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Areštavo visą socia
listų kongresą

Sovietai siūlosi mokėti 
Franci jai skolas

Tautų Sąjunga priėmė Lenkų 
rezoliuciją karams užginti

Visas Socialisty kongre- Sovietai siūlos mokėti 
sas Kolumbijoj suimtas Francijai skolas

BOGOTA, Kolumbija, rūgs. 
25. — Visi delegatai, dalyva
vę Kolumbijos socialistų parti
jos kongrese, tapo vyriausybės 
įsakymu areštuoti ir sukišti į 
kalėjimą.

Visi kongreso dalyviai areš
tuoti tariamai dėl revoliucinių 
delegatų kalbų.

[Kitos telegramos skelbia, 
kad Kongresas areštuota dėl to, 
kad jis taręs paskelbti visuoti
ną darbininkų streiką.]

Prohibicijos agentai už
mušė 200 žmoniy

Inkriminuotus dėl žmogžudybių 
valdžios šnipus federaliniai 
teismai išteisina .

WASHINGTONAS, rūgs. 25.
Del nuolat atsikartojančių 

žmogžudybių, kurias papildo 
federaliniai prohibicijos šnipai, 
kilo stiprių protestų prieš šito
kią valdžios agentų sauvaiią.

Kiek yra žinoma, prohibicijos 
agentai, darydami tariamas 
kratas ir gaudydami tariamus 
“butlegerius”, yra užmušę dau
giau kaip 200 žmonių. Tos 
žmogžudybės vis dažniau ima 
atsikartoti dėl to, kad federali
nė valdžia savo šnipus gina, jų 
nebaudžia. Vietos vyriausybių 
suimtus valdžios agentus, ir 
atiduotus į valstijų teismų ran
kas už žmogžudybės, paprastai 
atima iš jų federaliniai teis
mai, remdamies tuo, kad val
džios agentai vien federalinių 
teismų tegali būt teisiami. Ir 
federaliniai teismai paprastai 
nusikaltėlius be jokios baus
mės paleidžia.
Girdėti, kad federalinių agen

tų neteisėtumai ryšy su prohi
bicijos vykdymu bus pristatyti 
kongresui, kai tik jis vėl susi
rinks sesijai.

Lenkijoje rado naujų 
aliejaus šaltinių

VARŠUVA, rugsėjo 25. — 
Praneša, kad Venglovkoj, ge
nerolo Szeptyckio dvarlauky, 
radę didelius aliejaus (naftos) 
šaltinius. Vienas tu šaltiniu 
duodąs per dieną dvyliką gele
žinkelio tankų (kubilų). Rasta 
esą dar šaltinių, turinčių iodo, 
bromo ir sieros.

Expertų nuomone nauji šalti
niais patapsią antru Boryslavu 
—didžiausiais Lenkijoj aliejaus 
šaltiniais.

Rusai suėmę lenkų 
leitenantą

VARŠUVA, rūgs. 25. —Len
kų vyriausybė pareikalavo, kad 
Rusija tuojau paleistų vieną > 
lenkų leitenantą, kuris sovietų 
sienos sargybos buk buvęs su
imtas Lenkijos teritorijoj.

Bet už tai nori gaut iš Prancū
zų kreditų po 100 milionų 
frankų per 6 metus

PARYŽIUS, rūgs. 25. — So
vietų ambasadorius Francijai. 
Kristijonas Rakovsky, vakar 
paskelbė naujų Rusijos skolos 
Francijai mokėjimo pasiūlymų 
tekstą, datuotą rugsėjo 21 die
ną.

Bendrai imant, sovietai pro- 
ponuoja mokėti franeuzams kas 
metai po 60 milionų aukso 
frankų (12 milionų dolerių) 
I>er keturiasdešimt vienus me
tus ir tuo bud u išpirkti caro 
valdžios bonus.

Bet už tai sovietai prašo 
Francijos $12^000,000 (120
milionų dolerių) kreditų “eko
nominiams santykiams tarp 
Rusijos ir Francijos išvystyti.” 
Tos kreditų sumos sovietai no
ri gauti kas metai po $20,d()O,- 
000 per šešerius metus.

Francuzų finansiniai ir biz
nio rateliai iabai nustebę šito
kiu staigiu sovietų pasiūlyme, 
ir iš karto linkę jį atmesti.

Vienas žymus finansininkas 
pasakė:

“Mes būtame labai naivus, 
jei sutiktume mokėti sovietams 
kas metai po HM) milionų fran
kų kreditais, kad gautume jš 
jų 60 milionų frankų.”

Maskva tikisi susitarti 
su Amerika dėl skolų 
MASKVA, rūgs. 25. — Pasi-* 

kalbėjime su užsienio spaudos 
atstovais, vienas aukštas sovie
tų užsienio departamento val
dininkas pasakė, kad susitarti 
su Jungtinėmis Valstybėmis 
dėl Rusijos skolų turėtų būt 
daug lengviau, ne kad su Pran
cūzais, kadangi skola Amerikai 
esanti daug mažesnė, o ekono
miniai abiejų kraštų interesai 
esą didesni.

Sovietų pasiektas susitari
mas su Francuzais, pasak to 
užsienio departamento atstovo, 
esąs toks: Francijos valdžia 
garantuojanti sovietams • $60r 
000,000 paskolos per ateinan
čius penkerius metus, kad so
vietai galėtų jais finansuoti 
pirkinius Francijoje. Sovietų gi 
valdžia mokėsianti Rusijos sko
lą Franeuzams, bendrai imant, 
po 60,000,000 aukso frankų 
($12,000,000) per 62 metus.

[šioje telegramoje iš Mask
vos “sutarimo” su Francuzais 
skolų mokėjimo sąlygos yra ki
tokios, ne kad pranešime iš 
Paryžiaus.]

ŠVEDŲ PRINCAS ATVYKS
TA J AMERIKĄ

GOTHENBURGAS, Švedija, 
rūgs. 25. — Švedų princas Vi
lius vakar išplaukė garlaiviu 
Gripsholm į Jungtines Valsty
bes, kur jis žada padaryti pre- 

' lekcijų maršrutą.

(Pacific and Atlantic Photo] • •
Nukritęs j sodną ties Dūnelen, N. J., ir susidaužęs didelis aeroplanas, kuriame žuvo 7 žmonės ir 5 gal mirtinai liko sužeista.

• . - • T-...-...................... ;..... .....

Jauty Sąjunga priėmė 
Lauky rezoliuciją

Tąja rezoliucija visoki puola
mieji karai padaromi neteisė
ti, ir užginami

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
25. — Tautų Sąjungos seimas 
šiandie kaip vienu balsu pri£ 
mė Lenkų pasiūlytą rezoliuci
ją, Kuria puolamieji karai pa
daromi neteisėti.

Rezoliucija pareiškia, kad 
“visi puolamieji karai yra ir 
visados bus užginti; visokiems, 
koki tik galėtų tarp Valstybių tiems
iškilti, ginčams išspręsti turi 
būt pavartotos visokeriopos tai
gos priemonės *

Kiekviena ’ a.'styoe, kuri tik 
yra Tautų S; angos narys, tu
ri šitų prine.fų laikytis.

Priimtas taipjau Salvadoro 
senatoriaus Guerrero praneši
mas apie privatinį ginklų gami
nimą ir viešą tų gaminių skait
menų skelbimą.

Po to Belgų delegatas De 
Bruckere pristatė priruošia
mos nusiginklavimo komisijos 
darbų ropotą ir arbitražo, sau
gumo ir nusiginklavimo rezo
liuciją.

Pekino Cang Tsolinas rei
kalauja pripažinimo

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
25. — šiaurės Kinų generolas 
Cang Tsolinas, Pekino diktato
rius, per savo delegatą Tautų 
Sąjungoje pranešė, kad jis esąs 
pasirengęs sumokėti užvilktus 
mokesnius Tautų Sąjungai, vi
so apie $1,400,000, bet reika
lauja, kad Sąjungai priklausan
čios valstybės oficialiai pripa
žintų jį Kinų valdovu.

Vera Cruz mokytojai 
paskelbė streiką

VERA CRUZ, Meksika, rūgs. 
25. — Del to, kad jiems nesu
mokamos užvilktos algos, Vera 
Cruzo mokytojai paskelbė strei 
ką, kurs turi prasidėti pirma
dienį (šiandie).

PROPELERIO UŽGAUTAS 
ŽUVO AVIATORIUS

PHILADELPHJA, Pa., rūgs. 
25. — Aeroplano propelerio už
gautas, buvo užmuštas vietos 
aviacijos lauke aviatorius Al- 
bert Lockhart, ^7 metų am
žiaus. 

..... .
VERA CRUZ, Meksika, rūgs. 

25. — Meksikos įlankoj siautė 
baisi audra, ciklonas.

Vokiečiy valdžios dovana 
Ruhro pramonininkmas

Be parlamento žinios sumokėjo 
$175,000,000 anglies ir gele
žies magnatams

BERLINAS, nigs. 25. — Ofi- 
cialinė komisija, dirbus per 
daugiau kaip pustrečių metų, 
tirinėdama valdžios išlaidas, 
dabar pristatė reichstagui 
(pai’amentui) raportą, kuris 
paiodo, kad Ruhro krašto pra
monininkams. vyriausiai to- 

anyliefi“ ir geležies mag
natams, kaip Stinnes, Krupp ir
Thyssen, valdžia yra sumokė
jus $175,000,000 kaip atlygini
mą tų nuostolių, kurių jie tu
rėję dėl Francuzų okupacijos.

Nors dauguma komisijos na
rių yra valdžios partijų Žmo
nės, jų raportas vis tik griež
čiausiai pasmerkia tokias val
džios duotas vokiečių kapitalis
tams dovanas, juo labiau, kad 
visos tos “dovanos” buvo duo
tos be parlamento žinios.

Keturi carininkai pas
merkti sušaudyti

LENINGRADAS, rūgs. 25. 
— Iš penkių rusų monarchis- 
tų, kurių byla vakar pasibaigė, 
keturi buvo pasmerkti mirties 
bausmei. Sušaudyti bus: Alek- 
sandr Solsky, Vasily Samoilov, 
Nikolai Strojevoi ir Aleksandr 
Balmasov. Be kita, jie buvo 
kaltinami dėl metimo bombos į 
komunistų mitingą, kur keli 
asmenys buvo sužeisti.

Raudonasis Kryžius 
skundžia Ameri

kos Legioną

ALTA, Iowa, rūgs. 25. —a 
merikos Raudonasis Kryžius 
šaukia teisman vietos legiono 
postą. Skunde sakoma, kad 
legioninkai pasisavinę $3,000 
Raudonojo Kryžiaus pinigų.

linh biuras šiai dienai pra-
’^nšnuf. : i

Galima Jaukti lietaus; šal
čiau ; stiprokas, daugiausiai 
žiemių krypties vėjas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 67° F.

Šiandie saulė teka 5:40 (nor
malaus laiko), leidžiasi 5:43.

, Rolanduose areštuota 
studentai komunistai

Kaltinami dėl sąmokslo sukurs
tyti komunistų sukilimą Ro
landų Induose

HAAGA, rūgs. 25. — Tarp 
Amsterdamo, Leydenė ir Ha- 
agos aukštųjų mokyklų studen- 

j tų susekta komunistų sąmoks
las.

Studentai gaudavę, sako, fi
nansinės paramos iš Mask- 

ivos komunistiniam sukilimui 
Rolandų Rytų Induose sureng-

Suimta keletas studentų ,jų 
tarpe Mohammed Hatts, Indų 
studentų komunistų organiza
cijos pirmininkas.

Nusiginklavimo reikalas 
Jauty Sąjungoje

Priruošiamoji nusiginklavime 
komisija gruodžio mėnesį vėl 
susirinks dirbti

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
25. - Tautų Sąjungos priruo
šiamoji nusiginklavimo konfe
rencijos komisija susirinks vėl 
ateinan&o gruodžio mėn. 1 die
ną. Jos darbuose dalyvaus ir 
Jungtinės Valstybės.

„ ...... , . . TUNNEY “FAITO” FILMAS Voldemarui išvykus į Ženevą,
Francijai šiuo tarpu labiau. ----------- .. pavaduoti kaipo , minjsterl

rupi saugumas, ne kad nusigin-( LOS* ANGELES, Cal., rūgs, pirmininką pavesta finansų ml- 
klavimas, tuo taipu kai o ie- 25. — Federalinė vyriausybė nistęriui p. Tubeliui ir valdyti
tija, kini jaučiasi pa an <amai SUgmg Returioliką dėžių Demp- užsienių reikalų ministeriją —•
apsaugota DiKarno pa tais, no- sey.Tunney bokso imtynių Chi- užsienių reikalų ministerijos
ii pirmiausia, kad jos kaimynai, cagoj, kurios buvo atgabentos generaliniam sekretoriui p. Ba-
ypač Francija, sumažintų savo ael.oplanuis. lllčilli.
ginklo jčgas maždaug tiek, _________ . » ‘
kiek Vokiečiai jų beturi.

Kinų “raudonieji” paė
mę Teaipo miestą

‘ ...........— V ' '

LONDONAS, .rūgs. 25. —Ex- 
change Telegrapho Honkonge 
korespondentas praneša, kad, 
pasak pranešimo iš Svatovo, ki
nų “raudonųjų” (komunistų) 
jėgos paėmusios Teaipo (gal i 
Tianpo, netoli nuo igčaufu) 
ir dabar žygiuojančios į čao- 
aną, keturiasdešimt mylių nuo 
Svatovo. Daug Svatovo garni
zono kareivių bėgą į Honkongą. .

Vokiečiu lakūnas Koe-
necke skrenda i Iraką

■ ■ /

ANGORA, Turkija, nigs. 25. 
— Vokiečių lakūnas Įeit. Otto 
Koenecke, kurs bando per ry
tus atskristi į Jungtines Vals
tybes, išskrido iš čia į Basrą, 
Irake, 1,050 mylių nuo Ango- 
ros. , - ,

Britai teis amerikietį kaip 
juriii plėšiką

Įvykis gali pagimdyti rimtų 
komplikacijų tarp Jungtinių 
Valstybių ir Anglijos

l ls

MIA'MI, Fla., rūgs. 25. — 
Anglijos vyriausybė turi suė
mus vieną amerikietį, C. II. 
Nestle, kaltinamą, kaip piratą 
(jūrių plėšiką). Pirmadieni 
(šiandie) jis bus teisiamas au
kštojo Britų komisarę Nassau 
mieste, Bahamos salų sostinėj.

Tasai ponas Nestle yra buvę:: 
Jungtinių Valstybių maršalas,
šantažistas, pinigų veržikas iš _________
svaigalų kontrabandininkų, pa
bėgėlis nuo teismo ir pagaliau, ROMA, rūgs. 25. — Diktato- 
Jungt. Valstybių pakraščių sar- rius Mussolini užgynė, kad dau
gybos laivelio pilotas. Kaipo giau nebebūtų perkrikštinėja- 
toks, jis, begaudydamas pa- mos gatvės, aikštės ir kita jo, 
krąščiuose svaigalų kontraban- arba jo šeimos narių, vardu, 
dą, užpuldinėdavo britų laivus 
Didž. Britanijos vandenyse.'
Bet dabar jis pakliuvo į Britų 
vyriausybės rankas, kuri ir teis 
jį kaip jūrių plėšiką. Jūrių 
plėšikai baudžiami mirtim — 
kariami laivo stiebo skersiny.

Del to pono Nestle, tarp* 
Did. Britanijos ir Jungtinių 
Valstybių, kad kokia, gali kilti 
rinitų komplikacijų.

KONFISKAVO DEMPSEY-

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS 

e

yra trys iŠ daugelio kitų priežasčių, kurion pritraukia 
Hetuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

NAUJIENOS duodą geriausią patarnavimą pinigų 
4. lėtėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lbiuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas Įeina j patarnavimą.

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

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti, adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos euteibt 
jums patarnavimą:
AITROS KNYGYNAS, 3210 S. ITalated St. 
TUBUČIO APTIEK A, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

‘RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Ibi... ...........................................................I ■■■— ■ .............. ........ .... ........................ .... .1—.^

I Žmogus, kurio elektros 
srovė nebeveikia

11 *—"■ ■■■ ■" —

NEW YORKAS, nigs. 25.— 
New Madison Sųuare Gardene, 
kame yra surengta radio pa
roda, vakar vienas vyras, Ber- 
nays Johnson, įlipo į elektros 
kėdę.

“Nenusigąskite”, įspėjo ji* 
susirinkusią aplink platformą 
minią žmonių.
Johnson turėjo su savim Nor

vegų geležies lazdutę, vieną aš
tuntąją dalį colio storumo. Už
sidėjęs ant galvos varinį “mir
ties kėdės” šalmą, pasidėjo ko
jas ant patiesto vario kilimėlio 
ir laukė paleidžiant per jo kū
ną 350 amperų ir 2,200 voltų, 
laikydamas dantyse įsikandęs 
geležinę laizdutę.

“Budelis” .atsuko “svičą.” Ge
ležinė laztudė Johnsono danty
se urnai įkaito baltai ir ėmė 
tirpti. Johnsono kūnas truputj 
su krypo — matyt jis labai blo
gai jautėsi. Minutei praslinkus, 
elektros srovė buvo uždaryta, 
ir Johnson atsistojo. Jis atida
rė burną, — iš jo liežuvio stip
riai bėgo kraujas.

Amperažas, perėjęs per 
Johnsono kūną, buvęs, sako, 

i tris kartus stipresnis, ne kad 
vartojamas Sing Sing ka’ėjimo 
elektros kėdėj žudomiems nu
sikaltėliams, ir penkis kartus 
stipresnis, ne kad jo reikia 
elektriniams tramvajams va
ryti!

Sako, kad Johnson taip ilgai 
dirbęs elektros laboratorijose, 
kad -c? *Vtvos srovė nebevei
kianti.

LEIPCIGAS, Vokietija, rūgs. 
25. — Nugarkaulio smegenų 
meningitu čia iš 105 susirgu
sių asmenų mirė 18.

P. Tūbelis — min. pirmi
ninko pavaduotojas

KAUNAS, rūgs. 6. (Elta).—« 
Ministeriui pirmininkui ir už
sienių reikalų ministeriui prof.



Pirmadienis, Rūgs. 26, 1927
— -r ■ i i. - - - -----------------------------------------------------

Namai ir Žeme
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

L Incorp. 1925 m. bal. 12 d.

L. N. T. Tarybos Valdyba:
K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUiKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayelte 4195
A. N\ MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550 

. ......... , . ........... .........

Įstatymas dėl prigavysčiu
_________

Statute of Frauds” ir jo atsi 
radimas

Namo apšildymas svar 
bus dalykas

Kiekvienas lutas turi savo pro
blemas

Nuolatinis agento 
patarimas

Pereito^ ‘ Namų ir žemės” 
laidoj buvo pakeltas gana svar
bus klausimas^ būtent: kad 
kaip namų savininkai taip ir 
asmenys manantieji pirkti ne
kilnojamą nuosavybę, pasirink
tų sau nuolatinius real estate 
agentus*

Turiu pasakyti, jog daugelis

Kadangi žiema nebetoli, tai 
pravartu būt kiekvienam šei
mininkui apžiūrėti savo pečius. 
Kokią šildymo būdą nevartotu- 
mėt anglį, aliejų ar gazą, visi
jie sudaro vienodas problemas., amerikiečių taip ir daro. Tur-

Anglim kūrendami gausime tingi apartmentų savininkai la- 
nebrangų, nors gal kartais ap- bai dažnai klausia įvairių pata- 
sunkinantį šildymą. Aliejus n- rimų iš savo agento. Išnomuo- 
gazas suteikia lengvą ir švarų jant butus irgi kreipiamasi į 
būdą.

Pigiausias apšildymas yra 
karštu oru. Dabartiniu laiku 
mokslas gana plačiai išvystė 
šią sritį ir pritaikino visokiom i 
aplinkybėm.

Ne vieną kartą tenka susi
durti su įvairiais legališkais 
terminais, kurių pažinimas yra 
naudingas kaip nekilnojamos 
nuosavybės valdytojams, taip ir 
pačiai visuomenei. Vienas to
kių dalykų yra “statute of 
frauds” arba mūsiškiai ta
riant — įstatymas dėl priga- 
vysčių.

šis įstatymas pirmiausiai at
sirado Anglijoj. Britų parla
mentas 1675 išleido eilę taisyk
lių apie prašaiinimą prigavys- 
čių, perleidžiant arba parduo
dant nekilnojamą nuosavybę, 
šis įstatymas ir likos pavadin
tas “Statute of Frauds”. Jis 
reikalavo, kad visi žemės pir
kimo ir pardavimo aktai butų 
išpildyti raštu.

“Statute of Frauds” tapo pri
imtas visose Jungtinėse Valsti
jose ir veikia iki šiai dienai.

Tačiau reikia atsiminti 
štai kas: teismas priverčia pir

REOTOP
MALT EMTffACT
Tiste if! Smėli iį7 i 

' Ifi ĮĮĮTĮRĮLY Wftfenį!\

juos, nekalbant jau apie finan
sinius dalykus, kur žinovo nuo
mone yra svarbi.
• Nekilnojamoj nuosavybėj už- koją mokėti sulygta žodžiu kai- 
sitikėjimas lošia labai žymią j ną už nuosavybę, kuri buvo 
rolę, žmonės nėra linkę įtikėti1 perleista. prisilaikant visų ki- 
bile kam tūkstantį ar kitą, čia tų formalybių. Bet jeigu abi 
ir randasi reikalas pirmiausia pusės sutAia žodžiu ir nepada- 
kreiptis į atsakomingas įstai- , ro raštiško dokumento, kad 
gas ar asmenis, kurie turi leidi- žemė nupirkta, tai nors pinigai 
mus iš valstijos užsiimti real įr butų sumokėti, kontraktas 
estate. Paskiau, jeigu agentas neturi vertės.
asmenį arčiau pažįsta, jis gali 
kur kas tinkamiau užganėdinti.1 
Paimkime, kad ir paprastą at
sitikimą perkant namą. Namų 
pardavimui rasime įvairiose 
miesto dalyse ir visokių kpir.ų. 
Nepažįstamas, pripuolamas a-! 
gentas siūlys jums Lile vienąjį®1 pažymėta koki ^emė par-{ 
neatsižvelgiant artai tinka ar 
ne. Pažįstamas, nuolatinis a- 
gentas perstatys dalyką beša- i 
liškiau ir gal nurodys kame

'geriau vertėtų apsistoti.
Tai tiek šį kartą. P. Sutkus.

Gali būti štai koks atsitiki
mas. Jonas sudeda Kazio že
mę ir užmoka sakysime tūks
tantį dolerių. Kaipo liudymą, 
jis gauna nuo buvusio savinin
ko pakvitavimą, kuriame aiš-

PASTATĖ NAUJĄ NAMŲ

^Tlain 
OR HOP

„ FLAVOR

Pas visus vertelgas!

Mums praneša, kad firma 
• I/ieb ir Nammel pastatė Brigh- 
ton parke 24 mūrinius, dviejų 

Į flatų namus, moderniniai įren
gtus.

duota už kiek—tai klausimas— ■ 
ar toks kontraktas yra geras 
ar ne? Taip, jis yra geras, ka
dangi jame nurodyti visi svar
besnieji dalykai.

Patenkinimui visų “Statute 
of Frauds” reikalavimų, kon
traktas turi būti .surašytas 
taip, kad jame tilptų visi pir- 
maeiliai punktai: aprašymas 
žemės, sąlygos, identifikavimas 
pirkėjo bei pardavėjo ir tt. M.

Produktas 
P. Lorillard Kom.

Ist. 1760

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą deltą 
kad pačios Naujienos 
vrs naudingo*

Real Estate skyrius 
Aukštojoj mokykloj

c a u s e ■
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HBBi
DĖLTO, KAD Gs. YRA GERIAUSI! 

Nežiūrint kaip kritiškas jūsų skonis, bet tu pri
dėsi O. K. ant O. Gs. Dėlto, mano drauge, kad tai 
yra geresnis ei garėtas. Geresnis tabakas. Geriau 
sumaišyta. Geriau išdirbta. Be gerklės drasky
mo ir be liežuvio-kandžiojimo, kad ir pilną krau
tuvę išrūkytum.

oldGold
Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikymą akinių dėl visokių akių AR JUS BANDĖT

h -l 1 -.... . .......
Budriko Didžiausia Radio Krautuvė 

Chicago je

Patogus laikas sodinti
• medžius

Nauja Radio, 1928 Medei.
6

6 tūbų, 1 kontrolius, tiktai vienu pasukimu pagausi 
ką tiktai nori, nereikia ne baterijų, {frijungiamos 
prie tampos, saketu, grynai elektrinis.
IŠGIRSKIT TUNNEY-DEMPSEY KUMŠTYNES

SĮxtujes^neControlKaina 8U viskuo> 
_ |J p S H 1^1 Klnieko (langiaus ne- 

. Weikia pirkti $153.

kASIEiirlEcifc 7^
kant po $3.00 į sa
vaitę.

Tiems, kurie mėgsta K žali u m y-1 
mis, norėtumėm priminti, kad 
ruduo yra geriausias laikas me
džių sodinimui. Ir štai dėl ko/

Paprastai rudens laiku Žmd-, 
ąės turi daugiau liuosų valan- j 
dų. Pavasarį darbai užgula antį 
pečių ir nespėja jų atsikratyti.

Kelmai ir medžiai rudenį es
ti šviežesni. Jų augintojai juos 
bus iškasę neseniai, tuom tar
pu kaip pavasarį laikomi per 
kelias savaites ir mėnesius ir 
savaime suiprantama — gero
kai apdžiusta.

Pasodinus medį rudeniop jis 
daugiau turi progos prigyti, nes 
žemė pilna maistinių dalelių. 
Staigus šalčiai šiuo laiku dar 
nėra labai pavojingi.

Pažinimas real estate sri
ties tapo taip svarbiu, kad net 
pirmaeiliai Jungtinių Valstijų 
universitetai ima įvesti jo sky
rius. Taip John Marshal Law 
School paskyrė vienus metus iš 
imtinai nekilnojamos nuosavy
bės dalykams.

Klausimai
KLAUS. Mano plumberis 
man įdėti ką jis vadinasiūlo

“stop” į vandenines tūtas prie 
prausiamo kambario. Ar apsi
moka tai daryti? —P. J.

ATS. Apsimoka. Tas daug 
pagelbės taisant tūtas, nes ne
reikės sustabdyti vandenį iš 
pat beizmento.

JAN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bklg., kamp. 18 St., 8 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėk* t mn"o iškabas

Valandos nvo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Nedalioj nuo 9:30 iki 11 dieną 

Tel. Canal 0523.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

to prašo Lietuvos žmonės'ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Swallow

SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!
Jūsų groserninkas par

duoda ją

Coffee Mills,CHICAGO, ILLINOIS.

Ne Atidėliokite Ilgiau

Tobulas balsas, aiš
kus ir visada vieno
das, garsus balsas, 
galima gauti viso
kių stylių kabinetų. 
Išgirsk šių stebėti
nai gerą naują Ra
dio pas Budriką. 
Krautuvė atdara 
kožną vakarą, ne- 
dėliomis iki 1 va
landos po pietų.

Moterų Atletikos 
Kiiubas

Jos. F. Budrik
KRAUTUVĖ PIANŲ, RADIOS, RAKANDŲ 

3417-21 So. Raisteli SI., Chicago
Tėl. Boulevard 4705

Chicagos moterys žada sta- 
i tyti gražų i bubą, kurs i< ma
žai prisidės prie miesto papuo
šimo. •

r*

Vieta parink a prie Michigan 
bulvaro ir Ontario gatvės..

Antras* didelis trobesys, dvi
dešimt aukštų ir trijų milionų 
dolerių vertės iškils prie 50 
gatvės ir Chicago Beach Drive. 
Namas duriamas išimtinai a- 
partmentams.

Pereitos savaites biznis

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą, dykai.

Įsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už koletų dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykit j musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo» reik- 

savo namuose su mažomis

' i -V' t M. LEVY & CO.
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

Telcforias j visus departmentus Calumet 0644-0645 
Atdarą iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Saginaw 4847

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Nėkilnojamos nuosavybės a- 

py varta pereito j savaitėj reiš
kėsi sekančiai:

Transferuota—
2,082 sumoj $2,843,196 

Tuo pat laiku 2,439 1,954,278
1926 m.
Skolinta 2,405 $19,425,452

1926 m. 2532 $15,674,972 
Leid. statyt 248,100 $4,549,100

1926 m. 290 4,406,300

12th STREET
Tol. Kedzle 8902 

v . •■T1
351446 Koosevelt Kd. 
arti St. Louia Avė.

CHICAGO, ILL.
[Pacific and Atlantic Photo]

Indianapolis, Ind., ifiayoras John L, Duvall, kuris už politinę 
korupcijų liko nuteistas 30 dienų kalėj iman ir užsimokėti $1,000
pabaudos; be to jis per 4 metus negali užimti jokios valdiškos 
vietos.



Pirmadienis, Rūgs. 26, 1927 NAUJIENOS, Chicago, fll

Kūdikio Eudra Ligo
nių Pasirinkimas

Johnson’s Baby ir Toflet Pow- 
der yra padarytas iŠ puikiausių 
talkų visam pasauly — Itališko 
talko. Jo Švelninančios dalys 
pašalina suaižčjimą — sugeria 
Šlapumų — ramina... vėsina... 
gydo... štai dėl ko ligoninės 
rekomenduoja ji po kūdikių 
maudyklės ir kiekvieną kartą 
pakeičiant palas.

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikių maudyklei... Vartok 
Johnson’s Baby Cream pašali
nimui šiurkštumo, i&pučkavi'nu 
ir bile odos netvarkos.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj.. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago,

Petternų Skyrius
III.

SAPNINYKAS

MUSŲ MOTERIMS
.. .......................... m Veda Dora Vilkienė

A

KAIP VIRT?
TOMATŲ SRIUBA 

MftSOS
BE

šaukštų miltų 
, 2 šaukštu sviesto.

Padaryk baltą dažalą iš svies- 
■to, miltų, druskos, saldžios 
’ Smetonos arba milko ir sriubos.

Ant dugno bleties arl>H mo
linio indo padėk pusę duonos 

1 trupinių. Ant viršaus uždėk 
J vištienų ir ant viršaus vištie
nos kernus, paskui likusius 
ducno3 trupinius. Kepk neper- 
karštame pečiuje pakol gerai

1 didelę blokinę tomą Tų
2 šakutes pstruškų 
Pipirų 
Gvazdikų 
1/2 šaukštuko druskos 
1 Yž puoduko vandens
1 puoduką milko iš blekhiėfi ‘ porus. Kepk kokį pusvalandį. 
1 šaukštą miltų 
1 šaukštą sviesto.
Padaryk dažalų iš miltų, svies

to, milko, vandens, druskos ir
i pipirų. Atskirame puode virk 
tomates su gvazdikais 5 minu
tes. Perkošk. Turėsi gauti 2 
puoduku sunkos. Jeigu nebus

12 puodukų, dapilk vandens. 
Sumaišyk su baltu dažalu ir 
paduok stalan su krekėsais ar
ba virtais ryžiais.

OMLETAS SU SMETONA

VIRTA VIŠTA SU DAŽALU

1 Yz puoduko baltos duonos 
trupinių, apipiltų sviestu.

1 Yj puoduko virtos, smulkiai 
supiaustytos vištiesnos.

11/2 puoduko kurnu iš komi.
IY2 šaukštuko druskos
Truputi pipirų
% puoluko saldžios Smeto

nos.
1 puodukas sriubos nuo viš

tienos

W r ■

O
* > w 
m

! lukštų, panašų pajui, bėt ne- 
pripildytą. Supilk šį mišinį ir 
kaip atšals, padengk sekamu 
meringue. Išplak 2 kiaušinių 
baltymus kartu su 2 šaukštais 
cukraus, puse šaukštuko bak
ing powderio ir vienu Šaukštu
ku šalto vandens taip, kad 
šinys panašus butų sniegui, 
dėk ant pajaus ir padėk 
čiun, kad viršus parusiu,
šinio pakaks tik vienam pajui

mi
Už

Mi

PRIKIMŠTOS SELEROS

Mrs.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUftEKKA 

3252 So. Halsted St

Viršuj Universal
State Bank ,

Moterys ir mergi

nos kreipkitės fu 
Reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai 
ku pagal sutartj.

L

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKU.ERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31 -mos gatvis 

Tel. Yards 1119
Tlalftusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prief- 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i) 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vaJ. vakarę.

.3 šakutes selerų
Yi puoduko , “cream cheese” 

sūrio
1 šaukštas milko ari>a sal

džios Smetonos
1 šaukštas sukapotų riešutų 

' Yt šaukšto sunkos nuo svogū
nų.

Viską kartu sumaišyk ir su
dėk į selerų vidurį, supiaustyk 
j 4 colių ilgio šmotukus; gra- 

1 žiai sudėk ant tori ei i o ir pa- 
Iduok prie valgio, kaipo užkali- 
|di.

Jei abejoji apie t-avo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4619 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St. 
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

*♦

4 kiaušiniai
I šaukštai saldžios Smetonos
1/2 šaukštuko druskos 
Yn šaukštuko pipirų 
l šaukštas sviesto I
Išplak iš lengvo kiaušinius, 

neatskiriant trynių nuo balty
mų. Supilk. Smetoną ir priesko
nius. Padėk svietą 
skaurados. Kaip 
tirps, supilk mišinį 
kol kraštai mišinio 
peiliu atliuosuok 
skaurados, pradedant nuo kraš- _ _____ ___________ ,______
tų ir iki viduriui skaurados. Pa-1 ri gražuolių konteste Atlantic 
liuosavus padek dar sviesto apa- City liko pripažinta antra gra- 
čioj omleto. Kaip gerai paras, žiausia mergina visoj Amerikoj, 
aptepk obuolių koše arba ko-' 
kiais virtais vaisiais, sulenk 
pusiau ir paduok stalan karštą. 
Lengvas valgis pusryčiams ar-

1 ba vėlyvai vakarienei.

ant karštos 
sviestas iš- 
ir kepk pa- 
užsiries. Su 
omletu nuo

niniiniiiniiiinnni*

[Pacific and Atlantic Photo J

“Miss Hammond” — p-lė An- 
na Wowe iš Hammond, Ind., ku-

TĖMYKIT DRAUGAI !
Drapanos yra nupigintos; 

ant orderio darant 
negu Reddy Made.

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

PUMPKIN PAJUS

t

pigiau |

imbiero

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartj

1V2 puoduko virto, sumaigy 
to pumpkin (dyno).

% puoduko rusvaus 
. 1 šaukštukas maltų 

nų.
1 šaukštukas hialto
2Y2 šaukšto sunkos yno oran- ’ 

džio.
2 gerai išplakti kiaušiniai
1 puodukas milko
Yi puoduko vandens
1/2 šaukštuko druskos.
Viską kartu sumaišyk dedant 

išplaktus kiaušinius ir orandžių 
sunką paskiausiai. Supilk į iš
keptą lukštą ir vėl padėk atgal 
pečiun ant 20 minutų. Paskui 
sumažink ugnį ir kepk iki vie
nai valandai — reiškia dar 40 
minutų. Padaryk vieną didelį 
gilų pajų.

Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

27653051 2955 204^'30*

Čia telpa:
Virš 300 paveikslų, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės 
— nelaimės apsakymai.

3051:
2955

cukro 
cinam o-

S. L. FABIAN & Co.
809 W. 35th St.

(Halsted & .35 Sį) 
Boulevard 0611—0774

PRIE ARBATOS PYRAGAIČIAI

Kas myli sapnuoti ir sa
vo sapnus suprasti ir įspė
ti, šis sapninykas jam-jai 
bus geru padėjėju ir drau-

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

3098

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

— Kasdien dėvėti suknia. Pa-

Orderiuokite ankščiau, 
nesigraudinsite kaip anksti 
užsikėlęs.

Atsiminkit, kad Chas Mc- 
Kay vienas iš geriausių 
kriaučių North Side, padaro 
geriausias drapanas ir pi
giausia. Nepamirkite ad
reso:

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir 
tos.
Žemos

tis

Telephone Yards 0904

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 13 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 ik! B 
vakare. Nedėtomis nno 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

parduodam laivakor

kainos — atsakan 
patarnavimas.

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
It illness has claimed you for a vietini, 

if your health is poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

lt is nature’s own body builder, made 
from roots, herbą, and barki. Over 52 
million bottles already sold. *

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparklmg health 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand lettera from 
grateful friends are on file thanking 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggist has Tanlac. Getatr al 
bottle today, and start on the road ba .k 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH

3051
togi, nes plati ir nedaug prie jos rei
kia pridėti darbo. Sukirptos mieros 
18 metų, taipgi 36, 38, 40, 42, 44 ir 
46 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 2% yardų 40 colių materijos ir Vi 
yardo skirtingos materijos.

2849 — Gatvėj dėvėti patogi ir ge
rai ir smagiai atrodanti suknia. Ypa
tingai rudens laikui tinkanti. Su
kirptos mieros 16 ir 18 metų, taipgi 
36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krūtim?. 
36 mierai reikia 3^4 yardų 40 colių 
materijos ir % yardų skirtingos ma
terijos apikaklei ir rankovėms ap
siūti.

2965 — Elegantiška svečiuosna 
eiti suknelė. Galima siūdinti iš leng
vo šilko arba sunkesnės ma terijoa. 
Sukirptos mieros 14, 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 8 yardų 40 colių ma
terijos ir % vardų skirtingos mate
rijos, taipgi % yardų stugelių apsiu- 
vimui. 1

2939 .... I>abai sportiška suknelė. 
Tinka prie kiekvienos progos. Su
kirptos mieros 16 ir 18 metų, taipgi 
36, 38, 40, 42 tr 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3V4 yardų 40 colių 
materijos.

2765 — Mažam berniukui .rubliai. 
Galima siūdinti iš pigesnės arba bran
gesnės materijos. Daugiaus ptipra- 
tusios prie siuvimo gali ir gerą ma
terijoj vartoti, mažiaus išmanančios 
tegul pamėginimul nusiperka iš pra
džios pigesnę materijų. Sukirptos

mieros 4, 6, 8, 10 ir 12 metų amžiaus 
berniukams. 8 metų berniukui rei
kia 2% yardų 36 colių materijos.>

3098 — Mažam berniukui aiutelis. 
Sukirptos mieros 2, 3, 4 ir 5 metų 
berniukams, 8 metų berniukui reikia 
2% yardų 36 colių materijos.

/ ** * X

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mietą dc 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So 
Halsted St, Chicago, III.

2 puoduku gerųjų miltų
*/> šaukštuko druskos
4 šaukštai saldžios, tirštos 

Smetonos.
7 šaukštai vandens.
4 šaukštukai baking pow- 

derio.
4 šaukštai taukų arba sviesto.
Razinkų, riešutų ir cukruotų 

vyšnių.
Perkošk visus sausus pridur

kus ir įtrink taukus j miltus. 
Supilk atskiestą pieną ir su
maišyk.

Iškočiok ant miltuotos len
tos ir supiaustyk į šmotukus 
Yk colio storio. Galima padaryti 
apskritus, pailgus arba ketvir
tainius pyragaičius. Yra tam 
'tikri blėties prietaisai, su ku
riais lengvai galima kokį nori
ma pyragaitį. Ant viršaus kiek
vieno pyragaičio, pamainant ga
lima padėti po vyšnią, razinką 
ir apibarstyti kapotais riešu
tais. Kepk nekarštame pečiuje.

BUTTEBSCATCH PAJUS !

CHAS Mc KAY
Hoyne Avė. ant kampo 

Chicago Avė. ,

/■'" 1 1 1 "" — 1 "
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St, Chicago, III.

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akuėeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 8110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom SU Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Vieta 

3823 South Halsted St. 
Tel. Boalevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No --------------
Mieros........ ............. «... per krutinę

s (Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

1 puodukas rusvo (brown) 
cukraus
2 šaukštu vandens
5 šaukštai miltų
1 puodukas šalto vandens
% šaukštuko druskos
2 kiaušinių tryniai
1 puodukas milko
1 šaukštukas sviesto
1/2 šaukštuko vanilijos.
Virk cukrų su 2 šaukštukais 

vandeny, pakol nepasidarys 
tirštas. Užpilk puoduką van
dens ant miltų, išlengvo maišy
dama, kad gerai išsimaišytų, 
pridėk druskos ir supilk prie 
virto cukraus ir virk vieną mi
nutę. Išplak trynius, dapilk 
milko ir supilk prie pirmojo 
mišinio. Virk viską kartu dvi
gubame puode 10 minutų. Pri
dėk sviestą ir vaniliją. Iškepk

Miesto Ofisas 
190 No. State St„ Room 1012 

Tel. Dearbom 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:80 iki 8:10 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 1Q ryto iki 12 

TeL Yards 8141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmal. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai.
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A’. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE 
77 W. Washington

Cor. Washlngton and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

BLDG. 
St.

Clark

V

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2161 W. 22 St nno 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repablic 9600
I

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michlgan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V ule rrui s
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboe 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

> - 1 ■ 1 " >

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirergaa
Specialistas Moterišką, Vyrišką 

Vaikų ir visų chronišką ligą 
Ofisas 3102 So^ Halsted St„ Chicago 

arti Slst Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. IvOomiH, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Garsinkites Naujienose

" , • , ja ■ j t ' ' 'j
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!kų ir mokesnių nuo rendų. Mat, kiekvienas nuomininkas 
turėjo mokėti miestui palyginamai nedidelį savo rendos 

$4ot nuošimtį. Suprantamas dalykas, kad juo renda aukštes- 
2.50 
1.50 

.75

vnrtoti. Vaisių džiovyklų 1924 
m. įgyta 7 ir 1925 m. 3, viso 
10.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooeevelt 85M

Subscription Rato* t 
$8.$0 per year in Canada 
$7.00 per year outalde of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.__________________ .
Entered aa Second Claae Matter

March 7th, 1914, at tha Post Office
of Chicago, UI., under tha act of
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, llskiriaat 
sekmadienius. Leidiia Naujieną Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III — Telefonas: Roosevelt 8509.

Užolmokijlmo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams ................. ............... ..
PumI metą ----------------------
Trim* minėdami 
Dviem minėdami________
Vienam mineaiui

Chicagoje per neiiotojuu
Viena kopija __________ ____ ... 8c
Savaitei _____________ ______  18c
Minėsiu! ------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijoje, ae Chicagoje, 
paltui

Metanai ------- $7.00
Pusei metų-------------------------- 8.50
Trims minėsianti _ _______ 1.75
Dviem mėnesiams _ ~_______1.25
Vienam minėsiu!_ _____ ...

Lietuvon ir kitur uidenluoaei 
(Atpiginta)

Metams__________________ _ $8.10
Pusei metų-------------------- ---- 4JJ0
Trims minėdami 2.IB

Pinigui reikia dusti palto Money 
orderiu kartu su atsakymo:

.76

nė, tuo daugiau mokesnio tenka miestui, kadangi gyventi 
puošniame bute yra luksusas.

Iki šiol jau tapo užbaigta 25,000 butų, — užbaigta 
ankščiau, negu buvo planuojama. Trumpoj ateityj bus 
pridėta dar 5,000 butų. Už metų-kitų namų trukumo 
klausimas pasidarys visai nebe opus.

Ortodoksiniai ekonomistai, žinoma, kritikuoja tokią 
miesto valdžios politiką. Jie sako, jog sunkiausią naštą 
tenka namų savininkams pakelti. Gal tai ir tiesa. Bet 
juk jie nenukentėjo daugiau ui tuos, kurie karo lauke au
kavo savo gyvastį arba už tuos, kūrie laike pinigų inflia
cijos prarado viską ką turėjo sutaupę.

Vienos miesto valdžia gerai supranta, kad tai yra di
delis žingsnis į socialistinę tvarką. Kritikos ji nebijo. Ji

Galvijų kontrolės ratelių pa
galba galima padidinti karvių 
pieningumas ir sviesto ekspor
tas. *Tai suprasdama Sąjunga 
rėmė vadinama Lietuvos Cen- 
tralinę Galvijų Kontrolės Są
jungą. šios s-gos žinioje buvo
1923 m. 6 kontrolės rateliai su 
16 kaimenėmis ir 1170 karvių;
1924 m. 10 ratelių 'su 1M> kai
menėmis ir 1768 karvėmis,
1925 . m. 10 ratelių su 209 kai
menėmis (bandomis) ir 10,194 
karvėmis.

žemės Ūkio Parodos. Nuola
tinėms parodoms rengti Kaune,

SOCIALISTŲ VALDOMA VIENA
gerai žino, kad dauguma gyventojų remia jos darbuotę.!? vtl‘uto Ka,ne y|a įsnuomuota 
fra numatoma, kad ateityj ji darys ir daugiau panašių }pui slItVarkyti įdėta virš 200

Šią vasarą grupė Amerikos studentų aplankė Austri

eksperimentų.
Negalima, sako Duncan, nejausti pagarbos adminis

tracijai, kuri galėjo tiek daug padaryti Vienos miestui. 0
jos sostinę, Vieną. Kartu sy studentais buvo nuvykęs ir reijęjai žinoti, kad tas miestas gal skaudžiausiai jautė ka- 

---- ; - ’ . . . . pasėkas. Socialistinė Vienos administracija pastatėJulian S. Duncan, metodistų kunigas. . . . ro pasėkas. Socialistinė Vienos administracija pastatė
J Duncaną Viena padarė labai gerą įspūdį. Pirm at- įtinkamus namus pigiai ir gražiai. Butų gerai, sako Dun- 

lankymo to miesto, rašo Duncan, teko daug girdėti apie > can, pasau|įs domėtųsi tuo, kas daroma Vienoj. Ta- 
sociajistų valdžios pastangas aprūpinti biednuomenę bu- jam išeity ant naudos.
tais. Važinėjant po miestą, tuoj metasi akysna didelis 
skaičius naujų apartamentinių namų. Namai savo ar
chitektūra skiriasi vieni nuo kitų. Jie atrodo labai šva
rus, o languose matosi gėlės.

Municipalių namų direktorius kartu su amerikiečiais 
aplankė tuos naujus namus ir paaiškino, kad jie priklauso 
miestui. Daugelis namų, sako Duncan, turi vaikų darže
lius, o skiepuose moderniškai įrengtas skalbyklas. Prie 
namų randasi erdvus kiemeliai, kur vaikai liuosai gali 
žaisti. Dauguma namų esti nuo penkių iki astuonių aukš
tų. Mažiausias butas turi įeinamąjį kambarį ir virtuvę, 
už tokį butą rendos mokama $1.50 per mėnesį!

Prieš karą namų klausimas Vienoj buvo nepaprastai 
opus. Vidutiniškai imant, šeši žmonės turėdavo gyventi 
viename kambaryj. Suprantama, kad taip gyveno tik 
darbininkai ir biednuomenė. Turtingieji ne retai turėda
vo po 10 ir daugiau kambarių.

Kilo karas, kuris pasibaigė Austrijos nenaudai. Ka
ro pralaimėjimas privedė prie revoliucijos, infliacijos ir 
bado. Austrija neteko geriausių savo pramonės ir žem
dirbystės resursų. Išėjimas į Adriatišką jurą tapo užkir
stas. Revoliucija pastatė prie valdžios vairo socialistus, 
kurie dėl Antantės intrigų turėjo pasitraukti. Vienos 
miesto valdžia tačiau pasiliko socialistų rankose.

Tuo tarpu butų klausimas darėsi vis opesnis ir’opes
nis. Rendos kilo. Pramonė atsidūrė kritiškoj padėtyj, 
kadangi tarptautinėj rinkoj ji negalėjo už tinkamą kainą 
parduoti savo dirbinius. Kuomet pramonė atsidūrė to
kioj padėtyj, tai, suprantama, darbininkų algos irgi nu
puolė. Darbininkai tiesiog nebeįstengė nusisamdyti sau 
butą. Tautų Sąjungos pasidarbavimu Austrijai buvo su
teikta paskola. Bet tai tik dalinai palengvino ekonominę 
padėtį. Austrijos pramonei buvo reikalinga importuoti 
žaliavą iš kitų šalių, padengiant muito ir transportacijos 
išlaidas. Aišku kiekvienam, kad prie tokių sąlygų sunku 
konkuruoti su kitomis šalimis, kurios žaliavą turi ant vie
tos. Austrija tatai gerai suprato, todėl ji stengėsi visais 
galimais budais gamybos išlaidas sumažinti. Vienas žy
miausių išlaidų sumažinimo šaltinis, be abejonės, yra dar
bininkų algos. t ♦

Tai ir buvo bandoma padaryti. Pasėkos pasirodė ne 
kokios. Darbo našumas ėmė smukti; žąsis, kuri dėjo auk
so kiaušinius, pradėjo merdėti. Tame nieko stebėtino: 
gyvendami blogose sąlygose, darbininkai negalėjo tinka
mai dirbti. Miesto valdžia tąsyk nutarė stvertis griėžtų 
priemonių. Gruodžio 7 d. 1922 m. tapo išleistas specialis 
įstatymas, kuriuo einant namų savininkai negalėjo aukš
tas rendas imti. Savininkai tegalėjo tiek rendų imti, kiek 
buvo reikalinga namų išlaikymui ir jų taisymui, 
miai sumažino darbininkų išlaidas, ir jie galėjo 
kiau iš gaunamų algų pragyventi.

Bet miesto gyventojų skaičius nuolat didėjo, 
lyn, tuo labiau namų trukumas buvo jaučiamas, 
vaime suprantama, kad kapitalistai nenorėjo investuoti 
pinigus į tokį biznį, iš kurio jie negalėjo tikėtis pelno. Iki 
1923 m. miesto valdžia daugumą kareivinių (kazarmių) 
pavertė namais. Ji taipgi pastatė keletą apartamentinių 
namų. Vienok tokiam milžiniškam miestui, kaip Viena, 
to neužteko. Pasiliko dar apie 100,000 žmonių, kurie ar
ba visai neturėjo pastogės, arbą gyveno pasibaisėtinose 
lindynėse.

k Miesto valdžia nutarė pati užsiimti statybos darbu. 
Rugsėjo 21 d. 1923 m. miesto taryba priėmė rezoliuciją, 
kuria buvo užgirtas planas pastatyti 25,000 butų. Ka
dangi šalies finansiška padėtis buvo bloga, tai apie pas
kolą miestas negalėjo nei svajoti. Tuo labiau, kad naujos 
namų rendos turėjo pasilikti labai žemos. Vadinasi, bu
vo žinoma iš kalno, kad j tuos namus investuoti pinigai 
jokio pelno neduos. Prie tokių aplinkybių miesto admi
nistracijai nieko kito nebeliko daryti, kaip tik sukelti na
mų statymo ^ondą. Fondui pinigai turėjo suplaukti iš 
dviejų šaltinių: mokesnių ant prabangos (luksuso) daly-

Tai žy 
žmonis

Juo to
Pats sa

Lietuvos Žemės Ūkio Ko* 
peratyvy Sąjungos vei- • 
kimas 1923-1926 m.

II. Kultūros skyrius
16-j e apskričių dirbo 18 ag

ronomų. Agronomai žemės ūkio 
klausimais laiko ūkininkams pa
skaitas, teikia ūkininkams pa
tarimų, nurodymų, organizuoja 
ir prižiūri bandymo laukelius, 
javų valomuosius, vaisių džio
vinimo ir linų išdirbimo punk
tus ir t.t.

žemės ūkio kursai, mokyklos 
ypač pasireiškia spartus jir' ekskursijos. Pirmieji žemės 
ūkio drauiriiu skaičiaus!ukio .* mėnesių kursai pradės 

idamųjų mokyklų mokytojams 
! parengti žemės ūkio klasėms 

1923 me
tikio

Kaune 
i klausė 
Kaune 34,

I. Bendros žinois
Įsikūrimas. Nuo 1921 metų 

\ ienur kitur pradeda įsikurti 
Žemės Ūkio Draugijos. 1923! 
i lėtais y 
; ėmės ūkio draugijų skaičiaus 
i ugimas. Atskirai veikiantiems 
ž*mės ūkio koperatyvams visai
buvo aišku, kad reikalinga tu- ™sti buvo. padaryti
lėti centraline organizacija, ku
li jiems atstovautų, jų reika-l 
Lūs rūpintųsi ir koordinuotų 
jų veikimų. 1923 metais balan
džio mėn. buvo sudarytas lai
kinasis biuras. Šiam biurui

nes organizacijos įstatai. Tais 
pačiais metais balandžio m. 22 
d. įvyko Kaune Žemės Ūkio 
Ministerijos Bumuose steigia
masis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo nuo įvairių sričių ko- 
] eratyvų 31 atstovas. Šitas su
sirinkimas priėmė Lietuvos že- 
i lės ūkio koperatyvų Sąjungos

gali
Ko-

rą, o birželio m. 22 d. įvykęs 
visuotinis narių įgaliotinių su
sirinkimas, išrinko nuolatinę 
v aldybą.

1925 m. birželio m. 7 d. me
tinis visuotinis susirinkimas 
rhitarė greta valdybos rinkti 
dar Tarybų.

Nariai. Sąjungos narius 
I 11U Žemės Ūkio Draugijos, 
peratyvai ir jų Sąjungos.

Sąjunga turėjo narių—orga- 
i izacijų:

1924 m.—26, 1925 m.—51,
: 926 rų.—65, 1927 m.—71.

Kai kurie Sąjungos nariai— 
organizacijos turi savo narius 
i rganizacijas, kurios veikia ma- 
; . sniame rajone ir tiesiogiškai 
nėra Sąjungos nariai, Tuo budo 
L1 mes ūkio organizacijų skai- 
< ius, kuriuos Sąjunga per savo 
Varius jungia, yra kelis kartus 
didesnis, kaip Sąjungos narių 
įkaičius. Be to yra organizaci
jų, kurios yra susirišę su Są
junga kultūros ir prekybos ry
šiais ir dirba su Sąjunga kont
akte. Žemės ūkio pienininkys
tės, gyvulinykystės ir kitų or
ganizacijų, kurias Sąjunga jun- 
j ė 1927 metų sausio m. 1 d. 
buvo: žemės ūkio draugijų 260, 
galvijų kontrolės ratelių • 75 
i ieno perdirbimo bendrovių

Pajai. Pajaus kaina 500 litų; 
liek vienas Sų jungos narys — 
organizacija privalo turėti tiek 
pajų, kad nuo kiekvieno nario 
I utų įnešta ne mažiau kaip 5 
litai; be pajaus reikia įmokėti 
negrąžinamą įstojamąjį nario 
mokesnį po 50 centų nuo kiek- 
\ lėlio organizacijos nario, bet 
bendrai ne mažiau 50 litų.

Pajų, atsargos ir pamatinio 
kapitalo 1927 m. sausio m. 1 
d. Sąjungą turėjo lt. 370,916,-
KO.

tais, šelpiant Žemės 
švietimo m-joms, 
Dotnuvoje. Kursus 
kvotimus išlaikė ' 
Dotnavoje 30, viso 64 mokyto
jai.

Gruzdžių dvare (Šiaulių ap.) 
šelpiant Žemės ūkio ministeri
jai buvo įrengti 1924 m. pir
mieji pieninikų 6 mėn. ir kon- 
trol-asistentams 3 mėn. kur
sai. Kursus baigė 46 moki
niai: pienininkų 30 ir kontrol 
asistentų 16. •

1923 m. Žemės Ūkio M-jos 
dvare Gruzdžiuose Žemės Ūkio 
Koperatyvų S-ga “Gamintojas” 
įsteigė Žemesniąją Žemes Ūkio 
Mokyklą. Mokyklą šelpia minis
terija.

Veisliniai gyvuliai. Po karo 
Lietuvoje be maž neliko veisli
nių gyvulių ir didžiuma buvo 
stoka veislinių reproduktorių. 
Tuo tikslu Sąjunga 1923 me
tais sudarė su viena Švedijos 
firma sutartį supirkimui veis
linių gyvulių išsimokėjimui ligi 
1930 metų sumoje 1 milijono 
švedų kronų Lt. 2,700,000. Že
mės Ūkio M-ja paskatinti ūki
ninkams ir palengvinti įsigiji
mo veislinių gyvulių sąlygomis, 
ūkininkams, turint, ne daugiau 
80 ha žemės, davė pašalpos 
1923—25 m. išplatinta; arklių 
599 už 826JJ59—švedų kronas, 
galvijų 173 už 160,813—73 šv. 
kr., avių 46 už 7,152.30 šv. kr. 
ir kiaulių 28 už 6,895 šv. kr. 
viso 816 galvos už 1,000,1256— 
10 šv. kronų.

Kergimo punktai. Buvo įtai
syta kergimo punktų bulių 61 
ir eržilų 163, viso 226. Sukerg
ta eržilais 1925 m. 5067 kume
lės ir 1926 m. 4913 kumeles, 
buliais sukergta 1925 m. 2155 
karvės ir 1926 m. 1724 karvesj

Javų valomųjų punktų įtaisy- 
symu pradėta rūpintis 1923 
metais. 1923 metais įsteigta 10, 
1924 m. 191, 1925 m. 39 ir 
1926 m. 138. 1923 metais iš
valyta javų 1,100 centnerių, 
1924 m. 35,600 centn., 1925 m. 
69,201.5 et. ir 1926 m. 75,429 
ctn., pasinaudojo jais 5,265 
žmones., >

Vaisių džiovinimo punktai. 
Esant daug vaisių krašte ir 
neturint didesnės jų vartoji
mui rinkos ir nesant įtaisymų 
vaisiams konservuoti, daug jų 
eina niekais. Džiovyklos duos 
galimybės juos konservuoti ir 
žymią dalį šiam pavidale su-

ir 
ir
ir

parod. dal. fina.

220
• 371

293
355

žmonių

58,097
66,806 

114,000 
87,023

apyvarta litais: 1923 
tukst., 1924 m. 1200

Iūksiančių litų. Ant sklypo 
pasūdyta 38 pavilijonai. Pirmo
ji paroda buvo surengta 1922 
metais. Parodos eksponentų, 
eksponatų ir lankytojų žvilgs
nių parodos pavyko šiaip:
Metais 

1922 
1923 
1924 
1925 

bendra 
m. 500
tukst. ir 1925 m. 1500 tukst.

III. Prekybos skyrius
Trąšoa. Sąjunga paėmus trą

šų paskirstymo koperatyvams 
iniciatyvą į savo rankas atsie
kė žymių rezultatų. 1923—1924 
m. zuperio kainą nuo 23—25 
litų maišui numušė iki 18 litų. 
Tuo sutaupė kraštui apie 2 mi
lijonu litų. Trąšų išplatinta
1923 metais už 1,893,653.24 lt.,
1924 met. 22,377,504.40 lt. 1925 
m. 3,322,600.56 litų ir 1926 m. 
3,012,778.48 litų.

Ūkio mašinos. Trumpesniam 
ir ilgesniam (ligi 3 metų) išsi
mokėjimui ūkio mašinų ir pa
dargų parduota: 1924 metais .už 
1,192,249 litų, 1925 m. už, 1,- 
310,608 litus ir 1926 nietais 
už 814,560 litų.

Pagerintos sėklos 
1923 met. 865 cnt., 
8504.4 cent., 1925
cnt., 1926 m. 77671 klg. ir dar
žovių ir žolių sėklos už 41,- 
868.41 lt.

Vietos gaminių supirkimas ir 
eksportas. Supirkta tonomis:

1926 
4071,1 

75,3 
115.1 

50,1)04 
1210.8

punk-

išplatinta
1924 m.

m. 20,667

1923 1924 1925
javų lit. 1788.1 4580 4314,3
sčmenų — 1,3 570.6
lašinių —— 51 141.8
linu — — .117.8
pašaro 196.8 1196.4 1775.1

[Pacific and Atlantic Photo]

Panamos respublikos finansų 
ministeris Dr. Eusebio Morales, 
kuris tautų sąjungos susirinki
me pasmerkė Jungt. Valstijas 
už bandymą patremti tos res
publikos nepriklausomybę.

kiaušiniams ir Paukštienai lai
kyti ir 6) mašinų skyrius su į- 
taisymu ledams gaminti.

“Maistas” turi įsteigęs 5 krau
tuves; jų apyvarta siekė 740 
tūkstančių litų. Fabrikas pri
statė kariuomenei mėsos dau
giau kaip 1 milijoną kilogramų 
ir lašinių 115 tukst. kikjgr. Per 
1923—1925 m. buvo supirkta 
kiaulių 6,691, o 1926 met. jau 
10,908. 1927 m. tikimasi su
pirkti apie 20 tūkstančių kiau- 
lių.

Prekybinė apyvarta ir gry- 
nes pelnas. Sąjunga padarė pre
kių apyvartos, t. y. pardavė 
prekių 1923 m. už lt. 3,625,- 
259.87, 1924 m. 8,719,004.12 lt., 
14)25 m. už 13,198,930.93 lt. ir 
1926 m. 11,328,101.83 lt ir tu
rėjo grvno pelno 1923 metais 
Lt. 28,727.36, 1924 mt. Lt.
47,624.26,- 1925 mt. Lt. 87,- 
475.15 ir 1926 m. Lt. 23,530.43.

rurp »"|
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Karščiausios pasaulio 
vietos

Po šalto ir ilgo pavasario ir 
mes šiais metais susilaukėme 
karštos vasaros. Liepos men. ir 
musų kraštuose buvo nepaprasti 
atogrąžų karščiai, siekę dažnai 
40 laipsnių, kada kitose šiltes
nėse šalyse būdavo vėsiau. Karš
čiausios Europos šalys yra Is
panija ir Italija, kur; vasaros 
karščiams užėjus, gatvėmis ga
limai vaikščioti tik namų pa
vėsiuose.

Karščiausias miestas Europoj 
l>ene bus Sevilija, Pietų Ispa
nijoje. Bugpiučio mėn. ten bū
na tokių kaitrų, kad gyventojai 
apypietės valandomis, kaip pa- 
l aližuoti, guli užsidarę savo bu
tuose. Toks poilsis, vadinamas 
“siesta”, tęsiasi kartais ištisas 
valandas iki pavakarių.

Karščiausiu miestu pasauly 
laikomas Masaula—uostas prie 
Raudonųjų jurų, čia oras visai 
lamus. Žemė nuo saulės spin
dulių pilka ir geltona— nei jo
kio augalėlio nematyti. Karš
čiai siekia 55- 60 laipsnių, o 
žemiausia temperatūra būna 23 
laipsniai.

Meksikai priklausančiame 
Kalifornijos pusiausaly yra va
dinamas “Mirties slėnis”, kur 
naktį sužėlusi žolelė dienos me
tu nuo saulės spindulių sudega, 
pavirsdama į šiaudus.

Yra kraštų, kur žmones kan
kina ne tik karščiai, bet ir li
gos: šiltine, maliarija ir baisus 
geltonasis drugys. Tai JapoBa- 
das, Pondišeri, Indijoje, Brazi
lijos pelkynų sritys ir jos uos
tai: Natalis, Pernambukas ir t.t.

Nepaprasti karščiai būna ir 
Šiaurinėje Amerikoje, pavyz
džiui, Naujorke liepos mėn. 
karščiai siekia 40—60 laipsnių.

gyvenimas]
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
raštais ir puikiais 
gražuolių atvaizdais. 
Įsigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.

Linai ir linų apdirbimo 
t ii. Linų tinkamam apdirbimui 
yra įsteigta su Žemės Ūkio M- 
jos parama linų apdirbimo 
Įlinktai: Joniškyje, kainuojan
tis apie 40 tukst. litų ir Bir
žuose apie 87 tukst. litų. •

Elevatoriai. Norint įsitvir- 
tint grudų rinkoje, tvarkyti 
prūdų, sėklos ar sėmenų eks
portą, be elevatorių rimtas dar
bas neįmanomas. Tais sumeti
mais savo laiku Sąjungos keli 
valdybos nariai, statant elevato
rius Kaune ir Šiauliuose, įdėjo 
daug iniciatyvos ir darbo. Kau
no elevatoriaus pastatymas 
Vyriausybės lėšomis kainavo 
epie 2 mik lit., o Šiaulių apie 
1 Vį mik lit., Abu elevatoriai 
sąjungos išnuomuoti iš Vyriau
sybės 12 metų eksploatacijai.

“Maistas”. 1922—1924 me
lais Aleksote, pagal Mariampo- 
lės plentą, Lietuvos Ūkio Ban
da) pastangomis buvo įsteigta 
“Pirmoji Lietuvos Eksporto, 
Skerdyklų ir Šaldytuvų Akc. 
B-vė “Maistas”—ir pastatytas 
didelis įvairios rųšies mėsai iš
dirbti fabrikai sutrumpintai 
\adinamas “Maistas”. Nuo 1925 
melų gruodžio m. 1 d. jis per
ėjo žemės ūkio organizacijų val- 
c'yman tame skaičiuje ir musų 
sąjungos valdymai! sumoje 40% 
fikcijų. Fabrikas įkainuotai 7 
milijon. lt. Fabrikas turi šiuos 
skyrius: 1) Kiaulių skerdyklą 
su įtaisymu bekonams gamin
ti; 2) galvijų skerdyklą su ka
meromis mėsai šaldyti; 3) deš
rų konservų skyrius su rūkyk
lomis ir dėžėmis iš skardos da
ryti įtaisymu; I) paukščių sky
rius su įtaisymu plunksnoms I 
išdirbti; 5) saldy klos 4 sviestui,

Prenumerata metams $2
Pusei metu $1
Kopija ...........................   20c------------ - . . . y

Lietuviai_pantarai
' 1

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, 1LL.

k i,.......

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, UI.

Tel. BoulevartT 2160
— Valandos — 

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

... 1 1 ' 1
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos 

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
................-............... Į -■>

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8483 *
Nu< 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:80 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, G-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

.... * -..........
Ofiso ir Bes. Tel Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. IVestern Avė.

Tel. Lafayette 4146
__ . . J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos ( nuo (j y va]t va)ęi

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

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:! m»o 9 JJį J1 v,ul- r/te5
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vczelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

■— ’’*■ • ------ - - - Z" ■ "" .............. .. “S
Off. Yards 3557 Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DANTISTAS
Valandos; nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj paj-.il sutartį
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. » ,
-------- j

■
lies. 6600 So. Artesian Avė.

Phone Prospeėt 66b9
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

h.............. i ■ -1.71 n ii . .................... ...



Pirmadienis, Ru

|| Tarp Chicagos
Lietuvių

North Side
Pirmyn choras

Pirmyn cho-

Jack Ganson

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 23 dieną, 7 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs apie 38 
metus amžiaus, ghflęs Lietuvoje, 
Kauno rėd., Papieksnio kaimo, 
paliko dideliame nuliūdime mo
terį Kazimierą Motutienę ir 
dukterį Malviną Amerikoje. 
Lietuvoje paliko senus tėvelius 
ir 3 seseris. Vincentą, Stanisla
vą ir Juzefą. Kūnas pašarvo
tas, randasi 3235 So. Union Av.

laidotuvės įvyks utarninke, 
rugsėjo 27 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Matulos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir duktė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Tel. Blvd. 
4139.

OLESt PAULAI SKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 24 d., 1:30 vai. ryto, 
sulaukus 30 metų, gimus Lie
tuvoj, Kauno rėdybos, Raseinių 
apskričio, Kelmės parapijos, 
bėržiniškių kaimo, 12 metų kaip 
Amerikoje, paliko dideliam nu
liūdime seną motinėlę, tris se
seris ir du broliu Lietuvoj, tris 
seseris * Chicagoj, viena seserį 
Šv. Kazimiero vienuolyne, sesuo 
antra Marijona ir švogeris Ga
rniu ir trečia Juzcpa ir švoge- 
rts RaIČaitis. Kūnas pašarvo
tas 3216 So. Emerald Avė.

Prie draugysčių priklausė Šv. 
Onos, Rožancavos ir Petronėlės 
ir maldinės Rozanžančiaus ir 
Apaštalų maldos ir Tretininkų 
ir Vyčių 16 kp.

Meldžiam visų nuo širdies vi
sas draugystes ir gimines ir 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse, seredoj, rugsėjo 
28 d., 8:30 vai. ryto iš narni) 
Į švento Jurgio bažnyčią iš 
ten j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Olesės Paulauskai
tės giminės ir pažįstami ir 
draugystės paskutinį sykį pa
tarnauti.

Nuliūdę liekame,
Švogeris ir sesuo Juzepa 
Balchaitis.

Northsidieči.' turi įvairias 
organizacijas, pradedant pašai
pūnėmis. politinėmis ir baigiant 
dailės draugija Pirmyn cho
ru. šis choras čia gyvuoja nuo 
daugelio metų, jis yra buvęs 
didelis ir svarbus musų kolio- 
nijos gyvenime ir darbuotėje.

Pastarasiais laikais Pirmyn 
choras gyvavo vidutiniškai. 
Nuolatinis choro judėjimas ap
sireiškė kiekvienam metų sezo
ne, mat, kitaip ir būti negali. 
Dar nėra buvę ’ tų metų, kad 
choras nebūtų neparengęs ko- 
nors žymesnio, k. t. koncertą, 
balių, ir pastatęs scenoje vei
kalą. Tokiu tai puikiu judėji
mu choras prie savęs patraukė 
daug simpatikų ir dalyvių.

Naujas mokytojas.
Musų Pirmyn choras, taip 

kaip ir “Birutė“, nori pakeisti 
mokytoją. Birutiečiai tai biru- 
tiečiai, jie gali ir iš Lietuvos 
pasikviesti, bet nedaug panašių 
organizacijų tą gali ištesėti.

Vienok Pirmyn choras pasie

kia kaip lietuvaitės.
Mes nuolat kalbame, disku- 

suojame ir rašome apie Ame
rikos lietuvių jaunuomenę, apio 
reikalą palaikyti joje lietuvis- 
tės dvasią ir pripasukojame 
daug kitokių dalykų. Bet ve vie 
na tokios jaunuomenės draugi
ja ruošia parengimą. Mes pri
valome visomis išgalėmis pa- 

jo pa- 
juo pui

kiausia. Pasisekimas sustiprins 
i Batelio narių 

dar-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų; 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette

[CLASSIFiEb aDS
Personai

Asmenų Ieško

gelbėti Rateliui, idant 
rengimas pasisektų

Ratelį, pakels 
ūpą, suteiks noro veikliau 
buotis.

Tegul 
buojasi,

1 bui. —

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.

TONSILAI IR ADENOIDA1 
TIK UŽ $25

.š rdies ligos ir reumatizmas paeina, 
nuo ligotų tonsilų. Išimkit juos

i savo apsisaugojimo, Dr. Frank L.
: Nathanson, 3846 W. Madison St. Van 
Burer 7556.

musų jaunuomenė 
neklitfdykime jos 
Reporteris.

dar-
dar-

Babravičiaus koncertas

V ulundos • 
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- j 

lioj nuo 2:30 4:30 po piet]j
REZIDENCIJA: 

2226 MurKhall Hlvd.
TELEFONAS CKAWmj) 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums nori panaikinti kontrak- 
j tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355
■.............. ............... ■—■ ■

Pastaba: Mimo ofisas dabar randas 
naujuj vietoj 

DR. VAITUS!! 
npTnMTTnrsTAS x

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by s tčs.

OFISAS:
668 W. ISth St.
Tel. CanaJ 6174 

SKYRIUS:
32^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABORIUS
Musų patarpjiviinaH 
laidotuvėse ir kokia- • 
me reikale, visuomet ‘ 
esti sanžiningas ir 
nebrangus,' todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Aubnrn Avė.
CIIICAGO. ILL.

S. 0. LACHAVIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

įįgOhO 2314 W. 23rd Place 
Chicago, UI.

te Patarnauja laido-
♦fl tuvėse kuopigiausia

> Reikale meldžiu at- 
si Saukti, o n ano
darbu busite užga- 
nčdinti.

s Tel. Canai i 271
ir 2199

LISTERINE 
. THRDAT

TABLET5 j

aN TiSEP 
TIKAS

Apsaugoja 
ir FraŠall- 
na Gark
ite Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Koaėjl’ną.

čMadt by
l^mber* P!. ..iru ii Co., S^int LouU, U. & A.

Naujas lietuvis ristikas Chi
cagoje. Jack Ganson 
dienomis atvyko 
Kalifornijos, 
(nors pavardė 
lietuviškai), 29 metų amžiaus, 
6 pėdų /1 colio aukštumo, sve- 
riąs 192 svarus. Dalyvhivo įvai
riose sporto šakose, kaip fut- 

męs pilietišką drąsą, nutarė,^0 rungtynėse, kumštininka- 
paimti naują mokytoją. P-as P. jvime etc. šiandien tečiau yra 
Sarpalius mokytojavo ir vedė:profesinis ristikas.
per pastaruosius kelis metus, I Ristiku amatoriu buvo 9 me- 
bet paskutiniais laikais, p. Sar-|^us> Profesiniu ristiku tapo me- 

.. . • . fai unitai A f-vn-žiiiVn Chimcmn

miomis 
Chicagon iš 

Jis yra lietuvis 
ir skamba ne

tai atgal. Atvažiavo Chicagon, 
4, taip kad persiėmus pirmon galvon 
beliko vedi- su vietiniais lietuviais ristikais 
irpalius yra'—Bancevičium, Požėla, Sanpa- 

ir geras chorųPasikalbėjime su Repor- 
jptveriu jis pareiškė: Keli Chica- 

gos ir rytinių valstijų lietuviai 
ristikai skelbiasi, jei neklystu, 

lietuvių

pabus tapo labai užimtas įvai
riais dailės dalykais. 1 
mažai jam laiko 1____ ___
nuli choro, 
didis muzikas 
vedėjas, ir visi turime*būti ir) 
busime jam dėkingi už tą laiką,; 
kurį su mumis jis praleido. I

Ateinančio antradienio vaka-1čempionais -ristikais ------ _ v
re Pirmyn choras laikys netik; tarpe. Aš norėčiau žinoti, ar tik 

__________ \_________ ne tolimų vakarų, t. y. Kalifor-

I’ETKAS KAMINSKAS-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pėtnyčioj, rugsėjo 23 dieną, 8 
valandą vakaro, 1927 m., sulau
kęs 9 m. amžiaus, gimęs Cicero, 
III., paliko ddieliame nubudime 
motiną Antaniną, seserį Liliją 
3 metų, patėvį Joną Levaną. 
Kūnas pašarvotas, randasi, 1328 
So. 49 Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugsėjo 27 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petro Kaminskas- 
Levanas giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuves© ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, '

Motina, sesuo ir patėvis.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius I. J. Zolp, tel. Blvd. 5203

r

pri-nijos ristikui privalėtų 
klausyti tas titulas.

Nuo to laiko, kai Jack 
son tapo profesiniu ristiku, jis 
sakosi turėjęs 112 ristyniu, ku
rių laimėjo 102, pasibaigė nie
ku (draw) 6 ir pralaimėjo 4. 
Tarpe kitų jam teko susikabin
ti su sekamais ristikais-t Taro 
Mayaki, Ira Dem, Stanley Ro- 
gers (lietuvis)
Jack Woods, Renoto 
Angello Taremaske, Ad. 
tel, Martin Palestino, 
Mayer.

Chicagon Jack Ganson 
ko iš San Francisco su
treniruotoju. Treniruojami dal
ba r Normai Park Gymnasiume.

Well, ką pasakys musų chi
cagiečiai ristikai — ar jie su
tiks susikabinti su kalifomle- 
čiu? Ką pasakys pp. Požėla, 
Sarpalius, Bancevičius ir kiti?

— Reporteris.

Gan-

Bob Kruze, 
Gardini, 

Saą- 
Fred

atvy- 
savo

yra keturis
Apie “Nu-

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI?
Palengvina akių (tempimu, kurti 

esti prietantimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudarrni akių karšt}, atitais< 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumparegystę ir toliregysti

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
• kinkykit Dickinson Business College. 
! Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščlo, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va- 

! karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
Wab. 2082.

Situation Wanted.
w w I • 1Darbo Ieško

ESU patyręs bučeris; ieškau 
darbo. Joc. Tel. Normai 7366.

H'ęlp Wanted—Female
Darbininkių Reikia

kuri turi tokių darbuolo-

nesuklysiu, mai.au, pasa- 
kad “Bitutė“ šiuo žvilgsniu 
ypatingai laiminga. Ji lai

‘'Birutė“ 
koncertus, 

oporetas. 
visam 

kaip

Prirengia teisingai akinius. Visuo REIKIA VYRU IR MOTERŲ, ku- 
se atsilikimuose egzaminavimas da ric yra ambitingi ir švaraus budo, 
romas su elektra, parodančia ma dėl užėmimo vietos musų lietuvių 
ž i ausies klaidas. Specialu atyda at deparlmente. GERA MOKESTIS. Ir 
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 , greitas pasisekimas užtikrintas, jei 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p 

4712 So. Ashland Avc.
Te.. Boulevard 758P

tik esat teisingas ir geras darbi
ninkas. f

HALAS & KRA1-T, INC. 1 
Room 453, 111 W. Washingtqn, St.

nori, išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo viena tfieną j savai

mę, 1041 W. 59 St.

ONA BORODZIC

Mirė Rugsėjo 22 dieną, 3 va
landą po pietų, 1927 m., sulau
kus 37 metų amžiaus; gimus 
Lietuvoj, Krakuvos parapijos, 
Kauno rėdybos, palikdama di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius vaikus, au
nu Eduardą ir dvi dukteris, 
Aleną ir Adelę. Dabar randa
si prirengta j paskutinę kelio
ne, namuose 833 W. 35 PI.

Laidotuvės įvyks Rugsėjo 26 
dieną, 1 vai. po pietų iš namų 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Borodzic gi
minės, draugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai likusių nubudi
me jos mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, dukterys, 
broliai ir sesuo.

Laidotuvėse patarnauja 
bortus Rodžius ir Paulavičius, 
Tel. Boulevard 4063.

gra-

susirinkimą, bet sykiu pas mus tad repetuojama 
bus nauja mokytoja, ponia S. vakarus savaitėje. 
Čerienė. Visi choristai iki vie- grimzdus} Dvarą negaliu daug’ 
nam atvykite ,nes pradėsime 
rengtis prie tolimesnio veiki
mo. Kuo didesnis dainininkų 
būrys bus chore, tuo puikesnis 
ir tobulesnis bus choras.

Linkėtina Pirmyn chorui iš- praleist progos. Atsilankydami 
augti skaitlingam ir garsiam su į minėtą koncertą, 

ir pasirodys “Birutės’
(anot Dr. Biežio), bet ir 
daug malorfūmo suteiks.

i Tai muzika-daina. O gi dra
ma ir neatsiliks. Girdisi, kad 
art. St. Pilka ruošia įdomų re
pertuarą chicagicčiams. Arti
mesni art. Pilkos draugai jau 
rūpinasi rezervavimu net puoš
naus Goodmano Memorial teat
ro, kur art. Pilka žada patiekt 
mums ką tai naujo ir tikrai į- 
doniaus. Nėra abejonės, kad 
jam pavyks, nes jau išanksto 
jis daro sutartis su musų vie
tiniais mėgėjais — artistais. 
Art. Pilka žada atvykti Ghica- 
gon sausio pabaigoj, 1928 m. ir

kalbėt. Viena, kad ne mano jė
goms gražumas muzikos tinka
mai įvertinti, antra, žmogus tu
ri jį išgirsti, ir tik tuomet su
pras. Chicagiečiai privalo ne-

pagelba ponios S. čerienės 
choro darbuotojų. — Saulė

Daug žadama meno 
šiitui.

Jau visai netoli žiemos se
zonas—rugiapiutė musų meni
ninkams. Šis 1927-1928 sezo
nas žada būti kupinas įdomaus 
įvairumo,’ nes Chicagoje susi- 
spietę geriausios artistinės 
gos.

Komp. S. -Šimkus, su 
siomis “Birutės“ jėgomis 
liai ruošiasi koncertui, . kuris

jė

au-
uo-

jie ne tik 
patriotais 

sau

arba suknia, kurių fasonai štai- 
lės mainosi keletą kartų metuo-: 
se. Dainą norėčiau greičiau ■ 
prilyginti senam draugui, kurį 
juo ilgiau pažįsti, tuo labiau 
myli.

*Ir štai Babravičius, Vanagai-! 
tis (ne sykį suteikęs chicagie- 
čiams tokio jaukaus, kilto sma
gumo) ir Jozavitas rengiasi su
gražinti chicagiečiams jų senus 
draugus — dainas ir supažin
dinti juos su naujais draugais- 
dainomis ateinantį spalių mė
nesį, jei neklystu. Nei Babravi
čius, nei Vanagaitis, nei Joza
vitas nesakė man tikrai, kada 
jų koncertas bus, ale viena au
sim ,iš šalies, nugirdau, buk 
koncertas busiąs antroj spalio 
mėnesio daly. —Reporteris.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

VYRAI, VYRAI, VYRAI

TAiiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididiniino musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletą gerai apmokamų vietų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

inokinsitčs jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasi- 
matykit su manim šiandie, tuoj.

MR. ANTIIONY
Room 1514 134 N. La Salio St.

busterių“. Aš 
esu Babravičiaus 
Kodėl? '

pasitaikė nugirsti 
teks pareiškimas:

Girių gaisrai

kad 
tam,

Valstijų Žemdirbystės 
‘ kad 

iš- 
že- 
iki

S U V.
Departamentas praneša, 
per 1926 m. 91,793 gaisrai 
degino net 21,300,000 akrų 
mės,,arL-a padarė pražūties 
$26,900,000.

AR JUS norit uždirbti nuo 
$50 iki $150 į sąvaitę. Reikia 
jaunų vyrų į seną biznio įstai
gą. čia ne pardavinėjimas real 
estate arba bonų.

Yra tiesioginis geras biznis.
Geriausi kostuineriški siutai nuo 

$24.50 iki $32.50. Pradėkit tuojau.
Atsišaukite pas

RING AND WILSON, 
3459 Cottage Grove avė.

72 
už

bus surengtas ateinančio mene- tuojaus imtis darbo. Chicagie- 
sio 9 dieną, Lietuvių Auditori- čiai žinojo, kad art. Pilka dar 

Biru- aplankys juos. Nes pereitą pa- 
dainų pamokas jau esi tjk- vasari atsisveikindami visi jo 
kad koncertas bus turtin- draugai-simpatizatoriai, sakyte 
P-as Šimkus sutraukė vi- įsakė jam sugrįžti. Tokiu bu- 
savo senus daininkus, net du art. Pilka žino iš kalno, kur 

einąs. Kaip p. Šimkui taip ‘ ir 
p. Pilkai, linkėtina 'geriausio 
•pasisekimo. Nes jie abudu pa
žįsta pilnai savo darbą ir sąži-

Atsilankęs kartą jjoj. 
tės“ 
ras, 
gas. 
sus
ir tuos, kurie jau per keletą 

' metų buvo tartum sustingę.
Dabar “Birutėje“ jaučiasi nau
ja energija, pakilęs choro ūpas 
ir entuziazmas rodo kokią tai 
didelę kūrybinę jėgą.

P-no Šimkaus “Atsisveikini
mas su Tėvyne“ — kūrinys, 
kurį p. Šimkus parašė būdamas' 
Chicagoje ir su kuriuo mums 
buvo proga pirmiausia susipa
žinti, busenčiame 
koncerte vėl mus 
girdėsime tas taip 
nančiias ;meliodijas:
sugrįžk... O dar gražesnis 
naujas p. Šimkaus 
“NugĮrimzdęs Dvaras“ 
gaičių choras su baso solo, čia 
birutietės turi sunkaus darbo, 
bet jos to nebijo..

• “Birutės“ pirmas pasirody
mas po vadovyste komjp. Šim- 

, kaus, turi visapusiškai pavykt,

žįsta pilnai savo darbą ir 
ningai jį atlieka. —A. Z.

North Side

“Birutės“ 
žavėš, vėl 

sielą kute- 
sugrįžįk...

ir
kūrinys 
— Mėr-

Kultūros Ratelis rengia 
mogą ir šokius lapkričio 6 
ną Diana Society Hali, 1651 
North Kedzie avė., arti North 
avė.

Kitos draugystės ir organiza
cijos yra prašomos nerengti tai 
dienai. paruošimų. ‘

Gal kam šis prašymas pasi
rodys tokiu, į kurį nereikėtų 
kreipti domės. Butų labai gaila.
Dalykas toks, kad Kultūros Ra- vėl ir vėl, negu 
teliin priklauso čiagimės ir čia pasirodo svetimesnė, 
augusios lietuvaitės, kurios vei- daina nėra moteriška skrybėle1

pra- 
die-

' Artinasi rudens ir žiemos se
zonas, laikotarpis įvairių paren
gimų — koncertų, lošimų, ba
lių, šokių etc. Jau dabar busimi 
kai kurių draugijų parengimai 
garsinami iš dienos dienon. %

Tatai daro tų draugijų vadi
nami patriotai, tų draugijų pri
tarėjai, rėmėjai, darbuotojai. 
Pagirtinas yra jų darbas, dome
sio verti jų pranešimai. Lai
minga draugija arba organiza
cija,
J U.

Ir 
kęs, 
yra
minga taipgi ir todėl, kad gali 
duoti prižadus, ba jo$ vedėjas 
yra vienas gabiausių lietuvių 
vedėjų, ba jos nariai, daininin
kai ii* dainininkės, priklauso 
tobulinusiems Chicagos, n rasi 
ir Amerikos, lietuvių daininin
kams ir dainininkėms.

Reikia betgi pasakyti, kad 
vien “Birutės” parengimų chi- 
lagiečiams neište’ ?. 
galės duoti du-tris 
suvaidinti dvi-tris
Penki-šeši parengimai 
sezondi tokioj kolonijoj, 
Chicaga — permažai. “Birutė“ 
galėtų gal ir daugiau parengi
mų duoti, bet kila abejonės, ar 
ji suspės tinkamai prisirengti. 
Tai viena.

0 Okita: “Birutė“ toli gražu 
negali apimti visų meno sry- 
čių. Ar turi ji, pavyzdžiui, to
kių solistų, kaip Babravičius. 
Imu drąsos tvirtinti, kad šiuo 
laiku neturi, ir abejoju, begu 
turės bent šį sezoną. “Birutė“ 
turi patriotų 
asmeniškai 
“patriotas“.
, Ne sykį 
daug maž
jau girdėjau Babravičių, jau 
girdėjau Jozevskaitę, girdėjau 
.Sipavičiūtę dainuojant. Kalba 
žmogus tartum atlikęs pilietiš
ką pareigą, kad jisai išgirdo 
dainuojant Babravičių. Tuo gi 
tarpu tikras dainos mylėtojas, 
dailės mėgėjas einą į Babravi
čiaus konČbrtus ne tam, 
išgirdus jį dainuojant, bet 
kad gėrėtis jo dainavimu.

Manau, kad ne vienam teko 
pergyventi panaši valanda: sil
pnai apšviestam kambary susi
rinko keletas žmonių. Jautrus 
pianistas užgauna piano kau
lus. Praskamba viena meliodija, 
nutila aidas kitos, ir staiga 
pianistas “pataikė.“ Nutruko 
kalbos, nutilo šneka, o pianistas 
lyg užburtame rate kartoja tą 
pačią meliodiją, ir niekas nė 
žodelio prieš tai. Kas atsitiko? 
Susirinkusieji jau nebe “girdi’1 
muziką, bet klausosi. Arba pa
imkime kitą pavyzdį: uždainuo
ja kas nors (tegul ir ne artis
tas)' dainelę, kuri mums ypa
tingai artima. Ką mes sakome? 
Mes prašome dainuoti ir dai
nuoti ją.

O patys klausomės ir klau
somės.
. Babravičiaus repertparas yra 
kaip tik toks, kurio mes, lietu-I 
viai, negalime atsiklausyti. 
Babravičius pats yra toks dai-» 
nininkas, j kurio Koncertus ei
name gėrėtis, o ne išgirsti. Aš 
asmeniškai nereikalauju,
kiekviename koncerte butų dai
nuojamos naujos dainos. Aš 
beveliju klausytis senos, arti
mos man dainos, pakartotos 

naujos, kuri
Matote,,

Žmonės kalti suvirš 
nuošimtį tų gaisrų, žaibas 
kitą 12%. Rūkytojų neatsar
gumas, geležinkelių deginimas 
krūmų prisidėjo prie šių gais
rų.

Mississippi valstijoj* buvo net 
23,180 gaisrų; Alabamos valsti
joj 14,953; Georgia 6,146. De- 
laware valstijoj tik 37, Bliode 
Island 4.1, ir Vermont 73.

[FLIS].

REIKALINGAS partneris bučer- 
nės biznyje. Cash biznis. Daug pi
nigų nereikia. Nemokanti išmokin
siu. Camadorc 1790.

kad

CLASSIFIED ADS
Announcements 

Pranešimai

Pirmyn Mišraus Choro repeticijos 
įvyks antradieny.), rugsėjo 24 d., 1927 
svetainėj, 1822 VVabansia Avė., 8 vai. 
vakare, su nauju mokytoja pbnia Che- 
riene. Kviečiame naujus narius pri
sidėti prie choro.

Pirmyn Mišrus Choras.

Bridgeport. Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ir Kliubų Bridgeporte 
laikys mėnesinį susirinkimą antradie
ny, rugsėjo 27 d., šių motų, 8 vai. va
kare, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 So. Halsted St. įluomi 
yra kviečiami draugijų atstovai ir 
valdybos būtinai pribūti j susirinki
mą laiku, nes yra svarbus.

• — P. K., rašt.

Lietuviška Skolinimo ir Budavoįi- 
mo Bendrovių (Spulkų)^ Valdybų su
sirinkimas yra šaukiamas šį vakarą, 
rugsėjo 26 d., 1927, 7:30 v. v. p. F. 
Stasulio ofise, 4405 S. Fairfield Avė., 
Brighlon Park, Chicagoj. ypatingai ; 
yra kviečiami preziuentai ir sekreto
riai, reikalas yra svarbus “Building 
Association League of Illinois” metinė 
konvencija bus U <1. spalio, mes pri
valome susiorganizuoti į Lietuvių 
Bendrovių Lyga, dar prieš konyenciją

Gediminus B. ir L. As ’n.
Seki. J. J. l‘aleka«.

AR JUS NORIT DIRBTI UŽ 
$65 Į SAVAITĘ

Mes turim tokią vietą dėl jūsų 
dabar. Ir pasikalbėsime su ju
mis nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų kasdie šią savaitę. Jus 
turit būti švariai apsirengęs, 
kad gerai atrodytumėt. Tiktai 
tie kurie gyvena mažiausiai 2 
metus Chicagoj tegul atsišaukia, 
čia yra puikų vieta dėl tų kurie 
nebijo dirbti ir tiems kurie nori 
toliau pasisiekti.

MR. McCANN
Suite 505, 6. N. Clark St.

AR JUS TURITE KARĄ?

AR JUS NORĖTUMĖT TURĖTI 
GERŲ EKSTRA SAVAITINIŲ 

ĮPLAUKŲ

Mes turime nepaprastai gerą 
planą dėl vyrų kurie turi karą. 
Tik jie turi būti virš 25 metų 
amžiaus ir gyventi Chicagoj 
mažiausiai per 2 mdtus. GEROS 
SAVAITINĖS ĮPLAUKOS, jei 
jus tiksite tam darbui.

Ofisas atdaras iki 8 vai. va
karo. Pasimatykit šiandie su

MR. JAMES VERR 
Room 348 

29 S. LaSalle St.
(Continued from page 5)
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For Rent Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

I ARDAVIMU1 pigiai barbemė tik PARDAVIM Ui 7 kambarių medinis 
RENDON — 3557-59 Wallace St. savaitę iš trijų baltų krėslų. Ren- namas Ru.garažium. Puikioj apielin- 

gyvenimui užpa-1 kėje, Roselande. Parduosiu pigiai, 
uel lietuvio bar- 10520 So. State St.

(Continued on page 6)
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Real Estate For Sale

Namai-žeml Pardavimui

4 kambarių flatas. Pečiu šildomas.1 (|n $49, 4 ruimų" ’ 
kalį. Gera vieta 
bėrio. 3262 S. Morgan St.

Gera transportaeija, $15 mėnesiui. 
Phone State 4633

RENDON 6 kambariai, šviesus, 
elektra, maudynė; rendos 22 dol.

3 KAMBARIAI, gesas, elektra, 
toiletas viduje, 14 dol. Mistek, 3119 
S. Morgan st.

PARSIDUODA Lunch Room, sena, 
išgyventas, labai pigiai, tarp dirbtu
vių. Netoli nuo 22 ir Union Avė., 
2.'38 Ford Avė.

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mū
rinį bungalow, aržuolo trimas, fumas 
šiluma, tik $500 {mokėti, kitus kaip 
rendą. David Whitėlaw, Builder, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

KEELER NETOLI FULLERTON 
— 2 flatų mūrinis. 5—5 kambarių, 
furnas ir pečium šildomas, cemen
tuota elė, tuščias nuo 1 spalio, 
$13,000, savininkes; <

VVest 4304.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

PARDAVIMUI saliunas tarpe dide 
lių dirbtuvių. Geras biznis, purduo 
siu pigiai. 2246 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI nebrangiai gražus 
4 kambarių rakandai, taipgi Viėt- 
rola, sidabriniai daiktai, indai 
kurtinos.

4694 N. Ashland avė. 
Ist floor

Fxchangc—Mainai

PARDAVIMUI bučernės rakandai: 
“shovvkeisai”, barai, lentynos, vo- 
gos. 4749 S. Donore st.

» MAINYSIU bungaiovv j lotą, 6 
kambarių mūrinis bungaiovv su vi
sais įrengimais. Mainysiu į I »tą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
R V \LT Y CO.

Heihlock 8300.

MES nupirkome rakandus 150 
kambarių, hotelis po 3 kambarius 
taipgi. Pilnos mieros lovos su 
j pringsals $23, krėslai $3.50, dre- 
s riai $15, vilnų blanketai $2, prie
galviai $1, karĮM-tai 9X12 $10. 4513 
N. Clark st. Ardmore 2075.

MAINYS
Grosemes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT

BARGENAS — mūrinis, 2 flatų, 
5—5 kambarių, porčiai, 2 karų ga
ražas, netoli mokyklų, eciuity $3000. 
Savininkas:

1751, N. Meade. 
Albany 0748

Geras lotas sekamas nuo kampo 1  ---------------— — J——------------
prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, ‘ PARDAVIMUI 7 flatų mūrinis, 
lengvais išmokėjimais. WalterJ. Paul, lotas 50X165, rendų $6,000 į me- 
Rcal .Estate, 3236 W. Bfith St. Apt. 2.' tus, kaina $41,000, cash $11,000.

, T - ______________ - 4433 Greenview avė. 1 blokas i
 vakarus nuo Clark. Lenger.

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, į
dvigubas, >6 sekc.\»»H linija, $12,000
akras — 25% (mekėt, kitus išmokėji-i 2 APT. medinis namas po 7 kam- 
miais. Tel. Sunnyside 6925. barius, urnas šildomas, 2 karų ga-

| ražas, netoli Ix>gan Sq. “L” 1 akras 
--------------------------------------------- i žemės, į Norvvood Park, tikras bar- 
PARDAVIMUI gražus 7 kamba- 2239 N. .Sawyer avė.

rių bungalosv, karštu vandeniu šil
domas, toiletas ir prausynė ant 
viškų, garažas, $3500 cash. 
kaip rendą. 5942 S. Tahni.n 
Te). Prosnect 5765.

j Norvvood Pnrk, tikras bar- 
2239 N. Sawyer avė.

Musical Instruments
M nzikos ln st^rumen t ai, 

PARDUOSIU savo- mahogany 
Steger grojiklį pianą atsakantiems 
žmonėms už $75, cash $30, kitus 
išmokėjimais į du mėnesiu. Atsi
šaukit nuo 10 ryto iki 9 vakaro, 1 
fl. 6512 S. Halsted st.

Tuoj

Namų, 
didejių, 
mažų, 
vidutinių, 

teiraukitės pas (

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4U»0 '

SU mažu įmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu-

. GRAŽUS 6 kambarių bungalow 
kitus pardavimui per savininką, nėra 
ave* asesmentų, nėra katailkiškps baž

nyčios nei parapijinės mokyklos, 
------ ; kaina $9,000, priimsim gerinusį 

1 cash pasiūlymą. Larsen, 1821 Lo- 
we)l avė.

TURIU parduoti savo $785 ver
tės grojiklį pianą už $110, suolelis, 
roleiliai ir cabinet.

6136 S. Halsted s!.
1 fl.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

nupultu iiiiujų u neiniuauy mu*

: TO bungalow puikiai pabūdavo- inoderniŠkHs bungaiovv, garu 
ta ir moderniškai įrengta. Jei šildomas, aržuolo trinias, tiktai 

nori o-ali nirkfi ir už onsh $8950, cash $500, kitus po $60 į kas norų gan pirKU ir uz casn. mėnvsj T M RYan, 105 N. Clark 
Namas randasi puik oje Mar-,st. Cent. 2384, 
(juette Park apielihkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti NEBRANGI biznio prapertė, 2uvjv „.v. knina W)00 n)urinis nn

gatvekunų ir boUlevarų. Pirkė-! mnS| 5—6 kambariu, 2 kary gara-

Automobiles
5 PASAŽ1ER1U Gordon sedan. 

Sis karas išrodo ir bėga kaip nau
jas, nauja ma’eva, mechaniškai ge
ras, galit pirkti už $500, *290 įmo
kėti. kitus išmokėjimais. Veikit tuoj. 
DA.NIELS, 4464 Broadsvay. Tel. 
Edgewater 0540.

7 PASAŽIERIŲ Case sedan, ge
rame stovyje; savininkas turi par
duoti pigiai, *350. 4513 N. Clark st. 
Ardmore 2075.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bekernė pigiai.
1713 S. \Vood st. Boulevard 8544.

jas gaus lengvinusias išmokėji- 
KAS NORI GREITAI mo sąlygas. Kreipkitės: '

PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT 

Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 
Fanną

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasarangą išlcidžiam.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia ką turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

.Tanai 4960

7Ų4 S. Campbell Avė.

4316 Milwnukee avė. 
Kildnre 7491.

COLONIAL Gardens. Nauji, mo
demiški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
cash $4000. ,

Savininkas Kildare 86952 FLAT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drummond Place, i 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas,’ 
viršutinis flatas išrenduotas už $50,1 u, -.
kaina $13,500, cash reikia $2500. , ««* <lviejų lotų. Namas pilnai
G. Earl Grindler, 4956 N. Kentucky fomišiotas, tinka dėl rooming house. 
avė Tel Palisade 0029. I Pardavimo priežastis — liga

: vyro. --------------------------------- - -----------, (

tur
te ie-

PARDAVIMUI grosernė su stakul 
ir fikčeriais, elektrinis kavos ma-1 
liklis, elektrinis cash registeris, 
didelė sviestinyČia, irę box. Geras I 
biznis, vellcit tuoj. !2<>lti W. 4"tli St. 1 
I.afayvtte 6015.

PARDAVIMUI gre ':nė ir bučer- 
nė, daromas geras b.znis, 
duodam lunčių. Pat duodam 
mirties. 1

8043 S. Racine avė.
Stewart 1422.

taipgi 
dėl

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SEBETINA PROGA
Parsiduoda arba pasirendavoja Gą

sdino ir Aliejaus Stotis draugei ir 
Road House, kampas ant križkelės di
deli 11 automobilių kelių 79th Archer 
Avė. Atsišaukit pas savininką. JUO
ZAS VILIMAS, 4405 S. Fąirfield Av. 
Phone Lafaycette 5948.

PARDAVIMUI kendžių ir cigarų 
krautuvė. Ant karų linijos kampo. 
5059 S. Halsted st.

PARDAVIMUI pigiai saliunas su 
barais ar be barų, gera vieta dėl lietu
vių; priežastis pardavimo, esu ne lie
tuvis ir turiu kitą biznį.

12044 So. Halsted St. 
West Pullman, III.

TIKRAS bargenas. Pardavimui bu-■ 
čemė, darbo yra dėl 2 vyrų, mainy
siu ant mažo namo arba priimsiu pir
mus morgečius ant Real Estate. 2753' 
W. 55th St.

PARDAVIMUI grosernė, geroj

Real Estate For Sale

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų,. 2 karų garažas irgi 
piesuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elek
trinė ledaunė, kieto medžiu grindys, 
cementuotas skiepas. Namas, kuria
me gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi modemiški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudavotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1959. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMĄ BE JMOKfiJIMO

KAINA $7,700, tiktai $900 įmo
kėti, 5 kambarių, furnas šildomas, 
30 pėdu lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Pnrk blvd. Kibi. 8091

KAINA $285u 4 KAMBARIU IR 
VANA. Yra elektra, miesto van
duo, grįsta gatvė, apie 4 blokai nuo 
Iiving Purk gatvekario, $300 įmo
kėti ir po $35 į mėnesi. Naujienos, 
Box 97.).

BARGENAS. Parduosiu arba mai
nysiu 6 kambarių naują murini 
bungaiovv, furnas šildomas, 2 karų 
garažas, netoli mokyklų ir bažny
čių. Savininkas.

Repub’ic 6641.

OCTAGON frontu, 6 kambarių 
mūrinis bungaiovv, pastatytas sa
vininko, 2 karų mūrinis garažas, 
tilc vana, įmūryta maudynė, lotas 
50x169, kaina $16,500 arba ge- 
rlausls cash pasiūlymas. 
Charles st. Bcverly 4659.

9712

PARDAVIMUI — 8038 Marųuettc 
Avė. nyirinis, 4 flatų moderniškas 
rainas, gera transportaeija, įplau
kų $3200 į metus, kaina $22750. Sa
vininkas priverstas parduoti, $5000 
cash So. Shore 8265. .

7 KAMBARIŲ rezidencija, furnas 
šildoma, 2 karų garažas, $1500 įmo- 

nAufAAVfuiir «. 1 u • kėti. Kaina $6500. 68.31 So. Aberdecn PARDAVIMUI 1b kambarių na- jjį Englcvvood 7378.

Mrs. M. Doėley, 
2992 W. 38th St.

Phone Lafayette 0849

mano

GRAŽUS 2 FLATU i
$13,500, tiktai $1500 cash, garu Į — 

šildomas, visi modemiški įrengi-. 
mai, 2 karų medinis garažas, gat-; reikalų, z Dalų murini namą su 4 
vė cementuota ir apmokėta, savi- j kambarių cottage, 6—6 kambarių, 
ninkas. 5444 S.California avė. bargenas, $5000 cash.
----------  -------------------------——— 3506 Fiillerton

_ ___ ' Bei. 3663.

PARDAVIMUI lotas per savinin
ke VVestem avė., 

L. CARMI- 
ČHAEL, 19018 S. Sangamon st. Va
karinėj pusėj gatvės.

1 ką. 25x125, prie Wei 
tarpe 73 ir 74 St. M. I

TURIU parduoti dėl užbaigimo 
ikalų, 2 flatų murini namą su 4

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

EDWARDS PUIKUS NAMAI - 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
*25,000. Tikri namai gražiame Be- 
verly Hills, bungaiovv kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Hamilton, 9850 Hoyne. Key. 
9134.

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- 

bdon. PITTASI, 2312 W. Van Buren 
! St. West 0749/ ‘
I _■

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
’ užbaigtas 5 kambarių bungaiovv, 
i5233 S. Kilpatrick Avė., ’/z bloko 
į pietus nuo Archer avė. karų, fur
nas šildomas, aržuolo trinias, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kalnu $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canal’ 1272.

Miscellaneous
įvairus

i STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOF1NG CO.
3411-10 Ogden Avė.,

Phone Lavvndale 0114
, j-------------------------------- -

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 

i sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 69G1.

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
I naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
| garažas, cementuota gatvė, netoli ka
irų ir N. W. R. R. bargenas $11500, 
j įmokėt $2,500. Savininkas 1738 Sum- 
i merdale, Raverrsvvood 1592.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
15—5 kambarių, furnas šildomas, 
'paranku prie geležinkelių ir karų, 
: netoli mokyklų, 2 flatas tuščias, 
kaina $18,500, cash $2,000, agentų 

! nereikia. Savininkas.
Tel. Pensacola 4451

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame spccialė- 

mis kainomis phimbingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba įvedimi 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Plumbing Hcating 
Supply Co., 2108 S. State St. Cnlu- 
met 4200—2029._________________

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
porčius, taisom įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
išmokėjimais. Western Construction 
Co., 6559 S. \Vesterii avė. Phone 
Hemlock 3768.

PARDAVIMUI per savininką mo
derniškas 3 flatų mūrinis namas, 
1 blokas į vakarus nuo Garfield 
Parko, 1 kambario apartmentai,

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiiiaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 

.hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šį skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So.. Albany. Van Buren 8341.

garažas. Keevvanee boileris. 
Kedzie 6479. KANDYS 

Bl AK£S
DALESKITE JUMIS PALIUOSUO-

PARDAVIMUI 2 augštų medinis Į 
namas, cementiniu pamatu, vana, yra 
vietos kambariams ant viškų, garažas 
$6950 arba geras pasiūlymas, geroj ; 
apielinkėj, Northwest side. Gatvė ir. 
elė cementuota ir apmokėta, lengvais 

| 1J Į i | | ' 1^2 yV išmokėjimais savininkas Kildare 4078

Pastaba namų 
pirkėjams

PARDAVIMUI lotas ant 16 St. ir 
I Cicero avė. Jei tįirit kas lotą tarp 
63 ir 75 St. ir ant Westem avė. 
sutikčiau mainyti ant gerų išlygų.

j. w. wi:licka
<><>34 S.* ewoo<l avė.

KAINA $3450 arba geriausis pa
siūlymas. Nupirksite 2 flatų medi
nį namą, 6—6 kambarių, yra va
nos, elektra, gasas, pečium šildo
mas, užpakaliniai • porčiai, cemen
tuota elė, netoli 42 St. ir Princeton 
avė. Lotas 25x125, rendų $45 į 
mėnesį, tiktai biskį įmokėti. Tel. 
Commondore 1184.

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
x 2 fialų-mūrinis namas, netoli trans-, 

nni’li inc inrnlurnlčk ne vrn 110-

TSMYKIT, TfiMYKIT

PARDAVIMUI 5 kambarių ,stu- 
cco bungaiovv, aržuolo Irimas, 11 
pėdų ugnavietė, knygynas, 7 pėdų 
bufetas, elektrinė ledaunė, gasinis 
pečius, skalbiniams klosetas, tile 
vana, iš šono įvažiuojama, 40 pėdų 
lotas, stikliniai ir su sieteliais por- j 
čiei, garažas. 3221 W. 65th Place. 
Hemlock 6592.

6 KAMBARIŲ moderniškas bun
gaiovv, furnas šildomas, 2 stikliniai 
porčiai, ašesmentai apmokėti, už 
gerinusį cash pasiūlymą. 5536 Wa- 
veland avė. Kildare 7343.

TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINAT1NG CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DEliBORN 4941.

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bell Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

PARDAVIMUI S. W. kampas, 106 
ir Art»sion, 58yaxl25, yra įrengimai, 
dėl apartmentų, tiktai $6000, pagei-

i daujama visus cash. Kildare 4189.

Finansai-Paskolos
Financial

Bridgeport Painting 
& Hąrdware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Uflaikom 
molevą, popierą, stiklus ir t. t. 

3149 So. Halsted St. 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČIONIS. ^rei.

OCTAGON namas, sun parlor, 
2 flatų, 5805 Trumbull avė. 6—6 
kambarių, lotas 30X126, karštu 
vandeniu šildomas, kieto medžio 
triiriaH. Hera K <>liiir>l>ii»Kas. Savininkas, 5809 S. Trumbull avc.

$500 įmokėti, naujas mūrinis2 flatu.munnls namas, netoli trans- Pigiausiai ko Kalima himZw 3543 Nage 5 dideliportacijos, moderniškas, yra ug-_ ... ... . bungaiovv, rsagie, n macu
kitu- navfetė, 2 kary garažas, įtaisymai Pardavimui medinis namas, VU’- kambariai, karštu vandeniu šildo- 
te 2 *U 2 fl“«i PO * aPa”

Tik biski įmokėti, o 1 ...... .
kaip rendą, nupirksite 2 Shyfield avė.‘ Teu’MerHmaV’4162..............................
augštų murini namą, 4-4 ar-i--------------------------------- LČ1OJ svetaln«. beismante bowhng
ba 5-5 kambarių. Tie na
mai yra puikiai užbaigti. 
Aržuoliniai trimingai, nau
jos mados plumbingas ir 
elektros fikčeriai, gatvė ce
mentuota ir apmokėta, 1 
blokas iki 2 karų linijų. Mo
kykla ir bažnyčia čia pat. 
Atsilankykit šiandie. Žemai 
kaina, kokios reikalaujame, 
nustebins jumis. Taipgi 2 
flatų mūrinis, naujas, tiktai' 
$14,500, cash $5,000, karštu 
vandeniu šildoma. •
JOSEPH F. TOMALA

GERAS namas su įplaukomis. 
Naujos 2 flatų namas, 5—5 kam
barių, didelis ir šviesus, prie bul
varo, Bervyn’e, tiktai $1500, cash 
reikia $2500. Green Link Co.» 201

alley, 1619 So. Halsted St.

< ATYDOS
Namų statytoja® parduoda 3 nau-

liarrison st. Oak Pačk 4615 arba jus 2 flatų namus prie Garfield 
Austin 3074. ' • bulvaro, 6—-6 kambarių, ■ didelės1

Pardavimui ‘ naujas apartmentinis
sparvotos tiles vanos, lietaus lašų 
vana, dvigubos base sinkos, garo ir

namas ir krautuvė, 2 didelės krautu- i karšto vandens Šiluma, angliškas 
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- i mėnesi, kai-
mentai, 4 karų garažaą, rendų $6540, na $23,000 kiekivenas, geras invest- 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, mentus, reikia apie $5000 cash, ki- 
priimsiu lotus kaipo Jmokėjimą. 3801 ,us ,‘P r®., .N. Crawford Avė. Irvjig 2634 1622 W. Garfield Blvd.

Puikus biznio lotas, frontage 33 pė-
dų 6 kambarių modemiška cottage,!b o111?Aa*!!,!1 

; garu šildoma, prie 75 St. 1% bloko j v«n<ie’du šildomas, 2 karų ga 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai- .rųšies stovy], neto i. kata

! na $15,000, cash, kitus išmokėji- 
rnais. Tel. Radcliffe 0825.

2650 W. 51st Street

vietoj. Parduosiu pigiai ir greitai, metų, ar « « o «v_ t a_ _ _ __ 1 m. _ _ et1511 S. Hermitage avė.

PARDAVIMUI arba rendai Law- 
rence avė. biznio namas, 50V125, 
netoli Kimball avė., prie “L” sto- r 
ties, dabar yra garažas, įstaiga 12 

? tuoj galit užimti tą vietą, 
šaukit Juniper 2409.

Lietuviai darykit bizni su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu į lotą ar
ba namą kaipo dalį jmokėjimo. Walter 
J. Paul Real Ęstate, 3236 W. 55th St. ' 
Apt. 2 • ■

os bažnyčios ir mokyklos, ne
brangi kaina. Del informacijų šau- 
<it Stewart 3125. 7020 S. Racine 
avė.

PARDAVIMUI j Park Ridge. 42? 
Lake Avė., 6 kambarių reizaenci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87 X124, assesmentai iš
mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 
2Ya bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grinder. 4956 N Kentucky 
avė. Pallsade 0029.

6 kambarių reizJenci-

MURINK Cottage su viškom, base- 
mentu, elektra, maudynė, 2 karų ga
ražas. Bargenas. 2324 S. Turner Av.

PARDAVIMUI hinch room, ge- TURIU parduoti žemiau savo kai
riausioj vietoj mieste, biznio da- nos, 5 kambarių bungalow, 2 ka- 
roma nuo $900 iki $1300 į jnėnasį, ‘ rų garažas, kaina $6500, jei pirk- 
lysas 4 metams, renda $50. 2153 šit tuojau. 7820 Avalon avė. Tel. 
Clybourn Avė. ■ Saginavv 6759.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinė 
rezidencija, aržuolu baigta. Geras 
pirkinys, 2 karų garažas. Brukavota 
alėja, $750'cash. x Ateeeik apžiūrėti. 
Prieinamos išlygos. 7821 Perry Avė.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 2 
flatų namas, 7316—30 Maplevvood 

moderniškas, garu šildomas, 
kambarių, didumas namo 

, gerai už- 
lengvais iš- 
, Tel. Vhi-

avė., .-j_ 5
24x58, lotas 30 pėdų, 
baigtas, tiktai $15500, 1 
mokėjimais. Savininkas, 
cennes 4486.

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
dinis bungaiovv, galima padaryti 4 
kambarius ant vilkų, fumas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, įmūryta va
na, modemiška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2188-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Milwaukee Avė. Kil
dare 6405.

SAVININKAS turi parduoti nau
ją 6 kambarių murinę bungalow, 
Albany Parke, lotas 45x125, ga
ražas, gera transportaeija. 

4935 Bernard
Jun. 1038.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraKtus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

' 8804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant

I-mo ir 2-ro ĮdORGEČIO 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

. vakaras

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St. 

Room 820 Central 6260

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

’ 4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705---8700

Chicago
________________ 

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (nof inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

* Phone Victory 7452

/ VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

j naujų lentų ir namų materlolo. 
J’lunmingo ir namų apšildymo rcik- 
nnenis dastatome į visas dalis mies- 

! to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
vvick 1650.

Educational
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystis, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

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

GERIAUSIS bargenas North West 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų 
garažas, cash $800. Atsišaukit:

R. BRUCE, 
745 N. Hamlln avė.

Kedzie 7891

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytoją. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

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

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
sėmė, geroj vietoj tarpe 2 bučemių, 5—5 kambarių, garu šildomas, plei- 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už-1 teriotas skiepas, naujas, moderniš- 
pakalio, nauji fikčeriai, nebrangiai, kas, lotas 30X154, 1 flatas išren- 
Savninkas 2917 W. 63rd St. duotas už $55 į mėnesį, cementuo-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n.................. » ta gatvė, $13,750, cash $1,500, po 
n* on 4 vtvffii--------------------------$75 į mėnesį, su nuošimčiais, nedė-PARDAVIMUI »oft dnnk parlo- (j , 1 t , į Savininkas 2851-55 

ras. Geras biznis. Bargenas. 11443,Nr,|. .
Cottage Grove Avė. Pullman, II). b,n(I<2’

PARDAVIMUI 2 pragyvenimų 
muro namas, 5 ir 6 kambarių, 2 
karų muro garažas, karštu vande
niu apšildomas. Randasi prie pat 
parkų. Kaina tiktai $9300.

MURO namas ant postų, ant 
VVest Sidės, 3 ir 4 kambarių. Grei
tam pardavimui kaina tiktai $4000.

BEN. KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23 Place.

-  ..............—■1 ■ ■" ■ 3 " 'F -■ ■  ----------- ———

GRAŽUS 6 kambariu mūrinis bun- 
galow, netoli “L” ir mokyklos, 
karštu vandeniu šildomas, plieno 
konstrukcijos, metaliniai prie lan
gų stripsai, garažas, moderniškas, 
lotas 55xlŽ5, kaina $12,500, 1 mor- 
gičiai $7500, cash $2000, sivininkas, 
5040 N. St. Louis. Irving 3319.

Miscellaneous
Įvairys 

HELICOPTER .
Kas nori įsigyti aeroplaną — 

foot povver, pakelia 300 svarų, $3800. 
Gasolino jėga pakelia • 500 svarų, 
$4500. 4634 W. Erie St. Aiistin 4204.

$100 
po $10

jums kaip

n a a „ „ • PARDAVIMUI arba nfainymui 2
PARDAVIMUI lestauranaa* b,zn,.s aukštų mūrinis, 6 kambariai ant 

geroj lietuviais apgyyentoj, 2 f|, pilnai prirengtas, yra bu-
bizms išdiabtas per daug metų ir eina Lcerng groserng didelė barnė, 
gerai, Naujienos, Box 971. ...........

T"*

JEI TURITE
Ir galite mokėti 

j mėnesį
Mes. nurodysim

jus galite įsigyti sau nuosavą 
namą, Southwest sidėj, tik 1 
bkkas nuo bulvaro ir 80 minu-

$500 JMOKfiTI
$70 į mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt. 
rondų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sunz pafrlor, 
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans- 
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu j namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta,

GROSERNfi ir delikatesen, kitehi- 
net apt. distrikte, 5 kambarių flatas, 
puikioj vietoj, pigi renda, 5 metams 
lysas, 42 N. Francisco Avė.

BARGENAS. Parsiduoda barber; 
nė, biznis buvęs per 15 motų; taipgi 
namas išsimaino ant tuščio loto arba 
mažo namo, 4856 S. Mozart St.

randasi prie naujo subdivislon, 
mainysiu | bungaiovv South Side.
• * _ ____ n/k 4 e —-aFra n k Petry, 2041 W. 63rd st.

MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH 
Keletas naujų 5 kambarių namų, 

$7250, kitus $55 į mėnesį, su nuo
šimčiais, tile vana, skalbiniams klo- 
setas, prOsinimui lenta, landrės lo
vys, A. B. GRUNDER, Baiiders, 
5932 Lawrence avė. Pensacola 6776.

t'iii va/iavimo iš vidurmiesčio nėra išlaidų. Imkit Kedžle Avė. karą Cių važiavimo is yiaurmiescio. iR. Archer Ave eikit 2 blokus . vaka. 
Puiki transportaeija. Atsiųskit rUs, arba imkit Archer Avė. karą iki 
savo varda ir adresą į Naujie- Spaulding Avė. ofisas 4486 S. Spauld- 

/.-p ing Avė. Tel. Lafayette 0570, arba

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120X180, aptverta Ir garažai, prie 
Country linijos, $3350 cash.^gasas, 
elektra, telefonas, taipgi Va akro 
su 5 kambarių namu. $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė verta 
tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi
sas blokas prie Grand Avė., 11 lotų 
partiavimui už bargeną. C. A. Kirk 
wood, 89?9 W. North Avė., Belmout 
2407.

. MES pardu6dame olselio kaino
mis visiems.

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 
490 Milvvaukee avė. 
Haymarket 1018—4221

Puiki transportaeija. Atsiųskit rus, arba imkit Archer Avė. karą iki

nas, Box 976. kreipkitSs prie navininko 4888 South 
Spauldjng Avė.

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 
bungaiovv, 4 miegruimial, geroj 
South Shore vietoj, aliejum šildo
ma, savininkus priims $2000 cash, 
kitus kaip rendą. Nevada 7814.

GENERAL Service Construction Co. 
1214 Grand Avė., Telephope Monroe 
0611. Specialistai visokios rųšies na 
mų taisymo. Pakeliam namus, ce 
montuojant pamatus, įdedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per 
taisom krautuvių frontus ir tt.

... --------------------------------------

■ V. X. MADONIS
Duos pamokas balso, Roman, 

Italian Bei Conto, Piano, Harmo
nijos ir Kontrapuncto.

Calumet Conservatory of 
Music

11331 MICHIGAN AVĖ.
Roseland Teatro Name

SPECIALI KURSAI: dvi artistų, 
dainininkų, kurių balsas greit nu
vargsta, užkimšta, neturi tikro re- 
sonanso, gero timbro ir kuriems 
spaudžia gerklę ant žemų ir augš
tų gaidų. Atsišaukit

Tel. Pullman 2308?

V. X. MADONIS.

ŠIS YRA teisingai apkainuotas, 6 
kambarių mūrinis bungaiovv, didelis 
miegojimui porčiai, su langais ir sie
teliais, 1 karo garažas, cementuota 
ėlė, įtaino $7000, cash $2000. Matyk 
savininką, 5724 S. Lincoln St

GERAS INVESTMENTAS 
Biznio lotas 50 pėdų, prie Avers ir 
Springfield, kaina $5,500, cash $2500. 
S. R. Bruce, 745 N. Hamline Avė., 
Kedzie 7891. .

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 
101MiX125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

KRAUTUVIŲ F/KČERIA] 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen 
Rcstaurantų, Ken 
džių, Bekernių, Mu 
sų specialumas. Ge 

ras patarnavimas, žemoj 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmoki] to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbų su jęeru mokes
tini Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besįmokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCBOOL
1507 W. Madiaon Street


