažos šeimynos. Tel. Yards 
1612.

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

RENDON kambarys vienam arba že- 
notai porai su valgiu ar be valgio. 
5939 So. Rockvvell St., 2 lubos.

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

PASIRENDUOJA 2 ruimai Šilti — 
dėl vaikinų, merginų arba vedusios po
ros. 69 36 So. Maplewood Avė.

- o- —-—

.PASIRENDUOJA kambarys garu 
šildomas, švarus, su visais patogu
mais, dėl dviejų ar vieno vaikino. Mrs. 
Miller, 13 20 Damen Avė., pirmos lu
bos.

GRAŽUS fornišiuotas kambarys, ga
ru šildomas, mažoj šeimynoj, dėl mer
ginos ar vaikino. 3315 Sq. Emerald 
Avė., 2nd floor.

RENDON kambarys, karštu vandeniu 
apšildomas, prie mažos, blaivos šeimy
nos, 1 lubos, 7104 So. Emerald Avė. 
Vincennes 3147.

RENDON šviesus kambarys prie ma
žos šeimynos, vaikinui ar merginoms, 
2 lubos. 4014 Brighton PI.

RENDON kambarys dėl vienos ypa- 
tos, šviesus ir moderniškas, 1 lubos. 
4234 So. Maplevvood Avė.

KAMBARYS apšildomas vienam ar
ba vedusiai porai, tarp 3 stritkarių lini
jų. 6122 So. Rockvvell St. Hemlock 
4081.

PASIRENDUOJA 2 ruimai furni- 
šiuoti dėl vaikinų arba vedusios poros. 
Ruimai patogus — yra maudynė, gali 
valgį pasigaminti. 827 W. 34 PI. 2ros 
lubos užpakalyje.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino arba merginos — prie mažos šei
mynos. 3348 So. Lowe Avė., 2ros lu
bos.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
blaivo žmogaus — prie mažos šeimynos. 
Matykite vakarais nuo 5 iki 9. 3254 
So. Emerald Avė.

PASIRENDUOJA apšildomas rui
mas. 3 24 2 South Emerald Avenue, 
2 lubos.

Personai
Asmenį} Ieško

PRANEŠU BIZNIERIAMS 
kad aš Benediktas Pocius negyvenu sy
kiu su savo moteria Ona Pociene (po 
pirmais vyrais — Paulauskienė, Mitche- 
lienė ir tt.) pertat už jos padarytas arba 
daromas skolas neatsakiau. Ji gyvena 
7010 S. Artesian Avė. Su ja negyvenu 
nuo Spalio-Oct. 15 d., 1930.

BENEDIKTAS POCIUS, 
6637 S. Rockvvell St., . Ghicafco, III.

PAIEŠKAU apsivedimui našlio arba 
vaikino nejaunesnio 40 metų. Aš esu 
našlė 45 m, Norėčiau susipažinti — 
malonėkite atsišaukti.

“LIETUVA“ Box 90, 
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

PAIEŠKAU moteries ar merginos 
turinčios nuosavą butą ir norinčios ap
sigyventi kartu su manim, kad sumaži
nus ekspensus. • Atsišaukite tuojaus. 
1444 No. Maplevvood Avė., 3 lubos už
pakaly. (

PAIEŠKAU apsivedimui Vaikino ar
ba našlio, vidutinio amžiaus ir laisvų 
pažiūrų, kuris mylėtų teisingą šeimy
nišką gyvenimą. Malonėkite su pir
mu laišku prisiųsti savo paveikslą, ant 
pareikalavimo sugrąžinsiu kiekvienam.

“Lietuva“,
Box 91.

3210 So. Haltsed St., 
Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia _1

REIKALINGAS partneris į bučernės 
ir grosernės biznį su $200. Nevedęs, 
ateik persitikrinti, 3351 W. 38 PI.

REIKALINGAS partneris, geras me- 
kanikas prie automobilių taisymo. 
Peters Auto Repair Shop, 1831 So. 
Halsted St. <

Situation Wanted

IEŠKAU Darbo j bekernę už pirmą 
ranką arba antrarankį — moku darbą, 
prašau atsišaukti laišku arba asmeniš
kai.

BOLESLAVAS BEKERIS
4810 So. Hermitage Avė.

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

GERAS darbas geram vyrui, kuris 
kalba lenkiškai ir nori pastoti salesma- 
nu. Turi būti vedęs. Tarp 25 — 40 
metų amžiaus. Mes mokam algą ir 
komišiną — kol išmoks darbą.

Atsišaukite
LLOYD BUILDING 

J. Laukzen, 
Hammond, Ind.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
‘dirbti už dženitorių prie našlės mote
ries. 9320 So. Cottage Grove Avė. •

Helo Wanted—“Male-Female
Darbininku Reikia

MERGINOS ir jauni vaikinai, išmo
kite telegrafuoti. Vienas iš * geriausių 
šiandie amatų. Gera mokestis kvalifi
kuotam darbininkui. Kreipkitės dabar. 
Mr. Benson, 155 N. Clark St. Room 620

Šeštadienis, 1apkr. $, 1980

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

Z
REIKALINGA moteris arba mergina 

j Lunchruimj nuo 20 iki 30 metų am
žiaus. ‘ Mokestis, kambarys ir užlaiky
mas. Beverly 4626.

PAIEŠKAU merginos j Lunchruimj, 
nejausnesnės 23 metų. Prityrimas nė
ra reikalingas, išmokysiu. Atsišaukite 
nedėlioję. 944 W. 37 PI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGENAS. Pardavimui grosernė 
ir delicattessen krautuvė. Seniai įsteigtas 
biznis parsiduoda dėl mirties šeimynoj. 
5406 Wentworth Avė.

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

PARDAVIMUI krutamųjų paveikslų 
teatras, pilnai įrengtas rodymui vėliau
sių kalbančiųjų paveikslų, darantis ge
rą biznį, lietuvių apielinkėj. Parduo
sime biznį ir namą, ar tiktai biznį. Nė
ra kompeticijos. Del platesnių žinių 
rašykite: Naujienos, Box 1 245, 1 739 
S. Halsted St., Chicago.—------ o------ -

PARDAVIMUI restaurantas, pigiai— 
išdirbtas ibznis. Turiu parduoti sku
biai. 7427 So. Western Avė.

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

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namu iš priežasties ligos, arba mai
nysiu ant nedidelio namo. 3213 So. 
Parnell Avė. 

--------n-------

PARDAVIMUI tabako, kendžių ir 
visokių smulkmenų storas. Kas norite, 
yra gera proga. 615 W. 18 St.

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

PARDAVIMUI nebrangiai bučernė ir 
grosernė. Lietuvių apgyvento] kolioni- 
joj. Biznis kėš. Savininkas išva
žiuoja j Lietuvą. » 3423 So. Morgan St.

-------- 0--------

PARDUODAM groseriuką. labai pi
giai iš priežasties važiavimo į kitą 
miestą, 65 29 S. Racine. , Englevvood 
9350.

Farms For Sale
__ ! Pąyd ayirnni________________

80 AKRŲ juodžemio su budinkais, 
septynios mailės nuo Kenosha, ant ge
ro kelio. G<*riausis bargenas apiclin- 
kėje už $10,000.

Taipgi turime kitų ūkių dėl mainų. 
S. B. BACEVIČIA, 
4807 — 7th Avė., 

Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI už augščiausį užda
rytą pasiulimą iki lapkričio 20 d. z — 
gera farma, triobos, upelis, akmeninis 
kelias, arti miesto; išmokėjimais. H. 
Hanek, 1101 Monroe St., La Porte, Ind.

Exchange—Mainai
MAINYSIU ant Chicagos prapertės 

150 akerių farmą su visais įtaisymais, 
50 mylių iš Chicagos.

Šaukite Victory 7270

MAINYSIU gražų bungalow ant 
kampo, 12401 So. Racine Avė., 6 rui
mų, furnasu .šildoma, 2 karų garadžius 
— ant biznio arba farmos. Pašaukit 
Lafayette 5247.

IŠSIMAINO 2 flatų namas po 5 ir 5 
kambarius. Kaina $4.500. Mainysiu 
ant nedidelės farmos. arba priimsiu bu- 
černę ar lotą kaipo pirmą jmokč- 
jimą.

/ F. G. LUCAS « CO. ' 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

40 AKRŲ farma Mich. valst. 
Mainysiu ant namo arba biz
nio.

LINCOLN auto mainysiu ant 
'biznio arba lotų. Savininkus, 
3140 So. Wallace St. Tel. Vic
tory 4606 arba Yards 1571.

Real LstaU* For Sale
Namai-Žentė Pardav i m ui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 0 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nė<a skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas' yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavette 0455

Sutaupinkit $2,000.00
5 kambarių bungalovv; 3 metų se

numo; furnasų šildomas; 2 karų gara
žas, šoninis įvažiavimas; gatvė ištaisyta: 
pirmo morgičiaus $2.000. Kaina nu
mažinta nuo $7,500 iki $6.500.

Taipgi 6 kambarių rezidencija; 2 ka
rų garažas: 60 pėdų lotas; išmokėtas. 
Kaina sumažinta nuo $5,500 iki 
$4,500. Tik $f,000 cash, arba mai
nysiu abu namu ant 2 ar 3 flatų. turin
čių vieną morgičių.

THE REALTY SALES CO.
1613 W. 87th Street

Cedarcrest 3900

SAVININKAS parduoda 50x1 25 lo
tą, dviejų augštų namą ir cottage už 
bargeno kainą. Randasi 551-553 \V. 42 
St. Šaukite po 6 p. m. Monroe 2786.

PARDAVIMUI ar mainymui 3 lotai 
Beverly Hills — ant bizniavo namo. 
Atsišaukite tuojaus. 1951 Canalport 
Avc., Tel. Roosevelt 7706.


