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Lenkų mokyklii persekiojimii 
Lietuvoj nera-Elta

Didelės lenkų demonstra
cijos Vilniui prieš Lietuvą
Gedint Vilniaus, visos pramo 

gų vietos Lietuvoj uždarytos
Del lenku mokytoju “per- Lenkti demonstracija Vii 

sekiojimo%Lietuvoje niu] prieš Lietuvą
tratini' an<1 Atlantic rnoto i

St. Louis vėtros pasėkos, i- Vėtros sugriauti namai St. Louis. Kairėj — sugriautas apartmenti- 
nis namas, o dešinėj - akmeniniai namai, kurie mažiau nukentėji.

Francija laukia sovietų! Areštai Šiauliuose 
ambasadoriaus atšaukimo

Kakovskis 
žiūrint, 
žiu nuo

turįs eiti laukan, nc- 
kad išgelbėjo Pary- 
knmunistų riaušių

86 lenkai atleisti dėl 
ino cenzo; bet dėl 
priežasties atleista 
lietuvių mokytojų.

put
220

Varšuva skleidžia pasakas apie 
lietuvių puolimus lenkų de

markacijos Unijoj į

PILSUDSKIS VILNIUJE •
VVASHINGTON, D.

lių 8. [Paštu iš Lietuvos Pa
siuntinybės Amerikai]. — EI- šak telegramos iš Vilniaus, ku-

C., spa-
V ARŠU V A, spalių 9. — Pa-

tos pranešimu, spaudoje pasi
rodžiusios žinios dėl lenkų mo
kyklų ir mokytojų 
l>ersekiojimų nra ta tinka tikre
nybę. 1 
padėtis yra sekanti. Visi

rj prieš septynerius metus len
kų generolas Želigovskis atple-

Lietuva gedi lenku oku 
puolu Vilniaus

Jugoslavų santykiai su 
Bulgarija gali trukt

Meksikos maištininkų 
generolai ištruko

Lietuvoje šė nuo Lietuvos, demarkacijos 
linijoje įvyko susikirtimų tarp 

Kalbamuoju klausimu (lenkų ir lietuvių. Iš abiejų pu- 
be- siu šaudyta šautuvais ir kuL 

cenziai mokytojui nuo 1922 m. kosvaidžiais. 
buvo skiriami su būtina sąly
gą paskirtu laiku įsigyti cen
zą. 1926 metais leista mokyto
jauti 86 lenkams su sąlyga j- 
sigyti cenzą ligi 1927 m. rug
pjūčio mėn. Del -renro neįsigi- 
jimo 1926 m. atleista apie 250 
ir 1927 m. 220 lietuvių moky
tojų. Del tos pačios 
1927 m. atleista 68 
kytojai. Nei viena 
kykla neuždaryta, 
lenkų mokyklos neveikia netu
rėdamos pakankamai mokinių, 
l^enkų mokytojų ir nemokyto- 
jų internavimas koncentracijos 
stovyklose ir internuotų lenkų 
mokytojų atsišaukimas yra 
grynas Lenkų valdžios prasi- 
jnanymas.

priežasties 
lenkai mo- 
lenkų mo
kai kurios

167 žvejai prigėrė per 
audra Sibire

BLAGOVEŠOENSKAS, Si
biras, spalių 9. - Per smarkią 
audrą, kuri siautė pajūrio sri
ties pakraščiuose, keletas žve
jų laivų paskendo ir, kaip ap
skaičiuoja, 167 žmonės prigėrė.

Mėsos viešpačių karas 
pasibangęs

LONDONAS, spalių 9. — 
Daily Herald sako, kad pasau
lio mėsos viešpačiai jau susi
taikę ir sudarę nują paktą šal
dytos mėsos siuntimui j Britų 
rinkas kontroliuoti ir reguliuo
ti.

[Pranešimai iš Londono bir
želio mėnesį skelbė, kad svar
biausi Jungtinių Valstijų, Di
džiosios Britanijos ir Argenti
nos mėsos gamintojai baigią 
tartis dėl pasidalinimo pasau
lio mėsos rinkomis. Tose dery
bose Amerikos firmų dalyvavo 
Armour and. Co., Swift and Co. 
ir VVilson Co.]

Du lakūnai užsimušė 
trys kiti išsigelbėjo

BUCHAiREOTAS, Rumanija, 
spalių 9. — Vakar netoli 
Bucharesto nukrito didelis 
ro aeroplanas. Pilotas ir

nuo

ob-

ir kul-

Minint Vilniaus užgrobimo su
kaktuves, visos 
vietos krašte buvo 
tos.

pramogų 
uždary-

Serbų pasiuntinys Sofijoje pa
reikalavęs savo ir savo Sta
bo narių pasportų

Gomez ir Almada su savo jė
gomis pabėgo j kalnus, fede
ralinės kariuomenės genami

KAUNAS, spalių 8.
Tribūne korestp.

Kyšy su Tauragės sukilimu, 
Šiaulių kriminalūs policijos vir
šininko įsakymu, rugsėjo mėn. 
9 d. tapo sulaikyti ir pasodini! 
j Šiaulių sunk, darbų kalėjimą 
šie asmenys: Apskr. V-bos na
rys J. švam baris, bu v. Seimo 
atstovas 
JOnuškis, 
I eisejas

PARYžIUS, spalių 9. — 
Francijos ministerių kabinetas 
vakar laikė ilgą mitingą ir po 
to vyriausybė paskelbė tekstą 
korespondencijos su Maskva 
sovietų ambasadoriaus Rakovs- 
kio atšaukimo iš Franci jbs rei- 

<kalu. Francija griežtai parei
kalavo, kad sovietai atšauktų 
Rakovskj, ir dabar laukia iŠ 
Maskvos formalio atsakymo.

Iš užtikimų šaltinių dabar 
sužinota, kad Hakovskis pada
rė ir gero Francijos vyriausy
bei, padėjęs jai išvengti nema
lonumų ryšy su Amerikos le- 
gioninkų paradais Paryžiuje. 
Dalykas toks, kad komunistai 
buvę prisirengę suardyti legio- 
ninky paradus, ir vyriausybė 
vargiai butų galėjusi išvengti 
didelių riaušių. Kakovskis te- 
čiau pasiūlęs vidaus reikalų 
ministeriui Sarrautui savo pa
galbą, ką tasis tuojau ir priė
męs, būtent, užginti komunis
tams rengti kentr-demonstra- 
cijas prieš legioninkus. Jis ta
tai ir padaręs: franeuzų komu
nistų vadams davęs įsakymą, 
kad jokių demonstracijų prieš 
legioninkus nebūtų.

Del šitokio Rakovskio pasl- 
tarnavimo vidaus reikalų » mi-

B. Žygelis, Markelis, 
1. Nuovados Taiko* 

Linkevičius, Požėla.
Redko, Marcinkevi

čius, Krupavickis ir kit. B. Zy- 
gelį, Linkevičių ir Požėlą rug
sėjo mėn. 21 d. išleido, kiti vi* 
si dar paliko ir nėra žinios kai 
manoma su jais daryti.

Areštai Kaune
Sąryšy su įvykusiomis Tau

ragėje riaušėmis Kaune buvo 
areštuota apie 20 žmonių.

Teisinai ir šaudymai
Rugsėjo 15 d. buvo nagrinė

jama 22 asm., iš kurių: J. Mil- 
keraitį, K. Žukauską, P. Kulšį, 
VI. Gailių, J. Bartkų, Vacį. Lu- 
žą> Ign. Kazlauską ir Br. Sido- 
rą pripažino dideliais kaltinin
kais ir nuteisė mirti, bet šiems 
padavus pasigailėjimo prašy
mus, mirties bausmė buvo pa
keista visam amžiui sunk, dar
bu kalėjimu, Kitus, kaip Be
it r fa B. chardą, J. Fliotovą, *A. 
Sadauską, J. Budminą, A. Lu
košių, .1. Petrauską, St. Zaka
rą, J. šlaiihlą ir V. Kaminską 
nuteisė iki gyvos galvos sunkių- 
ttj darbų kalėjimu.

Be to, .1. šUndi nubaudė 2(1 
metų sunk, darbų kalėjimo, 
Voki. Nuoką 15 metų, Gust. 
Berkovą — 10 metų, J. Buikį 
— 3 metams ir kitu bylas dar 
atidėjo papildymui žinių.

Karo teismo nutarimu, vi
siems nubaustiems pritaikytos 
pasekmės numatytos B. st. 28’ 
29 ir 30 str. str. konfiskuotas 
jų turtas valstybės naudai.

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 9. — Vyriausybės praneši
mu maištininkų vadams, Ar- 
nulfo Gomezui ir Hectorui Al- 
madai,

VIENNA, Austrija, spalių
— (Jautas iš Belgrado pra

nešimas sako, kad Jugoslavijos 
pareikala

vęs savo ir viso savo štabo na
rių pasportų ir pasirengęs kas 
valanda apleisti Bulgariją.

Kiti pranešimai iš Belgrado 
sako, kad Jugoslavų minisle- 
ris Sofijoj gavęs iš savo vy- 
riausybės instrukcijų reikalau
ti, kad Bulgarija < likviduotų 
komitadžų (|>artizanų) bandas 
Makedonijoje ir patremptų jų 
veikimą, nes kitaip Jugoslavi
ja busianti priversta nutraūk
ti diplomatinius santykius.

9.

metus
Visos

kurie su savo jėgomis
įsitvirtinti EI Triunfo

netoli nuo Perote, Vera nisteris Sarraut, sako, kabine- 
Cruzo provincijoje, pasisekė;to mitinge stojęs už tai, kad 
pasmukti iš savo pozicijų. Jie sovietų ambasadoriui butų lef 
pasitraukę pietų vakarų linkui jsja jr toliau pasilikti Paryžių- 
ir pasislėpę kalnuose.

Federalinės kariuomenės da
lis, generolo Escobaro vadovau
jama, užėmė EI Triunfo kai 
maištininkai jau buvo pasiša
linę, tuo tarpu antra kariuo
menės dalis, generolo Jesuso 
Aguirrt? vedama, stengiasi 
maištininkus pavyti.

Huerta kritęs kautynėse
Oficialinis pnmešimas sako, 

kad maištininkų gen. Alfonso 
de la Huerta i r gen. Pedro 
Medina buvę nukauti susikir
time su federaline kariuomene 
netoli nuo Cordon de Canada, 
Sonoros provincijoje. Tame 
mūšy buvę nukauti ir keli kiti 
maištininkų vadai.

[Pirmiau Meksikos laikraš
čiuose buvo pranešimų, kad 
de la Huerta ir septyni kiti jo 
sėbrai buvę sugauti, karo lau
ko teismo pasmerkti ir ant tų 
pėdų sušaudyti.]

Visoj respublikoj esą ramu
Be susikirtimų Sonoroj ir 

genamų Gomezo-Almados ban
dų Vera Cruze,t šiaip visoje 
respublikoje ramu, sako vy-' 
riausybės pranešinfhs. Trafikas 
geležinkeliais, sutrukdytas dėl 
kareivių mobilizavimo, busiąs 
ūmai vėl atsteigtas.

Vyriausybė rengiasi konfis
kuoti turtus visų asmenų, ku
rie bus rasti kalti dėl dalyva
vimo maište prieš valdžią.

Pulk. Villanueva sušaudytas,
Telegrama iš Zacatecas Mie

sto sako, kad pulk. Carlos Vil
lanueva, buvęs 40-to bataliono 
vadas, bandęs sukurstyti Za
catecas garnizono' maištą, bet 
tai jam nepavykę. Villanueva 
buvęs suimtas, pasmerktas ir 
sušaudytas.

rande,

Įje, bet premjeras Poincare kl 
taip į tai pažiūrėjęs. Jis griež
tai pareiškęs, kad jeigu Ra- 
kovskis tui-js tokios didelės įta
kos Francijoj, tai juo greičiau 
jis išsikraustysiąs juo busią 
geriau nes tą savo įtaką jie 
galįs kurią dieną pavartoti 
prieš Francijos' vyriausylM-. 
Rakovskis dėl to turįs eiti Lu
kam

[Chica- ministeji 
DoTiald

Cjayj. — Diktatorius Smetona 
paskelbė rytojaus dieną [spa
lių 9] kaip tautinę gedėjimo 
šventę dėl7Vilniaus krašto, ku
ris prieš septynerius 
buvo lenkų pagrobtas,
pramogų vietos įsakyta užda
ryti., , r;

< s •' .
’luo tarpu kai lietuviai ne

paliauja dirbę dėl buvusios sa
vo sostinės atgavimo, Amen- 
kos lietuviai kurie grįžo į sav<1( uikrašti8 Vreme sak ka(| 
tėvynę padėti krašto valdžią |jtinė atmosferu Blllkanu<>sc 
organuuoti savo jtaka daro taj ,iru kai ka(|
radikahmų Uetuvos konstitu- b|lvo ie- k 
eijoj atmainų. j

/ .s •- v-, . Francija siūlosi tarpininkautijuos.) _ Priemps _ Franeuzų parlamen..

Vilniaus 
nežiūrint

kareiviai ir lietu- 
žygiuoja palei Len- 
[demarkacijos lini-

Gen. Pilsudskis, Lenkų dik
tatorius, ir visas Lenkų kabi
netas ir generalinis štabas iš- 
vvko i Vilnių dalyvauti milži
niškoje demonstracijoje prieš 
Lietuvą. Tuo Lenkai nori paro
dyti Lietuvai, kad Vilnius yra 
Lenkijos miestas, nors Lietuva 
ir savinas jį kaip savo sostinę.

Gen. Želigovskis, 
užgrobėjas, kuris,
Tautt; Sąjungos reikalavimų, 
atsisakė pasišalinti iš Vilniaus, 
toje demonstracijoj taipjau da
lyvaus.

I aetųvos 
vių fašistai 
kijos sieną
ją], grūmodami I^nkų sargy
biniams ir šaudydami 
kur tik lenkai pasirodo silpnes
ni. Pastarieji traukiasi, atsi
šaudydami kulkosvaidžiais.

Lenkijos kalėjimai yra pilni 
lietuviu, lygiai kaip Lietuvos 
kalėjimai pilni lenkų.

[Šita Varšuvos žinia apie 
lietuvių puolimus lenkų demar
kacijos linijoj ir apie “pilnus 
lenkų’’ Lietuvos kalėjimus, be 
aliejo. yra Lenkų propdganda 
prieš Lietuvą.]

30 darbininkų palaidota 
fabriko griuvėsiuose

Popierio fabrikui sugriuvus 6 
užmušti, 15 sužeisti, kelių 
kitų dar nesuranda

APPLETON, Wis., spalių 9. 
— Praeito >penktadienio rytą 
Kimberly miestely, netoli nuo 
Appleton, sugriuvo Kimberly- 
Clark popierio fabrikas, griu
vėsiuose palaidodamas tris de
šimtis darbininkų, šeši darbi
ninkai buvo iš griuvėsių išimti 
nebegyvi, penkiolika rasta pa
vojingai sužeisti, kurių du tu r 
būt nebepasveiks. Kelių kitų 
dar pasigenda ir manoma, kad 
jie taipjau yra užmušti griu
vėsiuose.

TRYS ASMENIS NIJTROŠKO

LONDONAS, spalių 9.
Garais nutroško du darbinin
kai. kurie buvo nusileidę dre-

tinęs valdžios sistemą, Lietu-į 
va pep pirmus aštuonerius sa-J 
vo nepriklausomybės metus 
turėjo jau trylika kabinetų, o 
£ai reiškia beveik nuo.auių 
valdžios chaosą. Dabar, Anta
nui Smetonai diktatoriaujant, Jugoslavijos ir Bulgarijos, ki- 
konstitucija tapo pertaisyta tusius ryšy su Makedonijos ko- 
[?J, ir priimama daug amen- mitadžų (partizanų) veikimu, 
kūniškų administracijos formų. [ Vakar komitadžai vėl puolė 
Einant nauja konstitucija, nedidelį Klisura miestelį Bulga- 
Lietuvos prezidentas turės be-'rijos sienoj, kur jie numetė 
veik tiek pat galios, kiek kad keletą bombų, bet paskui pa
turi Jungtinių Valstybių prezi-1 bėgo.
dentas. -----------------

spaliųVIENNAĮ Austrija,
9. — Francuos ministeris Bel
grade, p. Dart, pasisiūlė Jugo
slavų vyriausybei padėti jai iš
lyginti nesusipratimus tarp

Čilės Llaima vulkanas 
ėmė veikti

Sprogusios bombos au
kos Panevėžy

Užmuštas vienas karininkas, 
15 žmoniii sužeista A

Neveikė nuo 1864 metų ir buvo 
laikomas užgesusiu

AIBES, Argenti-
Čilės ugniakal- 

kurs nuo 1864

[Chicagos Tribūne korespon
dentas Donald Day, kurs pap
rastai sėdi Rygoj, dabar, atvy
kęs į Kauną, rašo, kaip šis jo 
pranešimas rodo, menkai daly-, 
kus Lietuvoj tepatyręs. Lietu- (Pittsburgho, 
vos konstitucija nėra dar pa
keista, ji tik smurtininkų val
džios patrempta. Pamatinius 
krašto įstatymus smurtininkai 
dar rengiasi keisti.]

Išsprogdino streiklau
žiu gyvenamus namus

BUENOS 
na, spalių 9. 
nis Llaima, 
metų buvo laikomas kaip užge
sęs, dabar ėmė smarkiai veikti, 
mesdamas milžiniškus durnų 
ir pelenų debesius. Išsiverži
mai lydimi drebėjimų ir pože
minių dundėjimų. Apielinkių 
gyventojai, išsigandę, krausto
si į atokesnes vietas.

KALNAS rug-p. 22. (Elta). 
Vakar, rugsėjo 21 d. apie 11 vai. 
per šaudymo pratimus 4 pčst. 
pulke Panevėžy dėl neatsar
gaus vartojimo sprogo šom|u>- 
l’iiė granata, kurios sunkiai su
žeistas vienas karininkas ir vie
nas kareivis ir lengvai vienas 
karininkas ir 13 kareivių. Sun
kiai sužeistasis karininkas, ne
atgavęs sąmonės, 12 vai. mirė. 
| įvykio vietą išvyko tardyto- • Ijas.

NEPAPRASTAS ATSITI
KIMAS. f 

Vodkos prisigėrusio ruso burna 
ekspliodavo, ir jis mirė

PITTSBUBGII, Pa., spalių 
9. — Clalrtone, netoli nuo 
,_____ vakar bombosI . sprogimo buvo suardyti trijų 
aukštų namai, kuriuose gyveno 
kasyklų streiklaužiai. žmonių 
niekas nenukentėjo.

Chicagai ir apielinkei federa- 
Lini ' bE vas Šiai dienai pra-

hf,
MASKVĄ, spalių 9. I<o- 

doj vienas asmuo, vardu Stob, r 
kurs buvo stipriai gėręs degti-1 Bendrai gražu, nors debe- 
nės, užsirūkęs paperosą bandė. aiuota; nedidelė temperatūros 
užpusti degtuką. Jo kvapas;atmaina; vidutinis ir stipresnis 
užsidegė ir burnoj įvyko spro-,niainąsis vėjas.
girnas. Stob krito ant femfej . *

_ autim&kai Oo j.
servuotojas užsimušė, bet trys.'nažo Šuliniu jį valyti. Policiniu- l)e sąmonės, ir netrukus mirė, i aau)ė teka 5:^6, Įei
kit! įgulos Žmonės išliko svWi-’kaa, kurs bandė juos gelbėti, Visa burna ir gerklė buvo džiasi
ki,. išsigelbėję parašiutais. taipjau nutroško.

Mėnuo leidžiasi 
5:21 ryto.

Merginos atrajosią tabaką
ST. PAUL, Mina., spalių 9. 

»-f—T Vietos pastorius P. Philpott 
per pamokslą pranašavo, kad 
merginos, kurios dabar ruko 
cigaretus, netrukus 
kramtyti tabąką.

pradėsią

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iŠ <faug«lio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

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

8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus Išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
Jei adresantas nebūtų surastas.

Teiegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kalnuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUSROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUCIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234S West 69th Street.

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicacro, 111



Pirmadienis, Spalio 10, 1927

Nuolatinis Greitumas!
vienų tų geresnių, gardesnių ciguretų, be sukosėjimo lAntklus ir visą vežimą

apie

Product of P. Lorillard Co Ėst. 1760

Klausimai
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Metai strips,

(vienata

M®

Chica

ii ūmos nornję

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Loufs Avė. 

CHICAGO, ILL.

nuoš. pašoko 
n-uoš. pašoko 
nuoš. pašoko

n uos. pašoko

švedai 
aukščiau

visose
namų

Amerikos piliečiams reikia
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos virtos.

Tik vienas trečdalis namų tin< 
karnai aprūpinti šildymo a- 
paratais.

12th STREET
Tel. Kediie 8902

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

išMiSkins jums, 

gavo namuose su mažomis

turi viena

Koki apielinkė—toki 
statyba

tyt nematysim, kaip 
ma su savo geromis 
mis ypatybėmis.

Kova tebesitęsia už van 
dens “miterius”

Kokie patogumai mums 
reikalingi?

galima apsieiti be beiz 
monto?

Kas reikalinga padaryt Ir 
žinoti

Namo Vieta Pirmas 
Rupesnis

r. W r.‘

gai neblogiau 
už mies- 

sakau, rei- 
kad nej

us, 
ranku ?

gera ji 
laiko at- 
Geriamas 

pagerinimai
šitie

many-

Pereitos savaites biznio 
apyvarta

didumas ir jų skni- 
svarbiaUsias dalykas 

. Musų žmonės 
vidutiniškai 4—5 

Klaidu padarė ir 
darydamas peril- 

kamba rius.
laiku taip 

nia- 
įpusėtinai daug 

bet kol kas prie jų 
senoviška 

tinka musų

Įdomu yra pažvelgti kiek ir 
kokiu greitumu statomi namai 
Suvienytose Valstijose. Green- 
baum Sons Investment kom
panija turi surinkusi statisti
kas per paskutinius aštuonius 
metus. Jeigu paimti 1919 m. 
kaipo pamatų, tai gausime:

1919 metais 
matavimo).

Tai yra visi dokumentai, ir 
tie dokumentai gaunami į trum
pų laikų, Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnj kambarį ir tu-

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas, 
rėti patogesnę kelionę.

beizmontas 
a negu jis ver- 

rs kito 
irtu- 
rusi- 

pirmas aukštus bus 
šiltas ir sausas? Kaip to atsie
kti ir kokių šilumą naudoti?

— V. L.
ATS. Namas be beizmonto 

arba rusių yra pilnai praktiš
kas. Jokio namo pastatymas 
atsieitų 15 nuoš. pigiau. Pama
tas mūrijamas tokiu pat budu, 
tik ne taip giliai. Visa juoda

Telefonai j viaus departmentus — Calmnot 0644-0645
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

i ’.miHi Eiliniui »H!h. !U(HI t'iininiru w 
rel, Baulnavr 4847

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

Leidimą sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, D. C. Norint šį do
kumentą gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da-

dų privalo siekti 30 colių ir 
kambariai bus tuomet šilti.

Apšildymui namo galima 
naudoti karštų orų, arija radia
torių, kurs tilps, žinoma, pir
mam aukšte.

Bet visgi čekai, 
kai kurie kiti stovi 
mus. 
važiavo 
mus ir 
patarimo tuomet 
tik nustebintai 
naują žolę.

Taip šių tautų 
šiai būt pirkt žemę ir 
to sienų. Tiktai 
kia būti atsargiems 
dėti pinigų į tokią vietą, iš ku 
rios be nuosavybių jų neat 
gausiu.—G. Lutas.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA 

25c į 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, 111. 

Petternų Skyrius

Dabartiniu laiku žmonės 
kreipia nepaprastai .daug do
mės š patogumą gyvent*. Nauji 
namai, kuriuose trūksta viena 
ar kito dalyko negreit suran
da pirkėją. Gal neapsiriksiu 
tikrindamas, kad svarbiausias 
natopurnas tai kambarių apšil
dymas žiemos laiku.

Tiems, kurie mąsto apie pir
kimą žemės už miesto ribų, pa
tartina gerai apgalvot už kiek 
metų minėta vieta galės pakil
ti ir sykiu pabrangti. Nema
žos reikšmės turi ir kasdieni
niai dalykai-elegtra gatvių iš
taisymas ii- 1.1., nes be jų ir 
gražiausioj kolonijoj negalės 
gyventi. Reikia mesti žvilgsnį 
ir j kaimynus—kokie žmonės 
ten greičiausiai apgyvens. Ne 
visų tautų žmonės vienodai pro
gresuoja. Vieni iškelia svar
bius biznio centrus, pasistato 
gražias rezidencijas, kur mie
la ir koją įvelti, kiti riogso 
tose pačiose lindynėse per il
gus metus ir nedaro jokios pa
žangos. Tarpe pastarųjų, su
prantama nuosavybė negali 
kilti, kad ir pačiam miesto cen-

lr jie eina taip greitni, kn.l nnujn dirbtuv® kuri išdirbineja knadlen po 30,000,000 cigaretų 

yni aštriai prižiūrima. Tai taip OLD (1OLD eina. 0 priežastis? Jus sužinosit ją kaip tik 
surukysit

Sakoma, jog dabartinis mie
sto majoras Thompsonas lai
mėjęs todėl, kad žadėjo panai
kinti mažesniuose namuose ži
nomus visiems vandens mote
rius. .

Visas vargas dabar esąs su 
federaline valdžia, kuri būti
nai reikalauja sumažinti eikvo
jimą vandens Chicagos rybose. 
Kas laimės miestas ar valdžia 
sunku tuom tarpu atspėti. 
Spėjama, kad Vašingtono poli
tikieriai nedrįs eiti viešai prieš 
tokį būrį žmonių ir greičiausia 
paliks Chicagą ramybėj.
Miesto galva Thompsonas ar

gumentuoja sekančiai: Įvesti 
vandens meterius į 200,000 
mažų namų kainuotų $7.492.- 
000. Jų užlaikymas atseitij į

Transferuota 2,276 $1,420,451
Mortgičių 2,431 16,689,004
Leidimų statyt 145 4,511300,

Dveji langai mažai kur be 
vartojama. Daugiausia išsipla 
tinusios, kaipo apsauga nuo ši 
lumos eikvojimo, tai metalinei 
lentelės 
rios nėra brangios ir lengva 
įtaisyti kaip languose taip ir 
duryse. Tos išlaidos, kurias pa-

1. KL. Norėčiau jūsų pa
klausti, kaip atrodytų namas 
be beizmento. Mano nuomone

m. 2 nuoš. nupuolė 
m. 9 nuoš. nupuolė 
m. 80 
m. 35 
m. 52 
m. 98
m. 107 nuoš. pašoko
m. 109 nuoš. pašoko.

Iš čia matome, kad staty
mas naujų namų nuolatos au
ga. Sykiu didėja ir jų pirki
mas. Vienos, dviejų šeimynų 
namai išperkami tuojail po už
baigimo statyti.

bėga greitai. Nema 
ateis žie 
ir blogo

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon,, ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pHidėti prsirengimo /dar
bą. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasportą; metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu paeportu, reikta vedybų 
liudymo. * • ‘ k

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidinio sugrįžti.
v’4. Įneigų taksų užmokėjimo 
pakvitavimo.

Visi šie dokumentai reikia 
pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

išpiltus ai 
gautų

likreny
gal vis

Dabartinių laiku jau keletas 
desėtkų mylių už Chicagos že
mė yra išdalinta ir parduota 
lotais, nežiūrint ar tai bus kal
nai ar pelkės. Parduodant siū
loma visokių patogumų. UŽ 
kiek laiko išvesiu gelžkelius, 
gatvekarius, plentus, kur bus 
galima važiuot automobiliais 
ir t.t. Jei kas klaustų apie ša- 
lygatvių cemento 
vandens nuotrauka 
našų atsakymą, nors 
bej, tai apie 30 metų 
ką įvykinti.

Kitokių informacijų 
mės ar namo rūšį mažai tesu
teikiama. Tik pirk—sako jie 
nes vėliau bus daug brangiau 
Jei nusibos laikyti, galėsi par
duoti su pelnu. Tik klausimas, 
ar daug tokių pirkėjų atsir 
kurie imtų iš antrų 
Transportacija, kaip 
nebūtų, vistiek ims 
važiuoti miestan, 
vanduo ir kitokie 
reikia pačiam įsivesti, 
visi trukumai ir verčia 
ti ,ar tik visos kolonijos nėra 
l>ergreit išdalintos. Gal jose 
farmeriai turėtų kelias dešim
tis metų sodinti kopūstus, kaip 
seniau kad darė.

darys šeimininkas, už trijų me- 
n . ■ • > v> tų sugrįš.Prisirengimas prie žiemos I Antras būdas, gal modemiš- 

1 kiaušius, tai iiisuliacija, kuri 
yra ne kas kitas, kaip įdėjimas 
į sieną arba lubas tokios plonos 

|medžiagos,s kuri neperleidžia 
inei šalčio nei šilumos. Bet šis 
'būdas yra gana komplikuotas 
'ir todėl ne daugelis juo'naudo
jasi. — F. G.

' štai dėl ko. Jie at- 
Amerikon anksčiau už 
spėjo įsigyt turto ir 

kai mes' dai 
žvalgėmės į

Namų šeimininkui nepada
rys klaidos iškalno apmąstyda
mi, kaip sutikti šalčius ir ne
įsileisti jų vidun. Patyrusieji 
šioj srity, beabejo žino visas 
pareigas. Bėt delei tų, kurie 
pirmus metus gyvena savo na
muose, mes norėtumėm pa
tiekti keletą pastabų. •

> * į
žinoma, visiems yiįi svarbu 

kuomažiausiai išleisti pinigų 
namo apšildymui. Bet kaip tą 
atlikti? Valdžios įstaigos Vaš
ingtone surinko statistikų, ku
rios parodo, jog aptaisant du
ris ar langus galima sutaupinti 
nuo 15 iki 20 nuoš. anglies ar 
kitokio kuro.

Metalinės lentelės.

Kalbant apie lietuvius, rei
kia pasakyt, kad pastaraisiais 
laikais jie atliko milžinišką 
darbą. Bėgyje kelių metų iš
tisi plotai apsistatę lietuviš
kais triobesiais.

metus arti dviejų milijonų do- kasti ir išmūryti 
lerių. Ar tas viskas yra reika- daugiau 
linga? Vieno metelio įdėjimastąjk**Ztr nėra koki 
kainuoja $37.46; užlaikyrmtsbudo užtikrinti,, namui7 
$8.89 į metus. Vartojant šią’mą nesinaudojant tomis 
sistemą, namų savininkai turės mis 
mokėti brangiai, o kiek tai 
vargo ir grafto, be kurio, žino
ma, neapseis.

Bet daleiskime, kad ir įtai
sius meterius vandens eikvoji
mas nesumažės. Kam tada vi
sos išlaidos, kurios krinta ant 
nekilnojamos nuosavybės savi
ninkų?

Vienu žodžiu, meterių / siste-'žemė turi būti iškasta. Atstu 
ma nėra praktiška ir reikalin- mąs žemės nuo pirmųjų grin

Įsiveskit namų apčildymo reikme- 
n*s i KaVo nam(4 ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau lllHilm ateis šaltan oras.

H Pašaukite mus telefonu 
mR||||wM , arba etsilankykit j musų ofisą, o 

musų inžinierius iSfeiškins jums, 
kaip* galite turčti apšildymo reik-

lUltlIl III1U* išlaidomis
Me« taipgi duodamo reikalingus 

įrankius ir planą dykai.

M. LEVY ■&:
tik puse, o 

koks trečdalis 
arba centralę 

dymo ąistemą. Visi kiti naudo
ją priprastas krosnis, negali su-Į 
reguliuoti

Kagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikiu

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUŠKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., LafayBtte 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. VVestem Avė., Republic 5550

Daugelisx žmonių stato na
mus ne vien kad patiems juo
se gyventi, bet ir kad gauti 
šiokį lokį pelną. Ir štai, pa
našiuose atsitikimuose reika
linga taikintis prie vietos ap
linkybių. Vienus lietuvis
skundėsi man, kad jo namas 

neneša pelno. Investavęs pu
sėtinai daug, bet įeigos esan
čios menkos. Susijdomavęs ap
žiurėjau jo namą. Tiesa, trio- 
besys gana gražus; nesigailė
ta jokių moderninių įtaisymų 
ir papuošimų. Bet aplinkui 
gyvenantieji žmonės, mažai 
uždirba ir neišgali mokėti au
kštų rendų.

čia nesiūlau vartoti pigų pa
statymo būdą ,kurs galų galt 
pasirodys brangesnis už kitus. 
Kambarių 
čius yra 
turėti omeny 
reikalinga 
kambariai, 
anas asmuo 
gus ir perplaeius

Nors dabartiniu 
vadinamų apartmentų 
ža virtuvėle 
statoma 
dar ne visi įprato ir 
virtuvė geriausia 
apystovoms.—K.



NAUJIENOS, Chicapo, 111.♦Pirmadienis, Spalio 10, 1927

MUSŲ MOTERIMS
.................... ■ 11 ' Veda Dora Vilkienė" . ......... .

ŽALIŲ TOMATŲ PIKELIAI

stvk
V*

peko žalių tomalų, supiau- 
riekutėni.
peko nuluptų svogūnų 
kvortos druskos

MAKARONAI IR TOMATftS
•>

1 pouduką virių makaronų
2 puoduku^ virtų, perkoštų 

tomatų (roudonų).
l,4 šaukštuko sukapotų svo

gūnų.
•/h šaukštuko pipirų
2 šaukštu sviesto
2 šaukštu miltų.

dėk svogūnus, miltus, v paskui 
pilk išlvngvo tomatų sunką 
gerai maišyk. Sudek makaronus 
bliudan, užpilk išvirtais toma- 
tais. Padėk į pečių^ ir kepk pa
kol virius parus ' kokia 2G 
minutų.

MAKARONAI SU GRYBAIS

Paimk molinį bliudą, padėk 
ant dugno vieną šaukštą svies
to ir vieną eilę virtų makaro
nų, vieną eilę nuvalytų ir nu
mazgotų grybų; vėl eilę maka
ronų ir vėl eilę grybų. Taip 
dėk, pakol pridėsi pilną bliudą; 
viršutinė eilė turi būt makaro
nai. Užpilk saldžios Smetonos. 
Apdenk ir padėk į pečių 13 va
landos. Nuimk viršų ir tegu1 
viršus gerai parų s.

Arba dėk vietoj saldžios Sme
tonos dauginus grybų, mažą su-

ŽALIOS TOMATftS KITAIP 
PRIRENGTOS

1 pekas žaliųjų tomatų. su- 
piaustyk.

3 dideli svogūnai, sukapok.
3 raudoni, dideli pipirai. Iš

imk sėklas ir sukapok.

•>

apuderic

kvortas acto 
puoduku cukraus 
šaukštai druskos 
puodukas gatavai prireng- 

muštardos. • 
šaukštai gvazdikų 
šaukštukai cinamonų.

Supilk katilai) I kvortą acto, 
aidėk tomatts, svogūnus ir pi- 
)irus. Tegul verda 
?erkošk ir įšpilk sunką 
Prie 3 kvortų acto sudėk 
tardą, cukrų, druską ir 
skonius. Kuomet gerai 
užpilk ant tomatų su ąvogųnais 
r pipirais. Sudėk į .molinius; 
juodus ir tampriai uždenk.

3 minutes. > 
lauk, 
nius- 
prie- 

įkais

ISPANIŠKOS PICKLES

lieko žaliųjų tomatų 
raudonųjų pipirų 
žalių pipirų

1 kopūstas (vidutiniškas)
10 didelių svogūnų
3 šaukštai druskos

'2

3

1

cukraus 
acto 
muštardos

puodukai
šaukštai
šaukštukas “tumeric

sėklųc

pavidalo; vyšniniai raudonos 
spalvos — vardu Joast van- 
Vondel; ryškiai geltonos spal
vos — Turnesol vardu, tam 
tikros rųšies Beks-rubrorum1 
vardu ir stebėtinai puiki rųšis 
tamsiai rožinės spalvos su 
tu atspalviu Salvatom
žės vardii.

Žodžiu, visų puikių rųšių 
išskaičiuosi jų daugybė.

Pagelba Garantuota 
onu skilvio ir gas 

skausmų

Yards 4951 
Mr& Anielia Jarusz-Kaushillaa 

AKUAERKA
3252 So. Halsted st.

bai
lin

ne- 
čia 

nurodoma tiktai j anksčiausiai

3 didelius agurkus, smulkiai 
supiaustyk.

•/j galiono obuolinio uksuse 
(cider vinigar). •

1 uncija “tuiiieric
2 sv. lusvaus (bro\vn)‘ enk- i pradedančias žydėti rųšis.

raus’ ’ Daugelis mėgėjų atsivaizduo
’i sv. baltųjų muštardos sėk- ja> kad tulpių išauginimas ii 

lų (mušta rd seed).
1 i uncijos srlcrų sėklų •
2 šaukštai cinamonų (sutrų-

pjnk). —
2 šaukštai gvazdikų (galvele?

ofi-

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvtai 

Tek Yards 1119Viršuj
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės bu 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai- 1 
ku pagal sutartį.

Universal
Jei ji)n pnlAtumėt ntnllunkytl | musų

ir perskaityti 100,000 laiAkų. paraAyti) 
vyru ir moterų, kurlMrte liko aUtruilnta hvcI- 
kata hu 'l'hnliie. ji|« ntiH'stebcIumėt. Jip hii- 

' rtaturnėt tuk itanėiiiH žmonių IniAkų, kurio 
buvo kentėję metų mctun, buvo bandę vi- 
Ruk<M RydooloH, bet )»<• parakinių. ir jau bu. 
vo niiHloję viltie*. km vienok kai kurjc • 
draugai patarė jierm vartoti Tanlac.

Stiv'. pavyzdžiui, yra patyrimui vienon mo
terie*, kuri rrAo:

Mvh. Thomns l’recour, 505 Hclen AVe., 
Į Dctroft, Mich. "Po kentėjimo per 10 metų 

nuo reumatizmo, mano apetitą* pražuvo ir 
nfi buvau nustoję < vdties praftalinimui .<avo 
kentėjimų. Paskiau »iA pabandžiau Tanlac 
ir nA dabar esu sveikesnė ir stipresnė, negu 
budnvau ir reumatizmas liko tik praeityj."

Tanlac gerai pagelbsti nuo ganų viduriuo
se. aklinamų aki’lvvje ir tarno te, užkietėjimo 
ir raugėjimo. Pagelbsti <uvirAkinti maistij, 
priduoda avė. kutus ir MVaturno. Jame nėra 
minėti* ių gyduolių, Jos padarytos iA šaknų, 1 
žiev ų ir žiedų gamtinių gyduolių ser- 
gantioms. Kainuoja mažinu negu 2 centai ( 
sykis. NusipiVkit buteli nuo savo vaistinin
ko ir prndėkit jas vartoti tuojau. J</ ne- 
pfttinlbėH. gausit at«>J pinigus.

akute- 
k*legijąr’ 

ilgai praktika' 
Pennsyl- 

Jigon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

BaiRU8i 
rijos

vu«i 
vanijos 
bučiuose, 
n ingai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nu<
8 ryto iki 2 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

šaknų labai apsunkinamas, lai 
tiktai vienas atsivaizdavimas. 
Jos nei kiek nesunkiau išau
ginti, negu jacintai, negu nar
cizai. 'Tiktai pabandykite bu-

I šito patenkinti. Juk kas per 
puikumas, kas per gražumas, 

Sumaišyk tomates ir svogu- Kai jos žydi ištisomis palangė
ms su druska ir apibarstyk l mis! Yra mėgėjų, kurie kasmet 
nkuą, paskui mirkyk šaitanu išaugina po kelis šimtus- dar-,

i zandenv 12 valandų. Sudėk 
igurkus truputį su druska. To
jui pastovi 21 valandas, nupilk 
! 1$7 Bobų Sk 
?rieskonius į maišiuką. Supilk 
ictą katilai) ir įmesk maišiuką 
su prieskoniais ir sudėk cukrų. 
Tegul beveik užverda. ! 
.omales, svogūnus ir agurkus; 
t gul verda ant mažos ugnies 

vieną valandą. Supilk į bonkas, 
tampriai užsuk ir padėk tam- 
don vieton.

. nulaužyk).

Icmatus, pipirus, svogūnus

tegul stovi per naktį. Nusunk 
uidėk .viską likusį ir virk 2G 
ninutų. Sudek j stiklus, gerai 
užsuk viršelius.

BUROKAI IR KRIENAI

2 kvortas virtų, sukapotų bu
roku.

2 kvortas sukapotų kopūstų
l puodukas sutarkuotų krit

nų.

•)

♦O

2884

puoduku cukraus 
šaukštuku druskos.

Pipirų pagal ^skonio.
Sumaišyk viską kartu, užpilk 

tiek acto, kad apsemtų kuomet 
nišini sudėsi i molinį indą ar
ia ir galioną butelį. Gerai lai
kyk |>er žiemą šaltoj vietoj.

Tanlac
$2 MIU1ON BOTILES USED

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

OPTOMESTRIST

Tcl. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

3155 Smarki lengvo Šilko suknia. 
Galima siūdinti ir iŠ aukso materijos 
hliuzką ir iš aksomo sejoną. Taip bent 
dabar devejama. Reikia pritaikinti, 
kad spalvos sutiktų, kitaip negražiai 
iMs.

Ją galima pasisiūdinti beveik j va
landą laiko.

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
16 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už- 
«akymu. laiškus reikia adresuoti:

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

2884 Elegantiška svečiuosna eiti ir 
gatvėj dėvėti suknia. Gerai tinka su
augusiai moterei. Galima siūdinti iš 
šilkinės arba vilnonies materijos,

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
* centų. Galima prisiųsti pinigus 

arba k ra sos ženkleliais kartu su ul- 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No------ ---- —
Mieros .... ..... ~..... __  per krutiną

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No ......... .........
Mieros ____.......... ........ per krutinę

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

(Adresas) ^Adresas)

(Mieetaa Ir ralM.)
K

(Miestas Ir valst.)

gi po tūkstantį tulpių. Ir kai 
įeini pas juos viduryje žiemos, 
taip, vasario mėnesio pabaigo
je arba kovo mėnesį į butą ir 
pamatai visus skobnius, visus 
langus ir lentynas ant sienų — .. . v, . . , . 4” x x . . . . 'eonu aukštumo, tai puodai is-nustatvtus įvairiausių pavida- . . .,‘ imama is smėlio ir, pridengus1

popieriniais dengtuvėliais, sta
toma į šviesą. Po tuo dengtu-1 
vėliu jie turi išbūti apie tris 
dienas. Gi jeigu iš pat pra- 

jdžios buvo pridengti dengtuvė-
- - ’ liu, tai jis pakeliama laikas 

nuo latko, žiūrima, kiek šak
nis paūgėjo ir visiškai nuima-i 

kalbančiu, ina tiktai tuomet, kuomet tar
pe lapų atsirado jau žiedelis.

Tolimesnė priežiūra tėra vėl 
tiktai teisingas laistymas 
kambariniu vandeniu; laistyti 
reikia kas antra arba trečia 
diena, žiūrint reikalo.

Sudėk ’n ir spalvų Upėmis, — (ai iš to
susidaro toks buriamas vaiz
das, kurio ir aprašyti negalima. 
Tinka atsivaizduoti esant Olan
dijoje, laike pavasariais ruošia
mų parodų, taip vadinamų pa
rodomu lysvių (“parade Bee-

virš smėlio ir bus apie 2—2%

DEL JŪSŲ LABO 
I

Norėdami pinigų ant mor- 
gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės i seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

LIETUVĖMS MOTERIMS 
MERGAITĖMS

Tulpės

IR

Jų rūšys, sodinimo budai 
priežiūra

ir

Tulpės! Kilk gražumo suriš- 
■ a su tuo žodžiu kiekvienam 
mėgėjui augalų, turinčių svo
gūnų galvelių pavidalo .šaknis, 
kiek malonumo, kiek rupesnių, 
o kartais nusiminimų. Kas ne
žino tulpių! Kas jų nėra augi
nęs- tas negali ir atsivaizduoti 
viso jų žavėti n ūmo.

Kokių, kokių tiktai jos nėra^oM didelį šaknų 
■.palvų, kokftP atspalvių ir pa-1pasitenkintumėte iš 
yidalų! Tai ištisa vaizdų virti- keliomis dešimtimis

Gali būti atsiras 
kad ne bet kas gali jas augin
ti šimtais, kad tas brangu ir 
reikalauja nemažai laiko ir pa
talpos. 1 tai reikėtų atsakyti, 
kad ^tulpių brangumas tiktai at

kainuoja vos keliolika centų, 
žinoma, jų geriau paprašyti 
parsiusdinti musų sėklų par
davyklose.

Vietos dargį tulpių šimtai 
daug neužima, taip pat kaip ir 

įtaiko pasodinimui. Bet jeigu 
j tamstos dargi Įsigytumėte ne 

skaičių, o

Jeigu neturima didelių puo
dynių 'pirmykščiam pasodini- 
mui, galima persodinti į jas 
šaknis jau paties žydėjimo lai
ku, kas joms tuo laiku neken
kia. .

Bet žydėjimas tulpių, suso
dintų po 10—15 į vieną indą, 
žinoma, nepalyginamai gražes-

pradžios j njį pUOjnesnįs> negu žydėj i- 
... al.H J.1 mas susodintų po 5—6 į puo-

. Ar tamsta pažįsti Darvino tuomet, reikia tikėti, gautume- 
i i?  • 1 a • iri T1 i \ o o t Y-z»L i i Lnrl Imnė

I tulpes, ai- žinai, kas tai papūgų te tiek» pasitenkinimo, kad kas- 
tu’pės, kas tai Diuk van— met pradėtumėte jų skaičių 
Tol’io tulpės, Muriljo tulpės, didinti žodžiu tiktai paban- 

’salvatoro Rožės vardo tulpė dykite: jų priežiūra pati pa
buba Greigo tulpės?Vis tai to- prasčiausia, / labiausiai nereika- 
kios puikios rųšys ir įvaireny laujanti jokių gudrumų. Svar- 

ibčs, kurios gali patraukti ir fa- blausiai—šaknų rųšis ir pa- 
jbai nmlžiuginti dargi šalčiau- žnmas anstybų rųšių. Tos ru
siu gėlių auginimo mėgėją. šys nurodytos tamstoms bend- 

_ . . irais bruožais, o dabai- parei-
lažiuiėkite, pav., kaip tei- kjme p,^e yprašymo ta, kaip 

, aingo pavidalo, kaip gražus 11 sodinti ir prižiūrėti tulpės, 
puc.šnus Darvino tulpes žiede- į<U(j išeitų geros gėlės.
js, kaip apakinamai ryškus •
Greigo tulpės žiedas, kaip gra- Tam imąma galimai plačius 
žus jos, padengti rusvomis dė- senus puodas, gilias puodynes 
in gėmis labai ir kaip įspūdi n- arba dargi medines dėžutes ir 
gos, kaip savotiškos- lyg iš 
plunksnelių padarytos, papūgų 
tulpes! Bet apię jas mes da-!

‘bar daug, nekalbėsime. Tai, 
i daugiausia, 'gėlės atvirai žemei,. 
i pavasario’ gėlės, o apžiūrėkime 
tulpes, kurios gali žydėti pas 
mus kambaryje ir be to vidurį 
žiemos.

'pripildoma, juos žemės mišiniu: 
1/3 durpinės žemės, 1/3 vėlė- 

ininės, 1/6 ir puvenų ir 1/6 
lupių smėlio- arba tiesiai geros 
I daržinės žemės su nedidele 
priemaiša smulkaus upių smė
lio. Pilant žemę į indų dug
ną, dedamą į juos-sluoksnį su- 
dažytų šukių, o padėkluose po 

f ngnais ir dėžėse daroma, be 
čia pirmiausiai atkreipsime į0, vandeniui nubėgti skylės.

dėmesį 4 taip vadinamas rųšis,, x šaknys sodinama po koletą 
t. y. imančias žydėti, prade- ■ įr tuo ’budu, kad iš žemės bū
dant nuo sausio mėnesio. tų matomos tiktai viršūnės.
t. y. imančias žydėti, i 
dant nuo sausio mėnesio.

Tokios yra šios: ištisa eile Paskui prisodintus indus deda- 
Diuk vfcn-Tolio tulpės — bal- ma į medinę dėžę, kuriom kraš
tas, “I - -
žlnės, “košenilio” spalvos, dry
žiuotos ir ugniškai raudonos 
spalvos — vardu Maas; puiki 
rųšis — karmyniškai rožinės 
spalvos, Prozerpinos vardu, to
liau — ryškiai rožinės spalvos- 
Grideleno vardo rųšis? itrinišc- 
kai geltona Mon Trezor 
no Brangenybes” — bus 
tus lietuviškai) rųšis ir 
tinai balta Potebakerio 
Vis tai vienokios (lygios) tul
pės. Jų butų galima nurodyti 
ištisos dešimtys rjšių, 1x4 čia 
paimta 
mos, labiausiai savotiškos rųšys.

Be vienokių, yra ankstybų ir 
tarpu paspurusios rųšies tul
pių. čia pirmiausia tenka at
kreipti dčąiesys j aikliai roži
nės spalvos Muriljo rųšį, — ji 
yra labai puiki: taip akį ir trau
kia! Yra dar šių tulpių tokios 
rųšys: Blanšaktyv rųšis — ste
bėtinai baltos spalvos ir pačio 
gražiausia, lyg puikus žiburys,

karminiuos” spalvos, ro-1 tai apie 4—5 colius aukštesni
441_ _ 1__ ?!• M _____ J. 1 -

(“Ma- 
išver- 
stebė- 
rųšis.

tiktai labiausiai fino

už puodų, puodynių ir <kt. kraš
tus ir užpilama tarpai tarpe jų 
ir visa dėžė iki viršaus sausu 
smėliu. Po to šmirkšliuT—lais
tytoju gerai* sulaistoma visą 
smėlį drungnučiu vandeniu ir 
išnešama dėžės į rūsį arba pa
statoma tamsioje kertėje ko
kiame nors vėsiame kambary-

Jeigu nebutų dėžių, 
padalyti ir paprasčiau; 
tyti tamsioje vėsioje 
puodus vieną šalia kito 
pilti juos visus smėlio kruvė-

Pagaliau, jeigu ir nebutų 
taip daug smėlio, tai, , priden
gus tiktai jo sluoksniu kiek- 
vieąn puodą arba puodynę, už
dengiama dengtuvėliais t iš 
Standaus popieriaus.

Tolimesnė priežiūra yra tik
tai -'teisingai palaikyti drėg
numą, kad smėlis nebutų, nei 
per daug sausas, nei per daug 
drėgnas, o kai

gai ima 
susta- 

vietoje 
ir už-

je.

atsiras lapai

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių įtempimų, ir galvoj 

skaudėjimą

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

S. L. FABIAN & Co.
80!) W. 35th St. 

(Halsted & 35 St.) 
BoulevaVd 0611—0774

Pats anksty blausias žydėji
mas prasideda paprastai tik
tai |X) 2l/>*—3 mėnesių -tulpes 
pasodinus, o todėl šaknis rei
kia visuomet sodinti ne vėliau 
rugsėjo arba spalių mėnesių.

Lietuvės moterys ir mergi
nos, imkite auginti tulpes, nes 
tuo pasidabinsite savo grjčias 

ir visiems bus malonu jose 
pabūti ir išėjus atsiminti!

—I>eonas Vitkauskas.
(“Lietuv. Uk.”).

NATARIUšAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes,

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heatmg 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3823 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

8 vai. Idekvie-Vai.:
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisai

190 No. State St„ Room 1012 
Tel. Dearborn 2734 

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

8335 So. Halsted St. 
Po piety nuo 8:80 iki 8:30 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
TeL Yarda *141 

Byloa viluose tolimuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimat — Paa- 
kola pinigų 1 ir 2 morgičlami.

BLDG.

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 '

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.) Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktu 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—0 v. v. apart Panedėlfo ir 

Fėtnyčios

' .............. " .......... ’
Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Aohland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 (lia
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. NedDiomia auo 19 
iki 12 dieną.

Rea. telephone Plaza 82M

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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 St^ netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 16—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31st 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. lxM>mia, kampas 18 ir Bile 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfaz 6358

M ............................ ■ i .

Lietuvis Kontraktorius
S u vedam Šviesas ir 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i» 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam« 
ant lengvo iimokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone ('anai 2591

Garsinkitės Naujienose
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Lietuvos klerikalai rengėsi atsižadėti Vilniaus ir ruo
šė tuo tikslu konkordato projektą. O tautininkas Volde- 

*4 ot maras tą darbą pabaigė. Sulig jo pasirašytuoju konkor- 
J-JJ (lutu, Vilnius, bent bažnytiniu atžvilgiu, yra pripažintas 
.751 lenkams!

Tai ve kokį “patarnavimą” lietuvių tautai atliko “tau- 
; 18$ tiškoji” valdžia.
’ 75c '

ose, ne Chicagoje,

korespondencijos!
■II I ....

Gal kilti klausimas, kodėl Lietuvos diktatoriai taip 
^'pasielgė. Atsakymas į šitą klausimą darosi aiškus, kuo- 

*8.50 met pažvelgi j valdančiosios partijos santykius su krikš- 
čionims demokratais. Smetona su Voldemaru nori nu
galėti klerikalus, todėl juodu gerinasi Romos papai.

Yra reikšminga, kad kaip tik tuo pačiu laiku, kai Vol
demaras tarėsi su papos sekretorium Gasparri dėl kon
kordato pasirašymo, spaudoje pasirodė žinios apie kun. 

i Krupavičiaus “nubaudimą”. Ir tautininkų organas Kau
ne įdėjo tą žinią, pranešdamas publikai, kad “dvasiška 

- i valdžia” įsakiusi krik, demokratų lyderiui arba mesti ku- 
gystę, arba išvažiuoti iš Lietuvos.

Taigi, norėdamas nugalėti kun. Krupavičių ir jo par- 
Pereitą savaitę bolševikiški triukšmadariai, kėlę er- tiją, Voldemaras pabučiavo į pantaplį Romos papai ir at- 

gelius SLA. 36 kuopoje, paskelbė pasiduodą Susivienijimo sižadėjo Vilniaus. Vilnius, vadinasi, tapo paaukotas as- 
centrui, kadangi jie nebenorj daugiaus bylinėtis ir aik- meninėms ir partinėms tautininkų lyderių ambicijoms!

1.25 ( 
.75

Metama ________
Pusei metų _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui <

Lietuvon ir kitur užsieniuose i
4 Atpiginta)

Metams   $8.10
Pusei metų____________ ——. 4J0
Trims mėnesiams ------- 160

I
Pinigus reikia siųsti palto Money < 

orderiu kartu tra užsakyme.

MUILO BURBULAS SPROGO

voti pinigus dėl kuopos numerio. Jie “priimsią ’ tą kuopos Tai ve kaip rupi tautos reikalai dabartiniems Lietu- 
numerį, kurį jiems “siūlo” Pildomoji Taryba. vos valdovams.

Šita bolševikų kapituliacija pasibaigė daugiaus kaip j--------------------------------------
per pusę metų varyta melo, šmeižto ir humbugo kampa- 
nija! Triukšmadariai, pašalintieji iš 36 kp., visą laiką ap- VcUlClljf 
gaudinėjo neprotaujančius savo pasekėjus ir publiką,1 
skelbdami, kad SLA. viršininkai “neturį teisės” kuopą per-j 
organizuoti. Da ir po to, kai, SLA. prezidento įgalioti-, 
niui, p. Vitaičiui dalyvaujant, 36 kp. persitvarkė ir išsi- Kelionės idėja į kaimynines' venime iki šiol buvo daug stip- 
rinko naują valdybą, — minėtieji triukšmadariai vis nesi- planetas, kilusi apysaki-resnė už šią išmintį. Dabar
liovę skelbėsi, kad jie esą “tikroji” 36 kp., laikė tos kuopos vaizduotėj, pasirodė. rim- statistikos skaitlinėmis jau jro-
vardu mitingus, kplektavo is narių duokles n begėdiškai reikia sugalvoti šešių ir net iki dešimties metų
šmeižė organizacijos vyriausybę ir tuos asmenis, kurie atatinkamą prietaisą, kuris lėk- ilgiau gyvena kaip nevedę.

tų tokiu greitumu, kuris nuga-Į štai keletas šios statistikos 
lėtų žemės traukimo jėgą. ReiŠ-1 skaitmenų, iš kurių kiekvienas 
kia, prietaisas turi lėkti 11 ki-'savo amžių gali aptyikriai ap- 
lometrų greitumu per sekundę.'skaičiuoti. Pirma vyrai.
Žinoma tai yra neapsakomas! Jei vyriškis 20, 25, 30 melų 
greitumas, kurio, deja, ligi šiol amžiaus dar nevedęs, tai gali 
žmogus dar neįstengė' išvysty- tikėtis sulaukti maždaug 63, 
ti. Labai greit skrieja iš ka- 64, ar 65 metų; jei tais metais 
mielės iššautas šovinys, bet ir arba sekančiais metais vestų, 
jis tik apie ketvirtadalį šio grei- tai galėtų dvejais trejais me- 
tumo turi. Jei iššautąjį šovinį t^is savo amžių pailginti, bu- 
kol jis dar įsismaginęs lekia, tent iki 66, 67 ar 68 metų. Juo 
pastūmėti vėl tokia pat jėga ankščiau vyriškis apsiveda, juo 
kaip iššaunant ir vėl 'tai aišku, daugiau galimumo ilgiau jam 
kad šovinys įgautų reikiamą gyventi. Net ir tie, kurie veda

Vedusieji ilgiau gyvena 
už nevedusius

Ir dar apie kelionę į 
mėnulį

Išminčiai tatai 
tvirtindavo, bet 
senmergių įtaka pasaulio gy-

jau senai 
senbernių ir

jiems nepritaria.
Triukšmadariai buvo užsispyrę negrąžipti SLA. Pil

domąją! Tarybai, kuopos knygas ir pinigus, ir dėl to cent
ras turėjo užvesti prieš juos bylą teisme. Jie skelbė, kad 
jiems nei centras, nei teismas negalį nieko padaryti. Ir 
dabar staigu ėmė ir pasidavė! Kodėl ?

Del labai paprastos priežasties. SLA. centras atsisa
kė iš tų gaivalų priimti duokles, ir jų “valdyba” turėjo, pa
galiau, grąžinti pinigus nariams, iš kurių jie buvo suko- 
lektuoti. *Bet grąžinti pinigus reiškia — pasakyti, kad tie 
nariai nėra užsimokėję centre, tajgi, jei kuris iš jų numir
tų arba apsirgtų, tai jo šeimyna negautų pašalpos. Ką 
tuomet tie nariai pagiedos savo lyderiams, kurie juos per greitumą traukos jėgai nugalė- 40 Ur 50 metų sulaukę, patai- 
pusę metų vadžiojo už nosies ir šitaip skaudžiai suvylė? ti ir lėktų j len, į kur butų y(> BaVo “gyvybės balansą” dar 
Atsidūrę šitokioje padėtyje, bolševikėliai buvo priversti :)alęis^is- I()M šovinį padaryti vienais metais savo ^naudai.

sulaukti dar 
antrų metų, o 

ankščiau, jis 
devyniasdešimt

Nominuojama taipgi 2 iš 3 
kandidatų užimti vietą teisda- 
rio Recorders teisme. John 
Boynę yra buvsę teisdariu ir 
visi pripažysta, kad tinkamas1 
ir teisingas teisdarys užimti1 
teisdaro vėtą. Lawrence De-1 
eFrie taipgi labai gerai žino- * 
mas advokatas, atsižymėjęs sa
vo gabumu profesijoj ir tin
kamas užimti vietą. Jis neda
lyvavęs politikoj ,bet turi dau
gelį pasekėjų. Arthur W. Kil- 
patrick dabar teisdario vietą 
užima. Da man neteko patir
ti jo palankumus ar gabumus, 
nes nesenai jį gybernatoriųs 
paskyrė tai vietai. Kitų advo
katų nurodoma, kad jis pilnai 
tinkamas ir kad prielankus 
žmogus.

Geistina, kad neliktų nė vie
no lietuvio nebalsavusio. Bal
suokit už tą, kas jums tinka
miausias, bet balsuokit. Tegul 
svetimtaučiai iš mus politiško 
nerangumo nesišaipo ir nema
no, kad mes nebalsuojam už
tai, kad nežinom už ką dr kaip

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią 
(: .............. .
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptickorių. Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Detroit, Mich
• -

Spalio 11 d. nominacijos

Piliečiai, kurie nepatingėjo 
užsiregistAięti, kaip nekartą 
buvo raginama, turi progą no
minuoti kandidatus į miesto 
valdybą. Balsavimas bus ant
radieny, spalio 11 d.

Geistina butų, kad kožnas 
lietuvis balsuotų ir nė vienas 
neužsipelnytų politinio apsilei- 

'dėlio vardą. t
Svarbu žinoti už ką butų pa

tartina balsuoti ir jeigu neži
nom, tai savo nežinojimu pri- 
sipažystam .savo nerangumą. 
Vieni nerangus, kad nesirupi- 
nam dažino'ti, kiti taipgi kalti, 
kad nerašom, nelaikom susirin
kimų ir nemėginam viens ki
tam duoti pagelbą. Dėlto aš 
pagelba Naujienų mėginsiu 
nors kiek parašyti, norėdamas 
suteikti maždaug informacijų, 
o kam jūsų balsas bus atiduo-, 
tas, tai kožno piliečio priva
tinis dalykas.

Randasi šeši kandidatai į 
maypro vietą. Iš jų visų ga
lima balsuoti už vieną. Du kan
didatai gavę daugiausia balsų 
tampa nominuoti. Vėliau kaip 
bus kiti rinkimai, vienas iš tų
dviejų liks mayoru. Balsuoto
jas ras sekančius kandidatus:

Dr. William J. Cassidy, H. 
II. Esselstyn, Dr. John S. Hali, 
John C. 'Lodge, Joseph A. Mar
tin, Tony Maiullo ir John W. 
Smith, dabartinis mayoras.

žinoma, kad visi žada būti 
gerais tarnais šio miesto, bet 
nekuriu prižadai skiriasi nuo 
kitų, tečiaus kalbėti smulkme
niškai apie juos nėra vietos.

Dr. William J. Cassidy yra 
labai gerai žinomas chirurgas, 
kurį daug lietuvių pažysta; 
aš jį pažystu ypatiškai. Jis 
niekad iki šiol politikoj neda
lyvavo. Bet abejonės nėra, 
kad jam sektųsi tinkamai mie
sto reikalus valdyti, jeigu jo, 
kaipo daktaro, profesijos pa
sekmės ką reiškia.

H. II. Esselstyn yra gerai ži
nomas inžinierius. Po jo prie
žiūra tapo pabudavotas Belle 
Isle tiltas ir daugelis miesto 
namų. Jis jau senai politikoj 
dalyvauja ir lygiai tinkamas, 
kaip ir Cassidy ir kiti.

Dr. John S. Hali senai po
litikoj yra aktyvus ir gerai ži
nomas. Iki šiol buvo narys 
School Board, kur žymę rolę 
visada lošė ir pilnai tinkamas 
užimti mayoro vietą.

John C. Lodge y^a vienas iš 
seniausių Detroito . politikierių, 
pilnai tinkamas. •

Joseph A. Martin taipgi ge
rai žinomas ir buvęs mayoru 
apie melus laiko iki John W. 
Smith, dabartinis mayoras ta
po išrinktas. Jis gal dabar no
ri atsilyginti, nes jiedu ir yra 
dideli politikoj priešai ir daug 
turi pasekėjų.

Tony Maiullo yra gerai ži
nomas advokatas. Jis butų tin
kamas, bet gal ir patsai nesiti 
ki gauti nominaeją, nes mažai 
turi pasekėjų. Jis atsižymėjo 
kaipo gabus advokatas.

John W. Smith dabar jau 
ištarnavę^ mayoru nuo 1924 
metų. Jis yra 42 metų amžiaus 
ir daugelis lietuvių ypatiškai 
pažysta. Reik pripažinti, kad 
labai malonus ir pareikalavi
mus nekuriu lietuvių išpildė. 
Jis. daugiausia atsižymėjo savo 
drąsumu ir kova prieš dides
nius kontraktorius, kurie anais 
laikais miestui gatves brukuo
davo ir perdaug atliepdavo. D 
bar beveik puse tiek kainuoja 
brukus. Tai gal būt ateiviams 
prielankiausias kandidatas. 
Taipgi bus naminuojama visa 
eilė kapdidatų į kavneelmanų 
vietas. Jų ląbai daug yra ir 
negalima apie visus rašyti, tai 
nerašysiu nė apie vieną. . 

——-................ ............... ... ........ "" .......................

Skelbimai Naujienoj 
duoda naudą deltc 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo*.

balsuoti.
—Advokatas J. P. Uvick.

Del Menkų Organų ir 
Nerviško Silpnumo

Tuksiančiai vyrų ir moterų yra nervuotų, 
silveratinuų ir suaierzr'nusių ir turi ailpnua, 
neveikliu* gyvyl»č* organu*. Nuo to paeina 
pilvo ir virikinimo bėdos, menkas apetitas, 
ink*tų, kepenų ar tuliiea suerzinimą*, kro- 
niikAa vidurių uikietėjimas, puolimas svaru
mo, neramu# miega* ir pailsęs, nupuolęs, 
priespauata* jautimas.

Nuga-Tone praAalina tas bėdas, kadangi 
jis tveria drutus, patvarius nervus, padidi
na muskulų jėgą ir tvarko ir gaivina visu* 
gyvyl>ės organus. Kada jus paimsit Ji keletą 
dienų jūsų miegas atnet jums gaivinanti po

ilsi, jus eisite sunkyn ir Htipryn, visi jūsų I 
organai veik* geriau ir gyvenimas |gys nau
jos reikSmės. Nuga-Tone yra parduodamas 
antiekose. Įsigyk bonkutę šiandie ir pasi- 
gelbėk sau j geresnę sveikatą.

Sustabdyk 
nors

COUGH BALsąm

Sustabdyk Pavojingą 
kosulį

kol jis išsivystė j ką 
Severa's Cough Bal
sam yra vadovaujan
čios gyduolės per 48 
metus, sd*e:t prašalina 
kosulį. Malonios ir 
saugios kūdikiams ir 
suaugusiems.

Sustalklykit kosulį 
šiandie. Gaukit Se- 
vera’s Cough Balsam, 
25c. arba 50c. savo 
vaistinėj. 
W. F. SEVF.RA CO. 
Cedar Kapids, lowa 
Nuo krutinės ir gal
vos slogų vartokite 
Severa’s Cold Tablete

Kūdikio Pudra Ligo
nių Pasirinkimas

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der yra padarytas iš puikiausių 
talkų visam pasauly — Itališko 
talko. ’ Jo švelninančios dalys 
pašalina suaižėjimą — sugeria 
šlapumą — ramina... vėsina... 
gydo... štai dėl ko ligoninės 
rekomenduoja jį po Kūdikių 
maudyklės ir kiekvieną kartą 
pakeičiant palas.

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikių maudyklei... Vartok 
Johnson’s Baby Cream pašali
nimui šiurkštumo, išpučkavkiK) 
ir bile odos netvarkos.

z TIK 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

į kur butų 'so savo 
Tokį šovinį padaryti vienais metais 
galima. Jis turėtų Kas penkiasdešimtaisiais 

gali 
septyniasdešimt 
nevedęs metais 
mirtų. Net ir 
metų “jaunuolis” vesdamas ga
li pailginti savo gyvenimą maž
daug septyniais mėnesiais. Taip 
kalba mirties statistika apie 

Visa vyriškius.
Moterys, ištekėdamos antra- 

pa ilgina, 
sakysime, 

turi dvide-

pasirodo 
susidėti iš kelių užpakaliniame tais veda, 
gale skyrių ,užtaisytų sprogs-’ 
tamaja medžiaga, kuri per tam 
tikrą laiką sproginėdama ir 
varytų reikiamu greitumu šovi
nį. Kad šovinys nepaklystų 
erdvėj, jo prieky turi būti me
chaniški vairai, kurie ir kon
troliuos šovinio lėkimą.
teoriškai galvojant atrodo pa-| 
prasta, bet vykinant jį P rak- tiek savo gyvenimą 
tiškai atsirado daug kliūčių. :aįp vyrai. Jeigu, 
Pasirodo, kad tam, kad šovinys mergina šiandien 

. . lėktų pageidaujamu greitumu, įimts metų, tai ištekėjusįjį ji
lai yra grynas melas, kadangi teismas dar jis turi turėti 800. kartų sun- gaii sulaukti maždaug šešisde- 

’ ’ ’ ’ kesnį sprogstamosios
i pats sveria. 

Aišku, kad tokio milžiniško ba
gažo negali būti. Atrodė, kad 
sumanymai turės žlugti be vil
ties, kada nors vėl atkeripti 
amonių dėmesį. Tačiau tai neį
vyko. Nuo tokio likimo suma-' 
nymą išgelbėjo vokiečių moks- devyniais melais. Vėl septynių 

Jis paty- metų pailginimas — ir vis dėl 
. Net 35 ar 40 metų 
ištekėdama gali dar 

pailginti trejais, keturiais me- 
neinajesne^ jėga įajs savo gyvenimą.

O sanolė šeštos dešimties, 
senstanti gražuolė, susituokda
ma su mylimu vaikinu dar ga

viešai prisipažinti, kad kitokios išeities nesą, kaip tik nu
silenkti Pildomosios Tarybos valiai.

Tuo budu ilgai pustas muilo burbulas sprogo. Savo 
nutarimą pasiduot centrui bolševikų pravadyriai paskel
bė nustebusiems savo pasekėjams pereitą trečiadienį mi- 
tingę, kurį jie dar laikė, kaipo “tikroji 36 kp.” Tuomet 

- tie lengvatikiai, kurie ėjo paskui triukšmadarius, pamatė, 
kad jie buvo apgauti, ir ne vienas jų išplūdo juos be pasi
gailėjimo.

Bet monelninkai, per pusę metų neteisėtai savinęsi 
SLA. 36 kp. vardą, mėgina dumti akis savo publikai da ii 
dabar. Jie sako, kad jie “laimėjo” teisme kovą dėl kuo
pos turto.
jokio nuosprendžio kuopos turto klausimu nėra išnešęs; 
byla (dėl tam tikrų formalumų) tapo atidėta į šio mėn. 20 
d. Jei iki to laiko bolševikiški uzurpatoriai neatsiteis su 
organizacija, tai jie pamatys, koks jų bus “laimėjimas”.

Jie meluoja taip pat, kuomet jie skelbia, kad jiems pa
kanka tiktai “priimti” naują kuopos numerį ir viskąs bu
sią užbaigta. O kaip bus su tais visais šmeižtais ir pas
tangomis sudemoralizuoti SLA. narius, kurie tęsėsi per 
keletą mėnesių, nežiūrint visų centro įspėjimų: ar visa tai 
taip ir praeis, kaip tarytum nieko nebūtų buvę? Tegu

medžia- rimtis penkių metų, o “netekė
jusi tesulaukia penkiasdešimt 
aštuonių metų. Skirtumas — 
septyni ilgi melai! Dvidešimt 
penkių metų ištekanti dukrelė 
gali sulaukti šešiasdešimt še
šis metus, o netekėjusi turėtų 
pasitenkinti tik penkiasdešimt

Iininkas Hermanas. <
rė, kad sunkusai šovinio sprogs- ištekėjimo', 
tamosios medžiagos bagažas 

bolševikėliai ir jų suklaidintieji žmonės pažiūri j SLA. galima pakeisti lengvomis du- 
konstituciją, kas už tokius darbus laukia nusidėjusio 
nario.

Išėjus aikštėn bolševikų humbugams, kuriuos jie va
rinėjo su 36 kp. vardu, visuomenė dabar mato, kiek yra 
verti pasitikėjimo tie gaivalai. Gera tai bus pamoka SLA. 
nariams.

jomis, kurios ] 
sproginės ir neblogiau šovinį 
varys. Tuo budu kelionės į mė-' 
nulį klausimas išspręstas. At
siranda nemaža ir nminčių y tikėtis savo amžių pailginti 

šią nepaprastą kelio 
kaip keista neatrody-
amerikįečių mėginimai Ne be to, kad ir šios taisyk-

vienais melais.

Prenumerata metams
Pusėi metų
Kopija .......................................

$2
$1

20c

Lietuviai Daktarai

ATSIŽADĖJO VILNIAUS

Chicagos Marijonai spirgina akis p. Voldemarui, ku
ris šiomis dienomis pasirasfe konkordatą su Romos papa.

Kai Voldemaras buvo opozicijoje, o krikščionys da? 
mokratai valdžioje, tai įįpai su purvais maišė krik-demus 
i;- nabašninką arkivyskupą Matulevičių, kam jie priimą 
popiežiaus siūlomąjį “LietuVbs bažnytinės provincijos” 
sutvarkymą, kuomet iš tos “provincijos ’ esąs išmestas 
Vįlųiąus kraštas. Bet atsisėdus pačiam Voldemarui val
džioje, jisai susitarė su Vatikanu ir pasirašė tą patį kon
kordatą, kurio projektą buvo paruošęs arkiv. Matu
levičius.

Tai yra visai teisingas priekaištas. Bet jeigu Valde
maras pasirodė esąs veidmainys, tai dar tatai nereiškia, 
kad buvo teisus klerikalai.

nę. Ir
bet 

rodo, kad šiuo atžvilgiu galima lės neturėtų išimčių. Yra juk 
1 nusidėti fiizkos dėsniams 
prasme, kad tokiam šoviny ga-(‘ 
Ii net ir žmonės keliauti taip, 
5—1W7 
kaip sakysime keliauja trauki
niu ar dar greičiau einančiom 
priemonėmis. Pasikartoja tren
ksmai, kaip išmėgino pro!’, t. 
I loddaras, nepavers* žmogaus 
manoma j a koše, bet jis liks 
sveikas ir galės keliauti.

Kebliausioji kelionės į mė
nulį sumanymo pusė yra ta, 
kad dar lieka baigti galvoti, 
kad šovinys ,nulėkęs ant mė
nulio, galėtų ir atgal 
štai kas dabar kelionės 
nytojų galvas kvaišina.

ta žmonių, kurie ir vedę ankščiau 
kojas užriečia”, negu jiems 

sulig šia statistika priderėtų 
gyventi. Mat bendros gyveni
mo taisyklėm: sveikata, geras 
ūpas ir t.t. yra kiekvienam 
žmogui būtinos visvien, ar jis 
yra įsipainiojęs j moteriystės 
pinkles, ar ne. Visgi vedusioms 
bus malonu išgirsti, kad juo 
ilgesnis buvimas tose pinklėse, 
tuo ilgiau jie gali tikėtis išgy
venti šioje juokų ir ašarų pa-

I ■ '

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10-12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

*■ -- __ .'“T
c ■»

Telefonas Boulevard 1939
Ur. s. a. brenza

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III. 
» —"J,?

DR.MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. boulevard 8483
N^e 12 iki 3 po pietų, l^uo 6:80 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12
- ............ . y „i. i '■

............... ■ .......... »■■■ »
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918

DB, A. J, BERTASH
9464 So. Halsted St.

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

Ros. 8201 So. Wallace Street
| ■■■■ ....................

f* " * • ' *1 ' '■'■■■■"■-X
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 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
K.. ■■ , ................ >

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Kės., 6641 So. Albuny Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 

b..............  . — į i

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sb. VVestern Are.

Tel. Lafayette 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos į nu0 g jki 9 vai. Vak.

suma- Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

K. nusipirk typewriteii

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:! nuo 9 iki 11 vab
< nuo 6 iki 8 vai. vakan$. . ..’.nr 

i*— ■1......................  i m
Res. 6600 So. Artesian Avė.

Pbon,e Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. HaĮsted St. 
Chicw» ^1'

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio A p tiekos 

CHICAGO, ILL.
M nu .i ..........  ■ f" " 1

dm'iju”—■■ .................. -
Off. Yards 3557 Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutarti
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
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Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia-
me reikale, visuomet < 
esti sanžiningaą tr 
nebrangus, todėl ka 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ilu*

Tarp Chicagos 
Lietuvių

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Gr a bėrius Chicagoje 
laidotuvėse ęatar-
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th 9L

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

82^8 S. Halsted SL 
Tel. Blvd. 4063

ApNuaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jaibrėžimą su iiuo ne
nuodijančiu antiseptiku 
Zonite užmišą bakterijas.

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier 
Furniture

Ūse

JUOZAPAS KINCHENAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 7 dieną, 11 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs 21 me
tų amžiaus, gimęs Amerikoje, 
paliko dideliame nubudime tė
vus Antaną ir Petronėlę Kin- 
chenus, taippat paliko gimines 
Francižkų ir Magdeleną Kuz- 
mizkius ir pusbrolj Frauciikų 
Kuzmiskj, Juozapą ir Magdele
ną Ramanauskius. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3222 South 
Wallace St.

laidotuvės |vyks Utaminke 
Spalio 11 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos užvilionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtus j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kincheno 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, ' 
Tėvai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bonus A. Masalskis, Tel. Boule- 
vard 4139.

Kaip praėjo Vilniaus 
Diena

Kalbėtojai, programas 
bendras ūpas

Roseland
4—{

Pereitų šeštadienį sugrįžo iš 
Rusijos A. Kupraišis, seniau 
gyvenęs Boselande lietuvis.

j Rusijon jis išvyko 1926 me
tuose ir pasiekė Maskvą 7 die
nų kovo 1927 metų. Taigi Ru
sijoj jis išbuvo pusantrų metų 
laiko.

Vyko jis ten savomis akimis 
pamatyti, kaip gyvena naujo
sios Rusijos žmonės. Vyko ten 

dirbti ir gyventi. Ir kadan-

—Vieni neturi iško grįsti, 
kiti negali išvažiuoti iš Rusi
jos, o treti, kad ir galėtų pa
sprukti iš Dusijos, nebegali į- 
važiuoti į Ameriką. Taip ir 
skursta.

—Ar turi Rusijos darbinin
kai supratimo apie Amerikos 
gyvenimą ?
—iRuauose darbininkuosė yra 

šsivyravusi nuomonė, kad A- 
merikos darbininkai gyvena 
kaip kokie ponai. — Report.

jis
Keletu dienų prieš ši parengi- ’K' Jis žin°j° «er»i >"»« kalb‘! 

» darbininkas, 
pamatė ne tų Rusiją, kurių 

reiškė’ kad šiuose metuose bus Pa.rodo svetimtaučiams korriisa- 
gan sunku minėti gedulingas fai palydovai, bet dirbančiąja 
sostinės pagrobimo Sukaktuves, Rusijų darbininkų ir valstie- 
nes dabartinė Lietuvos valdžia čių gyyenimų.
savo pasielgimais stato neap-l Dabar A. Kupraišis sugrįžo 
sakomas kliūtis. [Į Ameriką. Sekmadienyj teko

/kr pasitvirtino šis pranaša- pasiklausyti jo pasakojimų taip 
vimas? Dalinai. Pereitam penk- ‘rašančiam šiuos žodžius, kaip 
tadieny įvykusi Lietuvių Audi- buri«i kitų A. Kupraišio pažšs- 
torijoj Vilniaus Diena, nors tarnų. Pasikalbėjimas nusitęsė 
programos atžvilgiu buvo šum-^o^ Porą valandų. Klausimus 

F niausią, bei bendru upu ir skait- tiesiog šaudyte šaudė į atvy- 
. tingumu nepasiekė 1926 m. Ta- kusjjį. Visų ’jų čia nesuminė

tas dar nereiškia musų siu. Paduosiu keletu:

mų teko kalbėtis su vienu V. gyveno kaip 
V. K-to valdybos nariu. Jis pa-^ai L

nesu m i nė-

PKTKAS CIRON1KAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 8 dieną, 9 valandą vaka
re, 1927 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Kėdainių mieste 
Lietuvoj,- paliko dideliame nu
budime moterį Balbina, sūnų 
Petrą 14 metų ir dukterį Ireną 
— 11 metų, švogerį Bruno, Švo- 
gerką Stanislavą, o Lietuvoj še
šetą Michaliną. Kūnas pašar
votas, randasi 4230 S. Western 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Spalio 12 
dieną, Seredoj 8 vai. ryte iš na
mų j Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią (44 ir Fairfield 
Avė.), kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Petro Cironiko gi
minės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Kadžius, Tel. Boulevard 
7667.

čiau
nusileidimo okupuoto krašto 
klausime.

Vilniaus Dienų pradėjo .Jau- j» • 
liuobų Orkestras, p. 1. Grušo 
vedamas- :

—Ar taip gerai 
venti, kaip mums

Ne. Paprasto

Rusijoj gy
čiu pasako-

darbininko 
rubliųsugrojant Lietuvos uždarbis siekia 20-30 

hiinn;) ir keletą kitų veikalų, mgnesyje. Gerai išlavintų ama-
100-vykusi ir Bninkų uždarbis siekia 

120 rublių mėnesyje.
—O kų galima nupirkti už

Muzika buvo labai
publika likos sužavėta.

Toliau p. I. Locaitis
K-to vice-pirm. formaliai atida- rublį?
re apvaikščiojimų, pabrėždamas ! —Čeverykų pora
jo reikšmę. Paskiau |>-le M. nu° 7 rublių iki 
Maskaliuniutė, jauna musų mu- Drabužių pora, kuri 
zike paskambino pianu. Jai už- nuo j a 15 arba 16 dolerių, Ru- 
l>aigus pradėjo kalbėti 
Grigaitis, I

Lietuviy spulky sąryšis-
- ___ . ____ 9

Pereitų penktadienį^ spalio 7, 
įvyko lietuvių spulkų atstovų 
susirinkimas, kuris sutvėrė 
spulkų sųryšj — Lithuanian 
Building and Loan Associations 
League of the State of Illinois.

Valdybpn įėjo: l>as Kava
liauskas, pirmininku, J. J. Zolp 
— sekr., Fr. Stasiulis — ižd., 
p. Varkala pirm, padėjėju. 
Legaliu patarėju bus adv. J. J. 
Kučinskas. Komisijom išgauti 
čarterį ir sudaryti įstatus iš
rinkti pp. A. J. Kareiva, J. J. 
Palekas ir V., Brusokas.

■ > Ū .
Nutarta dalyvauti 'Illinois val

stijos spulkų asociacijos suva
žiavime* kuris prasidės 11 die
nų spalio. Dalyvauti šiame su
važiavime sutiko gerokas skai
čius darbuotojų lietuvių spul- 
kose su p. Kučinsku priešakyj.

z Reporteris.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 Iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nede- 

lioj nuo 2:3C 4:30 po pietoj

REZIDENCIJA:
. 2226 Marshall Blvd.

TfcteFONAS CRAWFORJ) 1480
TELEFONAS CANAL 9464

APIE SMUIK. M. PETRU
ŠEVIČIŲ.

Town of Lake

kainuoja
20 rublių.

čia kai-
Pranešimas

Garsinkites Naujienose

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriua 
ir Balzamuotojaa 
2314 W. 23rd Place 

Chkago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigthusia 
Reikale meldžiu^ at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Įmigus pradėjo kalbėti p. P. sijoj kainuoja 50 arba 60 rub- 
Grigaitis, kurs karštai ir iš- hų. Skrybėlė, kaštuojanti čia 
kalbingai gynė Vilniaus ir de- 4-5 dolerius, Rusijoj kainuoja 
mokratijos reikalus. Kalbėtojų 12 arba 15 rublių. Kiaušinių 
pasekė žinoma'musų daininin- 19 mažiukuose miesteliuose — 
kė p. S. Krasauskienė, sūdai-,20 arba 2g kapeikos, o mies- 
nucdama dvi daineles, vienų P. tuose, kai brangesni, tai ir pu- 
Sarpaliaus, antrų S. Šimkaus, sė rublio arba 60 kapeikų. 
Jai akomponavo p-lė Sadau- Sviesto svaras 50-60 kapeikų, 
skaitė. —Tai nedaug darbininkų te-

M. Petruševičius, spėjęs pa- ‘ ragauja sviesto? 
sižvmėti lictuyių tarpe smui-. —Visai mažai, 
kininkas, sugrojo du klasiniu' —O kaip komisarai gyvena? 
dalyku ir kuomet publika iš- į —die gyvena ne prastai, 
šaukė, nepasigailėjo ir trečio. Kapsukas gauna porų šimtų 
Jam akomponavo p-lė Natalija rublių mėnesyje, jo pati dar 
Kazakevičiūtė. šimtų. Kaip matote, su trimis

Antru kalbėtoju buvo p. S. Imtais galima gerai gyventi. 
Kodis, V. V. K-to pirmininkas. Kapsukas, kaip girdėjau, sam- 
Jis pareiškė turįs viltį, jog Lie- do sau tarnaitę, kuriai moka

inokratijos reikalus.

' Draugystė Palaimintos I^ąe-4 
tuvos laikys mėnesinį susirin
kimų spalio 12 d. Lietuvių Au
ditorijoj, llalsted gat. Pradžia 
7 vai. vakare. Šio susirinkimo
svarbu bus tame, kad bus iš

kė p. S. Krasauskienė, sūdai- -0

—Tai nedaug darbininkų te-

duotas 'baliaus rengimo komisi
jos raportas. Todėl nariai yra 
meldžiami skaitlingai atsilan
kyti.

—Ig. Žilinskas, rašt.

Roseland
Pareiškimas.

tuva atgaus Vilnių bėgyje ke- 25 rublius mėnesyje. Ponas, 
lių metų ir kvietė visus dar
buotis pagreitinimui to Įvykio.

—O kaip su darbais? ' 
Bedarbių daug. Darbe gi

Visų ap vaikščiojimą užbaigė visur stengiamasi įvesti į nuo 
p. S. Krasaurkienė savo gražia dalų rf " 
daina.

Be jokio perdėjimo galima 
pasakyti, jog programas buvo 
atsakantis. Musų artistams pri
klauso padėka už jų pasišven-

apmokėjimų — peace- 
1 work. Stengiamasi pamėgdžio- 
'ti Fordų. Kitaip sakant, kopi
juojama Amerikos kapitalistų 
sistema.

—O kaip su apšvicta?

Buvo jau pranešta, kad mu
sų gabus smuikininkas p. M. 
Petruševičius rengiasi į naujų 
stonų. Delei to daugelis jo 
draugų ėmė klausinėti ar tas 
jo žingsnis nesumažins prisi
rišimo prie dailės. Juk dviem 
dievam negali tarnauti.

t'; , \ /
Bet aš noriu pranešti, kad 

tokioms abejonėms, nėra pama-' 
to. M. Petruševičių* girdėjau 
grojant “Vilniaus Dienoj” pe
reitam penktadieny ir jo smui
ką buvo dar jautresnė, nes 
jam akompanavo jo išrinktoji 
p-lė Natalija Kazakevičiūtė, 
kuri taipgi yra gabi pianistė.

Jiunktuvės jaunos panelės 
Kazakevičiūtės su M. Petruše
vičių atneš jiems šeimynišką 
laimę, o koncertų lankytojai 
galės ^pasidžiaugti dar gilesne 
muzika. — Rep.„ 4- • ė/. ‘

- - j— i. —~--------- ;-----■- —. ’ ’ ’’
Draugijų Valdybos 1927 m.

šeštadienio vakare įvyko gra
žus šeimyniškas balius p. Ežer- 
skio svetainėj, 1600 S. Paulina 
st. Surengė jį Town of Lake 
biznieriai, profesionalai ir abel- 
na prasisiekusioji visuomenė 
p. Edvardui Milaševičiui, kuris 
pirm savaites laiko atsidarė čia 
real estate ofisą adresu 4600 S. 
Wood st. Mat, senasis Milaše
vičius nusitarė pasilsėti, tai sū
nūs pasiėmė tėvo pėdomis žingr 
sniuoti.

Apielinkės biznierių ir poki- 
lio dalyvių garbei tenka pažy
mėti tas faktas, kad jie ažuot 
šalinęsi ndo naujo biznieriaus, 
kaip konkurento, pasitiko jį 
kaip brolį, taip sakyti, priėmė 
j savo tarpą.

Toks- priėmimas teikia kre
ditą ir p. Edvardui Mileševičiui, 
ir pokilio Rengėjams bei daly
viams. Nes bile kokiam asme
niui vietos visuomenė nerengs 
pokilio, ir kai rengia, tai reiš
kia, kad jaunasis Milaševičius 
yra skaitomas geru, padoriu 
žmogumi. Toks priėmimas tei
kia taipgi kredito svečiams, nes 
jis parodo, kad jie mielu noru 
priima savo taniau gerus vy- 
H1S.

Vakarienės tostmeisteriu bu
vo p. A. Kareiva. Pasakė trum
pas, gražias prakalbėles ir lin
kėjimus )>a«isekimo p. Milaše
vičiui advokatas Gricius, p. 
Piežinskis, Jaunoj p. Milaševi
čius, jaunoji) biznieriaus tėvas, 
ir Edvardo Milaševičiaus bend
ras biznyje (pavardės nepame
nu).

Vakarienė buvo smagi- links
ma ir rami. Jaunuomenė, taip
gi ir “seniai” smagiai pašoko.

Reporteris.
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO \aldyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Lowe Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra’t. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union Avė., 
fin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Lowe Avė., kas. Jonas Žilvitis, 380? 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponą* 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. Lėtukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauiieinu kahlemmą

timų, o V. V. K. už sugebėjimų 
pritraukti prie tokių iškilmių 
geriausias Chicagos lietuvių 
spėkas. Vilnius tapo tinkamai 
pagerbtas, kad ir šiuose me
tuose. -*-Rep.

SLA. 36 kp. ruošia sau 
baltalą

Kai kurie piktos valios žmo
nės stengiasi pakenkti mokyk
lėlei lietuvių kalbos, kuri yra 
vedama šeštadieniais ir sek
madieniais kiekvienos savaitės 
Aušros knygyno kambariuose, 
10900 So. Michigan avė.

Mes leidžiame savo vaikus 
liksiu pramokmti juos musų, t. 
y. tėvų kalbos. Tai yra pama
tinis musų tikslas, ir kenkti 
tai mokyklai yra nepadoru.

Antanas Narbutas,
J. Šimkus,
J. Guniuliauskas,
P. GHgula.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.t pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplewood Avė.,

ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis. 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
III., direktorius Auditorium Bend- 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sį kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

CLASSIFIED ADS.
Announcements 

Praneiiinai

Roseland. Spalio 11 <1., 8 vai. va
kare, Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Avė. įvyks Draugijų Sąry
šio delej^tų susirinkimas, šiame su
sirinkime bus svarbus komisijos ra
portas surengimui Aušros knygynui 
vakarą. Beto bus svarstoma svarbus 
reikalai. Visi dtlegatai ir delegatės 
atsilankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, sekr.

—Bandoma mokinti, bet sto
ka mokyklų ir mokykloms įren 
girnų, ir reikmenų.

—Kaip unijose, ar jose dis- 
kusuojama klausimai taip grie
žtai, taip atvirai, kaip šioj ša- 

j o ?
—Ne, darbininkai veik visai 

nelanko unijų susirinkimų, 
kadangi persitikrino, jogei su 
jų balsu nesiskaitoma. Susirin* 
kimilosna atsilanko burys va

idinamų partinių, jie viską nu
sprendžia, jie paskui praneša

Roseland

Paskutiniam SLA 36 kp. su
sirinkime tapo nutarta sureng
ti draugiškų vakarienę, kur ga-' visų darbininkų vardu žinias 
lėtumėm pasilinksminti ir ar- spaudai,’ kad dalyvavusios “mi- 
čiau susipažinti vieni su kitais, nios” tam panašius pareiški- 
Tam tikslui išrinko iš trijų na- mus.
rių komisijų, kuri galės pasi-, 
kviesti talkon dar ir kitus.

Vakarienė Įvyks apie vidurį,išrodo gerai. O darbininkai, 
sekančio mėnesio ir, kiek ga- ko jie apsirėdys uždirbdami 
Įima spėti, bus labai smagi.

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikymą akinių d<*l vUoklų aklų

JAN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertus tyrimo aklų ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas

Kambariui 14, .15, 16, 17 ir 18
Paatebėkit mano iškabau 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Nedėlioj nuo 9:80 iki lt dieną.

Tel. Canal 0523.

—Kaip su parėdais?
—Turčiai rėdosi gražiai ii 

iš 
25

kalbėti 
šeimyna 
tai ir gerai.

apie 
turi

arba 30 rublių mėnesyje?
O gyvenamieji butai?

—Kų jau čia 
butus. Jei visa 
vienų kambarš,
Ne daug yra tokių darbininkų, 
kurie įstengia turėti butų iš 
kelių kambarių. Ponai, tie ki
taip gyvena.

Abelnai imant, (gyvenimas 
išrodo kažinkaip netvarkos, 
štai pavyzdys: eini prie kasos 
nusipirkti biletų važiuoti gele
žinkeliu. Turi kitų sykį stovėti 
eilėj po pusantros valandos ar
ba ilgiau. Ne taip, kaip Ame
rikoj, kur priėjei prie langelio 
ir eini tolyn, pasiėmęs biletų.

— Kodėl nuvažiavusieji Rusi
jon amerikiečiai negrįžta at
gal?

Antradienyj, spalio 11 d., 
įvyks susirinkimas delegatų tŲ 
draguijų, kurios palaiko A.u6- 
ros knygyną, ISusirinkimo pra
džia 7:30 v. v. Vieta: Aušros 
knygyno kambariuose, 10900 S. 
Michigan avė. *

Draugijų delegatai privalo 
Luti visi susirinkime, kadangi 
nušiurima, jogei tame susirin
kime veikiausia bus pakelti 
klausimai, liečiantys pamatinę 
knygyno taktikų, knygyno dar
buotę.

Kam rupi kultūrinis knygy
no darbas, tas privalo būti.

Reporteris.

Pastaba: Mano ofisas dabar 
das naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMESRISTAS

r«n-

L1ETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivus akis, nuima kataraktą, ątitai- 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedėiioj 10 iki 1 vai. po pietų.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7689

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA- 
VA AMERIKOJ No. L valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III., kasos globėjai: O. Gu- 
žuuskienS, 6005 So. Trepp Avė. i> 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Gt. 
Cicero, I1L, maršalka P. Tiškcvičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komy tetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienį 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA- 
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. ’pag. 
J. Mineikis, 3219 So. Wallace St.. 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3889 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Auburn 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3339 So. Wallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 83 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAS. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036' 
Brighton Pi., pirm. pag. V. čepelis 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
8227 Le Moyne St?, fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1854 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

Brideporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienyj, Spalio 11 die
ną, 8 valandą vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Prašau visus narius būti laiku, nes tu
rim daug nutarimų. — Valdyba.

Roseland. — Amerikos Lietuvių 
Piliečių Politikos Kliubas laikys 
savo mėnesinį’ susirinkimą 10 d. 
spalio, kai j) 7:30 vai. vakare, Stru- 
mllo 158 bL 107 St. Visi klin-
!»<> ntii'iui biitimii t«nit piitmti. nc-s 
bus svarbių svarstymų.

W. Kristopaitis, rast.

Chicagos Liet, Auditorium B-vės 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dieny, spalio 10 d., 1927, 8 vai. vak., 
Auditorium svet., 3133 S. Halsted St.

Gerb. Direktoriai ir draugijų atsto
vai, visi atsilankykit laiku. —Rašt.

Personai 
Asmenų Ieško

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
lankyki! Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Hoom 824. 
\Vab. 2082.

REIKALINGAS partnerys į akme
nų ir marmuro paminklų ištlirbvs- 
tę. Turi būt gabus prie biznio, mo
kantis gerai anglų kalbą ir raštą. 
Reikia įnešti 7 tūkstančius dolerių. 
Rašykite, o suteiksime platesnių ži
nių apie biznį per laišką. A. Bac- 
vinka, 1114 Belair R<l., Baltiinore, 
Md. Pitone Hamilton 1931 J.

PA J IEŠKAU savo brolio Antano 
Juoduko ir sesers Petronėlės l’amba- 
rienės. Girdėjau kad gyvena Grand 
Rap.ds, Mieli. Prašau greit atsišauk
ti. Joe Youdokas, Bos 66, McNaugh- 
ton, VVis.

DRAUGYSTĖ DAKTARO VINCO 
KUDIRKOS, Valdybos adresai: J. 
M. Gedgaudas, pirm., 723 W. 17th 
St., A. Kaulakis, nutarimų rašt., 
8842 So. Union Avė., tel. Yards 
5773, F. Skeltis, finansų rašt., 1445 
So. 50th Avė., A. H. Ei manas, iž
dininkas.
Susirinkimus draugija laiko kiek

vieno mėnesio antrų šeštadieni, M. 
Mel'dažio svetainėj, 2242 W 23rd Place

PAlfišKAU moters ar merginos 
prie namų darbo ir apžiūrėjimo vai
kų. Valgis ir guolis. Su mokesčių 
susitaikysim. Atsiliepkit po 5:30 vai. 
vakare teleponu arba ypatiškai.

JUSTINAS ANTANAVIČ1A 
3327 Hirsch Street 

Tel. Bei m on t 8625 ___

(Continued on page <>)
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė PardavimuiHelp VVanted—Female

Darbininkių Beikia _______

(Conthtued from page

JAUNA lietuvaitė baigusi I me
tų "sprret.iriai’' kursą ^i«*ško darbo 
lietuvių įstaigoj. Rašykite arba te- 
lefomiokite “Naujienos’’ Bos 981.

Real Estate For Sale
NamaĮ-fteihl _

pardavimui vaisių krautuvė ir gro- Geriausi bargenai ko- j KAS NORI GREITAI sėmė, geroj vietoj tarpe 2 bučermų, =* l — ---------------------- --------------
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- 
Su $4000 cash galit veikti. Savinin
kas 2917 W. 63ar St.

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

Miscellaneous
Įvairus

kius galite gauti 
Marąuette M a no r

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo prie mažos šeimynos be 
vaikų, ir kad mokėtų valgį gaminti. 
6559 S. California Avė. Republic 8721.

_ KAMBARIŲ mūrinė bungalow, į 
Patųgi mūrinis garažas, 30 pėdų lotas, mo-; 

kambariai derniški, pečiais šildomas. Kaina

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Vyrai

Kurie

Pinigų

Pasimatykit su manim tuojau. 
Malonus ir lengvas darbas. DI
DELE MOKESTIS. Nuolatinės 
vieta su DIDELĖ ATEIČIA. Di
džiausia proga kokią kada turė
jot. Turit būti švariai apsirengęs 

Mums

reikalingi
3 vyrai. Todėl pasimatykit su 
manim tuojau.

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos | 
mėsos ir kitų smulkmenų, 
viela bučernei. Keturi kambariai derniški, pečiais šildomas, 
dideli pagyvenimui. Remia pigi, su $6900; įmokėti $2000.
lysti ar bė. 8019 S. Vincenncs avė. 5 ir 6 kambarių nauji muro bun- 

—---------------- —, galows, mmįerniški, platus lotas,,
ir i.udernę parduosiu '"“‘"J’1’1 I”«lotų kaip
“ v įmokėjimą.

2 Al KšTŲ I ir 5 kambariai, me
dinis namas, geras lieismentas, 50 
pėdų lotas, gatvė brukuota ir ap
mokėta. 'riktas bargenas, kaina 
$6500; įmokėti $2000.

2 AUKŠTŲ po 6 kambarius min
ias murinis namas, moderniškas, 
karštu vandeniu šildomas. Lytaus 
mauihn" gatvė brukuota i{ užmo. 
keta. Mainysiu į lotus ar mažesnę 
^nuosavybę. ,

2 FLATŲ naujas mūrinis namas, 
modemiškus, roll in lovas, ledau- 
nčs, gaziniai pečiai, karpetai ant 
laiptų. Mainysiu į biznio arba re
zidencijos lotus arba mažesnį namą. ! 
BIZNIO narnąs, 7 flatai ir krautu
vė, visi išrenduoti; įplaukų $500 

1 mėnesiui, parduosiu arini ipainysiu 
j gerą biznį lotą, arba mažesnę 
nuosavybę.

74Y125 kampinis lotas ant 65-os; 
ir Washtenaxv avė. Lotas vertas 
st 1.500. Parduosiu cash už $8500.

58x125 kampinis lotas ant 69-os 
ir Campbell avė. Pąaukausiu už 

gičių.

GROSERNŲ
pigiai. Daro $2500 biznio kas mėnesį, 
turiu parduoti dėl ligos. 4015 S. Ar- 
teaian Avė. Lafayette 1762

Exchange—Mainai ,
MAINYSIU bungalovv j lotą, 6 

kambarių mūrinis bung;dow su vi
sais įrengimais. Mainysiu į I >tą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

MAINYS 
Grosernes, 
BuČernes, 
Lotus, 
Automobilius 

ANT

a

PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT .

Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 
Farmą 

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bargvnus greit per 
pasaranga išleidžiant.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia ką turit ( 
gaus. Ateikit, rašykit arba h 
fonuokit,

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

MR. ANTIiONY.
Km. 1511 131 N La b

didelių,, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal -1960

mu-
2 karam,

DARBININKŲ ir shearmenų ir ge
ležies atkarpų jardą. Ruben’s Melai X 
Iron Co., 1900 Carroll Avė.

ATSAKANTI KOMPANIJA 
21 metai pasekminga biznyje, išmo
kins gerai prasilavinusius du vyrus, 
virš 25 melų, pastovaus ir gerai ap
mokamo biznio, Chicagoj aiba iš ar-' 
t imu miestelių. Ne real estate arba 
bonai. Malonus surprizas laukia jū
sų, ateikit čia. Turi švariai išrodyti. 
Atsišaukit nuo 11 ryto iki 2 po pietų. 
Room 910, 53 W. Jackson Boul.

MARK )N AVA. 2—6 kamb. 
rinis, skiepas, garažas 
mainysiu ką turit.

JADVYGAVA. 3—I, skiepas, 
kai, mainysiu į didesnį arba 
niavą namą.

PALMER SQVARE. 3—5—6, 
tus lotas, mainysiu į mažesnį.

JADVYGAVA. 2—4 garažas 2 
rų, be skolų, 
Atsišaukit 1733 
Armitage 4422,

ka-| 
mainysiu į dviflatį. 
N. Robev St.
2 fl.
J AK UBAMS

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Bale 
Namai-žemč Pardavimu i

™ ,GERAS INVESTMENTAS ' LIETUVIAI neatldėliokit. Artina-
šeimynos, 7 kambarių, Biznio lotas 50 pėdų, prie Avers ir gi žiema, užsikainšykit langų sky

dai- 2 mu porčiais, aržuolo trimas, ga- Siiringfield, kaina $5,500, cash $2500. les. BIQUE, 40 metų langų kituo
ju šildomas, lotas 50x125,2 karų ga- '1. R. Bruce, 745 N. Hamlin avė., tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy- 
ražas, netoli katalikiškos mokyklos, Kedzie 7891. Atdaru visą dieną ne- kai, 126 W. Grand avė. Sup. 7744. 
su $3000 galit veikti, 7143 Harvard,; įlėlioj. ------—--------------- ------------------

| PRR sJlnlnk, _ merttnI ; fla.1 BTOGDENGYSTR
GRAŽUS 8 kambarių murinis 1 tų, 4—5 kambariu, furnas šildomas, Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma# 

miegruimiai, geroj mod. 2 karų garažas, lotas 100X125, ir garantuojamas už $4. Automobi- 
vietos dnr dėl 2 namų, netoli gat- lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 

- . . ,------------ ,-------------- ___ j senu-
$7800; savininkus apleidžia mies- mo. Didžiausia ir geriausia stogų 

j tą. 1051 \V. 97 St. Beverly 1619. (dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
negu unijos darbininkai samooml.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
8411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawnda)e 0114

TIKRAS NAMAS
Del didelės i

bungalovv, 4 miegruhniai, geroj
South Shore vieloj, aliejum šildo- ------ .. - - ----- —
ma, savininkas priimš $2000 cash, vękarių ir R. I. transpiirtacijos, už apielinkėj. įsteigta 34 metų 
kitus kaip rendą. Nevada 7814

dėl musų tur- mas 
■ >le- r

gLras investmentas
Mos dar turime keletą naujų 2 

fialų namų, randasi 7313sS. Maple- 
vvood avė., 5—5 kambarių, garu 
šildoma, viskas moderniška, kaina 
$15,500, cash $2000 e.rba daugiau, 
savininkas. B. List, 7639 S. Haidne 
avė. Tel. Vincenncs 4486.

$1000 cash nupirksi! eųuity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 

i( v imi , . .............  garažas, kaina $16,500. \VM. KIRK,
šęmr'Mažai įnmkėti'/kitrant’mort- savininkas, 7745 Essox avė. Saginaw 

o370.
W. H. KELPS & CO. 

2419 W. 69th St. 
Tel. Hemlock 8099

PARDAVIMUI 7 kambariu medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

GERIAUSIS BARGENAS North- DAUG DIDESNES vertes 
vvest Side — ’2 flatų murinis na- apkainu<>tos Inmgalovvs, 5—6 karn- 

5—5 kambarių, stinnarlorai, barių, 5 skirtingos pasirinkimui, 
iee box, aržuolo trinias, tile vana Vėliausios ir aukščiausios rųšies 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas konstrukcijos, netoli mokyklų, baž- 

i 31 X125, ,kaina $14,500, cash $1500, Į nyčių, parkų ir lransj><>rtaeijos, ran- 
.1. R. BRUGE, 715 N. Hamlin avė. • (|asj 6281—37 VVarvvick Avė. (Brad- 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą ley PI.) 37’28—34 Nora Avė. 3803 
dieną. Say re avė. Atdaros apžiūrėjimui vi- '
------- x-------------------------- są dieną, kaina $7.750, išmokėji

mais, $501) įmokėti. J. D. HAINES, 
DIDELIS bargenas. Turiu par- savininkas-statytojas. Kildare 4404. 

duoti mūrinį 4 apartmentų namą,, 
didelis lotas, geros įplaukos, $3000

I įmokėti, kitus pagal sutartį, šaukit 
Edgevvater 0407.

RUBIN BROS.

Finansai-Paskolos
Financial

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

Tel Lafayette 8705—87t0 

Chicago

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, modernišką $16,500 iki 
$25.000. Tikri namai gražiame Be
verly Mills, bungalow kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Hamilton, 98;>0 Hovne. Kcy. 
9134.

OCTAGON frontu 6 kambarių mū
rinis bungalovv, statytas savininko, 2 
karų garažas;ytile vana, įmūrytos va
nos, lotas 50x169, už gerą cash pa
siūlymą, 9712 Charles St. Bev. 4659,

, Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo-1 
tliu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mū
rinį bungalovv, uržuolo trimas, furnas 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 
rendą. David Whitelaw, Builder, 4417 

. . , N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.PARDAVIMUI lotas per savinin-į _______
ką, 25x125, prie Western Avė., tar
pe 73 ir 74 St. M. L. Carmichael. i 
10018 S. Sangamon St. Vakarinė j • (|vigub'i
pusėj gatvės. akras ‘

DVIEJŲ aukštų namą Marųuetle 
kolonijoj noriu mainyti ant namo 
ClceroJ. Box 985.

PARDAVIMUI gerai pastatyta1 
angliška mūrinė cottage, didelis lo
tas, rami gatvė, gera vieta dėl vaikų, 
gera transportacija, kaina $7500, 
įmokėti $750. Savininkas Fairfax' 
5217. ,

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių,
I naujai dekoruotas, pečiais Šildomas, 

Pardavimui 10 akrų prie 93 ir 52,^a,'?nžaį> "'.“ikuo I
Igubas, % aekc.’.us linija, $12,000 I1! į’AJ'm č Otd!l*,,,JLį 
ras — 25% inK-kPt Wtn« iSmnbnii-1 l,nokčt $2,500. Savininkas 1 /38 Sum-— 25% jmekėt, kitus išmokeji-1 »n,OK.e > froomiuis. Tel. Sunnj-»i<le 6925. mentale, ltavenswoo<l 1592

12 APARTMl-NTŲ namas, 2934.
Beik* Plaine avė,, po 4 kambarius, | 
nirmos klesos, lotas 5(>X125.
?vkiusan*ndH^\avininkar\^ '* ^alow> furn«« Šildomas,'2 karų gara- 

ns77 zaH» netoli mokyklų ir bažnyčių. Savi-
___ ninkas, 3617 W. 60 PI. Republic 0641.

BARGENAS. Parduosiu arba inai- KAINA nužeminta $2000, ką tik
L neto- n vi„ nTu mntini h m užbaigtas 5 kambarių bungalovv,dnvs o ny?*u 6 kambarių naują munnj bun- " \nnntrirk Avi u hlnVn

vrvotii vvmaii PARSIDUODA rezidencijos lotas
vrmtTivis' hUŪMS ICiceroj ant lengvų išlygų. Prilm- .. Nt < LA11NIS ABI A.S ju pj.|n}J ar|)a automobilį kaipo da- .

Senai firmą pradedą ka 2 fl. 3214'S. Union
nors naujo, šie darbai \ ra labai j • ’ 
gerai aimiokami. jei tik pradėsite __________________________________
TUOJAU. Jus galėsit dirbti lietuvių!
apielinkėj. Patyrimas NEREIKALIN. Į NAUJAS mūrinis bungalo\v, ber-’
GAS. Mes išmokinsime jumis. Tik ža trimas, ugnavietė ir knygynas, 
jus turit turėti mažiausiai anie 25 stikliniai porčiai, kaistu vandeniu 
melus amžiaus. Jei norite uždirbti šildomas, prie geležinkelio ir gal- 

pasi- ! vekarių, tuojau galit gyventi, spe- ,
Iciahai šią savaitę. 8830 Karine avė. j PARDAVIMUI naujas apartmen- - KTama<, randasi nilik nie Mar

ginis namas ir krautuvė, 2 didelės ( Wamas /ranaaM . PU1K Mar‘
1 ", tik

I rių apartmęntai, 4 karų garažas,] - bloku nnn narku artiremiu $6540, su $10,000 galit veik-, crcJeu‘s D1OKU nuo pantų, aru 
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai- gatvekarių ir bou)evarų. Pirkė-

I Po įmokėjimą. Mes pastjysim bun- jas gaus lengvinusias išmokčji- 
• * .- arba musų loto tik biskį įmokėjus, i mo sųlygas. K/eipkltes:

Kll parduoti iš |>i irzaslics Grawford avė. Irving 2634.] 7114 Camnbell Avėligos 6 kambarių munn| bungalovv, I /ii** o. nve.
,2 karų garažas, furnas šildomas, 

pinigų savo kieto medžio grindys, moderniškas.
atdaras iki Savininkas. Tel. Republic 0641

Jei 
kas 

matvkit su manim tuojau.
MR. OLSON,

3 AUKŠTŲ mūrinis namas ant;, 
stone Basement. $17,000, 3—5 ir 3—4 
kambario kambariai šviesus, kam
pinė p'ati clč, netoli “L” ir gat- 
vekarių, !

•' Hoync avė., netoli Division st. 
Phone Humboldt 8152

5233 S. Kilpntrick Avė., % bloko 
į pietus nuo Archer avė. karų, fur
nas šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canal 1272.

Kitom 906

Automobilių savininkai

Jei j«’s važinčjatės su automobi
liu, mes turime labai p<*lnlngą ir 
gerą darbą dėl jūsų. •

Uždirbkite ekstra | 
litiosame laike. Ofisas atdaras 
H vai. vakaro. Matykit

JAMES VERR
Room 318

29 S. La Šalie St.

Fumished Rooms

SU mažu įmokėjimu galite ■
2 karų garažas,' 1312 N\ nupirkti naują 6 kambarių mu

ro bungalow puikiai pabvdavo- 
ta ir moderniškai įrengea. Jei 

! kas nori, gali pirkti ir už cash.

PARDAVIMUI per savininką 2 krautuvės su'akIbpu, (U-4 kainba- quette Park apielinkėje, 
' f’atų, 6—6 kambarių namas, karš- * * * * 1

tu vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, uždaromi pirčiai, geroj vie
toj. 2336 N. Ilarding aVe.

2 FLATŲ namas, 5 
rių, karštu vandeniu šildomas, mo-

I derniškas, įmūrytos vanos, ...
w,r4u, i>Actr na, 117 ir I/oen Avė., $2500 cash:

.... , ’ Anderson and C.arlson,Kitus kaip rendą, 2 flatų nau- PiiHinaii '1105 
jas namas, uždaromi porčiai, neto- /“' r 
Ii Mar<|uette bulvaro, netoli lietu
vių bažnyčios, atskiri garu šildytu
vui. $14500, kitus kaip rendą. Sa- 

i vininkas. Hemlock 4900.

5 kamba-
tile va- rių bungalovv, karšiu vandeniu šil- 

$2500 cash: domus, toiletas i 
5’2 \V. 1121h viškų, garažas, $3500 cash,

PARDAVIMUI gražus 7 kamba-
domus, toiletas ir prausynė ant 

j kitus 
kaip rendą. 5942 S. Tahnan aVe. 
t'el. Prosnect 5765.

NORTH West Side, rendon furni- 
šiuoti kambariai, visi kambariai švie
sus. Atsišaukit greit. 3331 DickeniU 
Avė. A. Vander Horst.

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kilus kaip rendą.
už

PARDAVIMUI — $5000 cash, len-Į 
gvais išmokėjimais, 15 apt. kampi
nis namas, 80 kambarių, įplaukų 
811,000, bargenas $60,000. šaukit 
savininką. Tel. Edgewater 
915 laifayette Pkwy.

1622, i

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba G kambarių flatas ren- 
don. PITTASI, 2812 W. Van Buren 
St. West 0749.

PARDAVIMUI per savininką 6 i MURINIS BUNGALOW, $500 CASH 
kambarių kampinis namas, 2 ka- Keletas naujų 5 kambarių namų, 

,uu”' 1 ų murinis garažas, vandčns lašų 87250, kitus $55 į mėnesį, su nuo- 
vana, moderniškas, su $4000 galit Umčiais, tile vana, skalbiniams klo- 

n,u- veiKtl.z 5500 W. Hutchinson St.
7 kambarių re-, "

BARGENAS. Našlė turi parduoti, 
, 6 kambarių gražų in Austin mūrinį bungalow, I 

! 5 dideli kambarini ir pusryčiams j

■ ■ ■ ............. .....--J---- ------ SST 4422 Schubert avė. 6 kamb.
Musical Instruments rinis bungalovv.

Muzikos Instrumentai ! , Drummond PI., 2 flatų -------- ---------- ------ . finis namas.
$250 grojiklis, biskį vartotas, 4454 Byron St.,

$100, suoliukas, role’iai, cabinet, zidrncija. 
mažais išmokėjimais, 6136 South 4815 N. 'l'fipp avė., ... . ......... .— _ ---- .. -m ;
)lils|e(| st mūrinė rezidencija. 1 > dideli kambarini ir pusryčiams i 10 FLAIŲ namas 79 St. ne-'

422 1 ake \vc., Park Itidge, 2 fla- kambariukas, stikliniai porčiai, ga- toli Ashland, moderniškas, parduo
tų medinis namas. .! sas ir visi įrengimai ir apmokėti,; sitii arba mainysiu bile j ką kaipo

5059 Carmen avė., 2 flatų, 4—5 rendos $75 į niėnesj, apsiinoka pats ] dal^ jmokčjimo^ WAL1 LR J. PAUL, 
kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie 
1956 N. Kentucky avė.

Pališadę 0029.

PARDAVIMUI grojiklis pianas la
bai mažai vartotas, roleliai, suoliu
kas, dykai dastatymas, už $75 cash. 
6512 S. Halsted st., Ist floor.

Miscellaneous for Sale 
_______ Įvairus Pardavimai 

SIUVftJAI
Mes dabar turime didelį išparda
vimą puikių materiolų dėl siutų, 
taipgi apsiaustų ir overkautų.

Materiolai dėl tų rūbų kainuo
ja net po $5 mastui, o mes par- Kaina $12,500.
duosime juos po $2.50, $2.75 ir r
$3 mastui, 
pasirinkimą. 

Atdara subatomis

setas, prosinimui lenta, landrės lo- 
vvs. A. B. GRUNDER, Bailders, 

15^32 Lawrence avė. Pensacola 6776.

ysiu bile į ką kaipo 
renuos 1 menesj, ujisuiiuku pm.s > uuii imu&vjunU. WAL1 LR j. PAUL, 
per save, $9000, cash $3000, kitus Real Estate, 3236 W. 55th st. apt. 2. 
po $45, su nuošimčiais. Belmont i------------------------------—--- ---------

i 6778.

,PARDAVIMUI BARGENAI 
’Naujai pertaisytas modemiškas 5 
kamb. namas, galima užimti, 5921 
So. Keeler Avė. Kaina $4500.

Sąlygos: $600 įmokėti. Likusi ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

2038 W. 18th St. arti Hovne Avė. 
Mūrinis bizniavai namas ir flatai.

Priimsiu mažesnę propertę mainais.
Mes turime didelį Nauja muro bungalovv ant Fisher- 

mans Terrace, arti W. 43-čios gatvės
ir Naujo State Highvvay ir Lyons— 

iki 4 vai. 2 blokai nuo karų linijos ir Desplaines 
Atsilankykit anksti, gausit dide--^"į 1 
Ii pasirinkimą.

SCHATZ-POLLACK
VVOOLEN CO. 

215 S. Market St., 
8th Floor.

GERAS investmentas.
mui 3 nauji mūriniai 2 flatu na
mai, 5—5 kambarių, moderniškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų gara-

$16,000. 2252 N. Oak Park avė.
Merrimac 8737.

2.. ,—■ ■■■ . I . . ......-ta-.. ....» .
GERA transportaciją, 7 kambarių 

medinis namas, 2 vanos, vištininkas, 
furnas šildoma, kaina $15,000, 75x164,

NEBRANGI biznio prapertė, 2 
flatų, kaina $15,500, murinis na- 

Pardavi- mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara-
ža».

4316 Milvvaukee avė. 
Kildare 7491.pavienis apšildymas, Karų gara

žas, šildomas, kaina $15,000, $15,500, —f
COLONIAL Gardens. Nauji, mo

derniški 2 flatų mūriniai, $15,000, 
cash $3,000. •

Savininkas Kildare 3695 i

KAINA $7,700, tiktai $900 įmo-
sayininkas, 9621 Charles St., Beverly kcli| 5 kambarių, furnas šildomas,
3925.
...... 1  ■■ 1 " —c-----------------—■

PARDUOSIU savo $5000 equityL 
už $4,000, naujas 2 flatų namas, 5-5

30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
, savininkas, 

blvd. Kild. 8091
lengvais išmokėjimais, 

, 5910 Irving Park blvd

- . Ix>tas 52x180. Kaina tik $6600. kambarių, garu šildomas, 2 kart! ga- 
Sąlygos: $600 įmokėti. Likusi mažais! ražas tile vana, lietaus lašų vana, 
išmokėjimais

Del informacijų kreipkitės pas 
FRANK J. PETRU, 

1443 W. 18th St. Teei. Canal 0806

uuvaun tunų vinių, 
aržuolo trimas, kaina $16,900, kitus 
po $100 j mėnesį, 5553 S, Albany) 
Avė. Republic 7104. s

50 PĖDŲ lotas, su ekstra dideliu 
garažu, galima pastatyti 5 kambarių 
cottage, yra krūmų ir vaisinių me
džių, $1500 cash. Savininkas, 9621 
Charles St. x Beverly 8925.

$500 įmokėti
$70 j mėnesį, įskaitant nuoS. 2 apt.

OCTANGO, sun parlor, 6 flatų. Fo- 
rcclosure verčia greitai parduoti, 
PI. netoli Stony Island Avė. Specia
liai dideli 5 kamb., gerai pastatyti. 
Mainysiu į mažesnį arba cash. Takken

BEKERNĖ retail ir olselio, mai- 6948 Stony Island Avė. Fairfax 8200 
nvsiu į real estate. Phone Hemlock 
6028.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

12 Al*!’, namas, dideli 4 ir 5 
kambarių apt. mainysiu, $16,000 

mainysiu į mažą namą arPARDAVIMUI barbernė ant 2-jų eųuity
kėdžių, visa arba pusę, greit ir pigiai, lotus. Parduosiu i mažesni išmokė- 
Priežastis pardavimo, nesutikimas tą namą arba farmą. A. SHEPANEK, 
partnerių, 2404 W. 46th PI. 2549 Milwaukee avė. Albany 6369.

2- Rl MORGIČIAI '
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
■ Paskola suteikiama

į vieną dieną
Perkame real estate

kontraatus
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė. ; »alytaklus, grindis, pamatus, stogus 
Tel. Lafayette 6738-6716

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias Ii lietuvių, kur duoda 

ažganėdinimą. Įvadam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, flaterius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (nof (ne.)

j 2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotu ir 

naujų lentų ir nanių materiolo. 
I Piumbingo ir namų apšildymo reik
menis dastatome į visas dalis mies- 

1 to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
| Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
i svick 1650.

GARAŽUS, porčius, cementinius

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

malevojaine, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaltliavimo. 
Ilem. 7969.

5429 S. Ashland avė.
Arctic (Zonstruction Co. 

General Gontractors

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS

Į Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 

' biskį įmokėti, kitus mažais menes?-
PASKOLOS namų savininkams — niais išmokėjimais. Atdara vakarais 

$100 iki $500, be tnorgičių arba pa- įkj 7 V»L
’ ‘ ’* THE ABBOTT

PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1822

sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

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

NAUJAS 2 flatų nama« prie 
Concord Place; netoli Cicero, 1 blo
kas j vakarus nuo North Avė. Už 
geriausp pasiūlymą. Kaina $17,500, ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
lengvais išmokėjimais ar pasiūlymas, i ma> padaryti ir nupirkti j vieną die 
Savininkas 4857 Concord Place. Į nq> geromis sąlygomis. Pamatykit 
---------------------------:------------------- mane pirmiausia. .

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

822_____________Central «2W REALTY & M0RTGAGE C0.
$2000 ŽEMIAU KAINOS 

Naujas, moderniškas ir specialiai 
rai pastaytas 2 apartmentų, 
kambarių, 8314 Sangamon St., 2 
rų mūrinis garažas, cementuota 
lotas 38x125. Turit pamatyti, 
įvertinus.

Savininkas 
Victory 1106

ge- 
6-6 
ka
ili, 
kad

BARGENAS, SAVININKAS 
TURI PARDUOTI

.Naujas 5 kambarių octagon mūrinis 
bungalovv, karštu vandeniu šildomas, 
tile vana, grįsti viškai, plieno kons
trukcija, pleisteriuotas skiepas, gara
žas, gatvė cementuota ir apmokėta 8 
TONAI ANGLIŲ DYKAI, šaukit po 
7 vai. vakaro. 5639 N. Virginia Avė. 
Sunnyside 6532.

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garasas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektri
nę ledaunė, kieto medžio grindys, ce
mentuotas skiepas. Namas, kuriame 
gyventumėt su pasididžiavimu. Visi 
moderniški parankumai, tas namas 
yrą puikiausiai pabudavotas savo rų- 
šies. Del informacijų ir pasikalbėjimo 
šaukit Mr. Tompkins, Kildare 1959. 
Mes pastatysime ant jūsų loto namą 
be įmokėjimo.

PUIKUS investmentas. Pardavi
mui 6 apt. namas pigiau negu 5 H 
sykių rendos, prie Jackson bulva
ro, turi būt aprduota iki spalio 
15. Veikit greit, savininkas. Tel. 
Whitehall 6567.

ANTRI MORGIČIAI
Dykai aprokavimas

PARDAVIMUI. SavininkuH turi 
parduoti, kad aukčlus pinigų, naujas 
« kambarių murinis bungalow, garu | ren(|ų $45, nįuj,Bi gražU9 2 apt kįr. 
sildonias, aržuolo tiimas, .1 b oko vandeniu ^ildomaa. sun parlor,; nu° Archer karų, 5136 So Kontner miegojimui porčiai, lotas 30x126, 20 
Avė .SmokSj.maąs, Savtankas. 6440 )kl vil|Urmies<<io, gera trans-
So. Kedzie Avė. Piospect 9270. oortaelja greit augančioj apielinkėj,' 
—------------------ ----- ----------- — kur kainos kyla, mainysiu į namą ar

lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta,UŽ $3500 nupirksit šitą augštos ,
3 apt. namą in Chatham Fields, 6 nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
kambarių, garu šildoma, 3 «karų gara
žas, tile vanos ir lietaus lašai, kaina 
$32,500, parodomas pagal sutartį, į 
kiti po $27,500 ir daugiau. Carl S. 1 
Lindee, 753 E. 79th St., Room 208.' 
Vincennes 1718,

iki Archer Avė, eikit 2 blokus j vaka
rus, arba imkit . ‘ . *'
Spaulding Avė. ofisas 4486 S. Spauld 
ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba 
kreipkitės prie savininko 4358 South 
Spaulding Avė.

Farms For Sale
Ūkiai PardaviBiui_______

E^TRAI EXTRA!
Paskutinis rudens bargenas, 95 

akrai dvaras, nauji budinkai, 1 
mylia i miestą, 20 karvių, 16 kiau
lių, 20 avių, 4 arkliai, javai maši
nos. Viskas $12000.

80akrų, gera žemė ir budinkai, 
11 karvių, 6 kiaulės, 2 arkliai, ja
vai, padargai. Viskas $6800.

80 akrų, gera žemė ir budinkai, 
gyvuliai, Javai, padargai, $4300.

80 akrų geros Žemės juodžemė 
ir "eri budinkai, 10 karvių. 3 ark
liai, 3 kiaulės, 1000 bušelių bulvių, 
taipgi jevai, pašaras; kaina $6875.

80 akrų, molis 4r juodžemis; ge
ri budinkai ir miškas ir upė, $3500.

4(1 akrų, maži budinkai, gera že- 
Į niė, sodnas; kaina $1300.

80 akrų, geru žemi1, geri budin
kai. 8 akrai sodno, $1900.

, 100 akrų ūkė su gyvuliais, ja
vais, padargais, mainysiu j namą.

80 akrų, gera žemė, geri budin
kai, 11 karvių. 3 arkliai, 4 kiaulės, 
javai, padargai. Mainysiu į namą.

80 akrų geros žemės, geri bn- 
i, 2 arkliai, 5 kiau-

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
. 1618 W. 18 S t.

I. F. DAJ4KOWSK1, Prez. 
C. J. DANKOWSKI, Sekr. IŽd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

Miscellaneous
Jvairųs

HELICOPTER
Kas nori įsigyti 

foot povver, pakelia 300 
Gasolinb jėga pakelia 
$4500. 4684 W. Erie St

j 500 svarų, 
St. Austin 4204.

.6305 S. Western Avė

NAMU APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK ĮMOKĖTI

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
karštu vandeniu apšildymas įveda
mas. Apžkaitliavimąš dykai.

Tel. Triangle 8234

I KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Reataurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų special urnas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

$5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbant senus ir nau
jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 
musų dykai apskaitliavimą kol pra
dėsit darbą, Bell Contracting Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820.

MES parduodame olselio kaino 
mis visiems.

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co 
#0 Milvvaukee aye. 
Raymarket 1018—4221

Educational 
Mokyklos 

AGLYS
DRESBMAK1NG SCHOOL 

Mes išmokinsime jus Deaigning, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 

Mokiname dienomis ir va-pigiai, 
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincenes 3982 _

MES parduodame olselio kaino
mis visiems. People’s Plbg. & Htg, 
Sup. Co., 490 Milwaukee avė. Hay- 
market 1018—4221, •

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plumbinga ir namų 
apšildymo reikmenis, arba jvedam 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Plumbing Heating 
Supply Co., 2108 S. State SŽ. Calu- 
met 4200—2029.

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. MadUon Street

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, niok8io sakų porčius, taisom įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
išmokėjimais. Weslern Construction 
Co., 6551) S. Western avė. Phone 
Hemlock 3768.

--------- F imi ii ėS' i ų
Archer Avė. karą iki dinkal. 9 karvės, 
ofisas 4486 S. Spauld- jčS| bušelių bulvių, taipgi gru- '

dų ir pašaro. Mainysiu į namą.
P. D. ANDREKUS CO. 

Pentvvater, Mich.

Bridgeport Paintiug 
& Hardware (Jo.

Malevojam Ir popteruojam. Utiaikon 
malevą, popierą, stiklus Ir t. t 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7288

J. S. RAMANCIONIS. Prw.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitų 

Musų mokyklos nauja sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslu į devynis mėne
sius;, aukštesnį mokslą j vienus me 
tus. Amerikos Uetuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite* įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslų. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytoja* 
3106 So. Halsted St., Chicago, III,

i


