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Milžiniškas socialistų 
laimėjimas Anglijoj
Rusų revoliucininkai rei 

kalauja laisvių Rusijoj
Prancūzai pabūgę sovietų da 

lyvavimo nusiginklavimo 
konferencijoje

Milžiniškas socialistu lai- Seny Rusijos revoliucinio 
mėjimas Anglijoje ky balsas

Nunuodijo motiną jos ken 
Įėjimams baigti

Kasyklų darbininkų strei 
kas Goloradoje

Kent., Anglį 
Po to, kai nese

TONBRJDGE 
ja, lapkr. 2. — 
nai buvo išteisintas vienas tė
vas, kuris, norėdamas padary
ti galą sirgusias nepagydoma 
liga savo jaunos dukters ken
tėjimams, ją 
vyko antras 
mas.

Margareta
ne, žmona turtingo apynių au
gintojo, tapo areštuota už nu
žudymą savo motinos, Marga- 
retos Waite, kuri sirgo sunkia 

(liga. Duktė KĄiko, kad ji nebe
galėjus ilgiau pakęsti motinos 
kentėjimų ir dėl to, padaryti 

Į tiems jos kentėjimams galą, ji 
j davus motinai nuodų/

Streikininkų mitingas 
pikietuoti kasyklas, 
rint gubernatoriaus 
mo

nutarė 
nežiu- 

užgyni-

nužudė, dabar į- 
panašus atsitiki-

Bowman Delvig-

Miestų rinkimuose Darbo par
tija laimėjo daugiau kaip Į 
šimtą naujų vietų; konser
vatoriai ir liberalai sumušti

Reikalauja, kad sovietai grą
žintų laisves, įsteigtas Rusi
joj carizmą nuvertus

I/ONDONAS, lapkr. 2.

įvyks cionier” numery 
dinti du įdomus 
būtent, šešiolikos 
sužymėjusių rusų
rių atsišaukimai į sovietų val- 

dešimties metų 
revoliucijos sukaktu-

BERL1NAS, lapkr. 2. —Pir
mame Rusų socialistų-revoliuci- 

Britų valdžia šiandie gavo aiš-jonierių 
kiai pamatyti kas atsitiks, jei laikraščio 
šiais ar kitais metais
nauji parlamento rinkimai.

Vakar visoj .Anglijoj įvyko 
municipaliniai (miestų) rinki
mai, kuriuose socialistinė Dar
bo partija visai sumušė ir kon- džia ryšy su 
servatorius ir liberalus.

partijos nelegalinio 
“Socialist-Revoliu- 

yra išspaus- 
dokumentai, 

senų ir pa- 
revoliucionie-

i bolševikų
.. t i. x- - i • i i vėmis.Šiandie paskelbti rinkimų da-1 

viniai rodo, kad socialistai lai-. Vienas tų atsišaukimų adre- 
įnėjo daugiau kaip šimtą nau- suotas į aukščiausia 
jų vietų, tuo tarpu kai konser- įstaigą, VCIKą, antras 
vatoriai prarado šešiastlešimt dies komisaru 4 tarybos 
tris vietas, o liberalai — dvide- ninką ttikovą. 
šimt vieną.

viniai rodo, kad socialistai
sovietų 
į Kau
pi rmi-

Tie šešiolika senų

i racilic und Atlantu' Unuto,

Vokiečių lakūnas Ferdinand Schulz su savo “gleideriu” —- aeroplanu be motoro, su kurio jis 
buvo pakilęs 752 metrus (apie 2,500 pėdų) ir išsilaikė ore 4 valandas ir l1/: minutės. Tai nau
jas rekordas dėl skriejikų. į

Propaganda prieš Jungt 
Valstybės Pietų Ameri

kos kraštuose

WALSENBURG, Colo., lap
kričio 2. — Praeitą naktį strei
kuojantieji kasyklų darbininkai 
ląikė mitingą, kuriame buvo 
nutarta neboti gubernatoriaus 
Adamso įspėjimo ir pikietuoti 
kasyklas tolinus. Mitingo pir
mininkas bandė atkalbinti nuo 
pikietavimo, bet streikininkai 
jį užrėkė.

Mitinge kalbėjo ir streiko 
vadas, Kristen Svanum, ką tik 
paleistas iš kalėjimo. Jis stojo 
taipjau už tai, kad angliaka
siai gubernatoriaus grūmojimų 
“karo padėtim’’ nebotų ir tęs
tų energinga kova toliau.

Bijo Soviety Rūsy sąmok 
slo su Vokiečiais

Del vaikų paraližo už- 
• daro mokyklas

Vaikai

Francuzų konservatoriai pabū
go Maskvos dalyvavimo nu
siginklavimo konferencijoje

mokosi lekcijas namie 
iš laikraščių /

Siurpinga Japonų žvejy 
tragedija jūrėse

lapkr. 2.

Edisonas pranašauja 
karą Europos prieš 

Jungt. Valstybes
WASHINGTONAS, lapkr. 2. 

— Milės Poindexter, ambasa
dorius Peruvijai, nusiskundžia, 

„ , . . ... , ;kad Pietų Amerikos' kraštuoseRasta škunens, y.enuohk, me-Įveda gmarkj da
nėšių plūduriavęs su badui . , T v i a. V m. Z v. . v , . prieš Jungtines Valstybes. Tamirštančiais žmonėmis , opropaganda einanti iš Rusijos, 

'Anglijos ir kitų Europos vals
tybių, kurioms rupį sugriauti 
Pietų Amerikos respublikų pa
sitikėjimą Jungtinėmis Valsty
bėmis.

NEW YORKAS, lapkr. 2. — 
Garsus išradėjas Thomas A. 
Edison pranašauja, karą tarp 
Europos valstybių ir Amerikos. 
Anksčiau ar vėliau Europos 
kraštai susijungsią prieš Jung
tines Valstybes.

LEXINGTON, Ky.,
— Del vaikų ipųraližo 
įos visos mokyklos 
uždarytos neribotam laikui.

Mokyklos uždaromos taipjau 
ir kituose miestuose mieste-! 
liuese. Vaikams iki šešiolikos 
metų amžiaus užginta lankyti 
teatrus, bažnyčias ir šiaip įvai- 
i ią 'ęAuairitikimų vietas.

i>u Lexingtono dienraščiai,; . ... . . . . .
mokyklų vyriausybės prašomi,ienį gai aiv’o . aigare 
mielai sutiko spausdinti savo ?<>,Iar, ” ,ttles
skiltyse pamokas, kurios dėsto-, a. lly’ as llsl10*;
mos pradžios mokyklose, ir n,as my,|,as

čia tapoPARYŽIUS, lapkr. 2. — Tuo 
taipu kai pažangioji francuzų 

'spauda reiškia pasitenkinimo 
. dėl sovietų Rusijos nusitarimo 
'dalyvauti tarptautinėje nusi
ginklavimo konferencijoje Ge
ne voj, konservatorių laikraščiai 
visai dėl to nesidžiaugia. Jie 

į bijo, kad čia nebūtų sąmokslo 
--3 jr Vokietijos, 

mano, kad vei-

Vakar Port

Rusijos į tarp Rusi jos
Pramonės distriktuosc sočia- laisvės kovotojų — Rusų revo-, Konservatoriai 

protestuoja ‘kiaušiai Vokietija prikalbinus 
jai, o konservatorių ir liberalų prieš mirties bausmę, kuri so- Rusus dalyvauti konferencijoj 
kandidatai laimėjo tik ten, kur vietų Rusijoj vis dar tebevieš- ir čia paremti Vokiečių pažval- 
darbiečių kandidatai buvo žino- patauja. ir reikalauja, S kad gą.
mi kaip bolševikuojantieji žmo- bent dabar, švenčiant dešimta- 
nės. metines revoliucijos
^Tolygių |>asisek imu

partija turėjo ir žemės ūkio 
d&triktuose, kur ūkininkai baL» . , ,, ....
savo taipjau už socialistų kan. Isavo gyvybes aukojo. Jie veiku-.proporcija kaip kad Vokietija,

listai buvo pilniausi laimėto- liucijos tėvų

didatus.

Suvargusi mokytoja 
pasidarė galą

MEKSIKOS MIESTAS, lap-' 
kričio 2. — Visai ; 
nebepajėgdama užsimokėti 
nuomos už savo kambarėlį, nu
sinuodijo čia amerikietė Reiną 
Buitis, 50 metų amžiaus. 
Ji buvo mokytoja ir per dvide
šimt metų mokytojavo Pan- 
American

Vokiečių gi pažvalga yra to- 
sukaktu- kia, kad Versalės traktatas ža- 

darbo'ves’ ^utų įvykinti tie idealai,įdia visuotinį nusiginklavimą; 
dėl kurių kelinta rusų revoliu- jei tad visos kitos valstybės 
cininkų karta kovojo ir jiems urnai nemuši ginki uos ta pačia * t • **• •» ’ •• « • .
---- '''F'" ---------------------------------------------------------------- .

lauja, kad mirties bausmė bu-1tai pastaroji turės teisės šiuo 
tų galų gale visai panaikinta, (atžvilgiu irgi laisvai elgtis.
Jie nurodo, kad vasario (1917. 
metų) revoliucija, nuvertus! 
carizmą, buvo įsteigus politinę į proietariatui patenkinama i------ ------- , log •for_Į .

suvargusi, "T?'čia savo delegajįą į Genevą sė- 
. politinių ir tikybinių įsitikini- - y' ......

Komunistų laikraštis Huina- 
nite turi vargo duoti francuzų 

i pH* 
piliečių laisvę visose j°s /or" i aiškinimą, kodel( sovietai siun- 
mose: žodžio ir

mų laisvę, susirinkimų laisvę, 
rinkimų laisvę ir, pagaliau, 
mokratinius, sąžiningus ir 
rus rinkimų įstatymus.

“Visos tos laisvės’’, rašo 
kolegijoje Meksikos šešiolika senų ir garbingų 

Mieste, bet prieš keletą mene-,voliucionierių-narodovolcų, ' 
šių neteko vietos ir atsidūrė vo pas mus įvestos, bet ir vėl 
varge.

> tie 
re
a

panaikintos. Jos turi būt vėl at- 
steigtos, ir tuojau. Tam reikia 

. turėti tik truputį daugiau po- 
ilitinės drąsos, sąžinės ir teisy- 
Įbės ir truputį daugiau pasiti- 
jkėjimo savais komunistiniais 
idealais.

j “Turi būt tuojau suteikta 
laisvė visoms politinėms parti
joms, jos turi būt padarytos 
lygios prieš įstatymus — visos, 
dagi monarchistinės. Pastaro
sios, monarchistinės partijos, 
šiandie nebesudaro Rusijai nė 
menkiausio pavojaus.”
Tie seni revoliucininkai nenu

gina, kad spalių (bolševikų)
I revoliucija turėjus savo nuo- 

CENTRAL CITY, Ky., lap- pelnų. Bet ji darius ir klaidų, 
kričio 2. — Trys asmenys buvo Taip pat turėjus savo nuopel- 
vietoj užmušti, o keturi pavo- nų ir vasario (Kerenskio) re- 
jingai sužeisti, vieno automo
bilio inžinui sprogus.

Automobilis buvo sustojęs 
gatvės vidury, ir vienas praei
vių, norėdamas automobilis
tams padėti, atidarė inžino 
dangtį pažiūrėti, kas sugedo. 
Tuo tarpu įvyko inžino sprogi
mas.

22 asmenys sužeisti 
gonui susikūlus

va

GARY, Ind., lapkr. 2. —Va
kar čia buvo sužeisti dvidešimt 
du pasažieriai, ekspresiniam 
Gary Railway kompanijos va
gonui ištrukus iš bėgių ir su
sikūlus. Kai kurie sužeisti pa
vojingai. Kiti dvidešimt penki 
išliko sveiki.

Trys asmenys užmušti Į 
auto inžinui sprogus

voliucija. Ir visa tai, kas buvo 
vasario revoliucija užkariauta, 
turi būt dabar, švenčiant de- 
Šimtametines sukaktuves, Ru
sijai vėl grąžinta.

“Iš viso, laikas jau,“ sako 
tie revoliucininkai, “spalių re
voliucijai daryti taiką su vasa
rio revoliucija.’’

de- 
ge-

dė; 
Tai 
“kai 
gis.’

kartu su kapitalistais, ir prezidentas Coolidge. 
Sąjungoje, kuri juk yra 
linio imperializmo įna-

PORT TOVVNSENl), Vv’ash 
htpkr. 2. 
Tovvnsend uostą buvo atgaben
tas sulūžęs japonų žvejų šku- 
neris, kuriame rasta šiurpingų
dalykų, liudijančių apie baisią; 
to laivo įgulos tragediją. » i.ji.

; škunerio laužas buvo praeita -09 RFclbŲ kritę turj)l!S<l- 
vio kautynėse

i JERUZOL1MAS, Palestina, 
,.,v„ .. . . . . nuo branto, par- japkr 2. — Iš Damasko pra-
vaikai dabar namie mokosi iš č!a 1 UO.Stl.I.r/tlv^?tas,neša> kad ^i-p arabų giminių 
laikraščių. federalinės vyriausybės žinion. jVykę smarkių susikirtimų, ku- 

Škunery buvo rasti senai jau kiuose kritę apie 200 asmenų.
Hughes DUSkirtaS Pan- nel^gyviJ dviejų japonų kūnai Kautynės kilusios dėl nesutiki- 
A i ir pliki astuonių ' kitų žmonių'mų tarp tų giminių vadų, emi-Amerikos kongreso de- kauĮai .. ko ga^ima Nuri ir jbn Tavafo.
legacijos pirmininku i kad, bado kankinami, škunerio;

Jžmonės vieni kitus žudė ir val-
g6 ' BANDITAI PAŠLAVĖ

Kabinoje ant lentos buvo' BANKO PINIGŲ 
surašyta, nors sunkiai beįskai-'

paskirtas]ajVo nelaimės istorija. I Texas,
O istorija tokia:

Hava-j gkuneris — Ryo Yei Maru
ateinančio sausio ,j0 varc|as _ su dvylika įigu-

WASHINGTONAS, lapkr. 2.'
Jungtinių Valstybių deleg-a-i 

ei jos į Pan-Ainerikos kongresą1 
pirmininku tapo ] 
Charles Evans Hughes.

Kongresas atsidarys 
noj, Kuboj, i
16 dieną. Kongrese dalyvausiąs pos įmonių išplaukė iš Misaki

Turkija prašysianti 
Jungt. Valst. paskolos

žvejų uosto, netoli 
hamos, 1926 metų 
5 dieną. Išplaukus į 
gedo' inžinas. žvejai 
tys jį sutaisyti, bet veltui, o

$8,500

, lapkr. 
2.— Du ginkluoti banditai 
puolė First National Bank of 
Texas City ir paspruko su 8,- 
500 dolerių.

nuo Joka- 
gruodžio 

jūres, su
baudė pa-

KONSTANTINOPOLIS, 
kija, lapkr. 2. 

j 'rurkija bandysiaiiįti 
L()N'IM)NAS, lapkr. 2. — Jungtinėse Valstybėse pasko- 

Londono požeminių geležinke- los krašto rekonstrukcijos rei- 
lių sistemai ir tarnybai page- kalams. 
rinti bus išleista 2,500,000 sva-l,__ _  ~ , r - ■ ........
rų arba 12,500,000 dolerių, 
nors Londono si&tema laikoma 
geriausia pasauly.

$12^500,000 Londono po
žeminiams keliams

Naujas sąmokslas prieš 
valdžią Portugalijoj

LISABONAS, Portugalija, 
lapkr. 2. — Vyriausybė skelbia, 
kad tapęs susektas naujas są
mokslas prieš valdžią ir kad 
devyni sąmokslininkai tapę su
imti.

LOBINGOJI AMERIKA

WASHINGTO1<AS, lapkr.
— Vidaus pajamų Muro ką 
paskelbtas 
kad viso 117 milionų 
Jungtinėse Valstybėse
metais turėjo pajamų bendrai 
$90,000,000,000 (90 bilionų do
lerių), 
dolerių 
metais.

2. 
tik 

pranešimas rodo, 
asmenų 

1926

Chicagai ir apieĮinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Iš viso gražu; truputį šil
čiau; stiprokas, daugiausiai 
pietų vakarų vejas.

Vakar temperatūros buvo 
taip 40° ir 46° F.

Šiandie saulė teka 6:24, lei
džiasi 4:48. \ Mėnuo leidžiasi 
11:11 vakaro.

arba 27-iąis bįlionaisi 
daugiau, ne kad 1921

Kitas pranašas.
Ką tik atvykęs į New Yor- 

ką gndas Ottokar Czernin, ka
ro metais buvęs Austrijos-Ven
grijos ussienio ministeris, vėl 
pranašauja, kad nebetoli esanti 
diena, kai Anglija, Francija ir 
Vokietija bendrai kilsiančios 
prieš Maskvą. Rusija ir bolše
vizmas pasilieka didžiausias pa
vojus taikai.

SPROGIMAS IR UGNIS SU
NAIKINO TEATRĄ

DETROIT, Mich., lapkr. 2.— 
Praeitą naktį gaisras sunaiki

nto čia Tivoli Motion Picture 
• teatrą, padaręs apie $50,000 

nuostolių. Gaisrą pagimdė 
sprogusi nežinia kieno padėta 
bomba, žmonių niekas nenu
kentėjo.

Rado papjautą' biznierių
BEDFORD, Iowa, lapkr.

Kukurūzų lauke, netoli nuo
J miestelio, buvo 

ir tolyn j rnstlls negyvas, su perplauta 
Igerkle, II. Ramsey, Bedfordo 
biznierius.

2.
v » » — r\.unuim

Tu r- tuo tarpu audros ir vilnys ne- sharpsburg 
Girdėt, kad.šė laivą vis tolyn i 11 

|ieškoti vandenyną.
Mėnuo po mėnesio slinko, 

.maistas baigėsi, ir kovo 6 die- 
■ ną buvo suvartotas paskutinis 
ryžio grūdelis. Pasibaigė ir 
vanduo.

“Paskutinė musų viltis žuvo. 
Musų maistas pasibaigė. Mes 
prapuolę,“ parašyta lentoj.

Nuo to laiko lenta maža ka 
•bepasako. Per mėnesių mėne
sius škuneris buvo audrų ne
šiojamas ir vilnių blaškomas 
vandenyne. Kas dėjosi su įgu
la, liudija rasti du lavonai ir 
astuoni griaučiai.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

SNIEGAS VVISCONSINE

BIRCHWOOD, Wis., laipkr. 
2. šioje šiaurinėj Wiaconsi- 
no daly stiprokai pasnigo. Tai 
pirmas besiartinančios 
sniegas.

Žiemos

Suėmė pašto viršininką

METROPOLIS, III., lapkr. 2.
— Areštuota Unionville 
telio pašto viršininkas B. 
ger. Jo kasoj truko 170 
rių pašto pinigų.

mies- 
Dug- 
dole-

Gen. Pershing grįžta namo.
CHERBOUIRG, Francija, lap

kričio 2. \— Svečiavęs Franci- 
joje generolas Pershing vakar 
garlaiviu Leviathan išplaukė 
namo į Jungtines Valstybes.

Trys žmonės medžiotojų nu
šauti.

PHILADELPHIA, Pa., lap. 
kričio 2. — Medžiojimo sezonui 
atsidarius, pirma diena Penn- 
sylvanijoj medžiotojai mišbvė 
tris žmones.

yra trys ii daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
sijUitijams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas |eina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus iimokSti adresatui ar grąžinti atgal

. jei adresantas nebūtų surastas.
Telegrafuokil pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 

kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteikė 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hatated St 
TUBUčlO APTIEKA, 233 E. llBth Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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konferencijoje

ky balsas
Reikalauja, kad sovietai grą

žintų laisves, įsteigtas Rusi
joj carizmą nuvertus

aeroplanu be motoro, su kurio jis 
minutės. Tai nau-

i Uacinc und Atlantic rnutu,

Vokiečiu lakūnas Ferdinand Schuiz su savo “gleideriu
buvo pakilęs 752 metrus (apie 2,500 pėdų) ir išsilaikė ore 4 valandas ir 1VL’ 
jas rekordas dėl skriejikų. į

Milžiniškas socialistų 
laimėjimas Anglijoj
Rusų revoliucininkai rei 

kalauja laisvių Rusijoj
Prancūzai pabūgę sovietų da

Milžiniškas socialistų lai- >eny Rusijos revoliucinio 
mojimas Anglijoje

Miestų rinkimuose Darbo par
tija laimėjo daugiau 
šimtą naujų vietų; 
vatoriai ir liberalai

kaipĮ 
konser- 

sumušti
BERLINAS, lapkr. 2. —Pir-

IDNDONAS, lapkr. 2 Bijo Soviety Rūsy sąmok 
slo su Vokiečiais

Del vaikų paraližo už-
* daro mokyklas

'<^437

Nunuodijo motiną jos ken 
įėjimams baigti

Kent., Angli- 
Po to, kai nese-

TONBRIDGE, 
ja, lapkr. 2. — 
nai buvo išteisintas vienas tė
vas, kuris, norėdamas padary
ti galą sirgusios nepagydoma 
liga savo jaunos dukters ken
tėjimams, ją 
vyko antras 
mas.

Marga reta 
ne, žmona turtingo apynių au
gintojo, tapo areštuota už nu
žudymą (savo motinos, Marga- 
retos Waite, kuri sirgo sunkia 

Į liga. Duktė sako, kad ji nebe
galėjus ilgiau pakęsti motinos 
kentėjimų ir dėl to, padaryti 

j tiems jos kentėjimams galą, ji 
Įdavus motinai nuodų.

nužudė, 
panašus

Bowman

No. 259

Kasyklų darbininkų strei 
kas Coloradoje

Streikininkų mitingas 
pikietuoti kasyklas, 
rint gubernatoriaus 
mo

/

nutarė 
nežiu- 

užgyni-

dabar į-
atsitiki-

Delvig-

Propaganda prieš Jungt 
Valstybės Piety Ameri

kos kraštuose

WALSENBURG, Colo., lap
kričio 2. — Praeitą naktį strei
kuojantieji kasyklų darbininkai 
ląikė mitingą, kuriame buvo 
nutarta neboti gubernatoriaus 
Adamso įspėjimo ir pikietuoti 
kasyklas tolinus. Mitingo pir- 
mininkas bandė atkalbinti nuo 
pikietavimo, bet streikininkai 
jį užrėkė.

Mitinge kalbėjo ir streiko 
vadas, Kristen Svanum, ką tik 
paleistas iš kalėjimo. Jis stojo 
taipjau už tai, kad angliaka
siai gubernatoriaus grūmojimų 
“karo padėtim” nebotų ir tęs
tų energingą kovą toliau.

partijos nelegalinio 
“Socialist-Revoliu- 

numery yra išspaus
dinti du įdomus dokumentai,
būtent, šešiolikos senų ir pa
sižymėjusių rusų revoliucionie
rių atsišaukimai į sovietų val- 

dcšimties metų
revoliucijos sukaktu-

Francuzų konservatoriai pabu* 
go Maskvos dalyvavimo nu
siginklavimo konferencijoje

— mame Rusų socialistų-revoliuci- 
Britų valdžia šiandie gavo aiš-jonierių 
kiai pamatyti kas atsitiks, jei laikraščio 
šiais ar kitais metais įvyks’cionier” 
nauji parlamento rinkimai.

Vakar visoj Anglijoj įvyko 
municipaliniai (miestų) rinki
mai, kuriuose socialistinė Dar
bo partija visai sumušė ir kon- džią ryšy su 
servatorius ir liberalus. Į bolševikų 

.. ,. ........ i i vėmis.šiandie paskelbti rinkimų da-l 
viniai lodo, kad socialistai lai-. Vienas * •> . * mė.įo daugiau kaip šimtą n a u- suotas į aukščiausią 
jų vietų, tuo tarpu kai konser- Įstaigą, VCIKą, antras 
vatoriai prarado šešiasdešimt dies komisaru tarybos 
tris vietas, o liberalai — dvide- ninką llikovą. 
šimt vieną.

tų atsišaukimų adre-|
i sovietų

į liau- 
pirmi-

PARYŽIUI, lapkr. 2. — Tuo 
taupu kai pažangioji francuzų 
spauda reiškia pasitenkinimo 
dėl sovietų Rusijos nusitarimo 
dalyvauti tarptautinėje nusi
ginklavimo konferencijoje Ge-

Siurpinga Japonų žvejy 
tragedija jūrėse-

Edisonas pranašauja 
karą Europos prieš 

Jungi. Valstybes
WASHINGTONAS, lapkr. 2. 

— Milės Poindexter, ambasa
dorius Peruvijai, nusiskundžia, 

. v, . • ... • jkad Pietų Amerikos kraštuose.Rasta škuneris. v.enuol.ką me-|vedante snw.ki nda
nesnj pudmavęs su badui Ju,^ines valstybes. Ta 
nurštanžiais žmonėmis • propag8Ilda einanti iš Rusijos,

PORT TOWNSFND Wash 'An«lijos ir kitų E'"°P°S vals' 
POR tybių, kurioms rupį sugriauti

lapkr. 2. akai j oi t pjetų Amerikos respublikų pa- 
,rownsend uostą buvę utgabcn- 8itikėjimy jungtinėmis Varty
tas sulūžęs japonų žvejų sku- bėmis 
neris, kuriame rasta šiurpingų 
dalykų, liudijančių apie baisią , ---------:-------

n«-AusiriiMrtH) -Vietas/ < . ,.to laiv0-i«ulos tr®«cdiją. I 
ini Lexingtono r dienraščiai, Į . ... ... . - ;

mokyklų vyriausybes prašomi.' J!1 T“d'en' ^laiv.o Margaret 
mielai sutiko spausdinti savo 0 al .J.’“1* e >e a?v •,,,es< les
skiltyse pamokas, kurios (18sto-Cape 1‘ląttery, W ash.. aštuo-jERUZOLIMAS. Palestina, 
mos pradžios mokyklose, ir.11'“ m’"has. nu“ k.rant°- Pal" lapkr. 2. - Iš Damasko pra- 
vaikai dabar namie mokosi išT ,ktas,.č!a 1 uo.stą ‘1r,“tl<,,l,?tas neša, kad tarp arabų giminių 
laikraščių.

Vaikai mokosi lekcijas namie 
iš laikraščių /

lapkr. 2. 
epidemi
ja tapo

LEXINGT()N, Ky., 
— Del vaikų ipąraližo 
jps visos mokyklos 
uždarytos neribotam laikui.

Mokyklos uždaromos taipjau 
ir kituose miestuose mieste-! 
liuose. Vaikams iki šešiolikos 
metų amžiaus užginta lankyti

NEW YORKAS, lapkr. 2. — 
Garsus išradėjas Thomas A. 
Edison pranašauja, karą tarp 
Europos valstybių ir Amerikos. 
Anksčiau ar vėliau Europos 
kraštai susijungsią prieš Jung
tines Valstybes.

; nevoj, konservatorių laikraščiai teatrus, bažnyčias ir šiaip įvai-

Kitas pranašas.
Ką tik atvykęs į New Yor- 

ką grafas Ot tokai* Czernin, ka
ro metais buvęs Austrijos Ven
gri jos ussienio ministeris, vėl 
pranašauja, kad nebetoli esanti 
diena, kai Anglija, Francija ir 
Vokietija bendrai kilsiančios 
prieš Maskvą. Rusija ir bolše
vizmas pasilieka didžiausias pa
vojus taikai.

j škunerio laužas buvo praeitą ^00 arubŲ kritę tarpiLSll- 
vio kautynėse

nesidžiaugia. Jie 
nebūtų sąmokslo 
ir Vokietijos, 

kad vei- 
Vokietija prikalbinus

Tie šešiolika senų

Vokiečių gi pažvalga yra to-

federalinės vyriausybes žinion. įVyfcę smarkių susikirtimų, ku- 
škunery buvo rasti senai jau riuose kritę apie 200 asmenų.

^Tolygių pasisekimų daibo 
partija turėjo ir žemės ūkio 
distriktuose, kur ūkininkai bal-> 
savo taipjau už socialistų kan
didatus.

nusiginklavimą;
valstybės

nenusiginkluos ta pačia

Suvargusi mokytoja 
pasidarė galą

MEKSIKOS MIESTAS, lap-J 
kričio 2. — Visai s 
nebepajėgdama užsimokėti 
nuomos už savo kambarėlį, nu
sinuodijo čia amerikietė Reiną 
BulHs, 50 metų amžiaus. 
Ji buvo mokytoja ir per dvide
šimt metų mokytojavo Pan- 
American kolegijoje

visai dėl to 
bijo, kati čia 

Rusijos tarp Rusijos 
Pramonės distriktuose sočia- laisvės kovotojų — Rusų revo- Konservatoriui mano,

listai buvo pilniausi laimėto- Iiucijos tėvų — protestuoja ’ktiausiai
jai, o konservatorių ir liberalų prieš mirties bausmę, kuri so- Rusus dalyvauti konferencijoj
kandidatai laimėjo tik ten, kur vietų Rusijoj vis dar tebevieš- ir čia paremti Vokiečių ptižval-
darbiečių kandidatai buvo žino- patauja, ir reikalauja, S kad gą.
mi kaip bolševikuojantieji žmo- bent dabar, švenčiant dešimta-
nės. metines revoliucijos sukaktu- kia, kad Versalės traktatas ža-

• ves, butų įvykinti tie idealai, j da visuotinį 
dėl kurių kelinta rusų revoliu- jei tad visos kitos 

jCininkų karta kovojo ir jiems >urnai 
(savo gyvybes aukojo. Jie reika- proporcija kaip kad Vokietija, 
lauja, kad mirties bausmė bu-'tai pastaroji turės teisės šiuo 
tų galų gale visai panaikinta. | atžvilgiu ingi laisvai elgtis. 
Jie nurodo, kad vasario (1917. 
metų) revoliucija, nuvertus!
Cn.1?z,nK*1’ ^UV° politinę | pJOietariatui patenkinamą pa-
pi iečių aisvę visose jos f°r-Įaįškinimą, kodol sovietai siun- 
mose. žoižio ii spau os aisvę, sayo delegaciją į Genevą sė- 16 dieną. Kongrese dalyvausiąs 

dėti kartu su kapitalistais, ir prezidentas Coolidge.
Tautų Sąjungoje, kuri juk yra -----------------
“kapitalinio imperializmo 
gis.“

Komunistų laikraštis Huma- 
nite turi vargo duoti francuzų

• • J F

suvargusi, pOiitįnįy ir tikybinių įsitikini-
mų laisvę, susirinkimų laisvę, 
rinkimų laisvę ir, pagaliau, 
mokratinius, sąžiningus ir 
rus rinkinių įstatymus.

“Visos tos laisvės”, rašo 
________ ___w Meksikos šešiolika senų ir garbingų 
Mieste, bet prieš keletą mėne-, voliucionierių-narodovolcų, 
šių neteko vietos ir atsidūrė ” • *
varge.

de
gė-

tie 
re- 

, “bu- 
: vo pas mus įvestos, bet ir vėl 
I panaikintos. Jos turi būt vėl at- 
steigtos, ir tuojau. Tam reikia 

22 asmenys sužeisti va- turėti tlk tri,Pl,U daugiau po- 
ironui mmikuliiM ,litin6s drąaos’ SQŽinės ir teisy" ffOIlUl SUSIKUIUS ir truputj daugiau pasiti-

jkėjimo savais komunistiniais 
idealais.

j “Turi būt tuojau suteikta 
laisvė visoms politinėms parti
joms, jos turi būt padarytos 
lygios prieš įstatymus — visos, 
dagi monarchistinės. Pastaro
sios, monarchistinės partijos, 
šiandie nebesudaro Rusijai nė 
menkiausio pavojaus.”
Tie seni revoliucininkai nenu- 

' gina, kad spalių
I revoliucija turėjus savo nuo- 

CENTRAL CITY, Ky., lap- pelnų. Bet ji darius ir klaidų, 
kričio 2. — Trys asmenys buvo Taip pat turėjus savo nuopel- 
vietoj užmušti, o keturi pavo- hų ir vasario (Kerenskio) re- 
jingai sužeisti, vieno uutomo- voliucija. Ir visa tai, kas buvo 
bilio inžinui sprogus. vasario revoliucija užkariauta,

Automobilis buvo sustojęs turi būt dabar, švenčiant de- 
gatvės vidury, ir vienas praei- šimtametines sukaktuves, Bū
vių, norėdamas automobilis- -““’ "x1 
tams padėti, atidarė inžino 
dangtį pažiūrėti, kas sugedo. 
Tuo tarpu įvyko inžino sprogi
mas.

GARY, Ind., lapkr. 2. —Va
kar čia buvo sužeisti dvidešimt 
du pasažieriai, ekspresiniam 
Gary Raihvay kompanijos va
gonui ištrukus iš bėgių ir su
sikūlus. Kai kurie sužeisti pa
vojingai. Kiti dvidešimt penki 
išliko sveiki.

Trys asmenys užmušti; 
auto inžinui sprogus (bolševikų)

sijai vėl grąžinta.
“IŠ viso, laikas jau,” sako 

tie revoliucininkai, “spalių re
voliucijai daryti taiką su vasa
rio revoliucija.”

įna-

MntrhpQ nnokirfna Pan. nebegyvų dviejų japonų kūnai Kautynės kilusios dėl nesutiki- 
Amnrilnu lAnornaA Hzj *r Plik* astuonių kitų žmonių mų tarp tų giminių vadų, emi- Amerikos kongreso de- j kJai jš ko gal;ma Ganyti? ro Nuri ir ibn Tavafo.

legacijos pirmininku Įkad, bado kankinami, škunerio;  . 
jžmonės vieni kitus žudė ir val-

WASHINGTONAS, lapkr. 2.'gg ' BANDITAI PAŠLAVft
Jungtinių Valstybių delegn-i Kabinoje ant lentos buvo BANKO PINIGV 

cij(>s į Pan-Amerikos kongresą 8lira§yta< nors sunkiai beįskai-'
pinnininku tapo paskirtas torAa, laivo nelaimės istorija.! GALVĖSI()N, Texas, 
Charles Evans Hughes. 0 istorija tokia. ‘ -

Kongresas atsidarys Hava
noj, Kuboj, ateinančio sausio įo"vardas 

j los žmonių išplaukė 
(žvejų uosto, netoli 
hamos, 1926 metų 
5 dieną. Išplaukus į 
jredo' inžinas. Žvejai 
tys jį sutaisyti, bet veltui, o

SPROGIMAS IR UGNIS SU
NAIKINO TEATRĄ

$8,500

Škuneris
2.— Du ginkluoti banditai 

Ryo Yei Maru Puo^ First National Bank of 
Texas City ir paspruko su 8,-— su dvylika įig.u-

iš Misaki.500 doleri,l-

DETROIT, Mich., lapkr. 2.-- 
Praeitą naktį gaisras sunaiki- 

|no čia Tivoli Motion Picture 
teatrą, padaręs apie .$50,000 
nuostolių. Gaisrą pagimdė 
sprogusi nežinia kieno padėta 
bomba, žmonių niekas nenu
kentėjo.

nuo Joka- 
gruodžio 

jūres, SU- 
bande pa

Rado papjautą biznierių
BEDFORD, lovva, lapkr.

— Kukurūzų lauke, netoli nuo 
miestelio, buvo 

lapkr. 2. — Girdėt, kadišė laivą vis tolyn ir tolyn į rasf.ns negyvas, su perplauta 
^ieškoti vandenyną. į gerkle, II. Ramsey, Bedfordo

biznierius.

Turkija prašysianti
Jung-t. Vaisi, paskolos

$12,500,000 Londono po- J 
žeminiams keliams kija>..

» . į 'Hirkija bandysianti
LONDONAS, lapkr. 2. — Jungtinėse Valstybėse

Londono požeminių geležinke- los krašto rekonstrukcijos rei- 
lių sistemai ir tarnybai page- kalams.
rinti bus išleista 2,500,000 sva-1__ _  _____  ., .....
rų arba 12,500,600 dolerių, • x
nors Londono sistema laikoma —ĮĮMB
geriausia pasauly. I

KONSTANTINOPOLIS, Tur- tuo tarpu audros ir vilnys ne-' sharpsburg

2.

Naujas sąmokslas prieš 
valdžią Portugalijoj

LISABONAS, Portugalija, 
lapkr. 2. — Vyriausybė skelbia, 
kad tapęs susektas naujas są
mokslas prieš valdžią ir kad 
devyni sąmokslininkai tapę su
imti.

LOBINGO.II AMERIKA

WA8HINGTONAS, lapkr. 
— Vidaus pajamų biuro ką 
paskelbtas pranešimas rodo, 
kad viso 117 milionų asmenų 
Jungtinėse Valstybėse 1926 
metais turėjo pajamų bendrai 
$90,000,000,000 (90 bilionų do
lerių), 
dolerių 
metais.

tik

0RH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; truputį šil
čiau; stiprokas, daugiausiai 
pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
taip 40° ir 46° F.

Šiandie saulė teka 6:24, lei
džiasi 4:43. \ Mėnuo leidžiasi 
11:11 vakaro.

Mėnuo po mėnesio slinko, 
.maistas baigėsi, ir kovo 6 die- 
• ną buvo suvartotas paskutinis 
'ryžio grūdelis. Pasibaigė ir 
vanduo.

“Paskutinė musų viltis žuvo. 
Musų maistas pasibaigė. Mes 
prapuolę,” parašyta lentoj.

Nuo to laiko lenta maža ką 
•bepasako. Per mėnesių mėne
sius škuneris buvo audrų ne
šiojamas ir vilnių blaškomas 
vandenyne. Kas dėjosi su įgu
la, liudija rasti du lavonai ir 
astuoni griaučiai.

Trys žmonės medžiotojų nu
šauti.

PHILADELPHIA, 'Pa., lap. 
kričio 2. — Medžiojimo sezonui 
atsidarius, pirmą dieną Penn- 
sylvanijoj medžiotojai nušbvė 
tris žmones.

SNIEGAS WISCONSINE

BIRCHWOOD, Wis., lapkr. 
šioje šiaurinėj Wisconsi-

arba 27-iąis bilionais no daly stiprokai pasnigo. Tai 
daugiau, ne kad 1921 pirmas besiartinančlios Žiemos 

sniegas.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Suėmė pašto viršininką 
/METROPOLIS, III, lapkr. 2

— Areštuota Unionville 
telio pašto viršininkas B. 
ger. Jo kasoj truko 170 
rių pašto pinigų.

mies-
Dug- 
dole-

Gen. Pershing grįžta namo.
CHERBOURG, Francija, lap

kričio 2. \— Svečiavęs Franci- 
joje generolas Pershing vakar 
garlaiviu Leviathan išplaukė 
namo į Jungtines Valstybes.

yra trys ii daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siautėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitą 
miestų

f 3. NAUJIENOS duoda visiiką garantiją ui siunčia
mus pinigus, kad bus išmoksti adresatui ar grąžinti atgal 

, jei adresantas nebūtų surastas.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 

kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AU&ROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČ1O APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DL
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S. S. ŽINIOS
Of letalinis IJeluvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kart* savaitėje, Ketvirtadieniais

Lapkritis 3,1927 Eilinis No. 226
« ..S.S Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilks, 2185 N. Spaulding Avė.
N. Jurgelionienė, 1739 S. Salstcd St.
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Milwauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St.
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— risi Chicago, UI.

L..SJS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakaa, 
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičla, 2404 W.
Division St., Chicago, Ui.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. Weat- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

kos su Maskva. Norvegai buvo 
bene pirmutiniai, ėmusieji siun
tinėti “darbininkų delegacijas” 
sovietų rojun, iš ko laikui bė
gant Rusijos diktatoriai pasi
darė vienų savo svarbiausiųjų 
propagandos ir pasaulio mulki
nimo priemonę.

Bet Norvegijos komunistai, 
pagaliau, irgi suvylė Maskvą. 
Iš Darbininkų Partijos pasi
traukė stambi socialistų grupė 
ir susiorganizavo į atskirą par
tiją, kuri pasivadino Sociaide-

tijos turi nuostolių ir tik viena 
sbcialistinė Darbo Partiją turi 
laimėjimų. Politikos sferose iš 
to daroma išvada, kad Angli
jos žmonės yra nepatenkinti 
dabartine konservatorių valdžia 
ir kad todėl ntužilgio Bald wino 
kabinetas grius.

UŽTIKRINA SAUGUMU 
“BAYER ASPIRIN"

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

ZXXXXXXXXXXXXXX

mokratų Partija. Kuomet gi 
kominterno bosas, Zinovjevas,

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md.
, ... , , i........... ■> I ■ J XI- <11 i —»

Remkime Draugus 
Lietuvoj

Visos LSS. kuopos ir nariai 
turėtų kiek galėdami pasidar
buoti, kad parėmus Lietuvos 
Socialdemokratų Partiją. Aiš
kiai žinome, kad ji dabar ran
dasi baisiai sunkioje padėtyje. 
Daug partijos narių suareštuo
ta, kai kurie nužudyti, kiti 
ištremti j koncentracijos sto
vyklą arba yra pasišalinę j 
užsienius. Partijos kuopoms 
karo komendantai neleidžia 
veikti, dažnai draudžia net su
sirinkimus laikyti. Spauda yra 
žiauriai slegiama. Du trečda
liu Seimo frakcijos narių sėdi 
kalėjimuose arlia yra ištremti 
ir vienas užmuštas.

Taigi, akyvaizdoje šitokių 
pasibaisėtinų sąlygų mes pri-

Prahos Komunistai Nori 
Eit Į Bloką Su 
Socialistais

Nesenai įvykusiuose savival
dybių rinkimuose čechoslova- 
kijoje turėjo stambių laimėji
mų kairiosios partijos, ypač 
socialistai. Prahos mieste (sos
tinėje) socialistai užkariave 
daugiau kaip pusę vietų tary
boje.

šitokie rinkimų rezultatai 
ipaskatino čfechoslovukijos ko
munistus galvot apie susivie 
nijimą su socialistais. Prahoje 
jie jau pasiūlė socialistams 
sudaryti bendrą “darbo blo
ką”, kad butų galima išrinkti 
miesto administraciją iš darbi
ninkų partijų atstovų. Jų pa 
siūlymas yra d.^bar svarstomas

Rusijos Socialistams 
Amnestijos Nėra

Sovietų Rusijos spaudoje 
tapo paskelbta, kad dėl dešim-

pradėjo perdaug arogantiškai tų metinių^ bolševikiškos vai-
vykdyti savo diktatūrą Darbi- dŽios sukaktuvių busianti duo- 
ninkų Partijoje, tai ir ši jam ta amnestija—visiškas bausmės 
pasipriešino. Ji nutarė atsimesti dovanojimas arba- bausmės su- 
nuo Maskvos, ir tatai privertė Į trumpinimas — tūkstančiams 
ištikimuosius Zinovjevo pase- arimanališkų • nusidėjėlių.

valome ištiesti savo draugams 
pagalbos ranką. Aukokime ir 
raginkime kitus aukoti, kad 
•bent dėl materialių kliūčių ne
sustotų jų darbas.

kėjus išeiti iš Darbininkų Par
tijos ir įsteigti “tikrą” komu
nistų partiją. Apsivaliusi nuo 
“gryno” komunistinio šlamšto, 
Norvegijos Darbininkų Partija 
ėmė vis dažniau veikti išvien 
su Socialdemokratų Partija ir 
taip su ja susiartino, kad apie 
metai laiko atgal jiedvi susilie
jo į daiktą.

Kaip žinome, po to Norvegu
os darbieėių ir socialdemokra- 

• ų susivienijimo Darbininkų 
Partija taip sustiprėjo, kad rin
kimuose į parlamentą, koks mė- 
icsis laiko atgal, ji beveik pa
dvigubino savo atstovų skai
čių. O “grynieji” komunistai 
neteko dauginus kaip • pusės 
balsų!

Šis patyrimas Norvegijoje 
verčia ir čechoslovakijos ko
munistus pagalvoti apie savo 
tolimesnį likimą, štai dėl ko jie 
labar nori dėtis prie socialistų. 
Jie numano, kad, eidami vieni, 
ie anksčiau ar vėliau pražus.

Begėdiški Šmeižtai
Fašistų ir klerikalų spauda

'lenką pastebėti, kad Cecho 
slcvakijos komunistai randas, 
kiek kitokioje padėtyje, negu 
kitų šalių komunistinės partijos, 
čia jie yra gana stipri masini 
darbininkų partija, kuomet be 
veik visur kitur komunistų par
tijos yra susidariusios tik iš so 
cialistinių partijų atskalų.

“Pravdos” apskaičiavimu, vien 
tik Maskvos ir Leningrado gu
bernijose tąja amnestija pasi
naudosią apie 3,500 nuteistų 
įvairiomis kalėjimo bausmėmis 
plėšikų, vagių, apgavikų Ir pa
našių elementų.

Bet tuo pačiu laiku sovietų 
laikraščiai praneša, kad jokios 
amnestijos nebusią politiniems 
prasikaltėliams. Vadinasi, tūks
tančiai socialdemokratų, social- 
revoliucionierių, anarchistų ir 
kitų bolševizmo priešų, kuriais 
yra prigrūsti x‘matuškos Ka
sėjos” kalėjimai, katorgos ur
vai ir tt.., nebus paleisti. Di
delė dauguma šitų politinių 
kalinių, reikia atsiminti, buvo 
suimti ir pasmerkti net be jo
kio teismo, o vien tiktai poli
tinės policijos (žvalgybos) 
nuosprendžiu.

Įdomu dar pastebėti ir tai, 
kad bolševikų valdžia neretai 
Skelbdavo amnestiją (pitumes
niais metais, kuomet milžiniš
ka dauguma kalinių susideda-
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Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

the
Kol jus nematot “Bayer Kry

žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak
si ūkai iš dvylikos tabletų kai-; 
nuoja keletą centų. Aptiekbriaį 
taipgi parduoda buteliuose po

ir 100.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingu žini

—-

Peoples Furnitūrų Co
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CH« AGtiJE 

j . r* * t * *

Užlaiko viską dėl namų
TAIPGI 

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

MUZIKOS SKYRIAI

f

Yra pilnai aprūpinti nu didžiausiu pa«irinkimu 
parinkčiausių Amerikon muzikalių išdirbiščių 

produktais

KIMBALL PIANAI
R. C. A. RADIOLAS

ATWATER KENT RADIOS ir II,
Reikalaujanti bile muzikėlio daikto, buki

te tikri, kad tik šiose Lietuvių Krautuvėse ra
site geriausius daiktus už žemesnę . kaina ir 
prieinamesnes išlygas. Taipgi mes užlaiky
dami patyrusius pianų ir radio mekanikus ir 
patarnavimo žmones, visuomet galime suteikti 
geresnj patarnavimų ir pilną užganėdijimą 
kiekvienam.

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS
M 
M 
M 
M 
H 
M 
M

1922-32 S. Halsted St.
Lafayette .3171 x Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

S ,‘,4177-83 Archer Avė
M
M
N
M 
M

Garsinkitės “Naujienose

nuolatos juodina tuos Lietuvos 
socialdemokratų veikėjus, ku
rie, gelbėdami savo gyvybę nuo 
fašistų smuito, turėjo pasiša
linti į užsienius. “Vienyjbė”, 
“Draugas” ir kiti tos rųšles 
organai atkartotinai stengėsi 
užmesti dd. Paplauskui ir Kie- 
džiui dėl jų išvykimo į Vil
niaus krašta. Girdi, tie sočiai-1• i
demokratų atstovai pabėgę pasį 
lenkus ir lenkai juos priėmė 
“išskėstu glėbiu”.

Reikia stebėtis, kaip mažai 
sarmatos pasiliko pas tuos fa
šizmo čebatlaižius. .Jie žino pui
kiai, kad pabėgėliams iš Lietu
vos tapo suteikta teisė apai-' 
gyventi lenkų kontroliuojamo-1 
je teritorijoje tiktai dėl to, 
kad Lenkija, kaip ir dauguma 
kitų Eurpos šalių, duoda prie
glaudą politiniams prasikeltė-| 
liams. Anglijoje ir Francijo-I 
je, pav. šiandie gyvena daugy-Į 
bė Italijos socialistų ir kitokių 
fašizmo priešų, kurie buvo pri-; 
versti dėl teroro Italijoje ap-; 
leisti savo tėvynę. Bet nė vie-; 
nam sveiko proto žmogui ne
ateina į galvą manyiti, kad tie į 
Italijos pabėgėliai esą “parsi-; 
davę” anglams arba francu- Į 
zams.

Gėda yra ne tiems, kurie 
gelbsti savo gyvybę nuo despo
tizmo, bet—despotizmui, nuo 
kurio žmonės turi bėgti į sve
timas šalis!

Pirmaisiais po didžiojo kare 
metais komunistams buvo pa
vykę pakreipti savo pusėn ma
sines darbininkų partijas, b< 
čcchoslovakijos, taip pat Ita 
lijo.it ir Norvegijoje. Italijoje 
tečiaus komunistų vadovauja
mas darbininkų judėjimas grei
tai suskilo į keletu skirtingų ša 
kų, < paskui fašistinė reakcija 
viską prislėgė. Norvegijoje Dar
bininkų Partija, patekusi bol
ševizme įtakon, pradžioje labai 
u< liai darbavosi ranka už ran

Didelis Socialistą Laimė
jimas Anglijoje

Anglijos miestų rinkimuose, 
kurie įvyko užvakar, socialistai 
aimėjo didelę pergalę.

Rinkimais turėjo būt atnau- 
intas trečdalis tarybų kokiuo

se 300 miestų ir miesto dis- 
"riktų. Ankstybosios, dar ne
šinos žinios jau rodo, kad 
)arbo Partija gavo 42 naujas 
/tetas, konservatoriai prakišo 
!9 vietas, liberalai prakišo 7

vo iš “baltgvardiečių”. Taip, 
savo laiku buvo suteikta am
nestija buvusiems Kolčako, De- 
nikino ir Vrangelio kareiviams; 
vėliaus — tų generolų oficle- 
riems.

šiandie Rusijos kalejimuosę 
“baltgvardiečių” yra nedaug. 
Už tai juose'sėdi > dau^-^ia 
socialistinių ir revoliucinių 
partijų žmonės. Ir kaip tik 
dabar amnestijos politiniems 
kaliniams sovietų valdžia ne
beduoda! Tai dar kartą paro
do, koks yra Rusijos diktato
rių “darbininkiškumas”.

C , 1

POMPILIO MALATESTA
Z '

*

Žymus Operos Dainininkas, rašo:

vietas, nepriklausomieji kandi- 
latai prakišo 6 vietas.

žodžiu, visos buržuazinės par-
z

SiusHit pintaus per
NAUJIENAS

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Ivlesaa 
elektros jiegą j nau 
jus Ir senus namui L 
mainom naujas liam- 
pas I senas; duodam 
ant lengvo išmokė] 
m o.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
P kone Canal 2591

Ne Atidėliokite Ilgiau
Įsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis Saitas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankyktt | musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY & CO.
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

Telefonas j visus departmentus — Calumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Te!. Saginaw 4847

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................... .
* Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu

vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paltas.

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

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose .......... ............  >7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ........................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašyboa žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOSOS VADOVĖLIS .........................................................  55c
Namų darbai, naminė sąska’tybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

>2.50

$1.50

$3.00

50c

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už Pigi* 
Kaina, naudokitės 
Naujieinų Kabint ainy

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

“Vienas sukosėjimps laike ope
ros lošimo galėtų sugadinti visą 
lošimą dcl manęs ir dėl kitų dai
nininkų su kuriais aš dainuoju. 
Bet aš suradau, kad tą galima 
lengvai prašalinti ir tokių dide
lių nesmagumų negali atsitikti 
rūkant Lucky Strikes. Jų “toas- 
ted” skonis suteikia man sma
gumo ir pasilsio kurio aš reika
lauju iš rūkymo. Jie niekuomet 
neįrituoja mano gerklės ir ma
no balsas visuomet yra gerame 
stovyje dėl atlikimo operos už
duočių.”

It’s toasted
NEJRITUOJA GERKLĖS -NEKEIK KOSĖTI
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NAUJIENOS, Chlcago, UL

liko nerami, vilniuota.
A žoles salos

Liepos 25 d.— Ankščiausia 
(kėliaus už visus, kaip tik švin
ta. Laikrodis eina da pagal Eu- 

'ropą, sulig Paryžiaus. Kol plau- 
• kėm pagal soiisžemį, tai ru
dės tiko visose vietose, liet da
bar jau netinka, šiandie saulė 

Keleiviai, kurie tekėjo 7:25 vnl.
pirma laiką praleisdavo bosi. I Po pusryčių matėsi nedideli 
dairydami, dabar pradėjo mo- paukšteliai. Apie pietus jau ir 
kintis ispanų kalbos, žmonės didesnių matėsi, 
jau apsiprato su jūrių * oru. 

'šiandie visi jau gerai jaučiasi, 
tik tie ką vakar įsėdo į laivą, 
lai, matyt, ne visiems dar pa
tinka. -Girdisi moteris savo ka- 
jutose giedant šventas gies- 

Imes. Kaip pradėjom plaukt iš 
įSant Nazaire, tai matėsi vi
saip besimeldžiančių. Vienos 
į moterys iš maldaknygių, kitos
Jpateriavo, trečios šventas gies-, vandenio. Kitą kartą busiu 
ms giedojo, net teko matyt, kai gudresnis. v

• vienas žydas, atbėgęs į kaju-| Paryžiaus laiku, ketvirtą va
itą, šturmu baksą atsidarė ir 
ji.^iėmęis savo maldos diržus, 
i r Išsirėdęs, ėmė poteriaut. Dabar 

_ . .Y t jau visi ramus. Laivas gerai ei-Pririšo ant virvės *i na, nesupa.
šiandie Išsimaudžiau sūriam 

vandeny. Tikėjomės gaut mau- 
, bet ne- 

ir jokios dezinfekcijos 
ir nečiepijo. Taip tik 
j laivą kiek pagavo ir

Perėjūnas X

Iš Lietuvos i Meksiką Į
Lietuvio Emigranto Dienynas

(Tęsinys)

Ispanijos pakraščius apleidžiant 'aivą gražu.
Liepos 23 d.—Per naktį plau- 1 

kėni pakraščiu ir šešiose ryto , 
laivas sustojo Coronia uoste, . 
bet prie 
reikalingus 
laivo mažais 
pasažierius.

sustojo Coronia
kranto nėjo ir visus)’ 

daiktus privežė;^ 
laiveliais, taipgi iri,

Apsistojus laivui, uoste pasi
rodė sardinkų tiek daug, kad. 
vanduo juodavo .rodos, kad su-f 
drumstas. Taipgi paėmė dide-i 
lį siuntinį cibulių, gal būt ke-* 
liolikos tonų, nes kaip tik su
stojo, tai dviem keltuvais kro
vė iki pirmai valandai. Taipgi 
laivą apspito galybės mažų lai
velių, siūlydami keleiviams; 
pirkti įvairiausių prekių. Ir 
daugybė pirko. Prekyba ėjo ši
tokiu budu.
kasę, j kašę įd€*da pinigus, ka- 
šę nuleidžia į valtelę, šaukda-l 
mas ką nori. Iš valtelės pri-1 
deda daigtų ir vėl kašė lipa į j lytis sėdant į laivą, 
viršų. Ir šiame turguje man j »naudė 
teko daugeliui tarpininkauti su j nedarė 
anglų kalba. Tostą apleidom ly-puvarė 
giai pirmą valandą. 'viskas.

Čia, matomai, yra daug žuvų, j 
nes tik išvažiavus j jurų, vėl : 
žuvų masės apipuolė laivą. Pa- 
važiavus porą valandų pradėjo, j.* 
nykti iš akių ir krantai, 
buvo paskutinis i 
šiapus vandenyno ir iš čia lai- , 
vas jau pasiliedo per jurą link 
Kubos.

Pirma 
krantus, 
sau sėdi, 
knygas, kiti guli, da kiti kor
tuoja ir taip sau visi įvairina 
laiką kaip kas sumano. Žydu
kė seselė jau pasveiko ir vėl 
sėdi ant viršaus, besidairyda
ma į vandenį. Oras juroje 
gražus, nei šiltas, nei šaltas. 
Ilgiaus pabuvus lauke pasida
ro lig ir šalta. Bet šiltų kraš
tų žmonėms, kaip italams, is
panams, arabams, tai ištik ro 
yra šalta. Taip 
ges i.

Vandeniu

Keistos žuvys
I
• šiandien po piet oras gražus, 
)iui juroje matos visokių gyvy- 

. ,Jų. Vienos kaip oisteriai, ki- 
*a,Įtos kaip žiurkės, su raudonu 

sustojimas |aą|tu an^ gn|0,—nežinia ar tai 
!’ galva, ar akis. Kartais matos 

įtukibę vienas prie kitos ir pa- 
laro ilgą surangytą dešra ir 

dairydavosi j vis raudonivisi
o dabar vieni ramiai 
kiti skaito laikraščius,

taškai in viršų, 
didelės, panašios in šunį, 
nė nežinia į ką panašios, 
kitos žuvys su sparnais, 
iš vandens ir lekia virš

Kitos 
Kitos 
O da 
iškyla
vandenio kokį varsną ir vėl 
paneria vandenin. Jųjų dydis 
atrodo bus netoli silkės.

Vakare apsiniaukę, jura pa-

sako ne per 
toli esam nuo Azores salų, 
šiandien skalbiausi. Mat, visi) 
skalbėsi ,tai ir aš nusitariau 
taip padaryt, bet kaip bema
tant skūra nuo krumplių nusi
movė. Nežinau kas kaltas; aš 
kaltinu vandenį, kad su drus-t 
ka, nes jurų vandeny skal- * 
Liaus. Mat. aš nežinojau, kad | 
ten galima gaut ir l>e druskos!

lūs, bet ne tik dieną pro salas 
važiavom, bet iki vidurnakčio 
žiburiai pakraščiu matėsi. Die
na buvo vėjuota, debesiuota, 
taip kad įžiūrėt ką nebuvo ga
lima. Jura pusėtinai y liniuo
tą ir visa tik baltuoja nuo pu
tų. Net porą kepurių nunešė 
į vandenį, taipgi vienos moters 
skalbinius. Pavakare vilnis pra
dėjo šokt net ant laivo ir ke
letą keleivių gerokai išmaudė. ( 
Taipgi šiandie pradėjo tvarkyt ( 
pasažierius į Kubą.

Saulė leidosi lygiai dešimtą 
valandą .pagal Paryžių. Tems-j 
tant buvo matyt Azores 
aukšti kalnai, o žiburiai 
tėsi ant salų ir antrą vai.

(Bus daugiau)

landą važiavom pro Azores sa-

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos, 
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

iš visų žiųomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritėtai. 
kaipo vieną ii geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie palcną- 
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uzdėgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčią bendru 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po bjogo šalčio ar "flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengyintų yartojant 
iį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jusų aptiekorių. Creomulsion Com
pany, Atlanta, Ga. (apg)

salų 
ma- 

nak-

ACIO VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki! vartoti po biskį “Phillips; 
Milk of Magnesia” su vandeniu j 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
Aolution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
lumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
laug malonesnis vartoti negu 
<oda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. ‘‘Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis- į 
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillins nuo 187t.

Spirginti 
Taukai

Dideli švieži šmo
tai, 
svarui

nj kiekvie- 25c
na, sv.m.i13 11 Halsted-Į^ž Liberty

CO-ME PUT OF THE ĮBEATEN PĄTH

Tiktai
Vaikų apatiniai

Vaist union siutai, minkšti iš 
vidaus, su ilgomis rankovėmis, 
iki kelių ilgumo, tik 69c 
balti, dėl 2 iki 12 metų

Šitie Spęcialai

Pelnyčiai
Big Jack muilas

<*B1G JACK® 
LAUNDRYSOAP fU7JWBUBRnS.
« CMCM0.UMB ®

Veltiniai base 
karpetukai

'Mieros 3x6, ekstra stori, gra
žių paternų, su gražiais kraš
tukais, stiprų ir waterproof, 

specialiai 59c
kiekvienas ....

Geri Kiaušiniai
Skalbiniams krepšiaiVaikų pančiakos

šeimynoms, pintiniai krepšiai, 
iš storų balanų, lentų dugnu, 

su .stipriomis 48c 
rankenomis ....

Vidutinės ir storos vatos, il
gos besitenAdančios 
blauzdos, pėtnyčioj

Skalbimui muilas 10 di- 
dėlių šmotų ūž UvG

Vaikams jodinėjimui
Comforter cretone

Sienoms popiera
Bilę^ kokiam kambariui, pri
taikyti kraštai,
voleliui ............. ** /Z VCretonas dėl comforter už

dengimo, daug gražių spalvų 
ir patternų, tamsių ir 14c 
vidutinių spalvų, Yd.

Užlaidoms blėkutės

Plokščios užlaidų .hlėkutės tin
ka pavieniems langams, su 
lenktais gulais, ir braketais, 

f

gatavos uždėjimui, kiek- J g 
vienas

bai-

važiuojant Trinimui alkoholis
dai-1

kompanijos išdirbo didelį jausmą 
atsakomybės nuolat veikdamos su 
publika.

tai 
ši diena ir

DYKAI IABANDYMUI KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,
70 F Frontitr Rldg., 462 Niagara 81., 

Priaiųakite dykai iibandymui juaų dm- 
todą:

gera sveika- 

yra naudin. 
pravalninenio 
apetitą. Sti- 

virėkinimą. Tukstan- 
vartotojų miega ge- 

valgo geriau, jaučiat!

Plieninės dieninės 
lovos

Walnut metalinio baigimo ga
lai, coil springsai, vatiniai ma
trosai, cretono uždangalas

™ $13.95“valance”.......

atverčiamais kalnie- 
rankovėmis, dailiai 
mieros J

Puikiausia trinimui alkoholis.

Puskvortės butelis 26c 
pėtnyčioj

Moterų sliperiai 
Veltiniai sliperiai, visokių gra
žių spalvų, chrome padais, 
vi?i‘ 35c

Vaikų čeverykai 
Patentuotos skuros, rudi, juo
di ir maišytų spalvų, mieros 
iki 8, 7Qp
specialiai ----- ■ vU

Trepu karpetai
27 colių platumo, ekstra sto
ros rųšies, dailus paternai su 
gražiais kraštais, tinka dėl 
trepu ir prieangių, 59c 
specialiai mastui

Liepos 24 d. —Nėr kur 
rytis, nė į ką žiūrėti, tai „ 
giaus ir raminus miegojom ir! 
porą valandų vėliau pusrytį |
gavom. Oras debesi uotas ir
poryčiu šalimis lyja, bet aplink

NEBŪK 
VERGU

To »avo pajautimo nuailpimo. 
Nerv ngumai ir praradimaa ape
tito gal' būti pabalinama*. 
Kaip daugeli* k'tų jų* gal au
ra* i te, kad Severe.’* Eaorka 
gali pagelbėti jumi atsikraty
ti tą alėgiAnt) pajautimą ir 
diiaugti* ilnaujo

Severą’* E*orkr. 
ga* virėkin rno i> 
tonika*. Paderina 
muiluoja 
Aai ją 
riau, 
•magiau. Reikalaukit nuo vai*- 
tininko vieno bute1 io iiandie.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapida. Iowa.

SEVERAI 
ESORKa .

Dykai Nuo Dusulio ir 
Hey Fever Kenčian

tiems
Dykai Išbandymas Metodo Kuri Kiek

vienas Gali Vartoti Be Jokių Ne
malonumų ir Sutrundymo Laiko

Me* turime metodą de) sukontroliavimo du
sulio. ir nor'm*. kad jų* pabandytumit mu
sų illadomii. Nežiūrint ar jūsų liga yra se
na ar nauja, ar yra chroniškas dusulis ar
ba Hay Fever, jus turėtumėt reikalauti dy
kai iibandymo m*Mų metodo. Nežiūrint ko
kiame klimate jųa gyvenat, nežiūrint koks 
jūsų darbas arba amžius, jei jus kenčiate 
nuo Dusulio ir Hay Fever, musų metodas 
turės jums pagelbėti greit.

Mes norėtume specialiai atsiųsti tiems, 
kuriems jokios (kvėpuojamos gyduolės, opiu
mas. garai, "patentuoti durnai" ir t. t. ne
pagelbėjo. Mes norime darodyti kiekvienam 
musų iėla'domis. kad musų metodas praėa_ 
lins sunkų kvėpavimą ir dusu)|.

Ais dykai pasiūlymas yra svarbus, kad jus 
neoraleistumėt nei dieno*. Katykit tuojau ir 
bandykit tą metodą dabar. Nesiųskit pini
gu. Tiktai atsiųskit kuponą. Darykit tai 
Šiandie.

Elektros Jėga!
Vartotojų-Nusavintą Industrija

Sako Haley Fiske 
Prezidentas Metropolitan Life 

Insurance Company
“Negali būti jokių abejonių, kad švie
sos ir jėgos dastatymas yra svarbiau
sias elementas musų gyvenime, apielin- 
kėj, kaiminystėj, namų reikalams. Sa
vininkai elektrinės jėgos ir šviesos ran
dasi dabar rankose virš 2,000,000 tie
sioginių investuotojų j public utility 
staką, iri netiesioginiai dar daugiau mi
lionų bankų depozitorių ir turinčių 
apsidraudimo dokumentus, kaipo savi
ninkų public utility bonų. Tai yra 
žmonių savastis ir žmonių priežiūro
je.” *)

UO TO LAIKO kaip pono 
Fiske statementas buvo pasaky
tas, skatlius investuotojų j elekt
ros jėgos kompanijas yra užaugęs 
virš trijų milionų.
Yra apskaitoma, kad laike 1926 
metų netoli keturi šimtai tūkstan
čių kostumerių pirko virš trijų mi
lionų šėrų elektros jėgos kompa
nijose jiems tarnaujančiose. Ir sa
koma, kad virš trylikos milionų ir 
pusės šėrų yra išpirkta tų kompa
nijų kostumerių. Tie savininkai 
susideda iš įvairiausių žmonių. Dvi 
kompanijos raportavo, kad netoli 
keturiolikos tūkstančių kostume- 
rįų šėrininkų, atstovauja 269 įvai
rius užsiėmimus.
Kryptis linkui tapimo kostumerių 
savininkais industrijos, randasi 
elektros jėgos išdirbinėjime, nes

Operuojamos pagal Amerikos prin
cipą individualės iniciatyvos, ir ve
damos žmonių išbandytais gabu
mais ir plačiu permatymu ateities, 
tos kompanijos taip susijungė su 
publikos reikalavimais, kad visa 
struktūra Amerikos pasisekimo ir 
progreso remiasi didelėj daugu
moj ant patarnavimo.

Amerikos nepalyginamas aukš
tumas patogumų ir pasisekimo, 
buvo galima atsiekti su pagalba 
pigios ir daug jėgos, išdirbtos pa
gal Amerikos principą individuali
nės iniciatyvos, yra svarbiausi 
priežastis kad tas principas turi 
būti užlaikomas ir tobulinamas.

Moterų žiurstai
Žiurstiniai apvalkalai iš plaid 
gingham, 
riais, su 
t rimuoti, 
36 iki 46

> Pilnas tekstas pono Fiske’s statemento yra suteikiamas reikalaujantiems.

Commonwealth Edison Company
72 W. Adams Street, Chicago

skuriniai kautai
$9.95

Avies kailio pamušalu ir kalnie- 
riumi. Kiekvienas gautas geras 
ant arklių jodinėjimo, su pusiau 
diržais, mieros 8 iki 18. Taipgi 
cordoroy avių kailiukų, taipgi kal- 
drų pamušaais kautai, gražus sku
riniai kautai.

Kelnaites

kel-Moterų dideles mieros crepe 
naitės, dvigubai besitem- 
piančiais keliais WwV

Flat Crepe

Lubų popiera
Moire, smetoninė t>1/»p 
arba balta  ® /Z V

Maleva
Gatąvai sumaišyta dėl 
jinio, visokių spalvų ir 
balta, galionui ........
Baltas enamel, 
M galiono ..................

Drobulės
Be piųlių drobulės, baltina
mos, mieros 81x90, paprastai 
vertos $1, dabar 
kiekviena...........

varto-

$1
$1

36 colių perkelis
Del žiurstų ir dresių perkelis, 
neblunkančių spalvų, garan
tuotas, 36 colių pločio, šviesių 
ir tamsių patternų, 1 Ap

Lėlių vežimukai
Pintiniai, dėl 19 colių didumo

$1-98

Mėsa
Pork shoulder, ma- 4 C%1/>p 
žas iy liesas, 1 sv. ■ " /Z V

Miltai
Bohemian ruginiai miltai, 
Pillsbury brand, % 
svaro maišeliui .......

Slyvai
Califomia saldus sly- CM Z* p 
vai, dideli, svarui W/Z^

, Nosinukai

Šilkinės, storos rųšies, pilnas pa
sirinkimas spalvų, 40 C1 A A 
colių pločio mastui ▼ ■

Vyrams, balti, hemstiched, 
vertas S’/žc dabar

Kava
Santos peaberry 
kava, svarui ..........

Cukrus
Smulkus cukrus,
10 svarų .............. UUV

Pyragaičiai
101/2C

Syrupas
Karo syrupas, IVt keno, Qa 
blue label .................

2c
Vyrų kanvas pirštines

Geros storos rųšies su mė
lynais nertais rankogaliais

Kūdikių dresikės
Pasiūtos iš balto neinsook, 
gražiai trimuotos su leisais, 
su kalnierukais, O K m
specialiai ............... fcvV

Charmeuse satin
Šilkinis, storas, visokių spalvų 
ir juodas, 40 colių Cį 
pločio, mastui

Beans
Geriausi new Mięhigan C p 
navy beans, svarui ....
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4). Karo, lauko teismas Kau
ne nuteisė sušaudymui tūlą 
Melamedą už agitaciją tarp 
kariuomenės. Geraširdis prezi
dentas Smetona negalėjo “do
vanoti” Melamedui gyvastį tik
tai todėl, kad maldavime pasi
gailėjimo nebuvo užtektino nu
sižeminimo. Kada Melamedą 
vedė į egzekucijos vietą, tai 
jis kely pradėjo sakyti prakal
bą jį lydėjusiems kareiviams. 
Matyt, ta kalba paveikė į ka
reivius, kadangi prie antros 
papliaupos iš 12 
viena kulka nepataikė į už 10 šviesti, čia lakūnams prista- 
žingsnių stovėjusį nelaimingąjį tomą visokie reikmenys, 
kankinį. Tada komandavęs bu
riu karininkas priėjo prie Me- 
lamedo ir revolverio šūvi u jį 
nušovė.

Prie šių pavyzdžių dabar, po 
n/enusisekusio sukilimo, butų 

•x galima pridėt daug kitų. Už
sienio spauda praneša, kad 
Tauragėje buvo sušaudyti 14- 
15 metų vaikai, kąd “teismas” 
niekurius sušaudė dagi nenu- 
statęs jų asmens (t. y. nepaty
ręs kas jie yra, jų neidentifi
kavęs). — Senas S. d.

UžslmokSjimo kainai

Chicago ja — paltu:
Matams ------------ ------ --------
Putai meti ......___ _______
Trim* mlnaaiams
Dviem mtnadaras ___ —
Vianam minaaiui .... -.... .....

Chicagoja par natiotojuai
Viana kopija
Savaitei................ ................ ..
Minaaiui_________________

Suvienytose Vaistuose, m CI

Matams ,...... ...---------_
Pusei metq 8.10
Trims mėnesiams 1.76
Dviem mėnesiams......... ........ 1.26
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur aftaiealuoMi
(Atpiginta)

• $8.90
_ 4JM)

Lietuvos karo lauko teismai 
$8.00 | 
4 JO 
HO 
1.50 
.75

• 1 V 1

(Iš “Socialističeski Viestnik”).
Fašistų pučo vadai pervers

mo dieną — gruodžio 17 d. — 
visoj Lietuvoj paskelbė karo•• Į visoj Lietuvoj rv<i«vr
stovį, Ox kartfu įvedė karo cen- 

. zurą pažabojimui demokrati- 
’jnės spaudos ir karo lauko tei- 

V.00 smus — lengvesniam sunaiki
nimui savo priešininkų.

Kas yra tie Lietuvos karo 
lauko teismai?

Teisėjais juose yra išimtinai 
vietos garnizonų eiliniai kari- 

iJMi ninkai (oficieriai), kurie jokio 
Pinigus raitu atarti Monsy 1 juridinio išsilavinimo neturi, 

orderių kartu eu atsakymą. 'Bylos visados yra tardomos 
—1 prie uždarytų durų (slaptai). 

! Gynimas jokiame atsitikime 
nėra leidžiamas. Liudijimai už- 

x.. .. . • u i • • i • i ••iii- 'rašomi taip, kaip “teismui” ge-Vietinių savivaldybių rinkimuose, kūne įvyko lapkn-riau [)atinka Savo nU0S]}rcn. 
čio m. 1 d. Anglijoje, socialistui, kaip sako telegrama iš džius karo lauko teismas išne- 
Londono, laimėjo “pastebėtiną pergalę” (signifieant vic- ša galutinoj formoj ir jų ape- 
tory). Vakar paskelbti pilni daviniai rodo, kad abidvi Huoti negalimu. Viskas, kas 
stambiosios buržuazinės partijos tapo skaudžiai sumuš- geidžiama daryti, tai kreiptis 
tos: konservatoriai neteko 63 vietų miestų tarybose o Ii- T^me* pra-
beralai — 21. Keletą vietų prakišo taip pat ir nepi iklau- ^yme nuteistasis turi būtinai 
somų jų kandidatų sąrašai. % prisipažinti save kaltu' prime-

Tuo tarpu Darbo Partija 93 naujas vietas. tamame jam prasikaltime, gai-
Industrijos centruose, pasak vieno laikraščio korės- lėtis savo pasieląimo •* 1 dauti x'1'pondento, socialistai nušlavė visus savo oponentus. Kon- 

servatoriai su liberalais sugebėjo atsilaikyti prieš Darbo 
Partiją tiktai tose vietose, kur pastarosios kandidatai Bet pavojingais 
buvo žinomi, kaipo bolševizmo simpatizatoriai. ’ i

Šis paskutinis faktas yia ypatingai įdomus. Pasiro- ro teismas dagi nelaukė 
do, kad komunizmas padeda kapitalistinėms partijoms nė tų 48 valandų, kurias duo- 
dar šiek-tiek atsilaikyti prieš Darbo Partiją. Dabar bus dama nuteistąjam kreiptis 
aišku kiekvienam, kodėl Anglijos Darbo Partija kasmet prie prezidento su prašymu 
daro vis griežtesniu pastangų apsivalyt nuo Maskvos sim- suminkštinti bausmę. Pirmieji 

. karo lauko teismo mirties bau-
patizatonų. .. . . . 4 smės nuosprendžiai Tauragėje

Kaip žinoma, Darbo Partija pirmiausia atsisakė pri- į>uvo įvykinti tuojaus. Kaip 
imti j savo tarpą komunistų organizacijas. Toliaus ji nu- Smetona buvo išgąsdintas Tau- 
tarė nestatyti komunistų savo kandidatais ir įsakė savo 
skyriams išmesti narius, priklausančius kuriai nors ko- Jis atsisakė
munistų organizacijai. Pagaliau, nuo pernai metų ji ėmė 
braukti lauk ištisus skyrius, kurie atsisakė apsivalyti nuo 
bolševikiško raugo (tokių skyrių atsirado bene pus
tuzinis). ' . ' \ 1

Kuomet šitie dalykai dėjosi Anglijoje,’tai Maskva n* dami visi kaltinami dalyvavime 
visi jos klapčiukai rėkė, kad tokią “atžagareivišką” poli- organizacijose, kurįos turi tiks- 
tiką Darbo Partijoje vykdą ‘kapitalistams parsidavusie- valdžia> deja> nelegaIę fašigtinę 
ji” vadai, bet darbininkų mases, girdi, jai visai nepnta- valdžią; visi kaltinamieji už 
riančios. Dabar gi matome, kad tai buvo tuščias plepa- platinimą “nelegalės” literaiu- 
las. Darbininkų masės Anglijoje, matyt, kaip tik labiau- ros kariuomenėje ir t. p. Atsi- 
sia ir nemėgsta Maskvos šlamšto, nes rinkimuose jos ne- kad karo lauko teis-
remia kandidato, kuris atsiduoda rusišku “duku”! ,ik avo atiduoti visai nie-

’ 1 kame nekalti žmones, ir wsgii
Šita pamoka iš tik-ką įvykusių municipalių rinkimų atsitikdavo, kad teismas juos 

bus labai naudinga Anglijos darbininkams. Iki ateis rin
kimai į parlamentą, Darbo Partija pasistengs iššluoti iš 
savo organizacijos paskutinius bolševizmo likučius. Tuo
met jos pergalė bus užtikrinta.

Entered as Second Claai Mattar 
March 7th, 1914, at th« Port Office 
of Chicago, III., unJar tha act of 
March 8rd 1879.__________________

Naujienom eina kasdien, ilakiriaat 
mkmadleniua. Leidftia Naujieną Beu- 
drorl, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonai: RooMveit 85M

Metama __
Pešti meta

---------------- ----------------- , ■ , - - - -       . ■

VĖL DIDELIS SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS

Tarp parašų buvo parašai ir 
aviejų vietos kunigų. Karo mi- 
nisteris peržiurėjo bylą ir pats 
nusistebėjo, nes nuosprendis 
skyrė 10-15 metų katorgos, 
nors visoje byloje jokio rim
tesnio, verto atidos, kaltinimo 
nebuvo. Bet įsakyti išnaujo 
bylą persvarstyti negalėjo, ka
dangi karo lauko teismu nuo
sprendžiai yra išnešami galuti
noj formoj. Taip nekalti žmo
nės ir nuėjo katorgom

2) Vienas Biržų apskrities 
gyventojas gavo pakvietimą 
atvykti į Panevėžio politinę po
liciją. Jis atvykę. Iš politinės 
policijos jį pasiuntė karo lauko 
teisman. “Teismas” nusprendė 
tą valstietį sušaudyti.' Visas jo 
nusikaltimas buvo tame, kad jis 
Seimo rinkiniuose buvo įtrauk? 
tas į kairiųjų darbininkų sąra
šą.

3) . Tuoj po gruodžio 17 d. 
perversmo karo lauko 
Kaune nusprendė 
keturius žymius 
(jarbuotojus. Fašistams 
reikėjo pateisinti 
perversmą ir

Interesinga atsiminti, kad

parodo lakūnams kur gali nu 
sileisti.
viai sustoja yra dideli laukai

nių 82 miestuose galės naudo-'' Radio užima labai svarbią 
tis šia nauja tarnyste. vietą orlaivininkystėj, nes tuo

Suv. Valstijų Komercijos D? budu galima nuo orlaivių susi- 
partamentas paženklina oro ke- nešti su žeme ir galima Jaku
lius stipriomis elektros švleso- nams pranešti jiems reikalin- 
mis, kad lakūnai galėtų rasti gas informacijas.
savo kelią nakčia. Taipgi pri
žiūri nusileidimo vietas. Dienoj kuomet laivus pirmą sykį įves
tie nusileidimo laukai paženk- ta, visi tikėjo, kad buvo labai 
linti dideliais ratais, kad la- pavojingas persikėlimo būdas, 
kūnai šviesoj irgi galėtų leng- Per pirmus trisdešimt m4ų 
vai nusileisti. Nakčia ajilinT suvirš 50 eksplozijų atsitiko ir 
visus laukus elektros šviesos daug žmonių užmušta ir su

žeista. Bet kuo.t ei valdžia į-
Miestuose kur oriai- vedė peržiurę j i. ną inžinų ir ka

tilų, padėtis pagerėjo. Taip 
šautuvų nė pavadinti “airports”, nakčia ap- bus ir su orlaivininkystė.

Pereitą sezoną( keli orlaiviai 
leido įvairius chemiškus vais- 

Oro keliai gali būti labai ii- tus vatos laukuose išnaikinimui 
gi, su valdžios laukais tarpe 
miestų. Transkontinentinis ke
lias yra 2,665 mylių ilgio, su 
apsistojo vietomis 17 mles-

“boll-weavil”. Nuo to paaiškė
jo, kad jeigu tik orlaivus tam 
darbui vartotume, tai vatos au- 

„r_____ ______ ___  gintojai sutaupytų net 135 mi
tų; tarpais yra kiti laukai. Tas j bonus dolerių kasmet. Ir tyr!- 

..... r nėjimai parodo, kad butų gali-

> ir mal
ajo ekscelencijos prpzi- 
suminkštinti bausmę.

i momentais, 
kaip kad buvo laike Tauragės 
sukilimo, spaudos žiniomis, ka-

ragės sukilimo rodo nors ir 
i priimti 

delegaciją augštųjų Kauno ra
telių moterų, kurios klaikiose 
masinių šaudymų dienose atėjo 
maldauti pasigailėjimo.

y # 8 m I Karo lauko teismui atidu^

LIBERALAI NEATSIGAVO

nuteisdavo augščiausiai baus
mei — sušaudymui.

Kiek žmonių karo lauko 
smas yra nuteisęs, mums 
nežinoma, kadangi fašistų 
džia turi svarbių priežasčių 
slėpti nuo visuomenės savo 
baisų, kruviną darbą. Ypač 
tai liečia nuteistuosius karei- 

1 ■; ir žemesniuosius karinin
kus. Kad pateisinti savo tokias 
priemones, apie areštuotus ka
reivius leidžiama gandus, kad

tei-

val-

Rinkimai į vietines savivaldybes Anglijoje ne tik pa
rodė, kad visuomenė yra nusistačiusi prieš reakcingąją ^us 
Baklwino valdžią, bet taip pat ir tai, kad labai maža vii-1 “L 
ties tėra atsigauti liberalams. , *

Anglijos liberalai pastaruoju laiku buvo pradėję la- jie yra areštuoti buk už šnipi- 
bai garsiai girtis, kad jų partija jau atgįjanti. Gudrusis nėjimą Lenkijos naudai. Po 
demagogas Lloyd George darė visokius planus, kad atei- įTau,r“^su^’li1mo K1au”e1 
pančiuose rinkimuose į parlamentą jisai vėl pavirstų jė
ga, su-kuria tektų skaitytis tiek socialistams, tiek kon
servatoriams.

Bet Anglijos žmonės jau turbut nebeturi pasitikėji-' ti sukilimą.
lapkričio 1 d. jie išpėrė kailį ir Bald-' aiškesnio

■ nuolatiniai gandai, kad karo 
į lauko teismo nuosprendžiu liko 
sušaudyta Kaune daug karei
vių už atsisakymą eiti malšin-

mo liberalais, nes
wino partijai ir Lloyd George'o partijai.

Ir iš tiesų: ką liberalai gali duoti žmonėms? Kapita
lizmą jie taip pat remia, kaip ir visi atžagareiviai, tik pa
šnekėt moka gražiau!

Įvairenybes
Savižudystės įvairiose 

valstybėse

Savižudystė yra neigiamas 
visuomeninio gyvenimo reiški
nys, su kuriuo kovojama jau iš 
žilos senovės įvairiausiais bu
dais. Savižudystės priežastys 
būna įvairios. Daugiausia žudo
si dvasiškai nesveiki žmonės, 
nervingi, kurių skaičius (lėliai 
alkoholinių gėrimų vartojimo 
kas kartas didėja. Įdomu tai, 
kad saužudžių mažiausia būna 
(ikininką |arpe, negu miestie
čių, maži? u savižudy būna mo-

teismas 
sušaudyti 

komunistu 
tada 

padarytąjį 
perversmą ir todėl tvirtino 
žmonėms, kad buvo rimtas* pa-1 
vojus komunistinio perversmo,' 
kurio patriotiniai nusistatę ka- ’ 
rinkikai ryžosi neprileisti. įro
dymui rimtumo komunistinio 
pavojaus buvo reikalinga su
šaudymų ir todėl nuteistųjų (aviacija) žymiai išsivystė per 
maldavimas pasigailėjimo liko 
be pasekmių. Bepaliko tik iš
pildyti teismo nuosprendį. Bet 
]>asirodė, kad tarp pasmerktų
jų mirčiai yra vienas studen
tas, 'gjiminaitis įtekmingo vei
kėjo, artimo valdžios rateliams.
Todėl jį sušaudyti buvo nepato- tas 'tuoj persimainė. Pašto De
gu. Bet ir nevykinti “teismo” partamentas paskyrė naujus

kelias yra nušviestas nuo New Į nėjimai parodo, kad butų gali- 
York’o iki Salt Lake City. Kuo- ma tuo pačiu budu apsaugoti 
met šviesa bus įvesta nuo Salt kitus 'medžius ir augalus. Ka- 
Lake City iki San Francisco, nadoj ir šioj šaly orlav'ai daug

......... • 1 • *---- su
miš-

or-

kovų 
prie 
Gal 

taipjau
Įima greičiaus nufotografuo
ti visas Suv. Valstijų dalis.

Prieš aštuoniasdešimt metų 
ėmė 60 dienų pervažiuoti pti 
Amerikos kontinentą. Gelžke- 
lių išsivytsymas sumažino tą 
kelionę iki 4 dienų. Bet orlai
viais galima tą .kelionę atlikt! 
i dvidešimts valandų.

[FILIS].

orlaiviai galės lėkti nakčia ir prisidėjo prie 
kelionės -bus greitesnės! Bet miškų gaisrais ir 
net ir dabar laiškas, pasiųstas kų prižiūrėjimo, 
iš New York’O vakare, pasiekia laiviais bus 
San Francisco antrą dieną.

Bet orlaiviai netik nešioja 
paštą. Moderniški orlaiviai ga
li nešti pasažierius,— nuo 8 
iki 10. Europoje dar didesni 
orlaiviai vartojami. Nuo liepos 
1 d.- Komercijos Departamen
tas išdavė leidimus šešiems or
laiviams šioje šalyje nešti p?- 
sažierius už vidutinę kainą. 
Departamentas turi išlavintus 
inspektorius, kurie atydžiai iš- 
egzaminuoja orlaivius ir lakū
nus, kad apsaugojus pasažie-i 
rius ir pačius lakūnus.

Visi orlaiviai turi užlaikyti' 
komunikacijos taisykles, kaip 

nuosprendį taipjau nebuvo ga- kelius ir naujos kompanijos Ii- automobiliai tuvi užlaikyti savoj
limybės, kadangi to “teismo” ko suorganizuotos į trumpą lai- taisykles miestuose,
nuosprendžiai yra išnešami ga
lutinoj formoj, o maldavimas 
pasigailėjimo liko atmestas, liai apima net 7,628 
'fodel nusprendė... nuteistąjį Kelionėms vartojama 
pakeisti kitu asmeniu. Taip ir orlaivių, ir tie orlaiviai aplc- 
padarė. Vieton to studento 
ketvirtuoju sušaudė tūlą Gied
rį, kurį tas pats karo lauko 
teismas buvo nuteisęs keletui 
metų katorgos ir kurio pa-

ORLAIVININKYSTES 
IŠSIVYSTYMAS

Komercinė orlaivininkystė

pereitus dvylika mėnesių. Pra
džioje 1926 m. buvo sekantieji 
oro keliai: Transcontinental ke
lias iš New York’o j San Fran
cisco, Chicago-New York va
karinis kelias ir dvi mažos sve
timos kontraktuotos linijos. Bet

ką po visą šalį.
šiądien reguliariški .oro ke- 

įnylias. 
net 150

Orlaivis 
tu Vi nešti numerą, kad butų! 
galima pažinti orlaivį, kuomet 
neprisilaiko prie visų taisyklių. * 
Jeigu lakūnas, neužlaiko visas 
taisykles, netenka savo leidimo. 

Ne kiekviena vieta Jungt. 
Valstijose gali tuiėti apsisto-

ir jimo vietą, bot ir gelžkelial ne-

kia 16,690 mylių kasdien. Prieš 
pabaigą 1927 metų kasdieni
nės mylios pasieks 221,536, 
oro keliai apims apie 9,135 my- gali privažiuoti prie' kai kurių 
lias. Suvirs 24 milionai žmc- vietų.

Artai nepuikus ir garbingasjausmas? BRIGGS

KUOMET TU ŠAUDEI CIVILIO 
KARO GOLFĄ VISĄ SEZONĄ, 
61 IR ATGAL 65

IR TUOMET VIENĄ DIENĄ 
TU PERĖJAI SU GRAŽIU 94

|R TU NUSPRENDEI paminėti 
atsitikimą rūkydamas 

OLD GOLP

»• • ■

i AČIV| GERAS Cl GARĖTAS 

N ERA. HE KOSULIO 
VEŽIME

IR TUOMET KLIUBO EMPIONAS 
PADUODA TAU VIENĄ. PAREIKŠDA
MAS K E Ll US. PĄAYRI Q liūs

IR TU IEŠKOJAI PO VISAS 
KIŠENES IR SUZINOJAIpKAO 
TU NETURI N£ VIENOIO.G;,- 
LIKUSIO —r f TUJPADAREI 

GERA DRIVE 18 
TAM---IMK O.G.

OH.-H-H VAIKE • AR NE PU- 
UI’I-KUS ’R GARBINGAS 
JAUSMAS.

TroėuKiu'P.’fcęrllJord Co, Irt.

> apibudinimo 
karo lauko teismų darbuotės 
paduosiu keletą vaizdžių pavyz
džių.

1) Panevėžio karo lauko tei
smas nuteisė tris Rokiškio a]> 
skrities mažažemius valstiečius 
10-15 metų katorgom Visas jų 

► tame, kad 
.toj apielinkėj jie buvo žinomi 
kaipo labiau susipratę, daugiau 
suprantantys žmonės. Apie Ko
ki nors jų aktyvį veikimą 
prieš valdžią net jokios kalbos 
nebuvo. Vienas tų valstiečių 
kartu su savo žmona buvo na- 

- r'i partijos.

savižudystės atskiromis valsty
bėmis L 
Pirma vieta Europoje 
Vokietijai, kur šis 
kas metai didėja. 
1923 m. Vokietijoje 
13,149 ožmnės, 1924 m. 14,338, 
1925 m. — 15,273. 
paskutiniausiais metais Voki.-rW 80Cit,ldemokrat'ų partijos? 
Ujoj kH-kvienam 10,000 gyven-iBet ka,.o |lluko teismui užteko'

V"-4 sa" įskundimo nesužinoto asmeniu,'
vižudystfo, Čekoslovakijoj - kftd nutei8us juos katorgom 
2,4, Austrijoj — 2,4, Dancige- ’Nuteistųjų valstiečių žmonos 
2,3. Toliau seka valstybės, ku-(kreipėsi į karo ministeriją pra
šiose mažiausias savižudysčių 
nuošimtis. Pavyzdžiui, Graiki
joj iš 100,(MM) nusižudo tik 2 
žmonės. Airijoj iš tokio pat 
skaičiaus - 3, Ispanijoj — 4

7 ,,,a . |nusikaltimas buvogaunama toks vaizdas.
tenka 1

reiškinys
Taip, pav.,'

nusižudė

Tuo budu

torų tarpe kaip vyrų. Lyginant ir Lietuvoj — 5.

šydamos peržiūrėti bylą ir prie 
prašymo pridėjo pareiškimą 
apielinkės gyventojų, užpildytą 
daugybe parašų, kuriame buvo 
pareiškiama, kad visi trys ka
ro lauko teismo nuteistieji 
valstiečiai niekame nėra kalti.

I

OLD GOLD S
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išrūkysi vežimę. ir kosulio neturėsi
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THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for 

student-opinions, ideas and activities

AMONG FRIENDS

The Membership Drive

Please do not misunderstand 
us, vve of the L.S.A.A. do not 
mean by a Membership Drive 
that vve want, that vve need, 
that vve are running after 
MEMBERS, all kinds and any 
kind. NO.

We have our requirements 
plicants to membership vvho 
may, for šame reason, l-e un- 
desiral>le as members, 
be enrolled on the L. 
Membership list.

True: we have our 
ship Drive, and it 
month, November. 
asking that all vvho
terested in and are eligible 
send Tn their applications 
membership to the 
CorrosĮJonding Secretary, 
Anthony Dubiske, 6802 
Talman Avė., Chicago, 111.

True: vve vvant and need nevvjAs yet, their number is not 
members, būt vve are not 
ning after *em”, nor shall vve 
take into membership any 
Tom, Diek, or Harry, 
Blonde, Red-head, 
Brunette.

will not

Member- 
is 

We 
are

this
are
i n- *

The follovving vvas sent In 
for the NEWS AND NON
SENSE “kolyum”, būt New 
Sense passed it on to me be- 
cause, as ‘twas saūd, I was 
the one to whom this contribu- 
tion should have gone to. So:—
K u m ye one, kum ye all
U are cordially invited.
L ove ye music, dear New Sense ?
T o our dance then do please come.

will have a nice gay time, 
eally, I’m not fooling.
h! būt you mušt come, Nuisance, 
o—I will expect you and your ” 

friends.

K
O
S

K

T

E

aven hair have vve of this Ratelis, 
zure blue are our eyes, 
alcum does not enter our 

complexion 
ars vve do not try to hide, 
ips — oh — I can’t go on;

I ’m su re you understand
S o — I hope to see you and your 

friends.

This circle— Kultūros Bate- 
f°r» lis)—is composed of high school, 
for college and university girls of 

L.S.A.A. įjthuanian descent. It is on 
,r, the order of a sorority and 

may, some day, be a vvidely- 
' knovvn, large, national sorority.

run- great, būt the girls are by no 
means inactive.

or any 
or petite

Standard?, 
want those 'ulso

Lašt year they gavę a BaL 
loon Dance which vvas a great 
suecess, I hear. This year, as 
you have read, they are giv- 
ing another dance. They are 

putting on a program
We have our 

ideals, ainis. \Ve ----- -----
as members vvho vvill have re- 'vhich, ’tis said, is going to be 
gard for oui’ traditions, wno a 
vvill uphold our customs, vvho going to be something 
vvill strive to attain our aims, was thought up, invented, or 
who will raiše our standards. iSchemed

Applicants mušt be at leastl 
in their fourth year in high j 
school, vvith serious intentions I 
and plans to study. further. 
Needless to add: all applicants 
are to be of Lithuanian decent.

The purpose of a Member
ship Drive is manifold. It savęs 

members are 
enrolled all at, 
of one, novv; 
individually.

traditions, little “different”; there is 
that

vvhatever it is 
that girls do) by the giria 
themselves and therefore some- 
thing that has never before 
been seen or heard.

Since the girls are of Lith
uanian descent and are also 
interested in promoting educa- 
tion—(something similar to the 
L.S.A.A.)—4hey are inviting 
the Students to their dance 
and are sincerely asking the 
L.S.A.A. to shovv the interest 
that ought to be shovvn among

time: for nevv 
discussed and 
once, instead 
another, later,

Of greater inmportance, hovv- parties of similar altitudes and 
ever, is the fact that often by(aims. 
means of a Membership Drive, 
members are enrolled vvho per- 
haps vvould othervvise have 
never been enrolled. A Mem
bership Drive alvvays attracts 
greater 
become 
are shy 
of their own accord whereas, 
they vvill apply vvhen they knovv 
that Severai 
applying the 
are.

Būt, there 
lengthier 
treatise on, the vvhy andvvherc-’ 
fore.

The L.S.A.A. Membership 
Drive is on, novv — of course, 
applications may 
throughout the entire year, 
since the Drive is on—all 
asked to apply, novv, 
mediately if possible.

The L.S.A.A. has noble 
and vvill attain them if it gets 
the boosting and supi>ort that 
it vvell deseives. 

i

t

Likewise, cveryone else whQ 
is interested in, and is 
FRIENDLY TO, THE LITH- 
UANIAN YOUTH vvill be there!

The Program and Dance vvill 
be held November 6, 1927, at 
7:30 P. M., at Dairia Society 
Hali, 1651 North Kedzie 
Avė., Chicago, 111.

Tickets may be proeured In 
advance at $.75 from the 
members, or at the Naujienos,

is no need for a-739 kSo Halsted St., from Mrs. 
explanation oi, oi jurge|onįs> or from the Editor 

of The Students* Corner.
—Sir Knight Errant.

attention. Some vvho 
invaluable members, 

and just do not apply

othėrs may be 
šame time they

made 
būt 
are 
im-

aims

i —A Member.

EGOTIST

Know who he is? After see- 
ing “Hooaiers Abroad”, vve smil- 
ingly tell you: an egotist is one 
who does not pretend to be what 
he is not.

NOT JUST ONE!

ALL out to the meeting of 
the L. S. A. A! Come on mem
bers,, see you all, Sunday, 
November 13, 1927 at McKinley 
Park Hali, at 2:30 P. M.

treaties betvveen 
countries, Signor Mus- 
gave a luncheon in 
of the Lithuanian 

Minister at the Vilią

It is the duty of each and 
every member to come to 
the Special Meeting of the 
L. S. A. A., Friday, Novem
ber 4,1927, at 7:30 P. JVL, at 
6028 So. Albany Avė., Chi
cago, III.

On November 13, 1927, at 
McKinley Park Hali, at 2:30 
P. M., vvill be a regular 
meeting of the L. S. A. A., 
vvhich the nevv members will 
also be asked to attend. v

Econ. and Gen’l Bulletin, No. 
18,—Lithuanian “Elta” Agency 
Service: — On his arrival at 
Pisa on September 16th the 
Lithuanian Prime Minister and 
Minister for Foreign Affairs, 
Professor Voldemaras, was re
ceived in audience by the Klng 
of Italy at the Castle of San 
Bossore.

According to a Stefani mes- 
sage of September 19th, on the 
signing of the commercial and 
arbitration 
the two 
solini 
honour 
Prime
Tolobnia. Prior to this Profes- 
sor Voldemaras had presented 
Signor Mussolini with the 
Lithuanian Order of the 
Knight’s Cross.

On September 19th, treaties 
of arbitration and commerce 
were signed betvveen Lith
uania and Italy. The last-named 
treaty is drafted in accordance 
with the most-favored-Qiation 
principle. For Lithuania the 
treaty was signed by Professor 
Voldemaras.

On September 22nd Professor 
Voldemaras 
audience by 
the audience 
to Cardinal » t * į *

Vatican buidings 
spected. On the follovving 
Professor Voldemaras and 
Secretary for Special 
clestiastical Affairs, Monsignor 
Borgonjini, had a conversation 
at the Vatican, during vvhich 
an exchange of views took 
pliace on the question of the 
basis of a concordat betvveen 
the Vatican and Lithuania.

was received in 
the Pope. After 
a visit was paid 
Gaspari, and 

» were

sheviks on the Ziezmariai- 
Zasliai-Aukstodvanis . front. By 
May of the šame year these 
squadrons had been converted 
into the first regiment of Lith
uanian Horse and savv more 
figthing with the Bermondtec^ 
and i n the follovving year with 
the Poles. v After the Polish 
capture of Vilna in October 
1920, the hussars had brushed 
with General Zeligovvski’s 
troops in the Rikantai-Trakai 
area. The regiment was for- 
mally converted into the First 
Husssars in April 1922, and 
was brought to Kaunas where 
it štili remains.

the 
in- 

day 
the 
Ec-

Lithuanian .Wireless Station 
Heard in America

from the

NEWS AND NONSENSEThe Forge, A Midvvestern 
Revievv, is a magazine of verse 
published quarterly by a group 
of University of Chicago stu
dents.

In the lašt number, Autumn, 
1927, there vvere included two 
stories, one of vvhich vvas writ- 
ten in the manner of a small 
child telling of his experiencee 
and impressiens .

University of Chicago stu
dents are by no means the sole 
contributors. Anyone may send 
i n contri butions. Furthermore, 
The Forge offers prizes for 
the best poetry published in 
this magazine.

One of the Editing Staff is 
George H. Dillon—one of the 
Advisory Editors—vvho has just 
published a book of his ovvn 
verse, Boy in the Wind (The 
Viking Press). Already there 
has been much said in its 
favor, and deservedly. Here is 
one of thet niuch-tt^ferred-to 
poems of “music, rhythm, and 
meaning”:

To Losers
Let loneliness be mute. Accuse 
Only the wind for vvhat you lose. 
Only the vvind has ever knovvn 
Where anything you lošt has 

gone.
It is the vvind vvhose breath 

vvill come
To quench tall-flaming trees 

and numb
The narrovv bones of birds. It is 
The vvind 
Disbands 

rose.
It is the

knovvs
Where every kind

goes.
And if you lose love in theend 
Say it vvas taken by the vvind.

I might have given you any 
other of his poems for an ex- 
ample.

You’d Be S'urprised
būt by all that’s NEWS, I svvear that 
I do not treat the truth recklessly 
vvhen I tell you that I received o 
Poetry?! PRIZE.

And'I’m allovving the Ed. to shovv 
it off at the Special Meeting, Nov.
4. No foolin’!

Besides my prize, the mailman 
brought me other surprises — con- 
tribs!

One person replied to the Want- 
Ad:

Since Frances needs a co-star- 
gazer, novv that she is taking up a 
course in Astronomy, I’d likę to in- 
form her that she could even have 
her pick of co-star-gazers at

The Yerkes Observatory
Williams Bay, Wisconsin.

—<P-18 firiukas.

His chest stieks out, 
As he struts about 
In his elegant, prominent, domi

nant air:
While his stomach protrudes, 
Filled vvith fine foods
Made and remade vvith the most 

diligent care.
His arms in motion 
Of exulted emotion 
Reach anything, everything, 

every vvhere;
And lašt, come legs vvith feet, 
The best of Nature’s treat: 
They’re the eutest and flattest 

you’d ever meet. 
—Irena Bielis.

to see

būt I tell

—filasofur.

is able to keep it so long.

is A. M., Helen? Momingr, or
IGZEKTLY!

another contrib:—Here is

LINES

has to 
vvould

serve the 
novv. Hovv

K. is fttudying French so 
could knovv the subtle rnean-

What 
who ?

Cough drops seem to 
purpose of Fanny May’s 
about it, Stanley?

Novv let me put my two vvords in: 
just recently Frances and a certain 
supposed-co-Aar-gazer vvere out to 
study the celestial phenomena, BŪT 
they forgot to look up and see the 
stars and moon, etc.

studying Astronomyl? — Yeh, just 
likę I do.

Vladas come in to Chicago 
the UI.—N.U. football game, and, — 
Mother.

—and that’s all t — except for a 
dance, etc., and a dinner given in 
his honor on Sunday, and, — I might 
tell you something else, 
no tales out-of-school.

Stanley said that he is just as good 
as married, he has a flat and 
look after his tires as he 
after a wife.

Alex 
that he 
ing of the French remarks appearing 
in this kolyum. Eh, monsieur? Sans 
doute!

A. A. D. said that he “vvill have 
to start doing more window shopp- 
ing.” —Wonder vvhy.

The “little” sister vvonders hovv 
she caught her cold.

—Most likely in the šame vvay by 
vvhich she
— nu?

Yes, Who?
Who raved: — “Oh! būt you should 

have seen him, Alex K. looked ador- 
able vvith a briefcase in his hand!”

Hovv disillusioning it mušt be for 
these self-termed misogynists vvho 
express their brutal opinions on the 
objects of their hatred, to be ansvver- 
ed in gushing avovvals of love by 
those they dislike so intensely.

X .Mra. O’Leary’s Cow.

ana

in the L. S. A. A

and

Sincere Hopes

Once again:—(at lašt)—
It simz impasibul navvudeiz for 

men too doo or ivun rait enithing 
vvithavvt the wimun inturfiring. I 
started too kontribiut too this kol- 
yum, mining wel, and džiust as soon 
az I get started, along kum too wi- 
mun!

Hel, I tel yoo 1 am nat inturested 
in wimun! I mei rait abawt them, 
būt I wil nat fol for them. I tel yoo 
I am nat inturested!

And I doo wish thet Nize Baby 
and Thuthy wud stap kvvorling. I 
nithuY no hoo thei ar, nor doo thei 
no hoo I am, and yet thei ar so exait- 
ed abavvt

Another Viewpoint, is itr
“Much Ado About Nothing” —i is 

a good label for the big blow-out 
Susy and Nize Baby are having over 
that little flat-tire, filasofur.

For the love of Alfalfa, girls! ūse 
the noddles given you by the povvers 
that be, and look around for real 
men, if its men you’re after. Can’t 
you see that the poor vietim of your 
effusions is so overcome by them 
that.he hasn’t the spelling left to 
answer for himself?

The Kaunas vvireless station 
has received a report from 
W. Macdonald that on August 
13th lašt at Chula Vista (?) 
Cahfornia, he heard its radio 
concert 
eutive 
further 
rupted 
conditions. Mr. Macdonald men- 
tioned all the musical items 
heard bv him and these vvere 
found precisely to correspond 
vvith radio station programme 
on the day in question. More- 
over, he clearly understood the 
wireless call: “Badio Lietuva 
Kaunas”.

The Kaunas vviryless station 
has sent Mr. Macdonald a let- 
ter in roply and vvishes to con- 
tract further ties in order to 
e*lucidate technpcal conditions 
for such communication. If it 
shoald be ascertained that un
der suitable conditions the 
Kaunas vvireless station can be 
heajd at such distances, it will 
be possible for Lithuauiians 
abroad to feel the pulse of

for forty-five conse- 
minutcs, and that 

audition was inter- 
only by atmospheric

The King of Italy avvarded 
the Lithuanian Prime Minister 
the Grand Cordone of the 
Crovvn of Italy. Through the 
Italian Minister to Lithuania, 
Signor Amadori, suitable de- 
grees of the šame order vvere 
conferred upon Mr. Čarneckis, 
the Lithuanian Minister to 
Rome, and other members of 
the Lithuanian dolegation.

The President of the Lith
uanian Republic, M r. A. Sme
tona,has received
King of Italy the follovving 
telegram: “His 
Professor Voldemaras has pre
sented mc vvith the Lithuanian 
Order vvhich your Excellency 
vouchsafed to avvard me. Deep- their native land. 
ly moved by such kind and 
friendly feelings vvhich you 
expre8sed to me on that spe- 
cial occasion, I beg your Excel- 
lency to accept my profound 
thanks together vrith the-sin- 
cerest vvishes for the vvell 
being of Lithuania.

Vittorio Emanuele.”

Excellency

Balance of Credit Institutions
Oh January lst this year, 

among the largest credit in
stitutions there were operating 
in Lithuania 9 joiftt-stock 
banke; 
mutual 
and 2 
offices. 
ainces 
ed to
First

Lithuania
2 cooperative banks 13 

credit
banking

Their 
on the said date amount- 
Lits 369,712,309.

Receive Colours

asBoeiations; 
houses . and 

combined bal-

Hussars
Sunday, September 25th, 

ceremony took 
Green Hill in

On 
an impressive 
place on the 
Kaunas, when the President 
of the Republic, Mr. A. Smetona, 
preseated new colours to the 
First Hussars’ Regiment.

The First Hussars Regiment 
has a fine fighting record. As 
a squadron it vvas created in 
1919 and attached to the Kau
nas city commandatura. A se- 
cond \quadron vvas added a 
little later, and in March both 
sąuadrons were fighting Bol-

whose dissipating kiša 
the soft assembled

wordless wind that

of beauty

PLEASE!

—F. S. '

TheVVill all contributors to 
Studentą’ Corner, — even to 
News And Nonsense — please 
give their true narnės and ad- 
dresses,

If you vvribc under a nom-de- 
plume, your true name vvill be 
kept a secrct, if you wish, būt 
you vvill please also sign your 
true name.

—Ed

SEEN, HEARD, OR READ

(Composed after a hearty 
meal — salted peanuts.)

I’ve fallen in love 
With a soul of a dove, 

'A genuine tvvo-in-one dear; x 
His head is so bright ' 
It refleets all the light, 
As it floats in the nebulous air. 
His face though fat 
Is pretty good at that, 
With its innocent infant stare; 
And his neck though short 
Loses no import, 
As it holds up his head in the rear.

Webster’s “Foreign Words and 
Phrases” are enough study for me. 
And anyvvay somebody told my ma 
about certain French stories and 
novels, and novv my ma vvon’t let me 
study French.

(būt, sh! — my Pa bought some 
translations.)
Hah-ha! innocent and

modest and gentie
(that’s me!)

NEW SENSE.

— Eff Ess —

In these busy days vvhen 
everyone thinks he is over- 
vvorked, and dreams of nervoup 
breakdovvns, and is pleased with 
nothing, and is bored by every
thing and everybody, one can- 
not say 0£ write anything vvith- 
out being blamed, accused, con- 
demned. ’Tis “too much trouble” 
to praise and approve.

But authors keep on vvriting 
novels, poemų, essays; the pro- 
ducers keep on “reefing” movies; 
and managers keep on “setting 
up” the stage.

And we, of the hoi polloi, 
keep on listening to, looking at, 
reading everything, whether 
Worthwhile or vięe versa, most- 
|y, pcrhaps, v. v.

We go to movies and weep at 
heart-rending impossible love 
stories. Then we laugh ai im- 
probable football games, where 
the players of one team are be- 
ing carried away on biers, one 
after another, and the coach is 
turning his fury loose on a

dozen cigars which he**bites to 
pieces.

The movies likę “Chang” 
where there are no beautiful 
women in the silver moonlight, 
are not so pppular. Likewise, 
“An American Tragedy” and 
“Chicago” are not light enough 
for the worn-out audience, 
vvhich therefore is scant here.

Light musical comedies and 
picturesųue Revievvs are more 
suited, it seems, for the toiling 
pleasure seekers.

Yet, “Hoosiers Abroad”, a 
four act comedy, starring Elliott 
Nugent, is truly an amusing 
play. The actors, all, are bear- 
able and likeable. Of course 
Elliott Nugent, as a typical, 
modern young American lavvyer 
was “sufficiently applauded”.

The story deals vvith the mat- 
ter-of-fact, yet big-hearted 
American as compared vvith the 
idealistic, “don’t you knovv?”, 
idle, titled European.

A very pleasant and enjoy- 
able eveping!

licar.ts to membership

see you soon as L.S.A.A. members!

— the Staff

mgi MM*
MR MR l^R
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Detroit, Mieli
Miesto rinkimams artinanties

ŽINIOS
Jūsų saugumui
Michael Hughes, 

policijos viršininkus

klastingų aukųDabokitės 
rinkėjų! 

| Geraširdžiai 
gos piliečiai yra kas metai pri
maunami tūkstančiais dolerių. 
Prigauna juos klastingi aukų 

neva kilniai in-

ir dosnus Chlcu-

Jau porą kaitų gerb. adv. 
J. P. Uvick yra rašęs, raginda
mas Detroito piliečius veikliai 
dalyvauti balsavimuose, — kaip 
nominacijose, taip ir rinkimuo
se, kad tuo parodyti, jog ir 
mes lietuviai suprantame reikš
mę balsavimų ir aktyviai daly
vaujame vietos politikoje.

Bet virti dalyvavimo balsavi- kolektuotojai 
i nuošė dar neužtenka. Kad pa- giems tikslams, 
si rodyti vietos amerikiečių aky
se, jog mes suprantam svarbų 
balsavimo ir dalyvaujam šalies 
politikoje, tai turime prieš rin
kimus ir tam tikrus susirinki
mus laikyti. Tokius susirinki
mus turi šaukti politiniai kliu- 
bai, kurie turi pakviesti ir įvai
rius kandidatus paaiškinti lie
tuviams savo nusistatymų. Det
roite yra apie 16,000 lietuvių. 
Iš. to skaičiaus mažų-mažiausia 
yra 1,000 pilnų piliečių. Jei tik 
pusė jų, apie 500—600, ateitų 
j susirinkimą, tai kandidatas 
pamatęs tokį skaičių lietuvių 
piliečių, išrinktas butų privers
tas su jais skaitytis ir turės 
pildyti musų reikalavimus.

Sekami rinkimai bus lapkri
čio 8 d. Tai bus miesto rinki
mai. Bus renkami valdininkai, 
su kuriais mums nuolatos teks 
susidurti vienu ar kitu reikalu. 
Turėdami gi įtakos, visuomet 
pas valdininkus gausime sąžt 
ningesnį patarnavimų. Detroito 
lietuviai turi tik vieną draugi
ją, kuri rūpinasi politiniais sei- 

kaisis, bulent Gedimino Citizen 
Kliubą, kuris jau 12 metų dar- 
buojasi politikoje ir pastarai
siais dviem metais ganą gerai 
pasirodė tarp amerikiečių. Mi
nėtas kliubas šaukia politinį 
susirinkimą ketverge, lapkr. 3 
dieną, 7:30 v. v.. Lietuvių sve
tainėj, prie I)ix A y e. ir 25 gt. 
Kadangi šis susirinkimas yra 
politinis ir jame nebus svarsto
mi kliubo reikalai, tai kliubas 
nuoširdžiai ‘kviečia dalyvauti 
jame visus Detroito lietuvius 
piliečius. —J. Overaitis. rašt.i

PERLINES

QUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

kad labdaringoji organizacija 
yra tikrai veikianti organiza
cija. Jei abejojate, pašaukite 
artimiausią policijos stotį.

Visuomet bukite atsargus ir 
persitikrinkite reikalaudami 
tinkamų paliudymų. Padėkite 
mums. Mes stengsimės apsau
goti jus.

PAGMKITSU 
"DIAMOND DAZYVEMIS"
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

15 
tu
nu-

Labiausia mėgiamas būdas 
tų kolektorių yra sekamas: jie 
patelefonuoja nužiurėtai aukai, 
kad busią jų atstovas atsilan
kysiąs ir išaiškinsiąs tikslą, i 

(kuriam renkama aukos. Jie nu-Į 
duoda esantys kokie nors vai-j 
dininkai.

Kai jųq aplaikote tokį pra- pančiakų, sveterių, uždangalų, 
nešimą, pareikalaukite numerio apvalkalų — visokol

Kiekvienas 
centų pakelis 
-i paprastus 

o d y m u s, kad
dek viena mote
lis gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų,

to, kuris šaukia. Tada patele
fonuokite atgal, kad persitikri
nus, jog numeris buvo paduo
tas tikras. Jeigu po to pasiro
dytų, kad jus norėta prigauti, 
telefonuokite tuojau policijai, 
kad ji galėtų padaryti tyrinėji
mą.

Reikalaukite paliudymų pir
ma, negu aukausite kokiam 
nors kolektoriui. Pirm negu 
aukausite, persitikrinkite.

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies —• ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas
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Padarytos iš 76 ir 101 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “recds.” Dailus užbaigimas 
ir gražiai išmargintos.

Ncapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
konsertinos butų pažymėta —

“PEARL QUEEN”
K a tol o gus siunčiame dykai.

VITAK-ELSNIC 00.
4639 South Ashland Avenue

CHICAGO, 1LL

Nuo Kosulio ir 
Šalčio Krutinėję 

Naudokite

Sntįor franto 
(touab £>prap 

aJa
(Inkaro Ruilaa Valatua Kosuliui) 

Visuomet Reikalukite Tik> “ANCHOR” 
(Ištarkite “ENKER")

Mgl

Ketvirtadienis, Lapkr. 3, ’27
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MONIKA KONČIENE 
šauklaitČ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 1 dieną, 4 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukusi 45 me
tų amžiaus, gimusi Palangoj,
paliko dideliame nuliudime vy
rą Petrų, o Lietuvoj dvi sese
ris, Barborą ir Veroniką. Kū
nas pašarvotas, randasi 5515 
Keldare Avė.

Laidotuvės įvykis Pėtnyčioj, 
Lapkričio 4 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų į Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Monikos Končie
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai Ipaskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras Petras ir jo brolis 
Antanas Končiai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161.

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes. 

Turim 67 mėty patyrimą. 
Ofisai svarbesniuose miestuose 

Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

'i

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATĄ
Paleidžiant mums

r ............."
Kreditas — 6 mėn. išmokėjimui 

SU1AUPYKIT PLSįi 
Ant Dentlsto Bilų

50c p,el^noPH,“8i' 50c
Sanitarių 
specialia 
darbas 
tiltukų 

taip pigiai 
kaip 

$4 
Iš už ' miesto pacientams 

Užbaigiamos tą pačią dieną
Pleitos $10 iki $30

DYKAI EGZAMINAVIMAS 
Be skausmo ištraukimas dantų 
PEOPLES DENTISTS

322 So. State Street
Atdara vakarais 
Įstaiga 27 metų

Garantuoton

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jusu tikrų ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St.
Itambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
---------- -------- rT------,,---- ---------, „„ - - -r - - - - . ~ -- ----------- ------

»ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk twewrit*rj

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM

Visiems Reik dingas Radio
Ilgi, tamsus ir Šalti rudens vakarai jau čia. Koncer

tus, Operas, Orkestras, Muziką ir- F'utboles Sportų, numuo- 

se sėdėdamas girdėsi ir gerčuea su Brunswick ir It C. A. 
Radiola, Atwater Kent ir Freshman Radio.

Atwater Kent vėliau
sia modelis kaip ant 
paveikslo tik už $120. 
Freshman vėliau s i s 
modelis kaip ant pa
veikslo už $98 ir aukš- 
čiaus.
Radiolas už $78 ir auk- 
ščiaus.
Phonograph ir Radio 
krūvoje už $79. 
Užlaikome vėliausius 
Brunsvvick ir Colum- 
bia Lietuviškus Rekor
dus ir Roles.
Einame į namus ir Ra
dio setus sutaisome.

Radio kokio tamista laukiai—parankiausio, prieina
miausią kaina gausi musų krautuvėje. Ateik ir pamatyk 
musų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzikališkoje 
Krautuvėje.

Jos. F. Budrik {Ine
3417-21 So. Halsted St., Čhicago, III.

Tel. Boulevard 4705
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai. Nedaliomis iki 1 v. po piet.

BRONISLOVAS AZUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

ipalio 30 d., 11:15 vai. iš ryto 
1927 ui., sulaukęs 22 metų 
amžinus, gimęs Chicagoje. Pa
liko dideliame nuliudime tė
vų Simoną Azukų, 3 brolius 
Jonų, Kazimierų ir Edvardų 
ir 3 seseris: Mrs. Joseph Tom- 
lison. Mis. Albert Springer ir 
Mrs. James Cronin. Kūpąs pa
šarvotas randasi 8374 S. Birk- 
hoff avė.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
lapkričio 5 d., 9 vai. ryte iš 
namu i St. Kilian parapijos 
l>n žnyčią, kurioje utsibuą 
duling’os pamaldos už vėlionio 
sielų, u iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bronislovo Azuko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Tėvas, Broliai ir seserys 

Laidotuvėm patarnaus 
bonus A. Masalskis 
4139.

SERGANTI ŽMONES
Del ccriaunlo Ir creičianaio iiairydyaM 

paaitarkit ai>

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkrė- 
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikos

Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto auUto. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

tarinius dykai. _ 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

DAINOS
Vardas ir Pavardė

1UNCLE

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai boa 
branfid dirvini.

šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami j krautuvė, gausi-, 
te dykai Veidrodėlį au Chicagos Radio Stotimis.

'g* 'TSAi;

Adresas
j(TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYxrf

r-AM*

PIAY
caji

Del keturių balsų 
Surinktos L. Eremino

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suraminto j a ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rų ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri* 
siuntimu $1.50.

1739 So. Halsted St 
Chicago, 111.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Trijų artistu koncertas
Jau dvi k ores] >ond e ne i jos til

po “Naujienose” apie šį kon
certu ir, kaip matome iš jų, 
abu korespondentu yra paten
kinti koncertu. Aš irgi dau
giau, negu patenkintas. Ypač 
man patiko Vanagas su savo 
deklamacijomis. Aš ir nesitikė
jau, kad lietuvių tarpe butų 
tokių tobulų komikų, kaip Va
nagaitis.

O Babravičius su Yozavitu 
man irgi patiko ne mažiau, 
kaip pirmasis suminėtas artis
tas. Bet kad aš nesu muzikas, 
tai ir negaliu jokių pastabų 
nuo savęs daryti. Pasakysiu, 
kad mums yra garbė turėti 
tokius talentuotus vyrus, kaip 
Babravičius, Vanagaitis ir Yo- 
zavitas. 

* * *
Vienas tečiaus dalykas, ku

ris man ne labai tiko, buvo tas, 
kad vietų nurodytojos pasodi
no mane anglų tan>e. Aš, kaip 
lietuvis, o aplinkui manęs, visi 
kalba angliškai, tai, žinoma, 
nesijaučiau ‘namie”. Bet vis 
tik ir musų anglai retkarčiais, 
pritruko anglų kalbos, grieb
davosi lietuvių žodžių. Geriau
sia butų, kad tie anglai neštų
si su savim kišeniuose žodynus 
ir ačiū tam išvengtų tų visų 
keblumų.

Bet aš visgi esu geriau pa
tenkintas būti tarp anglų, ne
gu lenkų. Ale ve patarimas: 
kitą kartą, kai išvedžiotojai nu
rodinės vietas, jie turėtų atsi
klausti, kokioje sekcijoje sve
čiai norėtų sėstis. Mat Kipšas 
ypatingai mėgsta sėdėti savųjų 
tarpe. 

♦ ♦ ♦
Siuntė mane motinėlė
| saliuną ‘munšainėlės.” 
Aš parnešinu munšainėlėsr 
Girdžiu tenai motinėlė.
Dukra irgi nesiliko
Traukė iš pilno stiklo...
Metų keturiolikos sulaukus
Močia raun sau nuo galvos

4 plaukus,
Kad su dukra blogai stojos, 
Gąrnis peliukes ant stogo 

kloja:
Ir už savaitės-kitos
Rūtų vainikėlis nebžaliuos.
Kad Kipšas gali virsti poetu 

iš paprasto reporterio, labai 
keista ar ne, Bet šiais laikais 
stebuklai apsireiškia laba! pa
prastu budu. Kas pirmiau bu
vo negalima, šiandien pasidarė 
paprastas dalykas.

Na, paimkime, kad ir tą pa
tį garnį: ar jus girdėjote se
niau, kad garnis lankytų ketu
riolikines paneles? Ir jei kurią 
aplankė, tai buvo stebuklas. 
Bet kai dabar garnys atlanko 
tokio amžiaus paneles, tai ta
me nieko naujo nebematomu 
Pereitą pavasarį rodosi, ne: 
dvi tokias paneles atlankė, o 
dabar vėl vieną jis rengiasi ap
lankyti už savaitės-kitos, ir *dar 
visai netoli pačios švento 
Džiordžio nosės. Taigi matote, 
kad šiandien jaunos panelės 
subytija senesnes moteris.

__ Kipšas.

giedoję. Kupreišis sako, kad 
visos komunistų pasakos apie 
gerovę Rusijoje yra “bunk”, 
yra melas. Vargas, skurdas, 
suvaržymas — štai kuo Rusija 
šiandie pasižymi. Ir tai sako 
žmogus darbininkas, pats bu
vęs karštas Rusijos šalininkas. 
Ateikite pasiklausyti jo prakal
bos apie Rusiją. Prakalbai pa
sibaigus, jis atsakinės į klau
simus. Įžanga visiems veltui. 
Prakalbų pradžia 8 vai. vaka
re. — Rengėjai.

Lietuvių bylos teismuose
Selins brolių pieninė prieš

netą kavalierių, apart vyro, ku-' 
rį visuomet palieka namie vai
kus daboti. Todėl bile kuris tų' 
kavalierių gali užmesti ką nors 
sunkaus ant galvos. Antra, jei Geo. M. Rekas, bylos Nr. B.
pamatysi dvi susikybusias už 153341, Circuit Crt., dėl $332.- 
plaukų, tai niekuomet neik ar-66 centų, 
tyn, ba pasidarys
pačiam. Geriau paeik kokį pusę Dabrowskį, bylos Nr. 465812, 
bloko. O jei išgirsi stuboje k a- Superior Crt., divorsas.
ro garsą, tai irgi neik į vidų, I N. Valaski prieš Charles Va- 
bet lauk kol atvažiuos Raudo-Jaski, bylos Nr. 465845, Supę- 
nojo Kryžiaus vežimas. Tuomet rior Crt., divorsas.
pamatysi, kiek kuri pusė ture-Į Matilda Kalias prieš Petrą 
jo nuostolių. — Pustapėdis.

karšta ir; Stella Dabrowski prieš M.

Lietuviai Advokatai

JOHN KbCHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSIAS 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vaknre. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo/II ryto iki 1 v. p. p.

Lietuviai Daktarai

Ofiso ir Res. 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.

Rea. 3201 South Wallace Street

Įvairus^Gydytojui
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Bridgeportas
A. Kupreišio prakalbos

Penktadienyje, Lapkričio 4 
dieną, įvyks Antano Kupreišio 
prakalbos. Mildos svetainėje. 
A. Kupreišis buvo komunistų 
siunčiamas kaip * žvalgas pa
siuntinys Rusijon, idant jis su 
kitu draugu parinktų Ameri
kos lietuvių komunistų grupei 
žemės, kurią jie Amerikos do
leriais įsigytų ir paskui bend- 
dai dirbtų. Kupreišis apvažinė
jo geroką Rusijos plotą ieško
damas amerikiečiams tinkamos 
vietos ir sąlygų apsistojimui. 
Jis išbuvo Rusijoj pusantrų 
metų. Matė kaip Rusijos pilie
čiai gyvena, koks tas Rusijos 
“rojus” yra, apie kurį musų 
komunini nesiliaują psalmes

Town of Lake
Lenkų lietuvių derybos iširo.

I šioje kolonijoje lenkai ir lie
tuviai sugyvena taip arti, kaip 
Jagailos ir Jadvigos laikais su
gyveno lenkai ir lietuviai bajo
rai.

Bet, kaip žinote, > pačioje 
Lietuvoje ir I>enkijoje šiandie 
tokių santykių nėra. Abi vals
tybės labai šnairuoja žiūrėda
mos viena į kitą. Townoleikie- 
ciams tokia padėtis nepatinka. 
Taigi esant dabartinei bedar
bei ir turint todėl pakankamai 
liuoso laiko, sumanė vietos lie
tuviai ir lenkai padaryti kon
venciją apkalbėjimui klausimo, 
kokiu budu pašalinti Lietuvos- 
Lenkijos nesusipratimus.

Skodas įvyko vakar ryte tuš
čiame štore. Išsyk viskas ėjo 
labai gerai. Faktinai ėjo tiek 
gerai, kad rodėsi, jog visi nesu
sipratimai užbaigti, , ir todėl 
susėdo tarybas užbaigt] pokerio 
gėmiu. Ir gėmis ėjo puikiai. 
Bet bekaziruojant kilo kontri
bucijos (atlyginimo) klausi
mas, kurio išsyk visai nebuvo 
kelta. Kilo tas klausimas, ir 
prasidėjo lemiąs. Ir netik ler- 
mas, bet tiesiog susirėmimas.

Kadangi viduje šiam dide
liam klausimui išspręsti pasiro
dė permažai vietos, tai visi iš
bėgo lauk iš štoro. O kadangi 
argumentų spėka jau nieko ne- 
begelliėjo, tai pradėjo “draivy- 
ti” argumentus spėka. Pasiro
dė vieno-kito panosėje raudo- 

‘na vėliava, kitam sruventi ra
šalas iš pakaušio. Pribuvo sce- 
non lenkų ir lietuvių' moterys 
ir dukterys bei kaimynai ir 
kaiminės. Moterys tuojau grie 
besi miela širdingųjų seselių 
darbo.

j Subėgo vaikai, tie subėgo 
mokintis kariškojo amato. Dįe- 
vuli, kiek triukšmo, kiek 'suju
dimo buvo! 0 žymių apie įvy
kusį mūšį, tai tur būt ir šiandie 
dar galima užtikti. Kas norite 
persitikrinti, galite nueiti' ant 
46-tos gatvės netoli Donore 
street. — Reporteris.

1 Pasikalbėjimas su 
' Reporteriu

_______
Nesenai, vieną subatą, išvil

kau savo pantaplius ant Hals- 
ted stričio ir pradėjau vilkti 
vieną paskui kitą žiemių lin
kui, ir štai kur buvęs nebuvęs 
“Naujienų” Reporteris. Jam 
žinoma, norisi gauti kokių 
nors žinių, o man pletkų. Na, 
ir pradėjome kalbėtis, kaip va
gis su čigonu. Jis man pasakė 
štai ką: "

| —žinai, kai aš einu Olstri- 
čiu, tai jaučiuosi lig namie, bet 
kai tik pasuku į kurią kitą gat
vę, tai širdis muša kaip budel- 
ninkas laikrodis, nes nesmagu. 

I —Na, na, ir kas tave taip 
baugina? — paklausiau aš jo.

) —žinai, pamačiusios bobos 
tuojaus gali pamanyti, kad ei
nu teirautis, kur kas rengia 
surpraiz parę arba kuri kuriai 
kada rauna plaukus. Tokiu bu
du ot ir gal užvožti puodą ant 
galvos, nuo antro arba trečio 
flioro. Tai ir butų tau laimė!

Bet aš, kaip pletkininkas, 
tai priklausau vienai unijai, 
taigi ir Porteriui suteikiau 
draugišką patarimą ir štai ko
kį: Jeigu kūmutės rengia parę, 
neik niekuomet į vidų, kur yra 
parė, bet žiūrėk per rakto sky
lę, akį primerkęs, nes jei kū
mutės tave apipuls, tai turėsi 
duoti du doleriu ir dar gal 
šokt. O kiekviena tokių kūmu
čių dar turi i>o septynetą-aštuo-

Susirinkimas
Kulias, bylos Nr. 465879, Su
perior Crt., divorsas.

! Vincent Rudaitis prieš Auna 
į Rudaitis, bylos Nr. 465908, Su
perior Crt., divorsas.

Walter SJidzinski prieš A. 
Nr. 465945,

Lietuvių Socialistų Sąjungos
1 kuopos susirinkimas įvyks Slidzinski, bylos 
ketvirtadienyje^ L&S. 4 kuo- Superior Crt., divorsas. 
pos nariai kviečiami susirinkti 
Raymond Chapel i 
kaip 8 vai. vakaro. Be kitų B 153626> Circuit Crt del 
svarbių reikalų bus išduotas tn st&i
paskaitų rengimo komisijos ra-; Eva Makauskis prieS Arianą 
PĮirtas, o taipgi reikės išrinkti Makauskį> b los N1, 466234, 
atetovai ateinančiai Mo Hajo- s rior Crt> divorsas. 
no konferencijai, taigi, drau-.
gai, bukite visi šiame susirin-'------------------------------------ —
kime.— V. P.

. Julius Velichka ir kiti prieš 
SVf> Martyną Koslofski, bylos Nr.

“Jaunoji Birutė”
Mes taisome senus ir naujus sto

gus labai gerai prieinama kaina, 
įvyksta tėvų posČ- Bridgeporto Turniture Co., 3224 S.šį vakarą 

dis. Tėvai turi būti visi, ka
dangi yra daug svarbių reikalų 
aptarti, o 27-tą dieną šio mėne
sio įvyksta pirmasai šio sezono 
koncertas Mildos svetainėje.

Pirm įvyksiant posėdžiui bus 
dainų ir muzikos pamokos. Tai
pgi bus 
norintys 
“Jaunoji 
zi kaliais 
sius.

Halsted st., ir Badžius and Povi
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumų.

Marcus& Curtis Boofing Co. 
3414 Ogden a ve.

Ofisas: Tel. Bockvvell 0762 
Namų Bock. 8479

Graboriai
priimami nauji nariai, 

mokintis muzikos.
Birutė” aprūpins mu- 
in«trumentais įstoju-

S. D. LACHAVICZ

PRANEŠIMAI
Birutės Kalno Draugystė rengia 

iškilmingų vakarienę Uipkričib- 
Nov. 6 d., nedėlios vakare, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st. Kviečiame Jfisus atsi
lankyti ant vakarienės; bus skanių 
valgių ir gerintu? 'Tųipgi bus pri
imami nauji nariai į draugijų vel
tui. —Komitetas.

SLA 333 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, lapkričio 
1 d., 7:30 vai. vak., Baymond Cha- 
pvl svet., 816 \V. 31 st., arti South 
Halsted st., Chicago. Visi nariai at
silankyki! ant paskirto laiko.

Valdyba.

A.A.OLIS -
ADVOKATAS

JIS. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

V s
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: / 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 West Washington Street

Cor, Washington and Clarks Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES , 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Mįchigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377 
I * 4

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisai) dabar randasi 

hanjoj vietoj 
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

Telefonai Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Asnland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III,

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų
REZIDENCIJA:

2226 MarshalI Blyd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

A. L DAVIDONIS, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos
nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare |

DR. A. J. KARALIUS I 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai ...........

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Lictuvis Graborius ir 
Ba Ižam notoj as

11
2314 W 23rd PI.

Chilago. III.
Pątarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. ReiJ 
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Tel. Canal 1271—2199

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patar n'a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rez. Tel. Drexel 9191, i

DR. A. A. ROTU "I *
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St.. Chicago
• arti 31st Street

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

Brighton Park. — SLA 176 kp. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, lap
kričio! d., 7:aO vai. vakare, Jokan
tų svet., 4138 Archer avė. Visi na
riai ir narės _dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų. Taipgi atsi- 

naujų narių prirašymui 
—Valdyba.

Vaidilų Brolija rciikaSj 
saulei nusileidus.

Perkūnas.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

veskit ir 
prie SLA.

Šiandie 
vakaruose

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

Roseland. — Auksinės Z. L. P. ir 
P. Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks pčlnyčioj, lapkričio 4 d., 7:30 
vai. vak., K. Strumilo svet. Visi 
nariai bukit susirinkime. Yra svar
bių reikalų ir visai naujų, kurie 
bus svarstomi. —J. Kirkus, rašt.

SLA 129 kp. susirinkimas (vyks* 
lapkričio 3 d., 7:3(1 vai. vakare, J. 
Savicko svet., 1900 S. Union avė. 
Kviečia Valdyba.

Jaunų Liet. Am. Tautiškas Kliu- 
bas laikys mėnesinį susirinkimų 
penktadieny, lapkričio 4 d., 7;30
vakare, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Visi nariai malonėkit 
svarbių dalykų aptarimui.
laiku susirinkti, nes randasi daug

S. Kuneviče, rašt.

Pranešimas Mt. Greenwopd Lietu
viams. — šiuomi pranešam, kad 
Charles Jurkus, 3135 W. lllth St., 
Mt. Greenvvood, III. yra “Naujienų” 
įgaliotas agentas šitos ayielinkes lie
tuvius aprūpinti kasdie Naujienoms, 
kurie norite įsigyti “Naujienas” kas
elio malonėkite kreiptis virš pažymė
tu adresu, jis dės pastangas, kad Jus 
galėtumėt gauti “Naujienas” tų pa
čių dienų j savo namus. Taipgi pas 
jį galima gauti pasipirkti “Naujie
nas” kasdie pavieniais numeriais.

“NAUJIENOS”

Roseland. — S. L. A. 139 kuopos 
susirinkimas įvyks Lapkričio 3 d., 
7:30 vai. vakare, Strumilos svetainėj. 
Visi nariai ir narės dalyvaukite su
sirinkime, atsiveskite ir nauju drau
gų prisirašyti prie S. L. A. 139 kuo
pos. Kviečia

J. Slončauskas, Sekr.

/ ‘ 1 ' 1 1 " . i
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausmi 
M.YUŠKA&CO.

4604 So. Paaliria StM Chicago, III.
- .. ■ ■ - - ■ --------------*

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

rdephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas f

2559 Wcst, 63r^ Street 
Cor. Bockwell St.

CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2^—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Boulevard 7589

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenvvood 1752
Praktikuoja 20 metų

DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

Off. Yards 3557, Res. Hemlock 1385 j
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8* vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516

DR. E. SIEGEL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kraujo ir šlapumo analyza 
Valandos: 1-4 ir 6-8 vak.

1800 So. Halsted St. 
Chicago

CLASSIFiED MlisTĮ1

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

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

Tel. Brunswick
Namų telefonas Brunswick 0597 —■————■ . —
Ultravioletinė šviesa ir diathermia Kducational

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
i kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 

•00 P'K’ak Mokiname dienomis ir va- 
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Westem Avė. 
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 1 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 I 

CHICAGO

J. F. Eudoikiš Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tpl. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. ID Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Lietuvės Akušerės
Phone Yards 4951

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
- A K U S E R K A

3252 South Halsted Street

3201 t

Lietuviai Advokatai

JOHNB. BORDEN ~
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weot Adams St. Room 1217 
Tclephone llandolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S't. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

K.GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarų, išskyrus ketvergi). 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

-1 juasaioNis
\ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St.,. Room 1012 

Phone4 Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 Su. Halsted St.

Po pietų nuo 3:80 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sjaktai. ■ - Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgiėianis.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South We8tcrn Avenue 

T«4. Lafayette 4146
V'u 1 a n <1 o S\ /

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Ros., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą luike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi
lankyki!. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plaslering School, 
1123 N. Ashland avc.

Viršui Universal 
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Misccilaneous
(vairus

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-nios gatves

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
ri jos koleg i j ų; 
ilgai nrakt i k a-| 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuoso. Sąžinin
gai patarnauja, I 
visokiose ligose] 
prieš gimdymų,! 
laikę gimdymo! 
ir po gimdymo. I 
Už dyka patari-1 
mąs, dar ir ki-| 
tokiuose reika-| 
luose moterims] 
ir mergi n o m s,l 
kreipkitės, o ra-| 
šito pagelbų.
Valandos nuo 8| 
ryto iki 2 v. po' 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Office Bouleevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

' CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DIL P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS'lR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street

Chicago, III

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards Q994

DRi MAURIGE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų.
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

Res. Telephone Plaza 3200

~~ DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ruy ir kitokius elek- 
Iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. IKth St. netoli Morgan St.
V a I a n d o s ; Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dienų: ( anai 3110 

Naktį So. Shore 2288, Boulevard 6488

Sutaupyki!* pinigų pirkdami pas 
mūs olsclio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIU KAINU.

Nors musų yra didelė kompanija, 
bet mes suteikiame asmeninį patar
navimų.

Southend Plumbing & Heating 
Supplv Co.

2108 So. State St. 
Tel. Calumct 4200

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža į visas dalis Middle Wcst, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Sedgvvick St., Diversey 2027.

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšyki! langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kituo- 
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam bile kur. 
C. P. Pedercon, Stevart 5383.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalykit savo eatch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apielinkčse.
National Catch Basin ('leaning Co. 
1620 W. Lake St. Svrley 7762

Bridgeport Painriiig, 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Lšlaikoiu 
malevą, popierų, stiklus ir t

3149 So. Halsted ?t.
Phone Yards 7282

J. M TtAMA>’zv

(Continued on page 8)
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Miscellaneous Help Wanted—Malc
Darbininkų Reikia

Furniture & Fixtures
Rakandai*]taiaal

Financial
Fmanaai'Paskoloa

2 atsakančių salesmenų(Continued fTOm page 7) i
$5 {MOKĖTI. Generaliai kontrok-j |^aa nolų nuolatinio darbo, 

toriai, muro darbas, plumbingas, na gnH uždirbti DAUG PINIGŲ, 
mus pakeliam, dedam pamatus, sta į ,.pi metu l(. duuginu, gcrai 
tom garažus^ perdubam senus ir nau- !ro(|nnli „ švariai apsirengę, 
jus, lenpais išmokėjimais. Gaukit 
musų dykai apskaitliavimą kol pra- , 
dėsit darbą. Bell Contracting Co, į *)ichh kasdie. Paslmatvkil su 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza ,' 
1820. i MR. OLSON
------------------------ -------------- — ! Rm. 906

tie 
Vy- 
iš_ 

čia

PARDAVIMUI 2 pečiai; vienas 
didelis dėl kietų anglių, kitas šil
dymui virtuvės — 8 dol. 5636 So. 
Rlchmond st.

gausit labui retai pasilaikančią pr<»- 
į gi). Atsišaukit nuo t) ryto iki 5 po

PARDAVIMUI kietoms ang'ims 
šildomas pečius, geram stovyje, pi 
gini. 2138 Greenwich si.

Automobilcs
STOGDENGYSTP

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automohi 
lių, trokų patarnavimas Chieagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų 
mo. Didž’auria ir geriausia
dengimo įstaiga Chicngoj. 'lik "ntv 
rę linijos darbininkui samaono

J. J. DUNNE ROOFING < (>.
3411-18 Ogden 4ve..

Phor.a LawndaT> 5114

vakaro kasdie

senu 
stogr

RUBFN BROS.
NAMŲ STATYTOJA)

4155 Archer Avė.
Tel lafayette 8705—87t0

Chicago
ELECTRIC KONTKAKTOtill

Seniausias iš hetnrią. kur dnn<‘i 
užganėdinimą. {vedam elektros dra 
tus. motorus, tafaom elektros reik 

rnenys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not tnc.
2522 So. Halsted St., Chicagr

Phone Victory 7462

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Įteikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mos jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roscland Motor Gar Co„ 
10857 Michigan Avė.

NEPAPRASTA PROGA
I rlverstas parduoti savo Studeba- 

sedan. vėliausio modelio, varto- 
ra pirmos kle- 

: naujas. Taje-
ker
tas tik būkj. Karas yi 
sos padėjime, kaip tik 
ra i ir motoras yra absoliutiškai kaip 
nauji ir nėra nei vieno {brėžimo. Man 
reikalingi pinigai ir aš jj parduosiu 
už $325. Kuras kainavo $1700 tik 
keletas mėnesių atgal. Atsišaukite 
bile kada po 4 vai. po piet.

2231 North Kedzie Avenue,* Apt. 1

2- Rl MORGIČIAI
3- TI. MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate, 

kontraictus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

WALLACE NETOLI 38rd ST.
144x125, tinka dėl 2 apt. arba dar 

didesnio namo, $50 pėdai.
TITLE CLEARANCE BUREAU 

O W NERS
133 W. Washington, Franklin 1158.

BRIDGEPORTO BARGENAS
Naujas namas, 18 mėnesių sentimo, 

2 po 6-6 kambarius. Karštu vandeniu 
šiluma. Parduosiu arba mainysiu ant 
loto arba gero sedun automobiliaus, 
arba grosernės. Savininką galima 
matyti kožną vakarą nuo 7 v. v.

ANTON STUKAS 
3211 So. Auburn Avė.

7 KAMBARIŲ cottage, 2 miegrui- 
miai ant viškų, kieto medžio trimas 
ir grindys, furnas šildoma. Kainu 
$6500. su $500 galit veikti, kitus iš
mokėjimais. 5940 So. Hermitage Av.

Furnished Rooms

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

K 5 FLATŲ namas, geras investmen- 
tas, dėl užbaigimo naminiu reikalų 
parduosiu pigiai. Atsišaukite 1235 
Marion Court, 1-mos lubos užpakalyj 
arba Tel. Humboldt 9525.

Real Estate For Sale 
Narna i-žemi Pardavimui

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

------------- ’ $1500 CASH
PARDAVIMUI gražios cottages, , •Kltus kaip renda, 2 flatų nau- 

murinės po 5 kambarius, tile va- i u^laromi porčiai, neto-
i 
domos, pigi kaina, I 
apžiūrėki! 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900.

PARDAVIMUI gražios
nos, elektrinės iedaunės, ’ garu šil. į" Marouette bulvaro, netoli lietu- 

išmolėjimais, VN b®1W0S1’uatskl1ris garu 
•mal avė ur- va’* $14500, kitus kaip randą. SUvai. $J4aOO, kitus kaip 

vlninkas. Hemlock 4900.
12 APARTMĖNTŲ namas, 2934 

Belle Plaine avė., po 4 kambarius, 
pirmos k.’esos, lotas 50yl25f neto- .1 A 1---- rnn----  g

inkas Bučking-
PABDAVIMUI moderniškos 2 2 į8ru linijų Tikra" nirkinvlatu, «--« kambariu namas k. V. kZlu* Unijos Savininkai Bud 

s. 2 karų garažus, su $10,000 galit hftin 0377 tiniL I i •veikti.
Merrimac 4663

$4000 cash nupirksi! eųuity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Varnon 

5 kambarių, 2 karų mūrinis

GARAŽUS, porčius, cementiniu* 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
inalevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 jmokfti, kitus per tris 
metus.\Pašaukit dėl apskaitliavhno 
H cm. 7969.

5429 S. Ashland avė.
Arctic Construction Co.

General Contractors

PARENDAVOJIMUI kambaris 2 
/atkiliam, su valgiu ar be valgio. 
727 W. 21 St., 2 fl. K. Matcjušaitis.

For Rent
PARENDAVOJIMUI didelė ke

pykla, 5 kambariai pagyvenimui. 
Gera vieta, tyras oras. 10 North 
I5th Avė., MeIrose Park.

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO {VEDIMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
biskį įmokėti, kitus mažais mėnesF 
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT
PLUMBING AND HEATING

SL’PPLY CO m--''■
5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322 elektra,

FLATAS rendon, 4 kambariai 
skiepe, šviesus, garu šildomi, vana, I 
elektra, karštas vanduo visada, 
gražioj vietoj, labai pigiai. F. Bori- į 
sas, 5126 University avė. ’lel. Mid-j 
way 5442.

)X 6 kambarių fintas, yra 
naujai dekoruotas, 825.

Halsted St.
• NAMŲ APŠILDYMAS {VEDAMAS 

N EREI K ĮMOKĖTI

24 mėnesiai išmokėjimui. (Jaru ir 
kuršiu vandeniu apšildymas {veda
mas. Apskaitliavimos dykai.

Tel. Triangle 8234

Musical Instruments
Murilcos Instrumentai

GROJIKLLS pianas, gražus kai
šai, pirmos klesos stovyje, ?\rt Co- 
lonial išinarginimo, už $85, pusė

I įmokėti, kitus į 90 dienų, roleliai, 
. ,, [suoliukas ir karpetukas dykai pir-

LIEIUVIAI. Ar jums reikia athk-. George Kimberley, 6512 So. 
Halsted St. ist floor.ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo

ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šj skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roo.sevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

‘ UŽ $135 nupirksite gerą grojiklj 
pianą, $35 cash. WM. N0WAK0W- 
SKI, 2332 W. Madison St., Ist fl.

PRANEŠIMAS MOTERIMS. Par
siduoda vilnonės gijos nėriniams. 
Kainos: 4 uncijų mntkas 25, 31l/6, 35. ■ 
38 ir 40 centų. Marškonės gijos dėl 
mezginių ir siuvinėjimo. Kaina už 
1000 jardų 10 iki 35c. Vilnonės skiau
tės vyrams kelinėms, vaikams keli- 
naitėms, mergaitėms dresiukėms ir j 
dėl lumberdžiakių. Nepraleiskite šios 
progos! F. SELEMONAVIČIA, 504 
W. 33rd St., prie Normai Avė., pir
mos lubos. Atdara kasdieną vakarais 
ir sekmadieniais po pietų.

j ------- -----------------  -ę--------------------------------------------------

! KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ

Atsišaukit pas:
Eighteenth Bond & I

Mortgage Organization ppMaiku p»XS!
1618 W. 18 S t. Apžiūrėk šiandie. SOUTHW

PABANDYKIT musų Creameaith 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai- . 
šiukas savo pievai ir kvietkoms. | 
OTTO WITTBOLD NURSERY, 6758 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

L F. DANKOWSKI, Prez. 
C. J. DANKOVVSKI, Sekr. Ižd.

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel., Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

$300 IKI $500 {MOKĖTI 
KITUS KAIP RENDĄ 

5-6 kambarių mūriniai bungalovv, 
vėliausios mados, cementuotos gatvės,

1 Apžiūrėk šiandie. SOUTHWESTERN 
| REALTY CO., 7149 S. Western Avė., 
Hemlock 3900-01-02.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
Storas ir 6 kambariai iš užpaka
lio. Gera vieta bile kokiam bizniui. 
4225 Princeton Avė., Tel. Prospect 
1853. ;

Rūbai ir kailiniai
Pirkit VVeiser budu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sutaupyki! larpininka 
pelną. Sampeliniai kailiniai kautai Į 
už išlaidas. Northern seni kaulai i 
$65, sealskin kautai $75, kailiniai i 
kautai $65 ir daugiau. AtsilankykiI.

\VEISER FUR CO.
19 S. Wells st., rm. 403

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa- 

| sirašytojų. Matyklt mus dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO.
Morton Bldg., 108 N. Wells St.

6 FLATŲ muro namas, garu šil
domas, {plaukų $5400 per metus. Par
duosiu pigiai, $10,000 cash arba mor- 
gečių. Netoli Kock Lsland stoties ir 
parkų. 71st ir Stevvard Avė. NAU
JIENOS, 1739 So. Halsted St., Box 
No. 993.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNft ir delicatesen, senai 
įsteigtas biznis, štai yra jūsų proga 
visam gyvenimui nusipirkti pelningą 
krautuvę nuo savininko pigiau negu 
tikrai kainavo, 4 kambariai iš užpa
kalio krautuvės.

5406 Wentworth Avenue 
Phone Boulevard 1823

TURIU piniąų investavimui į 
chattel morgičius, mėnesines i 
karnas notas, mašinas, fikčėrius

j bekernes, restaurantus, l_______
ar kitus biznius. F. BOLAND 7th ! 
1'1., 215 W. Randolph st. Franklin 
3446.

PABDAVIMUI solt drieks parlo-' 
ris. . Savininkas tin i du bizniu ir į 
abiejų negali apeiti. Geras biznis. į 
Viela apgyventa airišiais, vokiečiais 
ir lietuviais.

2500 W. Pershihg Rd„ 
kampus Campbell avė.

PAIlDAVlMUIi didele ne
svaiginamų išdirbinė j imo įstai
ga, su visomis mašinomis ir 
staku. Priežastį pardavimo pa-

KTZXT>.rr > tirsite ant vietos. Sykiu par----------------------- * ----  — ■ —— NORIU parduoti savo $750 vertes . J . 1 
{VESKIT elektrą į savo namus, grojiklį pianą ir $185 fonografą, abu- duodame tankas. 806 V\.j 

Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikČeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

REIKIA lietuvio Real Estate bro
kerio dėl prisidėjimo prie vienos ge
riausios real estate įstaigos South 
S’de. Tai yra puiki proga tinkamiems 
žmonėms. M R. L. F. BUSSE, South- 
\vestem Realty Co., 7149 S. Western 
Avenue.

Personai
Asmenų Ieško

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusios instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Van Buren 2130

PATENTAI
FRANK J. S’CHRAED'ER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj
32 W. Randolph St.

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900.
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.

Vakarais pagal sutartį.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PEIKIA merginos j saldainių 
krautuvę. 1836 S. Wabash avė.

KEIKIA merginos namų darbui, 
atsiŠaukit nuo 12 iki 1. Tel. Engle- 
wood 5007.

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur i 

jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas '

M R. COSTELLI
Room 1514, 134 N. I>ar Šalie St.

VYRAI kurie gali pasekmingai 
parduoti tiesiai kostumeriams gali už-

2 FLATŲ mūrinis, 2 metų senu
mo, gražiu Octagon frontu, lotas 

, 31X160, 6-6 kambarių, modemiškas, 
Ji!.T i 2 karu garažas, 72 ir Wabash Avė., 

Sne« WM0 c“sh Kalit veikti- H- T^Cole’ nucernes man &nd Co, 5857 So gtate street> 
Tel. Wentwoi*th 5702.

M M ,1^ - !■ III MMP*. III » « II n n IMI ima ■■ « il> M y

ANTRI MORGIČIAI
Dykai aprokavimas

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir 
Rock lsland Stoties. Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už 5sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

REALTY &
6305 S.

MORTGAGE 00.

Western Avė
4—X---------------------------------------

ANTRI MORGIČTAI IR PASKOLOS 
$500 melams $30 

$1000 metams $60
Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

11 So. Izi Šalie Street 
Central 2665

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 

už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komiŠIno.

S. OSGOOD, 
2231 W. Division s4. 

Tel. Armitage 1199.nu už $200 cash arba 3 mėnesiams 36 St., Tel. Boulevard 2092.1 
išmokėjimui arba parduosime kiek- , 
vieną atskirai. Randasi gerame sto-, 
vyje. Pasimatykit su Henry Winters,. SINGER siuvamos mašinos, de- 
1120 So. Halsted St. rnonstratorini ir pertaisytos, po

$10 ir daugiau, cash arba išmokė-i IŠSIMAINO Storas su 4 flatais. 
■--------------------------------------------jimais. _ į Storas geras dėl soft drink parlorio.

BEVEIK naujas grojiklis pianas, 
benčius ir roleliai ir radio, cash ar- . 
ba išmokėjimais. Privatiška šeima. 

6547 Ellis Avė., 1 fl.
I

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados SchiBer statybos, mū
rinių bungaiow i ru visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto
li Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Nonvood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio, 19 minučių va; 
žiavimo nuo vidunniesčio, 2 blokai 
nuo Milvvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė; 
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:80 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

L J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai

4708 N. Weetern Avė. •
• Ravenswood 3069—01961

4251 Cottage G rovė avė.

Exchange—Mainai

j Parduosiu pigiai arba mainysiu ant
- , 2 flatų namo, farinos, bučernės, Dry

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatom bile 

kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pijp kaina. Pabandykit pas

HAUL1NG biznis — kontraktai su ! 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3’/^ tono sunkumo perveži
mas.

UNITED FORWARDING* CO. 
400 N. Green Street 
Klauskite Mr. Brach

PARDAVIMUI pool room, 15 sta- 
, , , - , . lų, cigarų, saldainių ir soft drinlc.

mus. Taipgi turime naujus pirmos • Geriausia vieta didmiestyje, geras 
biznis. 334 S. State St.rųšieg rakandus.

Coluinbus Pat’k Furniture Co.
5655—57 W. Madison st. Col. 0319 „TTT . , ,______________________________ VAISIŲ ir grosemes krautuve,

i; 1 1 Prie Keros *atvSa. tarpe dviejų bu-DIRBil VĖS sampeliai, o0% pi- Černių, 3 kambariai iš užpakalio, ne
ginu. 1 * 1 * -................................ **'•*•

$179 parloro kambario setas, mo
liai r, $95.

$75 walnut valgomo kambario 
setas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
$22.50.

Boyaen Sample Furn. Co. 
6335 So. Ashland avė. 

Buvus California Sample Furn. Co.

1 brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
VV.'63rd St., Hemlock 56Ž0.

DIDELIS bargenas, greitam par
davimui restaurantas ir saliunas. Ge
rai išdirbta vieta, arti dirbtuvių. 

2620 W. 26th St.

GRAŽUS mohair parloro setas, 
, $50. Puikus vralnut miegruimio se
tas, $45. 7 šmotų walnut valgomo 
kambario setas, $40, 2 VVilton kau
rui, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile 
kada. Available Store ge Co., 7732 

i Stony lsland avė.

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 vak. 444 Madison St. Tuft Stor
ame, klauskit MR. IRVING.

dirbti $18 j dieną su pagelba musų 
lengvio pardavinėjimo budo. Jus gau-
sit atsikartojantį biznj. Nuolat dar
bas, gera ateitis. Turit kalbėti ang
liškai. Atsišaukit ketverge arba pėt- 
nyčioj nuo 9 iki 4.

Room 606, 101 So. Wells St.

REIKALINGAS patyręs jaunas 
bučeris; turi mokėti lenkiškai kal
bėti. 1400 \V. 46th st.

APRUBE2IUOTAS PASIULYMA9. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandėly; parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
vvalnut valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų vvalnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10. 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dastatymas. COLLINS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro- 
serio krautuvė. Geras biznis. Pi
giai. 1010 W. 69 St., Tel. Triangle 
1544.

Financial
Finansai-Paakolofi

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062 •
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečįo 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
GATAVAS dėl statymo namų 50 garažas, kaina $16,500. AVM. KIRK, 

pėdų lotas prie Westcrn avė., neto- savininkas, 7745 Esscx avė. Saginaw 
Ii 73 St. čia reikia tuojau krautu- 8370.
vių. Keletas lotų prie Artesian ir ——-------- --------- . -------  ----

"*l0,L7nLS,|- PARDAVIMUI naujas apartmen-
7(Ha* kainomis, tank J. Ilinkamp, naib0H jr krautuvė, 2 didelės 7918 S. Western avė. Republic 4900. kl.autuvPs su skiepu, 6—4 kamba- 
— rių ap.artmenlai, 4 karų garažas,

KAMPINIS 6 flatų namas, 8301 S. rendų $6540, su $40,000 galit veik- 
Throop St. viskas moderniška, ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai- 
$15000 cash galit veikti, 3—5 ir po {mokėjimą. Mes pastatysim bun. 
3—4 kambarių, su Murpny Ibvoms galow, 2 flatų namą ant jusu loto 
šienuose. Pamatykit dėl gero pirki- Į arba musų loto tik biskį įmokėjus, 
nio. Savininkas Vincennes 7346. 1801 N. Cravvford avė. Irving 2634.

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
demiškų po 5 kambarius bungaiovv. 
geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Berwyn, III., 7 
minutos ėjimo iki Oak Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi j 
kaina, $8500. ^fes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000, kitus kaip rendą.

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

— Namus — 
ATSILIEPKITE 
PAS MUSKUR jus nupirksite mūrinį bunga-

2 ekstra kambariai ant viškų, aržuo- MUSŲ KOSTUMERIAI 
lo grindys ir trimas, furnas šildomas, 
stikliniai miegojimui porčiai, 37’/i pė
dų lotas, 2 karų garažas, gera trans- 
portacija, tiktai $1500 cash. Atsi
šaukit 3717 Armitage Avė. arba te- 
lefonuokit Spaulding 4280. Charles 
Jarchow, Realtor.

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
netoli Western Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
grind'mis aukštas skiepas, $1500 jmo-!

laukia. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal4960
---------------1 ■

____ ______________ r__t t___ T..._ PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
kėti. kitus kai© rendą.^JoL l. Novak,. namas su garažium. Puikioj apielin- 
4010 W. 26th St.__________________ kėje, Roseiande. Parduosiu pigiai.
______________________________ 10520 So. State St.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis { vieną mu

sų puikių nubgalow, kurie randasi 
netoli Marųuette Maftor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jum« apsb'vventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą.

Phone Hemlock 8300
.-Z   ■_  "   —w

SU mažu įmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
ąuette Park apieli/zkčje, tik

KAM MOKĖTI RENDĄ trejetas blokų nuo parkų, arti 
Kuomet už tuos pačius p>n»£us gatvekarių ir boulcvarų. Pirkė- 

ųs galite turėti nuosavą namą. Tiki? ? ...
reikia biskį įmokėti, o kitus kaip jas gaus lengviausias išmokėji- 
rendą jus galit įsigyti nuosavą na- mo sąlygas. Kreipkitės: 
mą, o iki 9kambarių mūriniai bun-, 
galow ir rezidencijds, modemiški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, i 
kambariai dekoruoti, Jotai 50y 160, 
2 blokai į vakarus nuo Harlem avė. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų iftorą.

JONAS BROS. 
451 Riverside Drive 

Arba rašykit Box 991 ‘’Naujienos”, 
1739 S. Halsted st.

7114 S. Campbell Avė.

GERIAUSIS BARGENAS North- 
wcst Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, arŽuolo trimas, tile vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31Y125, kaina $14,500, cash $1500. 
J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.WM. KREJCI’C MŪRINIAI 

BUNGALOW PIGIAI 
Pardavimui šiau r-vakarinė j dalyj 

miesto, aštuonių kampų frontu, 5 
kambarių, plieno konstrukcija, “radio 
nlug”, ugnavietė, bufetas, knygynas, 
tile vana ir prieangis, įmūryta mau
dynė, viskas kas tik reikalinga nau
jos mados, lotas 30x125, stikliniai 
porčiai, cementuota ėlė, randasi 2800 
bloke prie Mango Avė., į šiaurius 
nuo Diversey Avė., kaina $9500. pi
nigais $1250, kitus pagal sutartį. 
WATSON BOND AND MORTGAGE 

CO., NASTĘCY
OLIVER L. WATSON & SON 

5624 Irving Park Blvd.
Skyrius 5525 Belmont Avenue

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- JEI JUS TURIT $200 

low, plieno konstrukcijos, furnas šil- Jus galite kraustytis { vieną mu- 
domas, aržuolo trimas, ugnavietė, Į sų puikių bungalow, kurie randasi 
knygynas, bufetas, vėliausia plum-; netoli Marųuette Manor, o kitus 
bingas, gatve cementuota, netoli par- mokėsite kaip rendą. 
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai Phone Hemlock 8300

priimsiuĮ Goods Storo, 
kaipo pirma

F. 
4108 
Tel.

tarms For Sale
 Ūkiai Pardavimui 

Extra visiems
P. D. Andrekus iš Pentwater, 

Mich. bus Chieagoj nuo 1 iki 5 d. 
lapkričio-November. Paskutinis sy
kis kurie norite gerų ūkių pirkti 
ar mainyti. Matykite mane kas va
karą nuo 5 vai. 4015 S. Artesian 
avė., Chicago, III, .

restauranto, 
{mokėjimą. 
J. LUCAS
Archer Avenue 
I*afayette 5107

Real Estate For Sale
Nąmai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI pigiai 
namas, 2 po 5 kambarius.
$3,000, bet parduosiu pigiaus, 
turiu greitai parduoti. Rendos 
į mėnesį.

332 W. 58 St.
Phone We»tworth 2835

medinis 
Verta 

nes 
$50

5 KAMBARIU mūrinis bungalo*w, 
mainysiu ant buČernės arba kito
biznio. STANKO & CO„ 5097 Archer 

‘ avė. Lafayette 6036.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti i vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St

Room 820 Central 6260

Mes perkame

Lietuvos Bonus

J. S. LOWITZ
318 So. Dearborn St.

$7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainą. HANSON & OSTROM, 3550 N. 
Cicero Avė.

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.
UŽ

GERIAUSIS bargenas North West 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kainu $5,600, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė. 
Kedzie 7891

PARDUOSIU pigiai gražų 2 fla
tų murini namą, sun porčiai, garu 
šildomas, 2 karų garažas, nebran
giai. 6118 S. Campbell Avė.

ŽIŪRĖKIT
5 KAMBARIŲ cottage, 1 karo 

garažas, $4750, {mokėti $300. 5626 
S. Wcstern avė. Republic 0120.

Negirdėtas atsitikimas
125 pėdos žemės ant Archer avė. 

Gerąi apgyventoj vietoj, parsiduoda 
už plisę prekės. JHtas lotas yra la
bai geras dėl garažiuko, nes arti 
garažo nėra. Nepraleiskit šitos pro
gos, nes uždarbys yra garantuotas.

Stanko & Company
501)7 ARCHER AVĖ.

Lafayette 6036

LOTAI
KAS nori gauti gerų barge- 

nų prie Marquetet Parko LO
TŲ, tai pasiskubinkite, tiktai 
keletas paliko.

A. N. MASULIS
6641 So. Westem Avė.

Republic 5550

GRAŽUS mūrinis bungalow, karš
tu vandeniu šildomas, gražios grin
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. 
Tiktai $750 įmokėti, kitus kaip ren
dą. Netoli 71st St. ir Western Avė, 
EVERGREEN REALTY CO., 9201 
S. Western Avė., Beverley 7330.

BARGENAS, 2 flatų mūrinis 
namas, 7400 S. 5 ir 6 kamb. garu 
šildomas, uždaromi porčiai, 1 blo
kas nuo mokyklos ir bažnyčios, 
$1000 {mokėti, kitus išmokėjimais. 
La Zoris, 64 W. *Randolph, Phone 
State 6772.

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niškas medinis bungalow, kieto me
džio trimas ir grindys, furnas šil
domas, geroj vietoj, kaina $7000, 
{mokėti $500 ar daugiau, .šaukit sa
vininką, 6024 S. Winchester avė 
Rod Cliff 2570.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
2 karų garažas, atiduosiu už $8300, 
tiktai bisk{ įmokėti, arba mainysiu 
į lotą. 2929 N. Mason avė. Rerk- 
shire 5201.

, ■■.„h.------------ - , ............ ....................—

3, FLATŲ namas pardavimui, 2-5 
ir 1—4 kambarių, vana, medinis na
mas cementiniu pamatu. Savininkas 

5233 Einerald avė.
Yards 1070

mu-4422 Schubert avė. 6 kamb. 
rinis bungalo\v. ,

4341 Drummond PI., 2 flatų 
rinis namas.

4454 Byron St., 7 kambarių' re- 
zidcncij&«

4815 N. Tripp avė., G kambarių 
mūrinė rezidencija.

422 Lake Avė., Park Ridge, 2 fla
tų medinis namas.

5059 Carmen avė., 2 flatų, 4—5 
kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie 
4956 N. Kentucky avė. 

Palisade 0029.

mu-

KAM MOKfiTI RENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
deli skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad įųs 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
ųs galite nusipirkti 5 kambarių 
)ūngalow, su stikliniais porčiais, 
carštu vandeniu šildomą, ugnavic- 
tė. Dar galima pristatyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
ton yra suvestos. Taipgi yra įmū
ryta prosinimui lenta ir t. t. Turit
pamatyti, kad {vertinus.

5236 So. Green St
Savininkas ant vietos. Rašykit 

arba pašaukit Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630.

Geras investmentas 
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kambarių, modemiškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų garažas, 
šildomas, 2552 N. Oak Park Avė. 
Merrimac 8737.

2552 N. Oak Park Avė.

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chieagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

SPECIALIAI, VEIK1T TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke
letą tūkstančių dolerių kaip tik 40 
pėdų eementavimo kontraktas bus už
baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
Kirkwood, 3939 W; North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

—- ■■ '■  ----------------------- i

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

galow, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. % bloko į pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar
Žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30 y 126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 
1272,

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo- 
lo trimas, labai geroj apielinkėj, 
kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. šaukit savininką, 5910 
Irving Park. .Blvd. Kildare 8091.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų {plau
kas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
bambariu, miegojimui porčiai, k. v. 
š. {mūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
{rengimai, netoli geros transporta- 
ciįos, tik biskį įmokėti. 
BU1LDERS OF AMERIKA, 
La Salio St. Central 6925.

sporta- 
HOME 
134 N.


