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Lietuvos pretenzijos Lenkijos protestas 
Vilniui esą tuščios, Genevoje prieš Lie- 

sako Varšava tuva dėl Vilniaus

400 Kinų komunistų: 
< nukauta, 400 pa- Į 

imta nelaisvėn

Kaina 3c.

Prašo Ameriką iš
traukti kariuomenę 

iš Šiaurės Kinų
Nežiūrint, kad Kauno valdžia GENEVA, Šveicarija, 

paskelbus jį Lietuvos sosti- 1. šiandie Tautų Sąjungos 
ne. Vilnius esąs ir pasitiksiąs! taryboje Lenki ja padarė pro

testą prieš Lietuvą, kad nau
joje [prezidento Smetonos de
kretu paskelbtoje] konstituci- 

miestas paskelb
tas Lietuvos respublikos sos
tine.

1 Nacionalistų valdžia pasižada 
apsaugoti amerikiečius ir ki
tus svetimšalius Pekine ir 
Tientsine

Daily News koresp. Darsie Gil- joje Vilniaus 
lie.] — Lenkų vyriausybė šian
die paskelbė notą, kurioj ji sa
ko, kad pastarasis Lietuvos 
vyriausybės paskelbimas Vii-j 
niaus kaip Lietuvos :___
esąs tik tuščias formalumas, 
jokios teisinės galios ir be jo
kių praktiškų vaisių. Vilnius,1 
sakoma notoj, pasiliekąs lenkų, 
nes taip išsprendę patys jo gy
ventojai ir taip išsprendus 1923 
metais ambasadorių taryba.

Lietuvos teritorijų neliečia
mumas, sakoma toliau notoje, 
reikalaująs, kad ir Lenkijos ne
liečiamumas butų gerbiamas.

Lenkų vyriausybė laiko Lie
tuvos elgesį taipjau priešingą 
Tautų Sąjungos patarimui, 

, duotam abiem valstybėm praei
to rugsėjo mėnesį.

Lenkijos užsienio reikalų 
nisteris Zaleskis išvyko į 
neva, kur Tautų Sąjungos 
rybos susirinkime lietuvių 
kų ginčas vėl bus dienos tvar
koj. Lenkai betgi abejoja, be
gu bus padaryta progreso 
kuriame klausime, kurie 
bus pakelti.

Lietuviai skundžiasi, 
praeitą rudenį lenkai iš devy
nių dešimčių privatinių lietuvių 
mokyklų I/mkljoje uždarę visą 
pusę. Lenkai atsako,"' kad tai 
buvus tik laikinė priemonė,

ne protesto Tautų Sąjun- 
sostinės gai lenkai pri<Iej<> kopiją no- 

I tos, kurią užsienio reikalų mi- 
nisteris Zaleskis pasiuntė Lie
tuvos ministeriui pirmininkui 
Voldemarui. Notoj pareiškia- 
ma, kad paskelbimas Vilniaus 
Lietuvos sostine esąs tik tuš
čia demonstracija, atkreipta 
prieš Lenkijos teritorijų ne
liečiamybę, ir visa, ką ji ga
linti padaryti, tai tik sutruk
dyti ir užnuodyti derybas, ku
ries (labas vedamos tarp Len
kijos ir Lietuvos norma liams 
ir ramiems santykiams at-

mi- 
Ge- 
ta- 

len-

bet 
ten

kad

4. — Kinų 
žiu paprašė

riuomenę iš

KANTONAS, Kinai, birž. 4. 
— Gauti čia pranešimai sako, 
kad kautynėse tarp komunistų 
ir valdžios kariuomenės Ling- 
šui, llainano saloj, keturi šim
tai komunistų buvę nukauta ir 
tolygus skaičius paimtas į ne
laisvę.

Girdėt,'kad Kantone taipjau 
busiąs paskelbtas karo stovis, 
kadangi esą žinių, jogei komu
nistai rengia sukilimą.

Sovietai skelbia ka
rą savo tinginiams 

jr apsileidėliams
Maskva prabilo apie reikalą 

demokratijos ir visų visuo
menės klasių bendradarbia
vimą Rusijai pakelti

Kai Mussolini nėra 
namie, ir karalius 

gali pasirodyti
Viktorui Emanueliui i 

kariuomenės apžvalgą be dik
tatoriaus. fašistų vadai tesi
rodė

’.S, Kinai, birž. 
nacionalistų vald- 
Jungtines Valsty- 
ištrauktų savo ka- 
šiaurės Kinų.

Atsakydama į Washingtono 
gegužės 18 dienos notą dėl 
amerikiečių gyvybes ir turto 
apsaugos šiaurės Kinuose, Nan- 
kino (nacionalistų) valdžia pa
reiškiu, kad nacionalistai var
tosią tik gerai disciplinuotą 
kariuomenę Pekine ir Tientsi
ne amerikiečių ir kitų svetim

šalių saugumui patikrinti.

Kratos ir masiniai 
areštai Lietuvoje

Kaune suimta

Čango traukinys bom
barduotas; keli ka

reiviai užmušti
MUKDENAS, Mandžurija, 

birž. 4. — Pabėgęs iš Pekino, 
kur jis per dvejus metus bu
vo šiaurės Kinų diktatorium, 
maršalas Čang Tsolinas šį ry
tą parvyko į Mukdeną, sužeis
tas.

* • . 1
Besiartinant į Mukdeną, į

Kaune iš H) i 11 gegužes i 
areštuoti Sabakonis, Paulaus
kas, Bulaitis ir 2 gimnazis
tai. ’j £

“Liet. Aidas” 94 nr. rašo:

MASKVA, birž. 4. — Cen- 
tralinis vykdomasis komitetas 
paskelbė visoje Rusijoj pro
klamaciją, kuria paskelbiamas 
griežtas karas “biurokratinei” 
komunistų partijos “mašinai.”

Proklamacijoje pabrėžiama 
būtinas reikalas negailestingos 

s kritikos savęs ir energingo 
ėmimo naga n ne tik proleta- 

I rų diktatūros priešų, tokių 
kaip Donhaso inžinierių* sabo
tažininkų, “kulakų” [turtingų 
ūkininkų] ir buržujų, bet taip 
>at ir tinginių, apsileidusių, sa
vo priedermių kaip reikiant

“Naktį iš gegužės 10 į 11 d. Į neatliekančių komunistų, 
kriminaliif; policija likvidavę 
slaptą “pleckaitininkų 
nizaciją. Visoj Lietuvoj pada 
ryta nemažai kratų ir 
tuota apie 30 asmenų. Kaune 
areštuota 5 asm., kituose ra
jonuose areštuota po 2—3 
asm. Kretingos apskr. suimta 
daugiausia. -"Viso 2( 
Pas suimtuosius rasti 
Plečkaičio savaitraščio 
myn” numerių”.

Kretingoj suimta
“Liet. Keleivis” 111

orga-

areš

Proklamacijoje pareiškiama, 
kad turinti viešpatauti tikra, 
j ne nuduota, partijos demo
kratija. Reikią būtinai drąsiai 
kelti aikštėn partijos ir admi
nistracijos blogumus ir pada
ryti, kad biznio direktoriai 
tikrai dirbtų, v i k tų, o nebū
tų tik guminiai antspaudai.

Palaižunavimas, tingumas, 
nestropumas, kriminališkas ap
sileidimas ir tolygus blogumai 
’urį būt galų gale pašalinti, 
ir tomis ligomis sergantiems 
kaltininkams, ar jie užimą 
lukštas ar žemas vietas, pasi- 
’ailėjlmo nebebusią.

Proklamacijoje sakoma, kad 
itsteigti sovietų Rusiją iš at
silikusios žemes ūkio šalies ir 
nuversti ją pramonės šalimi 
nesą galima be aktingo visų 
visuomenės 
niavimo, o 
partija s'ivu 
jperuoti su 
-ie vyti jas

asm. 
daug 
“Pir-

‘lAtlantic and Pacific Photo)

Amerikiečiai Walter Hagen (dešinėj) ir Gene Sarazen, ku
rie laimėjo pasaulinį golfo čempionatą fgolfo tėviškėj, Anglijoj. fiang Tsolino traukinį buvo pa

leistoj kelios bombos, kurių 
sprogimo vienas vagonas bu
vo sudraskytas ir keli buvu- 

, šio diktatoriaus sargybos ka- 
r rancijų graudena iviviai- užmušti. Pats čang Tso- 

buvo lengvai sužeistas, 
traukinio bombardavimo 

verčiama nacionalistų

arant I jjajren |jų0 čempionas, o Sarazen antras—“runner up”. Jau aš- 
I tuoni metai kaip vien amerikiečiai laimi golfo čempionatą.

ROMA, Italija, birž. I.
irs karta karalius Viktoras 

pavartota tikslu padaryti spau- Emanuelis rado progos pasiro- 
dimo Lietuvos vyriausybei, kad|dyti Romoje kaip karalius, 
ji susilaikytų nuo uždarinėji-Į 
mo lenkų mokylų Lietuvoje dėl 
to, kad lenkų mokytojai nemo
ka lietuviu kalbos.• c

Rusas nugirdęs diri 
žablio Italia pagal

bos šauksmą
jugoslavus nebe- Įį“ 

kiršinti italų * kaltė 
 simpatizuotojams.

šo:
nr. ra

Diktatorius Mussolini buvo 
išvykęs į Orbetello pasveikinti 
gen. Francesco de Pinedo ir 
jo draugus aviatorius dėl jų 

| sėkmingo pabaigimo masinės 
60 hidroplanu keliones aplink 

__uržemio jūres, tai kara
lius turėjo progos patsai da- 

i ryti kariuomenės apžvalgą Ro- 
I moję. Grandiozus paradas 

riame dalyvavo 20,(MM) 
•Scotia, į jarį(>s armijos kareivių, 

rančių Romos garnizoną, 
suruoštas Italijos 1848 
konstitucijai paminėti, 
darydamas apžvalgą 
čia buvo pats vyriausias as
muo ir ponas, juo kad cere
monijose niekas fašistų vald- 

ls žios narių oficialiai nedaly
vavo.

Panašus kariuomenes para- 
dai jvyko ir visuose kituose 

ie i Italijos miestuose — kariuo
menės paradai pagerbti val
stybės konstitucijai, kurią dik- 

j tatorius Mussolini ir fašistų 
, v - i partija sukoneveikė.Kunigas nušovė vysku

pą ir pats nusižudė
Trys asmens traukinio 

užmušti, du sužeisti

Mergina ir du vyrai, i vidun 
skrenda per At 
lanto vandenyną

birž. 4. — Trys aviatoriai, jų 
tarpe viena mergina, pasiry
žę skristi per Atlanto vande
nyną į Europą, 
do iš Halifaxo 
Nesvfoundlande, 
lėks į Angliją.

J IIalifaxą jie 
Bostono. Lakūnai 
Amelia •Earhart, 
Wilmer Stultz, pilotas, ir Lou-: 
is Gordon, mechanikas.
skrenda trijų motorų Fokkero 
monoplanu Friendship.

šį rytą išskri- 
į Trepasey, 

iš kur iie iš-

, ku- 
regu- 
suda- 
buvo 
metų 
Taigi 

karalius 
vyriausias

MASKVA, birz. L — Vie
nas radio mėgėjas Voznesen- 
ske, Rusijos žiemiuose, prane
šė, kad jis nugirdęs šitokį pa
pui bos šauksmą: “Italia Nobile 
Franz .Josef SOS, SOS, 
SOS, Terri Teng Ehn.”

Sovietų pagalbos 
bando tą pranešimą 
ti, manydama, kad 
gcn. Nobile dirižablis
yra nusileidęs Franz’o Josef’o 
žemėj, kuri yra į žiemių 
lūs nuo Špicbergeno salų.

komisija

prapuolęs 
Itolia gal

PARYŽIUS, birž. 4. — Gir
dėt, kad Francijos vyriausybė 
stipriai pagraudenus Jugoslavi
jos vyriausybę, kad ji pavarto
tų visų galimų priemonių jugo
slavų visuomenės opinijai nura
minti ir neleistų atsinaujinti 
riaušėms prieš italus ir kito
kiems incidentams, kurie 
tų grėsti pavojum taikai.

Latvių socialdemokratų 
interpeliacija dėl per
sekiojimo (profsąjungų

ge-

galė-
RYGA, geg. 19. — 

seime socialdemokratų 
ja įteikė vyriausybei 
liaciją dėl profesinių
persekiojimo. Interpeliacija pri
imta. Vyriausybė duos atsaky
mą per 7 dienas.

Latvijos 
frakci- 

interpe- 
sąjungų

atskrdio 
yra: Miss 
bostonietč;

CHARLESTON, S. C., birž. 
4. — Brunswicko, Ga., episko- 
palų kunigas J. H. Woodward 
mirtinai pašovė episkopalų 
South Carolinos diecezijos vy
skupą W. A. Guerry, 67 me
tų amžiaus. Peršovęs vysku
pą, kunigas Woodward tuo pa
čiu revolveriu pats nusišovė. 
Tragedija jvyko vyskupo ofi
se, kur tuo metu jie tik du 
ir tebuvo. Priežastis šaudymo 
nežinoma.

WASIIINGTON C O U R T 
HOUSE, Ohio, birž. 4. — Pasa- 
žieriniam Baltimore & Ohio 
traukiniui užgavus netoli nuo 
čia automobilį, buvo trys as
mens užmušti, o kiti du pavo
jingai sužeisti.

Belgai sumušė ilgumo 
skridimo rekordą

BRIUSELIS, Belgija, birž. 
4. Du belgų aviatoriai su
mušė pasaulinį ilgumo skridi
mo rekordą, išskraidę be su
stojimo 59|/į valandos.

NUSIKALTĖLIS NUŽUDY
TAS ELEKTROS KĖDĖJ

t--------------
TRENTON, N. J., birž. 4. 

— Valstijos kalėjime čia va
kar buvo elektros kėdėj nu
žudytas George Yarrow iŠ 
Bamesboro. Mirties bausmei 
jis buvo pasmerktas dėl užmu
šimo vienos moteriškės, Rose 
Sarlo.

ry- Batų kirpėjų streikas 
dėl didesnės algos

“Gaunamomis žiniomis nak
tį iš 10 į 11 gegužės krimina
linė policija Kretingos apskr. 
suėmė 21 žmogų, kurie pri
klausė slaptai pleckaitininkų 
organizacijai”.

Areštai Jonišky

Jonišky, Šiaulių apskr
gūžės 11 d. politinė policija 
padarė kratas pas Brijunus. 

P. Brijunas buvo areštuotas. 
Po kvotos tą pačią dieną pa
leistas. Be to, padaryta krata 
pas Steponą Zubauską, Mišku- 
nų k., Goščiunų valse. Jis areš
tuotas. Buvo keletą kratų 
Skaisgirio valsčiuje.

Suėmė du studentus

ir

Pacifiko skridikai arti
nasi j Fidži salas

SAN FRANCISCO, Cal., 
birž. f 4. Keturi aviatoriai, 
Southern Cross monoplanu 
škuną tš Oakland, Cal., i Au
straliją, vakar iš Honolulu iš
skrido toliau j Suvą, Fidži sa
lose, daugiau kaip 3,100 my
lių tolumo. Suvą jie tikisi pa
siekti per 36 valandas, šį va
karą gauti iš lakūnų radio pra
nešimai sako, kad jie esą dar 
500 mylių nuo Fidži salų. Ga
zolino beturį tik septynioms 
skridimo valandoms, ir abejo
ja, ar su tiek kuro bepasieks 
salas.

BEAVER DAM, Wis., birž. 
4. Kilus ginčui su samdyto
jais dėl algos, sustreikavo čia 
Weyenberg Shoe kompanijos 
batų sukirpėjai. Jie reikalau
ja daugiau algos, nekad debar 
gaudavo.

PRIGĖRĖ GELBĖDAMAS
NUO PASKENDIMO 

DVI MOTERIS

MARINETTE, Wis., birž.
— Peshtigo upėj prigėrė Geor
ge Albright, gaisrininkas, ban
dydamas išgelbėti dvi skęstan
čias moteris. Moterys buvo 
kitų žmonių išgelbėtos.

4.

Sic transit gloria

Dotnuvoje gegužės l(^d.
vai. areštuoti Dotnuvos Žemės
Ūkio Akademijos studentai P.
Mičkus ir .J. Bulavas.

12

NUSIŽUDĖ, STOVĖDAMAS 
NIAGAROS KROKLO 

BRIAUNOJ

NIAGARA FALUS, N. Y., 
birž. 4. — Atsistojęs atbulas 
ant pat Horseshoe Falls kro- 
klo briaunos, nusišovė vienas 
šveicarietis, Pierre L. Bovard, 
22 metų amžiaus vaikinas. Jo 
kūnas nukrito 160 pėdų že
myn ir tik po kelių valandų 
buvo policijos surastas.

<0RH
Chicagai ir apialinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota ir toly
giai vėsu; stiprokas žiemių ry
tų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 52° ir 569 F.

Arba kaip šiandie vokiečiai 
myli buvusius savo valdovus 
ir jų pakalikus.

HAMBURGAS. Vokietija, 
birž. 4. — Kaip šiandie Vokie
tijos žmonės “myli” buvusius 
savo valdovus ir dar likusius jų 
garbintojus, pamatė vakar pat
sai princas Vilhelmas, vyriau
sias buvusio kronprinco sūnūs, 
ir jo trys dėdes: princas Oska
ras, princas Eitelfritzas ir 
princas Augustas Vilhelmas.

Monarchistų vadinama Plie
no šalmo 
nacionalį 
paimti su 
armija.”

Bet vietoj žadėtos 130,000 
armijos, ginkluota policija ly
dėjo gatvėmis vos apie 50,000, 
dėdama visų pastangų apginti 
monarchistų buvusius nuo įdu- 
kusių gyventojų.

Kai kurios monarchistų ban
dos, atplaukusios laivais, nega
lėjo nė krantan išlipti, kadan-

šiandie saulė teka 5:16, lei- gi dokų darbininkai pasitiko jų 
džiasi 8:21. Mėnuo teka 10:83 laivus akmenimis, plytgaliais ir 
vakaro.

Kratos Panevėžy

Panevėžys. Gegužes 
10 d. padaryta krata pas VII 
klasės ll-ros Valst. Gimnazi
jos mokinį B. J.

Gegužės 11 d. 6 vai. ryto 
areštuoti Norkūnas ir Mikeliu- 
nas. Palaikius pusantros paros 
paleisti.

Francuzų lakūnams ke
lionė į Indiją nepavyko

organizacija rengė 
paradą “Damburgui 
ramia 130,000 vyrų

KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
kija, birž. 4. Francuzų avia
torius kap. Arrachart ir jo 
kompanionas maj. Bignot, va
kar išskridę iš Paryžiaus ilgon 
keljonėn į Indiją, dėl nepalan
kaus oro šiandie buvo priversti 
nusileisti Konstantinopoly.

BALTIMORĖJ NUŠAUTAS 
ADVOKATAS BROWN

purvais.

Baltimore, Md., birž. 4. — 
Pasalomis buvo mirtinai pa
šautas vietos advokatas Clif- 
ton S. Brown, kai jis ėjo j 
savo ofisą. Šovikas buvo $u<* 
imtas, kuris nugabentas į po
liciją susmuko be sąmonės.

klasių bendradar- 
todel komunistų 
ruožtu turinti ke
tomis masėmis, o 
šalin.

Socialistai nominavo 
moteriškė į guber

natorius
BOSTON, Mass., birž. 4 — 

Massachusetts socialistų parti
ja kandidatu į valstijos guber
natorius nominavo Mrs.
van Hapgood, bostonietę, Po- 
.vers Hapgood’o žmoną.

Dono-

Du asmens užsimušė 
aeroplanui nukritus
LOS ANGELES, Cal., birž. 

I. — Ties Culver City, šalia 
I>os Angeles, nukrito aeropla
nas iš 200 pėdų aukštumos. 
Du jaunuoliai, Cecil Wehrman, 
18, ir Irving Stamnes, 21 me
lų amžiaus, aeroplano pasa- 
žieriai, užsimušė, o pilotas 
Rarry Carley taip skaudžiai 
susižeidė, kad irgi turbut ne- 
lepasveiks.

Chicagietis oro akrobatas 
užsimušė

BLAIR, Neb., birž. 4. — 
Dro akrobatas Albert McPhe- 
dridgic, chicagietis, užsimušė, 
Mindydamas iš aeroplano, 2000 
pėdų aukštumoj, nušokti 

parašiutu žemėn.
SU

La- 
ku-

LONDONAS, birž. 4. — 
kūnas George H. Wilkins, 
ris bendrai su Eielsonu nėšč
iai nuskrido iš Alaskos į Špic
bergeną, karaliaus Jurgio tapo 
padarytas vyčiu (knight) ir 
dabar jau vadinsis “Sir” 

George.

i

Z
3®. : M.



NAUJIENOS, Chicago, IU.
mmI .rfa , Ui, —---------

Antradienis, birž. 5, 192S

[korespondencijos
Kenosha, Wis.

Kenosha aplankius

kad p. Banio parduodama šal- 
takošė yra išdirbama Purity 
Ice Cream Co., kurios atstovu 
Kenoshoj yra Jonas Bedral.

j tik joa interesais tesirūpina. 
Darbininkų būvį gali pagerinti 
tik pačių darbininkų partija. 
Ta darbininkų partija yra So
cialistų partija ir visi turėtų
balsuoti už jos pastatytus kan
didatus.:—J. S. Jarus.

Sveikatos peržiū
rėjimas

Geg. 19 d. turėjau progą ap
lankyti Kenosha ir vieną kitą 
lietuvių įstaigą šiame gražiame 
mieste. Sakau, gražiame, nes 
Kenoha randasi labai gražioj 
vietoj, ant Michigan ežero 
kranto, tik 50 mylių nuo Chi- 
cagos. Gyventojų, rodos, turi 
apie 60,000.

Pirmiasia aplankiau savo se
ną pažystamą Juozą Jurevičių, 
vieną iš pirmųjų lietuvių apsi
gyvenusių Kenoshoje. Kaipo 
senas gyventojas, jis yra vi
siems pažystamas netik Keno- 
shoj, bet ir apielinkėj. P-as Ju
revičius turi pasistatęs gasoli- 
no stotį West Side Filling Sta- 
tion prie 52 St. ir 22 Avė. Tai 
yra vienatinės lietuvių gasoli- 
no stotis šiame mieste ir lietu-

Kadangi man labai patiko 
Purity šaltakošė, tai vykome 
pas. p. Bedral, 5130 —19 Avė., 
pamatyti kaip tą šaltakošę iš
dirbama. Bet p. Bedral yra 
tik generalinis atstovas Keno
shoj, o pati šaltakošė yra iš
dirbama Racine. Tečiaus kada 
Racine yra tik už 10 mylių nuo 
Kenosha, tai netrukome nu
vykti ir į pačią dirbtuvę. Puri
ty Ice Cream Co. dirbtuvė yra 
nemaža, gerai įrengta ir labai 
švari. Ji pati perka ir parduo
da pieną, tad turi galimybes ir 
geriausią šaltakošę pagaminti, 
kuri savo skanumu ir sveiku
mu viršija visas kitas. Jus pa
tys paragaukit tos šaltkošės ir 
pamatysit, kad aš tiesą kalbu.

Tiek šį kartą apie Kenosha 
ir jos biznierius. Gal kada ir

viai plačiai jąja naudojasi pirk
dami čia kurą savo automobi
liams. Dabai* Jurevičius nupi
gino gasoliną nuo 16c iki 14 Vi 
c., arba 6 galionai už $1. Taigi 
žmonės sutaupys nemažai pini
gų prikdami gasoliną ir aliejų 
pas Jurevičių.

pats apsigyvensiu šiame lietu
viškame mieste, nes čia išrodo 
kaip Lietuvoj,—visur medžiai 
ir sodnai. Dirbtuvių irgi čia 
yra nemažai, ir tai didelių: 
Nash Motor Co., Simons Co., 
American Brass Co. ir (Llug 
kitų mažesnių dirbtuvių.

—Kenosha Būnant.
Antras lietuvis biznierius, 

kurį teko aplankyti, buvo Ka
zimieras (Chas.) Labanauskas. 
Gyvena jis Kenosha jau 26 
metai ir yra senas biznierius. 
Per 20 metų Labanauskas turi 
mėsos ir groserio sankrovą prie 
1704—57 St. Be to per pasta
ruosius 6 metus yra generalinis 
agentas Kenoshoj, Burlington 
ir So. Midvvaukee garsiųjų 
Maytag skalbiamųjų mašinų. 
Taipjau parduoda prosinimo 
mašinas, Frigidair elektriki- 
nius šaldytuvus ir radio. žo
džiu, musų tautietis yra gerai 
įsigyvenęs. Jis yra mandagus, 
teikia gerą patarnavimą, o ir 
mašinas parduoda vien kuoge- 
riausių išdirbysčių, tai turi ir 
didelio pasisekimo.

Aplankiau ir “Naujienų” 
kontestantų J. Martin, vedėją 
Martin’s Realty Co., 4604 — 7 
Avė. Džiaugiasi, kad biznis 
gerai eina, kad lietuviai vis 
daugiau ir daugiau nuosavybių 
įsigyja, reiškia, lietuvių turtas 
auga. Man bebūnant mačiau 
žmonių atėjusių namus pirkti, 
bei užbaigti pirkimo reikalus. 
Buvo ir svetimtaučių. Matyt, 
kad ta įstaiga yra plačiai ir 
tarp svetimtaučių žinoma.

Sykiu su p. Martin aplankėm 
ir kitą real estatininką, slavą 
Mirko Mulich, turintį ofisą 
Burk© Bldg.. 618 56 St. Nors 
jis yra slavas, bet varo platų 
biznį ir su lietuviais, parduoda
mas namus, lotus, skolinda
mas pinigus ir t.t. Mulich yra 
senas Kenosha gyventojas, 
draugiškas žmogus, geras lie
tuvių draugas. Pereito rudenio 
rinkimais jis buvo kandidatas

Cleveland, Ohio
Nors pavasaris jau prašvito 

ir nominacijos jau praėjo, bet 
nedarbas vis dar tebeviešpa
tauja. Tūkstančiai darbininkų 
vaigšto gatvėmis, patys neži
nodami ko ieško: darbo ar pi
nigų, nes nė vieno jų negalima 
rasti. Daugelis darbininkų ma
nė. kad nominavus tulus* poli
tikierius darbai pagerėsią. Bet 
apsivylė. Dabar visi laukia 
balsavimų. Atsiranda net ir 
agitatorių, kurie pasakoja, kad 
jei republikonai kurnėsią rin
kimus, tai viskas pagerėsią, nes 
vieni republikonai tik galį tai 
padaryti. Bet juk ir dabar ne 
kas, kaip republikonai valdo 
šalį, o ką gi gero jie mums pa
darė? Milionai darbininkų 
vaigšto be darbo, o tūkstančiai 
darbininkų badauja. Nė repub
likonai, nė demokratai gero 
mums nepądarys, nes jie visi 
tarnauja kapitalistų klesai ir

Waukęgan, 111.
Pereitą sekmadienį įvyko 

čia, Lietuvių Auditorijoje, 
Lithuanian Building and Loan 
Association of Waukegan susi
rinkimas.

Waukegan iečiai buvo susi
laukę svečių iš Chicafcos, kurie 
yra taipgi pasižymėję spulkų 
darbuote. Atlankė VVaukega- 
ną lietuvių spulkų Lygos val
dyba ir keletas kitų darbuoto
jų. Valdybos nariai buvo: 
pirm. p. Kazanauskas, sekreto
rius J. J. Zol-p.

Waukeganiečiai turėjo itin 
pasekmingą susirinkimą, žmo
nių buvo daug, o ir skaitlingas 
būrys susirinkusiųjų įstojo 
spulkon.

Prabilo j susirinkusius taipgi 
svečiai chicagiečiai. Suįdomi
no spulkų idėja susirinkimą 
ypatingai p. Zolpo kalba. Jis, 
mat, moka suprantamai ir gy
vai išpasakoti savo mintis.

Waukegano spulkos pirmi
ninkas ir sekretorius, suirinki- 
mui pasibaigus, užprašė sve
čius vakarienei. Vakarienė bu
vo puiki.

Abelnai, reikia pasakyti, kad 
atsilankymas kitų spulkų dar
buotojų “svečiuosna” duoda 
gerų pasekmių, šitokie vizitai 
gal butų gerai dažniau pada
ryti.—Plunksnagriauža.

Ar senai kreipeis prie gydy 
tojo dėl sveikatos peržiūrėji
mo? Ar tavo gydytojas regu- 
lariškai peržiūri tavo akis, au
sis, nosį, dantis, odą, širdį, plau
čius, rankas, kojas ir visas ki
tas kūno dalis?

Ar tau savo kūnas reiškia 
labai jauslią ir brangią mašine
riją? Kiekviena dalis tos ma
šinerijos turi daugiaus drutu- 
ipo ir pajėgos, negu gyvenimas 
reikalauja. Bet labai daug žmo
nių nežino iki kokio laipsnio 
gali įtempti įvairias kūno dalis. 
Gydytojas, peržiūrėjęs kūną, 
galės patarti kiek kūnas pajė
gia dirbti.

Gamtos pageidavimai nevi- 
suomet veda prie gero. Noras 
valgyti gali privesti žmogų per
sivalgyti, arba jeigu kūnas silp
nas, žmogui nesinori valgyti.
Nekurios kūno dalys per sun
kiai dirba, kitos visai neveikia.

Paprastai žmonės nekreipia 
atydos į akis ir ausis. Laukia 
pakol pradeda skaudėti. Del 
dantų 90 nuoš. visų vyrų, tarpe 
21 ir 30 metų senumo, buvo 
prašalinti iš armijos, šiomis 
dienomis daugelis mokyklų rei
kalauja peržiūrėjimo vaikų 
sveikatos. Tėvai retai kreipia 
atidos į vaikų dantis, bet mo-

j taikos teisėjus (justice of the 
peace).

Važiuodami pro šalį sustojo
me pas Z. A. Banį, turintį Ice 
Cream Parlor prie 4420— 21 
Avė., netoli Washington parko. 
Ikišiol šaltakošė man būdavo 
vis vienoda, kur ją prikdavau 
ar valgydavau. Bet kuomet pa
ragavau šaltakošės pas p. Ba
nį, tai pamačiau, kad ir tarp 
šaltakošių yra didelio skirtu
mo. Pasiteiravęs sužinojau,

Garsinkitės Naujienose

TIKRAI

REDTOP MMTEglRtfT

kyidų peržiūrėjimai parodo la
bai dauy vaikų su sugedusiais, 
supuvusiais dantimis. Būnan
tys dantys atsiliepia kitose kū
no dalyse.

Koks yra gyvenimas be svei
katos? Bet kiek žmonių mąsto 
apie sveikatą sveiki būdami? 
žinoma, nereikia susirūpinti a- 
pie sveikatą, bet svarbu apsi- 
pažinti su brangiausia iš visų 
mašinėrijų, suprasti tos maši- 
nėrijos silpnumus ir stengtis 
juos padrutinti. (FLIS).

Prasidėjo Moose 
konvencija

Vakar Chicagoj prasidėjo 
didžiulis amerikonų organiza
cijos — Moose — 40ta metinė 
konvencija.

Stebėtinas

Ilgos “distancijos” 
šokiai

Pereitą šeštadienį Coliseum 
trobesyje prasidėjo šokių kon- 
testas — būtent, kas iš Chi
cagos šokėjų ilgiausią laiką ga
lės šokti. Konteslan stojo 127 
poros. Pirmadienyje beliko tik 
36 poros. Prizų laimėjusioms 
poroms bus išdalinta $3,500.

Išradimas
Nuo Skaudamų Kojų

Pabandyk šj gerą kojų paude-Į^ARAI stebinantis nuo skaudamų 
kojų išradimas. Prašalina min

kštus kornus ir sutrinimus kaip 
magija. Prašalina kojų degimą ir 
skaudėjimą beveik iš sykio. Pra
šalina atsidavimą. Padaro kojas 
vėsiomis ir maloniomis, kad jus 
norite šokinėti ir Sukauti iš džiau
gsmo! ’

rj šiandie. Lengva vartoti—trum
pu laiku be trubelio. Tik pakra- 
tykit ant kojų. Malonus vėsumas 
ir palengvinimas ateina tuojau. 
Parker’s Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

f ŪOT CARE

Modelio T Fordai
Dar Jums Gali Tarnauti

Per Visą Eilę Metų
Pridėjus keletą dolerinį 

jus galite važiuot tūkstančius mylią 
\ savo senuoju automobiliu

fliiiiiiiiiniiiipjiiiiiiiiuyiiiiiipyiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nauji Okeh-Odeon lietu
viški rekordai — 10 colių 
ant abiejų pusių, kaina 75c. 
Perkant sykiu 6 mes apmo
kame prisiuntimo lėšas.

ĮDAINAVO J. BABRAVIČIUS 
— Tenoras

26058 Graži čia Giružė ir Atsigė
riau Arielkytės

2605X Žydelis iš Vilkaviškio Mie
stelio ir Pas Darželį Trys 
Mergelės

ŠOKIŲ MUZIKA
26059 Vilniaus, Valcas ir Kur tu 

Eini ? Polka
26056 Sesutė, Valcas ir Visiems 

Tinka, Polka
26055 Vestuvių Polka ir Jaunaved

žių Polka
ANTANAS VANAGAITIS

26053 Sharkis, Trys Vyrukai Susi
tarė ir Sena Jaunystė

26054 Barbora ir Kad Nėr Alaus
KARIŠKAS BENAS

2G051 Graži, Polka ir Geltonplau- 
kc Polka

, 26052 Pirmo Pėstininkų Pulko, Mar
šas ir Senas Draugas, Mar
šas

ARMONIKA IR GITARA 
26050 Palangos, Valcas ir Vestu

vių, Polka
KOMIŠKI DIALOGAI

— J. Geležunas ir P. Bukšnaitis 
26019 Sveikas Ligonis ir Naujas

Žiuponas
26046 Laimė ir Nelaimė ir Bevai

kis
20043 Scrantų Melagis ir šv. Ro

kus
26027 Bevaikis pas Daktarą ir šmi- 

kis Dainininkas
ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY

BĖS OPEROS ARTISTAS,

26028

26035

K. PETRAUSKAS
Dul Dul Dūdele ir Bernužė- 
li-Nesvoliok
Stasys ir Plaukia sau Lai
velis (Fortepionas, smuiką ir 
cello)
Arija iš operos “Rigoletto” 
ir Neverk Brangi — Aš So
deika

I ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BĖS OPEROS ARTISTAS,

26029

2G040

CH. SULGINAS
Visur Tyla ir Oi Berneli, 
Vientury (duetas — V. Gri
gaitienė ir Sodeika)

26044 Margarita, iš Operos “Fau
stas” ir Arija iš Operos 
“Samson’as ir Dalila”

Katalogą prisiunčiam Dykai

JOS F. BUDRIK, Ine.
MUZIKOS KRAUTUVĖ

3417 S. Halsted St.
Chicago, UI.
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Chicagos Ofisas
217 E. Illinois St., Chicago, III.

Ten ir iš 
LIETUVOS 

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
t COLUMBUS 
Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių 
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms 

Prie vietinių agentų 
arba 

130 La Šalie St 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

“Jis yra geriausias
Daugiausiai ‘Išpar
duodamas. Bandyk 
ii1’.’
Reikalaukit dykai 
katalogo ir knygu
tės dėl darymo val
gių-
Paprastas arba 
apynių skonio

Unijos Išdirbimo 
Paragaukit jj! Pauostykit jj! 
Jis yra VISAI skirtingas!

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5 j
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminaviinas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

k — . -...... ■ ----- -----------

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgagc Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

MODELIO T Eordas vis dar tebėra puikus automobilis.. 
Jis pirmavo automobilių parodoje per 20 metų ir šian
dienę daugiau žmonių jį vartoja, negu kokį kitę automo-, 
bilį. Daugiau kaip aštuoni milionai Modelio T Fordų te
bėra veikliame naudojime miestuose, miesteliuose ir so
džiuose, ir daugeliu jų dar galima važinėt dvejus, trejus 
bei penkerius metus ir net ilgiau, su labai mažomis už
laikymo lėšomis.

Modelio T dalys ir reikiamas darbas lėšuoja nepa
prastai mažai, ačiū įsigyvenusiam tokiams Fordo nusista
tymui.

Nauji palaipai-sparnai, pavyzdžiui, telėšuoja tik $3.- 
50 iki $5 kiekvienas, už darbę skaitant tiktai $1 iki $2.50. 
Suderinimas motoro ir pakeitimas komutatoriaus dėžu
tės, elektrinių šepetukų ir vibratoriaus galiukų lėšuoja 
tik $1, su maža kaina už medžiagas. Stabdytuvų (brei- 
kių) spragės gali būti įdedamos ir rankiniai, priepuolio 
stabdytuvai pritaikomi, teskaitant už darbę tiktai $1.25. 
Gi $4 iki $5 apmokės darbo lėšas 'viso nutaisymo prieša
kinės ašies, resorų ir jų skersinėlių suvaržymų bei ratų 
tiesiau nustatymo, nutaikymo ir suderinimo.

Darbo kaina už jrilnę pataisymę vidutinės užpakali
nės ašies siekia nuo $5.75 iki $7. Valvų ištekinimas ir 
anglies (karbono) išvalymas galima atlikt už $3 iki $4.

* i

Visi keturi nauji pistonai telėšuoja tiktai $7. Už
mokėjus už darbę $20 iki $25 jus galite turėt savo moto- 
rę ir transmisiję pilnai sutaisytų. Dalys yra ekstra.

Visos šios kainos, žinoma, yra aplamos, todėl kad 
kainos reikalingų medžiagų priklausys nuo kiekvieno au
tomobilio stovio. Jos, tačiaus parodo žemas 'lėšas, rei
kalingas sutaisymui Modelio T Fordo, taip* kad jis tar
nautų dar tūkstančiams mylių.

Pasimatykite, todėl, su artimiausiu Fordų pardavi
nėtoju, ir tegul jis apskaito lėšas nuodugnaus sutaisymo 
jūsų Modelio T. Fordo. Jis jums išanksto pasakys, kiek 
tikrai lėšuos tas visas darbas.

MOKYKLOS NURS2, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TUttft- 

TŲ ŽINOTI ŠITA

L V

KALBĖDAMA aukštesnės mo- 
kykioa merginom* apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nursė nusakė:

Į “Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia utlaikyti sistemą norma

liame stovyje. Normalia mank- 
Itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų ~būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.“

Į Nujol galit 
Įrint kaip jus . 
Į viena moteris privalo turėti 
I nu t ei i namie.

šaukštą kiek-
Joe nepadarys

vartoti neitu- 
jsučiatėe. Kiek-

Detroit, Michigan

BHMBD

Ford Motor Company

L

Price
Sor over 35 years 

25 ounces for 25c
ŪSE LESS 

than of liigh 
priced branda

MILLIONS OF P O U N D S 
ŪSE DBY OUH GOVERNMENT



Antradienis, birž, 5, 1928
-——--------- -——.——.................................

NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos sveikata
Paskutinės savaitės biulete- 

ne Chicagos Sveikatos Depar
tamento komisionierius, Dr. 
Kegel, sako:

“Dabar jau laikas kūdikiui 
pradėti rėplinėti. Kai jis pra
deda tyrinėti savo mažą pa
sauli, paprotis dėti burnon 
įvairius dalykus kai kada es
ti priežastimi to, kad užsikre
čia jo dantų smegenys, kurios 
ir be to skaudi, nes dantys 
digsta; tatai gali taipgi tap
ti priežastimi gerklės ligų.

“Bėplinėjimas tečiaus netu
rėtu būti draudžiamas; tik 
žiūrėkite, kad kūdikio drabu
žiai butų svarus arba kad jis 
nesusižeistų. Jo rėplinėįimas 
yra naudingas jam. Jei paklo
site ant grindžių antklodę, tai 
kūdikis nesusipurvys; tatai ir
gi apsaugos ji l>ent šiek tiek 
nuo užsigavimo; motinai leng
viau bus dalMiti, o kūdikis 
gaus reikalingo mankštini- 

mosi.
“Motina dabar privalo ypa

tingai žiūrėti, kad kūdikio 
pirštai butų švarus; taipjau ji 
privalo daboti, kad kūdikio 
žaislai butų švarus, kadangi 
ir juos jis gali dėti burnon.’’

IPacifio and Atlantic Photo]

Chicagos Pasaulinė 
Paroda

Susiorganizavo cechų komi
tetas padėti ruošti Pasaulinę 
parodą Chicagoje 1933 metais. 
Cechų grupės pirmininku iš
rinktas A n ton Cermak, Cook 
pavieto tarybos pirmininkas. 
Cechų susirinkimas įvyko 1 d. 
birželio La Šalie viešbutyje.

Nušovė garadžo 
savininką

Keturi vyrai pasitiko Dovi- 
dą Albin, Midvvest (iarage 
Qwners asociacijos prezidentą, 
kai šis atvažiavo namo ir iš
lipo iš auto (ties 28 North 
VValler Avė.). Keturi vyrai įsi
sodino jį į savąjį autą, pavežė 
pusę bloko, peršovė ir išmetė 
iš auto. Patys gi pabėgo.

TEISINGAS 
patarna- 

VIMAS
Perkam, parduo
dam ir mainom na
mus, lotus, farmas, 
taipgi ir visokius 
biznius.

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St. 
Phone Yards 6751 v_________ - ______________

Liaudies šokiai 
parkuose

Jackson, VVashington, Gar- 
field, Columbus ir Lincoln par
kuose rengiama birželio 9 die
ną pramoga, kurios programų 
žymią dalį sudarys įvairių Eu- 
ropos šalių liaudies šokiai. 
Programe bus ir kitokie nume
riai išpildyti. Tarpe kitų šokių 
.bus šokama lietuvių šokis “No
riu miego’’. Jeigu kartais tą 
dieną lytų, tai pramoga taps 
atidėta dar kitam šeštadieniui.

Prasidėjo tyrinėjimas 
balsavimų suktybių

Kriminaliu teismo teisėjas 
William V. Brothers paskelbė 
sąrašą 190 piliečių, iš kurių 
bus išrinkti 23 kaip specialė 
grand džiurė klausyti lipdy
mus, liečiančius suktybės ir 
teroro žygius, papildytus ry
šyje su pastaraisiais “pri ma
ry’’ balsavimais. Valstybės rei-

kalų gynėjas bus generalis ad
vokatas Oscar Carlstrom. Ad
vokatas Frank J. Loesch, Chi
cago Grime Commission pir
mininkas, bus 
kaltintojų.

galva specialių

RUPTURA
IŠGYDOMA 

Be fthr Be
Peilio 9 u J Skausmo

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Skausmo nėr akymirksny

Vintui darban užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra- perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinldų Deniai Ofisų.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S’. Halsted St.

Dantų Setas ui 
$25 sef ns . .. ........... ......................

$15 setas ................. 4................
$10 setas ............ ..............................

$12.50
$7.50

$5

Dar keturi teisėjai kri
minaliam teismui

Keturi teisėjai tapo laikinai 
paimti iš Circuit xeismo ir pa
skirti kriminalio teismo by
loms. Dalykas toks, kad kri
minaliame teisme yra tiek by
lų, jog reikia ekstra teisėjų, 
idant sutrumpinus bylų kalen
dorių. Šiuo laiku pavieto ka
lėjime, kuris buvo pastatytas 
599 kalinių, randasi 1,375 ka
liniai. Susigrūdimas kalėjime 
toks, kad kamerose esama 
kiekvienoje po 3—4 kalinius 
vietoje vieno.

Magda Lupescu, Budapešto 
pirklio žmona, dėl kurios Rumu
nijos kron-princas Karolis atsi
žadėjo sosto, pametė savo pa
čią ir pabėgo užsienin. Išguiti 
iš Anglijos, abu apsigyveno 
Belgijoje. Karolis dabar norėtų 
atgauti sostą, bet nevyksta. 
Sostą valdo jo 6 metų sūnūs 
Mikas, padedamas trijų regen
tu. €

si padaryti kitas 20,909 iki su
grįš Vokietijon. Jis apkeliavo 
Afriką ir Pietinę Ameriką. 
Dabar vyks Kanadon, po to 
mano atlankyti Siberiją, vaka
rų Busi ją ir tuomet grįžti Leip- 
zigan, iš kur jis paeina. Hil
bert jau keliauja penkerius 
metus.

HIGHLAND S(REEN CO.
2310 W. 69 St. Tel. Republic 3558 

Išdirbinėtojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderį 

pledam sietelius x

Pašovė detektyvą
Trys piktadariai pašovė de

tektyvą William O’Connor, ku
ris užtiko juos soft drinks 
parloryje, 7135 So. Halsted 
Street. Detektyvas mirė. Ban
ditai atėmė iš parlorio savi
ninko $70. Detektyvas mėgino 
juos suimti.

0 o a
Keturi jauni banditai įėjo 

restoranan, kuris randasi adre
su 1900 So. Throop street. Jie 
paliepė restorano savininkui 
Tomaševičiui ir trims kostu- 
meriams sugulti ant grindžių. 
Banditai pasišlavė 87 dolerius. 
Kai vienas kostumerių; Sam- 
uel Paicb, 1729 So. Ashland 
pasijudino, banditai jį pašovė 
į pilvą ir sužeidė gal būt mir
tinai.

0 0 0
Keturi banditai apiplėšė au

tomobilistų būrį lies namais 
5238 Aberdeen street. Keturi 
—< du vyru ir dvi merginos 

sėdėjo automobiliuje. Ban
ditai atėmė iš Jono Vasnaus- 
ko, 3135 So. Lowe avė., $12.00; 
iš jo draugo Bay Smith — 
$13.00. Iš vienos merginų — 
Antoinette Kubin — žiedą.

Vėliau detektyvų l>vu-iiii 
vyko areštuoti jauną vyrą, ku

ri policija nužiūri dalyvavus 
apiplėšimuose.

Aplink žemę dvyračiu
šiomis dienomis Chicagon 

atvyko Erich Hilbert, 23 m. 
vokietis, kuris keliauja aplink 
pasaulį dvyračiu. Jis jau pada
rė 29,000 mylių. Dar rengia-

Tcl. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai

M. YUŠKA & CO.
4604 So, Paulina St., Chicago, III.

Budriko Radio 
Skyrius

Visados yra pripildytas naujais 
1929 modeliais ir kainos yra že
mesnius kaip kitur.

RCA Radiola 18 už $137.50 
su tūbomis

Atwater Kent 37 už $110.50 
su tūbomis

At\vater Kent 38, 8 ttibų už 
$150.00 

su tūbomis
Freshman AC, 6 tūbų už $98.00 
Victor Orthophonic Victrola ir 

Radio krūvoje — elektrikinis
už .............................. $249.00

MŪRINIS arba MEDINIS
Clfl įmokėti — kiti lengvais iš- 
4* I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—oe 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ......................  -__ _
Adresas •........................ -.................... -

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Evanston •

Tel. University 3950 arba 
Rogers Park 8270

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Tuetuojinis palengvėjimas, Šiuo saugiu, 
tikru budu. Dr. Scholl'io Zino-pads 
priežadu prašalina—spaudimą ir autuvo 
tryniui.)—tai vienatinis mokslo būdas 
gydyti kornus. Jie ploni, sauganti, gy
danti. Visose aptickosc, autuvo ir (lept, 
krautuvėse.—35c.

nrschoiis 
Zino-paas

Uždėkite vieną—skausmo nėr!

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS'—
JIE TURI

TIKTI
G«tIi.iihIh i,uksini, dnrbnn už Vfc 

yr> (icrimiHtoR AiiI<hIh6s (!rowni ... $2.RO 
$5 Goriausi Auksiniai Fillings .... $2.50 
$5 (leriausi Auksiniai Tilteliui .... $2.50 
$2 Alloy Fillings ..............................„ $1
si Sidabriniu Fllings ................  fiOe
Išvalymą* dantų . .. ................... pOo

Siu Raini) negausite musų didžiamjam 
ofiso. DIDYSIS OFISAS jsteigtas 23 me
tai atgal. ,

Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M

THE HAYES DENTAL OFFICES 
Ine.

DR. T. T. VVOOLLENS, Pres.
32(1 South State St.

Phone llnrrlson 0751

35 So. Dearborn Street
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukfito. Vyrų 
priėmimo kambarys 50(1.—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. PanedėlyJ, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Vienas iš kiekvienų penkių vyrų 
turi rupturą. Daugelis turi ruptu- 
rą, bet užlaiko ją slaptai ir jis la
bai maloniai gatavas pasakyti vi
sam pasauliui, kur jis gavo tokį ge
rą pagydymą, be peilio, be skausmo 
arba be išlikimo iš darbo.

Skaitykit ką Ponas Yania sako:
“Aš nemanau, kad kokio šeši ma

no draugai žinojo, kad aš turiu rup
turą. Man ruptura buvo labai di
delė periškada. Aš nuėjau pas Dr. 
Flint ir jis mane išgydė ir tokiu 
lengviu budu, kaip jis garsino laik
raštyje; be peilio, ir be išlikimo iš 
darbo. Aš likau išgydytas penki 
melai atgal ir dabar dar esu visai 
sveikas.”

Michael Yasia,
1022 White Oak Avė.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvėj langų.

Šitas gražus, nau
jas Radio — 
Freshman arba 
Atwater Kent, 6 
tūbų prijungia
mas prie elek
tros. Radio su 
visko, nieko dau- 
giaus nėr e i k i a 
pirkti, už $87.00

Šitos Victor Vic- 
trolos kaina $12 

Su Rekordais

Nauja knyga Radio-Log, kiekvienam
DYKAI

Naujas Grojiklis Pianas. Vertės
$600.00, už ...................  $245.00

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 S. Halsted St.

Chicago, 11L 
Tel. Blvd. 4705

FLIT
IŠNAIKINA 

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545
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BESIRENGIANT PRIE S. L. A. SEIMO
Mažiau, kaip už dviejų savaičių, susirinks Baltimo- 

rėje didžiausios lietuvių orgi/nizacijos, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, seimas. Jisai tur-but bus skaitlin- 
gesnis, negu koks nors kitas buvęs tos organizacijos 
suvažiavimas. Spėjama, kad jame dalyvaus daugiaus, 
kaip pustrečio šimto delegatų.

Šiandie visus intriguojantis klausimas yra: kas ta
me seime turės daugumą, Pildomosios Tarybos šalinin
kai ar jos priešai?

Prieš Pildomąją Tarybą nepaprastai smarkią agita
ciją varo bolševikai, kuriems diriguoja komunistų par
tijos lietuvių sekcijos lyderiukai. Seime pasirodys, ai’ 
jiems pavyko “užkariauti” Susivienijimą, ar nepavyko. 
Kai dėl musų, tai mes mnome, kad, jeigu bolševikams 
pasisektų pasigrobti į savo rankas SLA., tai bematant 
toje organizacijoje kiltų didžiausia suirutė, kuri galėtų 
ją privesti prie visiško pakrikimo.

Mes taip manome, remdamiesi praeities patyrimu. 
Ten, kur bolševikai įgyja valdžią, jie įveda savo dikta
tūrą. šiandie bolševikai daug rėkauja, kad Pildomoji 
Taryba su jais apsieinanti labai “žiauriai”; bet jeigu 
jie patys valdytų Susivienijimą, tai jie tuomet elgtųsi 
šimtą kartų žiauriau su visais savo oponentais! Štai, 
pavyzdžiui, Chicagoje prieš, keletą metų komunistai 
buvo užvaldę rubsiuvių unijos lietuvių skyrių ir jie dė
davo pinigines bausmes tiems nariams, kurie išdrįsda
vo parašyti nepalankią jiems korespondenciją j laikraš
čius; jie spenduodavo narius, priklausančius ne komu
nistų srovėms; jie atimdavo jiems balsą, o dėl “Naujie
nų”, tai jie buvo pravedę unijos skyriuje rezoliuciją, 
uždraudžiančią nariams bendradarbiauti joms!

Susivienijime bolševikai taip pat parodytų, “ką jie 
gali” (kuopose, kurias jie kontroliuoja, jie taip jau ir 
daro). Bet didelė dauguma SLA. narių bolševikų dik
tatūros nenorėtų pakęsti, ir todėl tarp diktatorių ir 
“valdinių” kiltų toks “faitas”, kokio amerikiečiai dar 
nėra matę.

laigi visi žmonės, kurie linki gero tai didžiulei 
etuviu organizacijai, gali tik geisti, kad 

Baltimorės seime bolševikų atakos butų atremtos^ 
Sprendžiant iš paskutinių “Tėvynės” numerių tono, ten
ka manyt, kad centras jaučiasi turįs pajėgų su bolševi
kiškais “užkariautojais“ apsidirbti.

> 1 "" 1

Apžvalga
———s

LIBERALIZMAS IR 
SOCIALIZMAS

“Vienybė“ pripažįsta, kad 
Vokietijos socialistai jau atliko 
svarbų dalyką, būtent įvykdė 
demokratinę tvarką. Bet, girdi, 
jie tai padarė tik su kitų par
tijų pagalba. Tolinus tęsdama, 
“V.“ sako:

“Bet kai reikia kalbėti apie 
dalykus, kurie sudaro socia
lizmo branduolį, tai socialis
tai netik nieko neįvykdė, bet 
ir nieko nemano (? “N.“ 
Red.) įvykdyti. Jie tampa 
paprasta liberalų-demokratų 
partija, kuri gana toli nuo 
socializmo.“

šituose Brooklyno tautininkų 
laikraščio išvadžiojimuose reiš
kiasi grynai bolševikiška “logi
ka“. Nes juk ar ne bolševiz
mas yra reikalauti iš socialde
mokratų partijos, kad ji, dar 
būdama mažumoje, įvykintų tą, 
kam priešinga dauguma?

Mažuma gali vykinti savo 
planus prieš daugumos valią, 
tiktai eidama diktatūros keliu. 
Gi socialistų principai šitokiam 
keliui yra priešingi. Todėl, kai 
Vokietijoje revoliucijos metu 
valdžia buvo patekusi į social
demokratų rankas, tai jie,

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams------------- ------  ---_ $8.01
Pusei metų ............ __ 4.0Č
Trims mėneriama 2.51
Dviem mėnesiam _______ ■ 1.5(
Vienam mėnesiui _____ ,75

Chicagoje per iineiiotojuai 
Viena kopija -______ _____ 8c

Savaitei ---------- -- ____18c
Minėsiu!_____ _________ __ 75c

Suvienytose Valstijose, ne .Chicago
je, paltui

Metams ..........    $7.00
Pusei metų ........   —. 8.60
Trims mėnesiams _ ____ —. 1.75
Dviem mėnesiams ..............- 1.25
Vienam minėsiu! - .75

Lietuvon ir kitur uisianiuosa 
[Atpiginta]:

Metams ..............   ■■ >■>...—« $8.00
Pusei metų ------------ —......... 4.00
Trims minėdama------------ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

Orderiu kartu su atsakymu.

ažuot įsteigę diktatūrą, sušau
kė visuotinu balsavimu išrink
tą Steigiamąjį Seimą ir pavedė 
jam nustatyti valstybės tvar
kos pagrindus. Tame Seime so
cialdemokratai turėjo apie 42% 
atstovu ir dėlto negalėjo pra
vesti .socializacijos programo, 

nors “Vienybė“ netiesą sako, 
kad jie ir nemėgino to pada
ryt. Socralizacijos programas 
buvo St. Seimui patiektas ir 
buvo sudaryta tam tikra komi
sija jį smulkmeniškai apdirbti 
ir prirengti vykinimui gyveni
me. Bet kadangi komunistai 
suskaldė darbininkų jėgas ir to 
dėka buržuazija ėmė stiprėti, 
tai sekančios valdžios St. Sei
mo užgirtąjį dalyką ėmė sabo
tuoti ir jį galutinai nuslopi
no.

Tečiaus “Vienybė“ rašo dar 
vieną netiesą, kuomet ji tvir
tina, kad nieko grynai socialis- 
tiško Vokietijos socialdemokra
tai neįvykinę. Yra faktas, kad 
socialdemokratų pastangomis, 
pav. tapo įvesta įmonių tary
bos Vokietijos pramonėje (jos 
įrašytos jau ir į valstybės kon
stituciją), kas reiškia stambų 
žingsnį priekyn industrinės 
demokratijos linkme. Yra fak
tas taip pat, kad socialdemo
kratų pastangomis tapo pra
vesta gana daug socialių re
formų (darbininkų apdraudos 
įstatymų) ir kad šiandie Vo-

kieti jos darbininkai, sakysime, 
yra daug geriau aprūpinami 
nedarbo-metu, negu “komunis
tiškoje“ Rusijoje.

Brooklyno tautininkų orga
nas gali pasakyti, kad ir šitas 
reformas socialdemokratai pra
vedė “dėlto, kad kitos partijos 
padėjo“. Tiesa, kad padėjo, 
nes prieš dangumi valią so
cialdemokratai nebūtų nieko 
padarę. Bet ar buržuazinės 
partijos rėmė tuos socialdemo
kratų reikalavimus savo noru, 
tai kitas klausimas.

Mes esame įsitikinę, kad jos 
pritarė toms reformoms tiktai 
iš bėdos. Jeigu jos būt nepri
tarusios, tai daugelis žmonių, 
kurie už jas balsuoja, butų nuo 
jų atsimetę ii\ prisidėję prie 
socialdemokratų. Kad tai yra 
ne tuščias spėliojimas, mes 
matome aiškiai iš paskutinių 
reichstago rinkimų rezultatų: 
Vokietijos demokratai, katalikų 
partija ir liaudies partija rin
kimuose prakišo po 7 atstovus 
ir apie 1,200,000 balsuotojų. 
O kodėl? Dėlto, kad šitos libe
ralinės partijos sėdėjo valdžio
je kartu su nacionalistais (mo- 
narchininkais) ir rėmė kenks
mingą darbo žmonėms politiką! 
Gavusios šitokią skaudžią pa
moką nuo balsuotojų, dabar tos 
liberalinės partijos jau kratosi 
nacionalistų, kaip velnias švęs
to vandens.

Tai ve kame yra skirtumas 
tarpe liberalų ir socialdemo
kratų. Liberalai gali pritarti' 
naudingiems darbininkų klasei 
sumanymams ir jie pritaria 
jiems, jeigu juos prie to ver
čia aplinkybės. Bet dar leng
viau liberalai paremia darbi
ninkų išnaudotojus, jei tik 
jiem pasitaiko gera proga. Tuo 
gi tarpu socialdemokratai visą 
laiką kovoja už darbininkų rei
kalus, t. y. už kasdieninio dar
bininkų būvio pagerinimą ir už 
visuomenės sistemos pertvar
kymą darbininkiškais pagrin
dais (kitaip sakant, už socia
lizmo įvykinimą).

Ir socialdemokratams, da ir 
neturint daugumos parlamen
tuose, pasiseka vis daugiau ir 
dauginus savo sumanymų įvy
kinti dėl tos paprastos prie
žasties, kad ir buržuazinėse 
partijose randasi nemaža dar
bininkų, kurie verčia jas pa
remti socialdemokratų reikala
vimus. Kur nėra stiprios so
cialistinės partijos, tai buržua
zija, nors ji vadintųsi ir dar 
taip liberališka, visai su darbi
ninkais nesiskaito.

GENEROLIŠKA IŠMINTIS
Dėlto, kad “Naujienose” bu

vo pasakyta, jogei iškovodami 
demokratihę respubliką savo 
krašte, Vokietijos socialdemo
kratai jau įvykino didesnę dalį 
savo politinio programo, tai 
“Laisvė“ rašo:

“Vadinasi, Vokietijos so
cialdemokratai jau įvykino 
savo socializmą, o tik belieka 
jį tobulinti.”
Brooklyno komunistų “gene

rolai”, pasirodo-, nežino nė to, 
kad socializmas tai visų-pirma 
tam tikra ekonominė sistema. 
“Naujienos“ niekuomet nesakė, 
kad Vokietijos socialistams jau 
pasisekę pakeisti ekonominius 
šalies pagrindus, todėl tik ko
munistiškas “generolas“ galėjo 
padaryti iš “N.“ žodžių tokią 
išvadą, kad Vokietijoje jau 
esąs įvykintas “socializmas“.

Kiekvienas bent kiek apsi
skaitęs žmogus žino, kad socia
listų programas yra trumpai 
formuluojamas, kaipo “politinė 
ir industrinė demokratija”. Be 
industrinės demokratijos socia
lizmo negali būt, bet politinė 
demokratija vistiek yra milži
niškas laimėjimas tiems visuo
menės sluoksniams, kurie ko
voja už socializmą.

Komunistų “generolai“ to, 
žinoma, negali suprasti, kadan
gi jie gauna sėndvičius už 
maskvinio despotizmo garbini
mą.
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LATVIŲ PROZOS LITERATŪRA
PASTARAISIAIS METAIS

Paskaita, skaityta “Rašytojų 
dienoj” 1927-VI-12).

Latvių prozos literatūra pa
staraisiais metais yra labai iš
siplėtojusi. Bet tiktai nedidelė 
dalis veikalų tėra tokių, kurių 
idėjinei ir stilistinei analizei 
reiktų atskirą apžvalgą rašyti. 
O daugeliui, labai daugeliui api
budinti užtenka kelių sakinių. 
Trumpoje apžvalgoje galima 
tiktai klasifikacija iš vertingu
mo kategorijų, recenzijų eilės 
santrauka be principalio pama
tavimo jungiančių išvadų. Tad, 
rodos, tiksliau bus nesusto
jant prie atskirų knygų ir jų 
turinio, neminint antraščių ir 
rašytojų vardų, pažvelgti į pa
staruosius latvių prozos me
tus ir iškelti tuos jos krypčių 
žymesnius bruožus, kurie ten 
ryškiausiai pasireiškę. Supran
tama, taip galima apibrėžti tik
tai bendruosius kontūras, pa
liekant atskirų veikalų kritiš
ką nagrinėjimą kitam laikui ir 
kitai vietai.

Pažvelgus į latvių dailiąją li
teratūrą pastaraisiais metais 
pastebimas vienas reiškinys: 
jau keletą metų paeiliui aiškiai 
matyti, kad lirika, kuri karo 
ir revoliucijos metais ir platu
mo ir meniškos vertės atžvil
giu viešpatavo literatūroje, da
bar pamažu netenka savo reik
šmės ir nusileidžia prieš kylan
čią epinę prozą. (Meno ir me
nininko susijimas su savo lai
kotarpio gyvenimu ir jo pri
klausymas yra lemiamasis ir 
kuriamasis faktorius įvairių 
formų išrutuloj ir įsigalėjime. 
Ir latvių naujojoj literatūroj 
meniškoji proza ima stumti li
piką dėlto, kad socialių ir poli
tinių kovų sūkuriuose pasikei
tė gyvenimo pagrindai ir kar
tu pasikeitė menininko psichi
ka ir jos įkvepiamieji impulsai. 
Dabarties rašytojai taip nebe
si jaudina dėl kažkokios sugal
votos garbingos praeities, kaip 
tat buvo tautinio atgimimo lai
kais, nebėra prasmės ir liringai 
liūdėti ir ilgėtis geresnės atei
ties, kaip buvo 1905 m. reakci
jos metu. Jei dabartiniai rašy
tojai pažvelgia į praeitį, jiems 
už nugaros nebėra jokių miglo
tų, niekam nežinomos senovės 
vaizdų, bet reali, pačių išgy
venta istorija — nedaug, bet 
didelių įvykių ir permainų pil
nų metų, kurių prisiminimas ne 
lirines svajones ir susijaudini
mą sukelia, bet reikalauja aiš
kaus intelektualio susivokimo 
ir platesnio epinio atvaizdavi
mo budo. Ir taip pat, jei pa
žiūri į savo dabarties aplinką, 
ir čia jie neranda nieko tokio, 
nuo ko galėtų sukilti jausmai, 
ar dėl ko paskęstų į ilgą in
dividualų liūdesį. Gyvenimo ko
lektyvo sūkurys traukia rašy
toją į savo vidų ir patį nesą
moningai verčia susiorentuoti 
tame sukury ir išspręsti dile
mą “už ar prieš,“ o tai uždavi
nys, kurio grynai meniškai ne
begalima išspręsti vien tiktai 
liringų emocijų išsiveržimais, 
bet reikia daugiausia aiškaus 
proto ir Idgikos pagrįstų epinių 
vaizdinių. Neteisinga butų tvir
tinti, kad latvių lirika yra su
siaurėjusi palyginant su buvu 
siji prieš 25 metus. Skaičiaus 
atžvilgiu ji gal bus padidėjusi 
tris ar keturis kartus ir žy
miai patobulėjus! forma ir ko
kybė. Bet tai nieko nereiškia, 
jei literatūra tuo pat laiku iš
augo dešimtį ir dvyliką kartų 
didesnė ir visiškai pasisavino 
tą viešpataujantį vaidmenį, ko
kį turėjo lirika apie 1905 me
tus.

Koks gi yra tas prozos lite
ratūros vaidmuo ir kaip jinai 
tą vaidmenį atlieka?

Pirmiausia tai matyti meniš
ko susidomėjimo tendencijose, 
kas ryškiausiai atspindi vaiz
duojamojo siužeto parinkime. 
Dažnai ir noromis kreipiamasi 
į praeitį, istorinių įvykių atsi- 
minimuosna ir jų svarstyman 
— net iki didžiųjų permainų 
pradžios iki revoliucijos pirmo

jo, romantiškojo posmo 1905 
metais. Pastaruoju laiku pasi
rodė daug novelių ir net kele
tas didelių romanų apie anų 
laikų kovas, kovų žmones ir jų 
likimus. Tas laikotarpis jau ga
na tolimas, kad rašytojas ga
lėtų jį objektingai nušviesti — • 
kiek aplamai objektinga gali 
būti amžinai judri ir gyva, fan
tazijos apsupta menininko at
mintis. Tie atsiminimų kuri
niai visgi yra geriausi tarp pa
starojo laiko praeities vaizdi
nių. šių dienų visuomenės sro
vės jiems turėjo įtakos, tačiau 
jos nepavergė rašytojo meniš
kos asmenybės ir neišnaudojo 
tikslams, kurie nieko su menu 
bendra neturi. To negalima sa
kyti apie vėlesnių laikų atsimi
nimus ir nesenos praeities vaiz
dinius. Pasaulinį karą vaizduo- 
jančioj meno prozoj galima hu- 
rodyti tiktai kelis didelius, bet 
dar nebaigtus romanus, kur ta 
senojo pasaulio didžiausioji ka
tastrofa, ta kapitalistinio iš
tvirkimo kruvinoji orgija at
vaizduota ryškiai ir parodyta 
su visu jos šlykštumu. Bet 
daugiausia ji aprašyta žiūrint 
pro kurio nors užfrontės štabo 
raštinės langą . ir atvaizduota 
junkerių mokykloj auklėto ir 
vos rikiuotėn paskirto jaunu
čiuko podpraporščiko skoniu. 
Ta beletristinė literatūros pro
za nepadaro platesnio gyveni
mo sampročio, jokio gilesnio 
įžvelgimo į įvykių akstinus ir 
pačią jų esmę, nei įsigilinimo 
į karo malūno malto žmogaus 
prityrimus ir realią psichologi
ją. Jei kur ten žmogaus ga- 
liinasi, ten dažniausiai jaučia
mi knygose išskaitytų pavyz
džių sekimas, ar grynai asme
niškas sentimentalizmas, kurs 
gali reikšti užuojautos, bet ne
sugeba sukilti ir žadinti galin
gą pasipriešinimą.

Tą pat galima pasakyti apie 
vadinamąją tremtinių literatū
rą, kuri, suprantama, vis dar 
auga. Taip gilus smūgis tau
tos sveikan organizman nega
li garsiai neatsiliepti ir tautos 
mene. Ypatingai, kad jo pra
gaištingos pasėkos dar jaučia
mos ir ilgai dar bus jaučiamus 
įvairiausiose gyvenimo srityse. 
Ir tą latvių kaimiečių ir darbi
ninkų katastrofingą iškrikimą 
IX) visos Rusijos miestelius ir 
metropolijas daugumas rašyto
jų vaizduoja lyg iš tolo, lyg bu
tų jį matę sėdėdami kur nors 
registracijos ar maisto dalini
mo punkte. Suprantama ir sim
patinga yra menininko sielos 
užuojauta tautos nelaimės va
landoj, ir dėl jos yra sukurta 
daug gražių, nuoširdumo pilnų 
kurinių. Tačiau visose tremti
nių apysakose jaučiamas nuto
limas nuo pačios tremtinių 
tautos, liaudies, inteligentiškas 
atsiskyrimas, stoka patyrimų. 
Del to trūksta psichologinio gi
lumo ir nėra tikram geram me
no kariniui būtinos, įtikinan
čios ir sujudinančios jėgos. Tai. 
yra .epizodiniai liūdnai li- 
ringi vaizdeliai iš tremtinių gy
venimo, bet ne tremtinių bai
siojo vargo galingas vaizdas. 
Negalima rasti pastarojo laiko 
prozos literatūroj nė vieno vei
kalo, kurs nušviestų tremtinių 
gyvenimą iki pat socialinių 
ir psichologinių pagrindų, kur 
butų įrodyta, kad kaip tik ta, 
tada reikalingoji labdarybė, su 
taip pat reikalingais maisto ir 
drabužių dalinimo punktais per 
keletą metų taip sugadino dau
gelį — iš vienos pusės priprati
no dykinėti ir elgetos duona 
misti, o iš kitos pusės sudary
dama lengvą galimumą vie
niems praturtėti kitų sąskai- 
ton.

Dabarties literatūrą noriai 
vaizduoja laivių nenorėjimą 
dirbti ir piešia plėšrios speku
liacijos užmonus, tačiau pati 
visai nesistengia panagrinėti 
nesenąją praeitį ir rasti šaknis 
dabarties reiškinių. Joje ran
dame meniškai patraukiančia 
forma atvaizduotą sunaikintą 
latvių trobesį, ar sudegintą gy

venamąjį namą, tačiau nebu
vo bandyta iškelti prieš tautos 
akis dešimtų varstų pločio, dy- 
kumon paverstus, penkerius 
metus piktažolem apaugusius, 
granatų išraustus, tranšėjomis 
išartus, spyglių vielomis api
pintus Padauguvio ruožus, kur 
akmens ant akmens neliko. Vi
sa toj literatūroj yra suraizgy
ta ir ornamentaliai smulku, be 
platesnių epinių užsimojimų ir 
realistinio įspūdingumo. Bet už
tai ten matomai bandymai be
sėdint už rašomojo stalo sufan- 
tazuoti romantinių tremtinių 
vaikų meilės vaizdų, kiek pri
menančių Polio ir Virginijos pa
vyzdį, kur įdidijos ir pastora
lės mišiniui pridedamas tragiš
kas finalas, ką galima veikiau 
vadinti nesmagiu literatiniu ne
susipratimu, negu meno kuri
niu iš tremtinių gyvenimo. Ne
senos praeities, septynioliktųjų 
ir paskesniųjų metų apibudi
nimai literatūros prozoje įtiki
namai liudija, kad rašytojas ne
turi savo meniškos plunksnos 
pakeisti publicisto ar žurnalis
to kovos įrankiu. Netenka gin
čytis, mes visi esame, ar bent 
galime būti savo luomo ar par
tijos idėjų skleidėjai. Bet mes 
turime savo priemones idėjoms 
skleisti, kurios pačioj esmėj 
skiriasi nuo kovojančių politi- 
kanų sunkiųjų buožių, šioj sri
ty beveik nė vienos apysakos 
negalėtų rasti, kurioj menišką
ją vertę neužtemdytų įžūli sub- 
jektinė tendencija, subjektinis 
siaurumas ir visiška stoka po
litinių įvykių gilesnio neparti
nio supratimo ir objektyvaus 
nušvietimo. Tai liečia itin vi
sas idėjines literatūros kryptis, 
bet arčiau prieš jų nestosime, 
kadangi, pirma, toji prozos li
teratūros šaka da ne per plati, 
antra, čia greičiau tema pub
licistiniam, ne literatiniam re
feratui.

Pastaruoju laiku plačiausioj i 
ir, sakyčiau, įtikinamiausioj i 
prozos literatūros dalis prasi
deda ten, kur rašytojai ima nuo 
paeities grįžti prie dabarties. 
Nežiūrėdami visų meno teorijų 
ir doktrinų, nesiklausydama vi
sų priekaištų ir įspėjimų, epi
nė proza visais laikais vis ras
davo galingiausiu impulsų kaip 
tik savo laikotarpio gyvenime, 
aplinkoj ir jo žmonėse. Ypatin
gai tai liečia jos didžiojo sti
liaus šaką — romaną. Bet da
bar toji tezė tinka ir visoms 
pasakojamoms prozos šakoms, 
taigi be romano, ir apysakai ir 
novelei. Tokios nunlaikinės pro
zos, kaip dabir, ir mes ir ki
tos tautos maža kada turėjo
me. Dažnai rodosi, kad ji se
mia sau medžiagą ne tik iš šių 
dienų gyvenimo, bet ir iš to 
banaliai vadinamo einamojo 
momento, ar ne to momento 
veidrodžio — dienos spaudos. 
Musų dienraščiuose dažnai skai
tome apie kurio nors departa
mento direktoriaus, ar aukštes
nio valdininko romaną su savo 
mašiniste ar lengvos moralės 
moterimis, arba apie paprasto 
turtingo piliečio ne visai dorus 
nuotykius. Tai ir yra latvių pa
starojo laiko romano svarbiau
sia, galima sakyti, net vienin
telė tema, kuri sukelia įvairių 
minčių. Prieškariniais laikais 
apie vadinamuosius buržuazi
jos “griekelius“ rašyti drįsdavo 
tiktai reti rašytojai ir už tai 
buržuazinė (kritika pakurdavo 
jiems karštą pirtį ir jie būda
vo į geresnes šeimynas iš tolo 
neįsileidžiami. Taigi tada bu
vo tendancingumas, šmeižimas, 
laikraštiškumas ir visa kita to
kio skonio ir tokios dvasios. Da
bar, pradedant nuo žinomų sen
sacingų “portretų,“ (piliečiai 
buržujai, ypač valdininkai- iki 
aukščiausių kategorijų atvaiz
duojami beletristikoj be jokios 
atodairos, ir kiekvienas buržu

azinis rašytojas laiko tai ne tik 
leistinu dalyku, bet tiesiog sa
vo pareiga. Del to buvo smul
kių privačių kivirčių, bet apla
mai visai nematyti, kad šių lai
kų visuomenė labai kaltintų už 
tai rašytojus. Tat lyg nuosta
bus reiškinys, tačiau, rodos, 
gana paprastai išaiškinamas. 
Literatūros mėgstamas komer- 
santiskas politikaniškas “par-
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venų“ tipas gyvenime yra cha
rakteringiausias, ir dėl to su
prantama, kad nunlaikinė pro
zos literatūra negali praeiti jam 
pro šalį. Be to, jie neįgelia vai
zduojamo objekto jokiu sarkaz
mu, nebaido jo politine ir vi
suomenine kritika, nekelia jo- 
kios luomų neapykantos, ką be 
abejo, darė prieškariniai socia
listiniai romanistai ir ką dabar 
daro visi nacionalistiniai rašy
tojai dėl septynioliktųjų ir de
vynioliktųjų metų žmonių. Jie 
tiktai pikantiškai piešia atski
rųjų kabinetų ir panašius nuo
tykius, tat, reikia manyti, ir 
pati vaizduojamoji visuomenė 
noriai skaito. Ir kaip tik čia 
yra tos literatūros silpnoji pu
sė. Iš tikro jinai yra išaugusi 
iš laikraščio feljetono, dažniau
sia spausdinama tiesiog felje
tonu ir tik pereina knygon. Tat 
jau pati kurinio eiga daugiau 
ar mažiau pritaikyta sensaciją 
mėgstančios publikos skoniui ir 
reikalavimams. Lengvai su
prantama, kad greta sensacijos 
jau nebegalima aukšta meniš
koji kokybė net ir stipriam ta
lentui. z

Po viso, kas čia pasakyta, 
galėtų lyg pasakyti, kad pas
tarojo laiko latvių prozos lite
ratūroje nėra nieko vertingo ir 
žymėtino. Visai taip nemany- 
sim. Kaip jau minėjau, ir mi
nėtose srityse sutinkami, tiesa 
reti, kuriniai, turį neabejoja
mos meniškos vertės. Ir kai 
kurie kuriniai neįtilpstą į tas 
sritis, aptveria idėjas įterptas 
dailion meno formon ir iškyla 
gerokai aukščiau vidutinišku
mo. Kaipo ypatingas reiškinys 
pažymėtinas moters — rašyto
jos didesnis dalyvavimas ro
mane, ir y|>ač apysakoje ir no
velėj. Moteriškė rašytoja yra 
daug konservatyvesnė už rašy
toją vyriškį. Jinai lieka prie 
savo senosios giesmės, prie sa
vo vienintelės problemos — 
meilės, ir ją svarsto ir plėtoja 
nepailsdama, nenubosdama. 
Nors tai dažnai virsta pas jas 
paprastu moterų rankdarbiu, 
tačiau kai kas, lyg mėlsvažiede 
dėmė, pasilieka ryškėti pasta
rojo laiko gana pilkos prozos 
lankoje. Bendrame kompozi
cijos ir išraiškos stiliuje jokių 
žymesnių pasiekimų prozos li
teratūroje konstantuoti neten
ka, tačiau pastangos ir ieško
jimai šioj srity matomi ir 
žengtas didelis žingsnis tolyn 
nuo to, kas buvo prieš penketą 
metų.

Jei tuo metu galėjo kalbėti 
apie skambančia tuštumą lat
vių literatūroje, tai dabar toks 
apibudinimas nebetinka. Pir
mųjų respublikos metų garsus 
džiūgavimai yra nurimę ir kas
dienybės vagon įvaryto gyve
nimo sunkusis slinkimas nutil
dė džiaugsmo balsus dėl latvių 
kultūros ir meno renesanso ir 
stebėtinų ateities perspektyvų. 
Mes matėme kaip latvių litera
tūros prozos rašytojai uoliai 
ieškojo istorinės praeities lai
kuose ir kaip jie noriai seka 
dabarties gyvenimą ir kaip į jį 
atsiliepia. Bet kaip jie sau įsi
vaizduoja ateitį — to mes ne
žinome, apie tai pastarojo lai
ko literatūra jokio atsakymo ir 
nurodymo neduoda. čia yra 
keista, beveik nesuprantama 
tyla. Rodos, kad ji visas mįs
les įspėjusi, visas problemas 
išsprendusi, į visus klausimus 
atsakiusi, kad ji nebeturi nie
ko naujo idėjinio, ieškotino, 
nieko tolimesnio, ko siekti pa
čiai ir vesti kartu tautą. Tuo 
aiškinamas tas atšalimas prie 
literatūros, jos negerbimas, 
kurs pastaruoju laiku augte 
auga ir gresia paversti ją fel- 
jetonišku laiko praleidimu. At
skiri kuriniai negali nieko pa
gelbėti. Jei tauta bendrai jau 
nebeieško literatūroje paskati
nimų, nesiekia dar nebuvusio, 
bet nujaučiamo ir ateities hori
zontuose vos matomo. Dėlto 
metas išsižadėti pasyvių praei
ties tyrinėjimų, nepaskęsti 
smulkioje, pilkoje dabartyje, 
bet aukščiau viso to užbrėžti 
kelią į naujos kultūros ir gro
žio tolumas.

Andre js Dpi ta.
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CHICAGOS
v Tarp Chicagos
ŽINIOS Lietuvių

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

11 dieną birželio bus rodomas 
paveikslas “A Gertai n Young 
Man”; kitokie scenos nume
riai.

McVickers teatre — eina pa
veikslas “Good Bye Kiss”; ki
tokie scenos numeriai.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “The 
Drag Net”; kitokie scenos nu
meriai.

Oriental teatere — pradedant 
birželio 10 Murk Fisher ir jo 
džiazo orkestras duos scenos 
vaizdą, pavadintą “Kide ’em, 
Cowboy!” Kratomasis paveiks
las ir kitokie scenos numeriai.

Uptown teatre — pradedant 
birželio 11 dieną pasirodys pa
veikslas “The Speedy”-, kitokie 
scenos numeriai.

Harding teatre — sekmadie
nyje, birželio 10, pasirodys pa
veikslas “Sorell and Son”; sce
nos numeriai.

Norshore teatre — Al Kvale 
ir jo džiazo orkestras duos pro
gramą, pavadintą “Jazz Butter- 
flies”, birželio 10 d.

Tivoli teatre — 11 birželio 
pasirodys jiaveikslas “The 
Yellow Lily”; kitokie scenos 
numeriai.

Autų lenktynės
American Legion rengia au

tomobiliu lenktynes sekmadie
nyje, birželio 10 dieną, Crown 
Point Speedway. Lenktynes 
prasidės 2:30 vai. po pietų.

Thomas Jefferson 
paminklus

Trečiadienyje, birželio 6 die
ną, Chicagos mokyklų mokiniai 
galės aukauti, kiek kuris jų 
pačių ar jų tėvų bus skyręs, 
Thomas Jefferson Memorial 
Foundation bonams išpirkti.

Thomas Jefferson buvo tas 
asmuo, kuriam priklauso garbė 
parašymo Jungtinių Valstijų 
Nepriklausomybės Deklaraci
jos.

Pirm keleto metų susitvėrė 
Thomas Jefferson Memorial 
Foundation, ši organizacija iš
leido bonus, idant galėjus nu
pirkti ir padovanoti šaliai so
dybą ir kitokias liekanas, ku
rios priklausė Nepriklausomy
bės Deklaracijos autoriui.

Iki šiol dar pasiliko $91,000 
vertės bonų neišparduota. Tai 
ve, jei kai kurie mokyklų vai
kučiai arba jų tėvai norėtų pri
sidėti išpirkimui šių bonų, jie 
kviečiami tai padaryti trečia
dienyje, birželio 6 d.

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupyk it Pusę

Krown taip pigiai kaip $“1.50 už 
dantj

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantj.

Užpylimus laip pigiai kaip $1
Pleitos taip pigiai kaip $7.50
Fleitos pataisomos už $1.50

Ga rantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
UŽ kožną atliktą darbą 

Gas X-Kay

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milvvaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 1484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

Harringtono byla
P-nas A. Rutkauskis ir kiti jau 

sugryžo iš Floridas, kur jie 
buvo nuvykę Harringtono 
bylos reikalais liudyti.

Nesenai “Naujienose” buvo 
rašyta apie tai, kad adv. White 
ieško liudininkų bylai prieš 
Harringtono žmoną ir jos mo
tiną, idant atgavus nukentėju
sioms dėl Harringtono skymų 
lietuviams ir kitų tautų darbo 
žmonėms, patekusiems į Har- 
rįngtono ir jo bendrų skymus. 
Buvo pranešta taipgi, kad tie 
liudininkai turėsią vykti j West 
Palm Beach ir tenykščiams 
teismams duoti laiudymų.

Floridon buvo nuvykę gegu
žės pabaigoje šie lietuviai: A. 
Rutkauskis, gyv. 3613 So. 
Halsted St. (jis turi soft drinks 
parlorį) Royce Niessitor, gyv. 
1552 So.51 st Avė., Cicero, III.; 
Benis Slėnis, kuris, manoma, 
nukentėjęs keliolika tūkstančių 
dolerių dėl Harringtono sky
riui; Vilimas Balsys, iš Brigh- 
ton Parko.

Byla, kaip jau buvo rašyta, 
eina dėl to, kad norima atimti 
stambią savastį iš Harringtono 
žmonos ir jos motinos, kuri 
randasi Floridoje ir šia savasti
mi pašalinti nors dalį žalos, pa
darytos pirkėjams Harringtono 
notų.

West Palm Beach teismo tar
dytojas (rodosi, Master in 
Chancery jis vadinasi) klausi
nėjo liudininkus Harringtono 
byloje gegužės 28 ir 29 dd.

Nukentėjusius atstovavo pats 
adv. White ir vietinis adv. — 
Joanna Verilye. Harringtonie- 
nė ir jos motina buvo teisme. 
Jas atstovavo taipgi advoka
tas. Paties Harringtono nebu
vo.

Tardytojas klausinėjo, kada 
pradėta pardavinėti Harringto
no notos, kokios klesos žmo
nėms jos siūlyta pirkti, kas 
pirko etc. Tardymas prasidėjo 
klausinėjimu atvykusių iš Chi
cagos lietuvių. Dalykas toks, 
kad norėta juos kuo greičiau 
paliuosuoti ir leisti jiems grei
čiau sugrįžti namo.

Buvo labai graudingų mo
mentų tardymo laiku. Kai jk 
Slėnis ėmė pasakoti, kaip jis 
praradęs savo pinigus, koks ki
lęs sujudimas, koki desperaci
ja pagavo suviltus, nuskriaus
tus žmones, pasitikėjusius Har- 
ringtono ir jo bendrų prižadais, 
teisme pasidarę nejauku; aša
ros pasirodžiusios akyse kai 
kurių buvusių teisme ir girdė
jusių 1 indy mus.

Tardytojas pertraukęs de
šimčiai minučių tardymą, idant 
nusiramintų ir liudininkai ir 
klausytojai. P-ia Harrington, 
kuri buvo dailiai pasirėdžiusį, 
plačia raudona skrybėlė, užsi
traukė skrybėlę ant akių, kad 
jos veido nematytų.

P-ios Harringtonienės ir jos 
motinos advokatas dėjo visas 
pastangas supainioti skundėjų 
liudininkus. Vienas jo klausi
mų buvęs toks: Kaip galėjo tie 
žmonės, kurie sukišo Harring- 
tonui jm) tūkstantį ir keletą 
tūkstančių dolerių, turėti tiek 
daug pinigų? Jam buvo paaiš
kinta, kad pas Harringtoną 
sudėjo žmonės kartais viso sa
vo gyvenimo taupinius; kad 
tie žųnonės metų metus dirbę, 
skriausdami save maistu, pasi
rėdymu, gyvendami juo pigiuo
se butuose, idant sutaupinus 
kiek galėdami daugiau juodai 
dienai. Ir štai atsirado “gera- 
dėjas”, kuris pasigavo juos, iš- 
monijo jų viso amžiaus taupi
nius, atėmė visą užtikrinimą 
rytojaus dienos.

Lietuviai, išklausinėti, buvo 
leisti grįžti Chicagon. Vėliau

jau turėjo būti klausomi I-Iar- 
ringtono žmonos ir jos motinos 
aiškinimai.

Kai chicagiškiai nuvyko į 
West Palm Beach, tai juos at
lankė reporteriai. Adv. White 
tečiaus pareiškė, kad jis nieko 
neturėsiąs pasakyti iki to lai
ko, kada teismas išneš nuo
sprendį. Tie liudymai, kuriuos 
davė chicagiečiai lietuviai, ir 
Harringtonienės pusės aiškini
mai eis į teismą, ir jais remian
tis teismas padarys nuospreA- 
dį.

Chicagiečiai lietuviai sugrįžo 
iš Floridos pereitą penktadienį 
ryte. Teko kalbėtis su p. Rut- 
kauskiu. Paklausiau, kas yra 
adv. White pagelbininkas, jis 
atsakė, kad moteris advokatas 
— Joanna Vermilye, turinti 
ofisą 1001 Comean Building, 
West Palm Beach, Fla. Jam, p. 
Rutkauskui ir kitiems chicagie- 
čiams tekę kalbėtis su ja apie 
Floridą. Ji vietos gyventoja. 
Pažįsta tenykščio gyvenimo są
lygas, ir jeigu kas lietuvių ma
nytų kartais įsigyti savasties 
Floridoje, ji galėtų duoti pata
rimų. O patarimų atsiklausti 
reikia dažnai, ypač tiems, kurie 
gyvena toli nuo Floridos ir nė
ra apsipažinę su vietos gyveni
mo apystovomis.

Biznis vasaros laiku West 
Palm Beach apmiręs. Didžiau
sias, mat, judėjimas ten žiemos 
laiku, kada suvažiuoja iš visų 
kampų žiemos vakacijas pra
leisti. —Rep.

Town of Lake
šiandie bus laidotuvės p-ios 

Angelines R. Cutler-Milaševi- 
čiutės. Kūną palydės iš reziden
cijos, kurioj gyveno, 7122 S. 
Campbell Avė. į šv. Kryžiaus 
bažnyčią. Pamaldos bus 10 vai. 
ryte ir jos bus labai iškilmin
gos. Iš bažnyčios kūnas taps 
palydėtas į šv. Kazimiero kam
pines. —Rep.

PRANEŠIMAI

Atyda Mildos Teatro Bendrovės 
šėrininkama

Gerbiamasis: — “Extra” susirin
kimas šėrininkų Mildos Teatro Ben
drovės atsibus Birželio-June 17, 1928 
m., Mildos Bendrovės name, 3140 S. 
Halsted St., Chicago, III., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti na
mą mokant po $8 už šėrą. Siame su
sirinkime bus jūsų užduotis balsuo
ti už šią propoziciją parduoti namą 
ir likviduoti Korporaciją, arba prieš 
šią propoziciją.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsineškite savo šėrus. Teikitės būti 
laiku.

Su pagarba,
Mildos Teatro Bendrovė,

Per John P. Ewald, sekretorius, 
840 West 33rd Street.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliuho 
Amerikoj susirinkimas įvyks birže
lio 5 d., 8 vai. vakare, Mark White 
Sųuare Park Assembly Hali ant 29 
St. ir So. Halsted St. Malonėkite 
visi laiku būti ir nauji nariai, kurie 
prisirašėte per išvažiavimą atsilan
kykite. Valdyba.

Graboriai

S. D. LACH AVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2.516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patamav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Įvairus
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

North Side

Roseland. Lietuvių Improvement 
and Benefit Kliubo susirinkimas 
jvyks Birželio 5 d., ą vai. vakare, 
Aušros Knygyno kambariuose, 10900 
S. Michigan Avė. Šiame susirinki
me bus visokių raportų, pranešimų 
ir bus svarstomi nauji reikalai. Vi
si kliubo nariai turite būtinai atsi
lankyti paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
CRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
Btės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

ALT. Sandaros 23-čia kuopa, 
kuri senai čia gyvuoja, rengia 
išvažiavimą į Jefferson (Edge- 
brook) girias septintadieny, 
birželio 10 d.

Musų kolonijos lietuviai mė
gsta vykti į išvažiavimus, ypar 
tingai ten, kur yra arčiausia ir 
patogiausia. O prie to, taipgi 
atsižiūrima "į musų organizaci
jų svarbą. Sendaros 23-čia
kuopą musų kolonijoje labai
daug visu kuo prisideda prie 
kultūrinių darbų. Todėl musų 
respublikos piliečiai turės neuž
miršti 10 d. birželio ir skait
lingai dalyvauti sandariečių iš
važiavime.—Aras. 

* * *
P-nia St. Semaškienė jau su

grįžo iš vakaeijų, kurias pra
leido Detroit, Mich.

P-ui P. Prūsui, pora dienų 
atgal atsitiko nelaimė su auto
mobiliu, mažai ką sugadino, 
bet apiankate sparną.

P-as Cepukas žvalgosi pirkti 
lemuziną; butų gerai, nes pa
puoštų musų koloniją.—Rūta.

Išgėrė nuodų
Rauba, gyv. 4327 S. Hermi- 

tag eave., 41 metų, 3 dieną ge
gužės išgėlė muriatic acid per 
klaidą. Nugabentas pavieto li
goninėn..
Alice Kalas, 28 metų, gyv. 2444 
West 46th place, išgėrė Lysol. 
Nugabenta ligoninėn. Kalbama 
buk mėginusi nusižudyti.

West Side. Nepaprastas išvažia
vimas, rengia Dr. Vinco Kudirkos 
draugija basket pikniką Chernausko 
darže, No. 1 Lyns, III., nedėlioj, 17 
dieną birželio, 1928. Geistina, kad 
merginos ir moterys pagamintų val
gius. Bus visokie žaismai ir gros 
lietuviški muzikantai.

Rengimo Komisija.

Rasti raktai apie Tautiškas Kapi
nes, gegužio 30, 1928, kurie pame- 
tėt atsišaukite į Aušros Knygyną, 
3210 S. Halsted St.

Roseland. Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Batelio susirinkimas 
bus antradienį, birželio 5 d., 
7:30 vai. vakare, Strumilo sve-. 
tainėj. Visi nariai būtinai ma
lonėkit atsilankyt, nes yra daug 
svarbių reikalų nutarimui.

Valdyba.

S.' L. A. 6 apskričio transporto 
komisija, prašo atsišaukti visų kuo
pų delegatų važiuojančių į seimą, 
užsisakyti vietą ant traukinio. Mes 
turim užsakę atskirą karą (vagoną). 
Todėl kiekvienas delegatas sutaupys 
$11.15 keliones išlaidų, j abi pusi. 
Bilietas* iš Chicagos į Ballhnore 
$44.45 “sleeper”, atskirai viršutinis 
$6.60, žemutinis $8,25 viena puse. 
Taipgi kviečiam, Kenoshos, Racine 
ir kitų Wis., miestų kuopų delegatų 
prisidėti prie musų exkursijos. Už
sisakant bilietą prašom prisiųsti ir 
rankpinigius. Kreipkitės pas S. L. 
A. 6-to apskričio pirm. G. J. Stun
gis, 4111 So. RocKwell St., Telefo
nas Lafayette 9210.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

~SIUŠKITPERT 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Ltetuvosžmonėsir 
laip pataria Lietuvos bankai

Malvina Preidienč
Po tėvais Keibaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 2 dieną, 2 valandą po pie
tų, 1928 m., sulaukus apie 40 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Kau
no rėdybos, Vaišvilkio sodžiaus, Upitės parapijos. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Joną, 3 dukteris, Stanislavą 15 metų, Elino- 
rą 11 melų, ir Virginia 2 metų, seserį ir švogerj, Oną ir Juozapą 
Kunevičius, 2 pusseseres, Karoliną ir Antaną Matcikus ir Oną Sek- 
leckienę, 8 pusbrolius, Mikolą ir Petrą Pulionius ir Kazimierą Keibą 
Amerikoje. Lietuvoje paliko seną tėvelj. Kūnas pašarvotas, 3739 
So. Washtenaw Avė.

Laidotuves jvyks seredoje, birželio 6 dieną, 8 vai. ryte iš mimų 
j Nekalto Prasidėjimo P. S. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. ’

Visi A. A. Malvinos Preidienčs giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami .dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
TĖVAS, DUKTERYS IR VLSI GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
lančios nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 28 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauįau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR • CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piety 

TELEFONAS CANAL 0464

Res. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo G iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street

J. F. Budrikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., ____
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
A ubu r n Avė. Tel. Rlvd.

Avenue 
0727
Cicero

3201 3201

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

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

3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki- 

pagal su-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieS gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės) o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
Sietų, nuo 6 iki 

vai. vakare.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1
Jei abejoji apie savo uki§, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OFTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 1r 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicago. IU.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

Telephone Eemiock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M.

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 216# 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Droxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir švenlad. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St^ Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted S't. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V&kdr&is
• 3241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunae Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

JOSEPH W. GRIGAL
Praneša, kad perkėlė savo advoka
tūros ofisą nuo

2243 West North Avenue
prie

1579 Milwaukee Avė.
Room 301

Telephono Humboldt 5586

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

• Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wcst Washington Street 

Cor. WashinRton and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395 ♦____

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
. 2221 W. 22nd St. 

Arti I/cavitt St. 
Telefonas ('anai 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyėioj nuo 9 iki (i 

Nedėlioj nuo 11 ryto iii 1 v. p. p.
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Business Service
Biznio Patarnavimus

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Tarp Chicagos 
Lietuvių Financial

Finansai-Paakoloa

Apsižiurekite
Pavogta čekiu knyga; vagiliai 

maino negerus Čekius; apsi
žiūrėkite.

AR jūsų malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dvkai ap- 
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur (’hieagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Mihvaukee Av., 
Brunsvvick 7397.

PASKOLINSIM nuo $56 iki $300 
už 2 to nuošimčio ir lengvais išmokė- 
Jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
te jokio kondšino.

S. OSGOOD, '
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

KAM MOKĖTI CASH?

Furniture & Fixtures
RakandaLĮtaisal

DIDELIS .išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
droseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.

. SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GROSERNR, delikatesen, $650. 
Parduosime arba mainysime; puikus 
biznis, 715 W. 48 PI.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

(atveskit j savč namus plumbingą 
; arba apšildymą tuojau, be imokėji- 
i mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 

Tapo pavogta knyga čekiu ir Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
“checkometer" mašina iš The jCalumet 3C88' '

CoM 8700 So. Spaulding) 
Lafayette 2584. 
ir chekonieteris gegužės 
dieną.

Vilija ACORN Boiler Repair Co. Taisy- 
Pavogti mas boilerių ir karšto vandens šil

dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimns. 
Visokios rųšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 

v,.. pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė.
tekiai yra sunu-; V»rds 8883.
eina nuo No. 589

Išrašomi tie če
kiai ant Universal State Bank.

Apie pavogimą šių čekių jau 
perspėtas bankas. Jie skaitosi 
ne geri. Taigi apsižiūrėkite,

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.

čekiai

meruoti: jie 
iki No. 599.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI
NIEKO NERE1K ĮMOKĖTI

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan- 

įtuotas darbas, pigiai. Mes atsišau-

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Loavitt St.

Fhone Canal 1678

Iš sandelio išpardavimas naujų 
ir senų rakandų

$30,000 vertės naujų rakandų ir kaurų 
turi būt ižpardnota labai pikiai.
4 kambarių, verti $1000 -----  $205
4 kambarių, verti $2000 ..............  $476
$200 Mohair Frlezo rokiyėlos setas — $KK
$460 Frlezii seklyčios setas ......... — $t46
$150 rleAutinis valgomo kainb. setas $56 
$185 6 Arnotų wa)nut miegruimio setas $88 
Coxwell krėslai, kaurui visokios rųAies.
6 Arnotų puaryėiains setas ________ _

Klauskit Mr. Permei 
COLLINS 8TORAOB 
6114 M Alison Street

Atdara vakarais iki 0, nedfilloj iki

PARDAVIMUI saliunas, pačiame 
Calumet darže . 'Puri būt parduotas 
j trumpą laikų, nes savininkas labai 
serga ir turi išvažiuoti j šiltus 
kraštus. Pirmas teisingas pasiūly
mas bus priimtas.
. CALUMET GROVE

Blue Island, 111.
. Tel. Blue Island 84

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000.

J. II. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phone 364

$10

5

2 morglčių paskolos bile kokioje 
sumoje — jūsų sąlygomis, 6%, 25

k‘ui kas nenukištu tokiu čekiu Sam bile kur Chicagoj ir priemies- Ine|nj biznyje ir nei vieno foreclo- kad Kas nepaKisii lokiu ceKių čiuofle fiaukit fiiandie, greitas pa. ne|ur-jome A j LIEBMAN, 
išmainymui. Bankas .ju nepn- tarnavimas. 105 N. Clark; State 5674.

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšies rakan
dai, 3 šmotų parloro setas, mahoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
vvalnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų vvalnut miegrui- 
mio setas, coil springsai ir matra
cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

fexchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street'

Tel. Victory 4898

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

ims.
.Jau keturi tokie čekiai buvo į 

atėję i banką. Jie tapo sugrą
žinti. Tris tų čekių 
vagiliams lietuviai, 
tataučiai.

Vagiliai klastingai pasirašo 
“Vilijos” bendrovės vedėjų pa
vardes. Klastingi čekiai, ku
riuos vagiliai maino dabar, pa
sirašomi yra dviems pavar
dėmis: “J. S. Vitkus” ir “L. 
J. Petrulis”. Klastuotojai pa- 

»s” bendrovės 
gan mikliai, 

atsargesniems

641 E. 63 n 1 St. Midvvay 0673-3904

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMER§ Stogų Darbus. Grei- 

. . ' tai taisome stogus visokios rųšies
išmaino bile kada ir T ‘ 
a __ vi- Havinias. Kedzie 5111.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvcd Real Estate. $500 
imais.

VVINTON AND NARTfcN
stogus visokios rūšies, $5990 Lengvais išmokėji 
bile kur Dykai apskait- WINTON AND NARTE 
izie 5111. 6R29 s Halsted St.

ATPIGINIMAS, 
už garažus, $10 Įmokėti, 
išniokejimur, porciai sun 
Cementinis darbus visokios 
Pakeliam namus, dedam 
šalytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432.

Financial
______ Finansai-PaskotoH
MES DAROME pirmų moridMų pankolaz 

pamatus, nuo $1000 ir daužiau, uf Kerus Real Estate 
greitas patarnavimas, Bldir. & Loan Asroc. 
Tavor *4, laiko, susirinkimus kiekvieną 

i rėdą Siamo ofise.
KONRAD RICKER, 

-----------  i 2458 S. St. Louis Avė., 
N. W. comer 25th St.

2 metam
parlorai.

rųšies.

•iš

BANKRUTO STARAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

Pigios kainos. Mohair parloro se
tas, $60, Frieze setas, $60, Walnut 
miegruimio setas, $60. Pianas, pus
ryčiams Ketas, kaurai, stalai, coxwell 
krėslai, pastatomos liampos ir t. t.

PARMOUNT STORAGE,
7301 Greenwood Av. Dorchester 1800

Farms For Sale
r-ru

72 AKRAI, 3to mylios nuo Ply- 
mouth, Ind., to mylios “frontage” 
U. S. cementinio kelio No. 31. Yra 
geri įtaisymai.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

741) Broadvvav,
v GARY, INDIANA

Real Estate For Sale
_____ Narna i - žemė Pą r d avi m u i

Reikalinga Farma
ARBA VASARNAMIS REZORTAS 
mainyt ant namo 2 aukštų, 3 pagy- 

I veninių, Storas ir garadžius. Atsi- 
1 šaukit arba rašykit prisiųsdami in
formacijų savo nuosavybių. Maty
kite savininką arba telefonuokit nuo 
10-11 iš ryto arba nuo 7-8 vakare.

J. Namon,
2418 W. Marųuette Rd., 

Phone Prosppct 8678 
Chicago, III.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

mėgdžioja “Vilijc 
vedėjų pavardes 
todėl reikia juo 
būti.

Keturi čekiai, 
liai išmainė, yra
didelėmis sumomis— kiek ma
žesnėmis ar didesnėmis, kaip 
kad 20 dolerių.— Reporteris.

MES pastatysim ant jūsų loto bile Į 
kokį bungalow arba flatinį namą tik ' 
biskį įmokėjus, kitus kaip rendą. At- ’ mes užmokėsime ,U9V /taksus 

•x i -a u-i i /-n • H • „.u Aroronentu* ir kitas bilaz permodeliojame.sisaukit bile kur (hieagoj arba iš lk( 84 mPn(.„ių tlei iimoktyimo atrai. Taip-
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui, j gi 2 ir 3 monriėiai 
o aE«NEaST F°RS’1k Room D171'h. IK.^VaUe St.
2446 N. Avers Avė., Spaulding 8920 Raudolph asas ' ___ ___ .----------------------- ---- --------

kuriuos vagi-.
parašyti ne

BISKI VARTOTI 
pulkus mohair roklyėios rotas 

Frioso aeklyčiot rotas .................
Gražus wi
4 šmotų'' wa)nut miegruiinip 

as ................... .. ...........................

$350
$4OO
$260
$6OO

Hl’tun ......................................................................... .
$550 l'uiktiR wnlnut valdomo kambario

...... .... . . .. yK7.AO 
nlnut niicirrulniio rotas $65.60 
i' iviiltiiit mirirriiimlo

$88.60
J 
$44.60
$58.60
$22.60 
$34.50 
$8.60

Financial
Finansai-Paskolos

Jokūbui Atučiui, 1617 South' 
Peoria st., sudaužyta galva.! 
Nugabentas pavieto ligoninėn. I 
Jis buvo Įsivėlęs ginčan su 
John Molis, Tony Young ir To- 
ny Kasper.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki u kas 

vakaras

Personai

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllai, 

vvright*. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 

I pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
1 Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Rsgistered Patent Attornay. 

2310 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, ĮIL

setas ................ ............. ............... .......
$160 Uražus valinis valgomo kamba 

bari<4 setas ........... :................. .........
$75. l»xl VVilton kaurai ..................
$126, 11x12 stori VVilton kaurai ........
$26, 6 šmotų pusryčiams setas ........

Available Fireproof Storagc 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara katile iki 1O vai. vakare. 
Nedalioj iki (1.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St.

Juozas Kova Iškiš, gyv. 2251 
West Hamlin st., parpuolė ant 
salygatvio. Susitrenkė. Nuga
bentas pavieto ligoninėn.’

HELBERG liros, turi pinljrą pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% koinišo. 
Taipgi pirmi inorgičiai. Room 667-8,; 

[ 192 N. Clark St? Deaiborn 4020.
______ . _

. iš Liutikių kaimo, Kruopių valsč., 
PASKOLA namų savininkams nuo Šiaulių apskr. Atvyko į Ručine, Wis. 

$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 1912 ar 1913 metais. Yra svarbus 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola j reikalas, prašau jos pačios ar kas 
pataisymams, apmokėjimui taksų,1 apie ją žino pranešti, busiu dėkin- 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei- gas. S. V. 6502 S. Laflin St. Chica-

PAJIEšKAU Susanos Kumpytės

ta pagelba. Prieinamos sąlygos.
CENTRAL FINANCE CO.

go, III.

Sewing Machines
_____ _ Siuvamos Maiįhp*_________

1,000 MAŠINŲ
Slnger, White ir visokių išdirbis- 

čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios yra išmainytos į žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadvvay, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 
Washington St., Gary, Indiana.

[ČlASSIFIED APS
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Automobiles

Educational
Mokyklos į

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas j 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika- I

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

'feder’al'auto> ENGINEERING jNTERNATDONAL 
dLi ivUL

2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
{vairus

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žoles ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
orio wnTB0LD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

INVESTMENT
CORPORATION

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reiklu

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg modemiš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio. Čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk ši skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St.

M & K Motor Sales
vnicnroa •enaloal tr ataakanisausl vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškam* 
•tovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes turime karą kurie tinka viro 
kieme nukalama. Canb. ttmokftjimala. mai 
nala.

0811-18 So. Halatad St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bamperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvežtas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Coinmander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujj karą arba 
mainyti seną j nauiį —- telefonuos 
kitę arba asmeniškai atsilankykite j

MILDA AUTO SALES 
806 W. 31st St., Tel. Victory 169?

D. KURAITIS ir A. KASIULiS 
Savininkai

GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už lodą taipgi “filings”. 
Šaukit Nevvcastle 2818.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

REIKIA patyrusių moterų popie- 
rų sortuotojų. Nuolat darbas, gera 
mokestis. Atsišaukit. Aetna Waste 
Paper Co., 2355 So. La Šalie St.

GEGUŽIO MF..N. BARGENAI
50 karų pasirinkimui, visi rarantuotl. 

Cadlllac’al, Buick'al, Nash’al. Hudron’ai. 
Essox’ni, Chevrolot’ai Ir daugrolla kitų, la
bai pigiomis kainomis. Matyki t p. Lapai
ti, Mrr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7186 So. Halsted St., Triangle 0330

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymą. TiktAi biskį 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8835 So. Halsted St.

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos rųšies real estate pro- 

Eozicijos Chicagoj. Didelis uždar- 
is tinkamiems žmonėms. Geras 

komisas. Kreipkitės telefonu 
Mohavvk 3395 arba atsišaukit nuo, 10 
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.

H. F. RITTER & CO., 
757 W. North Avė. Cor. Halsted St.

2nd Floor

Business Chances
Pardavimu i jBi

PARSIDUODA saliunas su na
mu arba vienas biznis. 720 W. 35th 
Street. •

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

PARDUODAM pigiai grosernę 
yra bučernės fikčenai. 4549 So. 
Wells St.

PERKAME

Business Service
Biznio Patarnavimas

v

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

________For Rent________
RENDON krautuve, Roselando 

centre, lietuvių kolonijoj. Tinka 
dėl grosernės arba bučernčs. Phone 
Pulhnan 0621.

PARSIDUODA saliunas gera vie
ta ir biznis, pusę ar visą, 4 kamba
riai gyvenimui, priežastis — du 
bizniu. 3221 W. 38 St.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 Šo. Halsted St
Phone Victory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

Augiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St
MALĖVOJIMAS ir dekoravimas, 

nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Frederickson, VVellington 7821.

Chicago, III.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

DEL kraustymos į mažesnį flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER grojiklį pianą už $100. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir cabinet. Paimsiu kiek cash ir ki
tus po $1.50 i savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI groseris ir ken- 
džių krautuvė. Pelningas biznis. 
Parduodama dėl nesutikimo partne-’ 
rių. 3253 So. Normai Avė.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barber
nė, viskas baltai (rengta. Parduodu 
dėl ligos cash ar ant išmokėjimo. 
6643 S. Mozart St.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, geras biznis. Priežastis par
davimo — turiu du bizniu, 3152 So. 
Wallace St.

TAISOME kaminus, 8 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER, 
625 West 48th PI. Yards 1034

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteentb Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St. 
I. F. Dankovvski, prea.
C. T. Dankovvski, ižd.

TURIU paaukoti savo grojiklj pi
aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

l^ARDAVIMUI lunch room. Labai 
pigiai, su labai mažai pinigų. Pa
tyrimas nereikalingas. Apleidžiu 
miestą. 669 W. 14 St.

NIEKO NEBEIK ĮMOKftTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įdė
liam cementinius pamatus, pleiste- 
riojani, dengtam stogus, jvedain 
plumbingą, malevojam ir pertai- 
Mom. Dykai apskaitlinvimas ir {lia
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
Westcrn avė. Tel. Hemlock 2(j36.

$500 ĮMOKĖTI 
pastatysim ant jūsų loto 

Bungalovvs .............. $6,950
2 flatis ..................  $11,900
3 flatis ................................. $15,875
6 flatis .............................. $30,000

Moderniški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN, 

5914 N. Rockwell St. Edgevvater 1930 ■

Mes
Murinis
Mūrinis

w. - --..U 
Mūrinis

KELETAS FARMŲ
1.—35 akrai žemės vaisiais apso-1 

<linton, Snle K°lfo lauko, i ' _ 
ris bėga pro žalį. Cemento kelias, 
elektra, viena bamė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
fjrėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo- 
ių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 

juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no- ,, ------- .- .
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių.; Mes pastatysime bile kokj jums _na-

strytka- Murini h

(mokėjimas 4,000 doi.

2.—71 akras vaisių (frūktų) apię-

GERIAUSI BUDAVOTOJAI.

linkėję žale didelio rezorto ir golfo kaip rendą,
1___ 1 '____ a. 1_______ _______________________________•___ č'iiikit oriuilauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkans su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, modemiš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 aknj grėpsų (vyn-' 
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru
žių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus • 
miško.

mą ant jūsų loto, be jokio jmokėji- 
ino. kol tik užbaigsim. Paskiau 
mokėsit mėnesiniais išmokėjimais, 

Del dykai informacijų 
šaukit arba rašykit.

NORTHWEST S1DE LUMBER 
COMPANY, 

4440 W. North Avė.. 
Spaulding 9500.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
vienas kampinis antras šalę kampo, 
randasi ant greit augančio 
streeto. Parduosiu pigiai arba 
nysiu į bile ka.

WALTER J. PAUL 
6601 S. Westem 
3236 W. 55th St.

biznio
mai-

Republic 
Hemlock

4170
238£

PORTAGE Park, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalow, gatvė ce
mentuota, octagon si/n parlor, 2 
blokai iki Irving Park karų, kaina 
$7950, cash $750.

5 kambarių mūrinis namas, karš-

3. —6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės bamės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir moderniškai 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelną.

4. —400 akrų javų farma, 1 mailė dėlė bamė, tinkama dėl 3 karų. Stik- 
nuo miesto, fcementinis kelias per I liniai ir su sieteliais užpakaliniai 
vidurį farmos, 80 akrų miško. 3 ak- porčiai, prie May St. netoli 56, tik 
rai grėpsų, visa kita — dirbama $1500 cash. Jos. W. Hough & Son.

4213 S. Halsted St. Yards 0807.

SPECIALIS BARGENAS _________
Kam mokėti rendą, jei galit nu- tu vandeniu "šildomas, gatvė ceincn- 

sipirkti šį modernišką 5 kambarių 
bungalovv nuo savininko už $6,000. 
Randasi prie cementinės gatvės, pui
kioj apieiinkėj, netoli transportaci- 
jos, naujai dekoruotas. (mokėti 
$250, o kitus po $50 į mėnesį, su 
nuošimčiais.

7168 West Grand Avė.

tuota ir apmokėta, 2to bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federal Real Estate, 5814 
Irving Park Blvd. Kildare 6670.

TURIU parduoti 9 kambarių mu
rinę cottage, 30 pėdų lotas, kamba
riai Šviesus, aržuolo grindys, kieto 

į medžio trimas, didelis skiepas, gatvė 
ir ėlė cementuota ir apmokėta. Di

li javų farma, 1 mailė dėlė bamė, tinkama dėl 3 karų, 
cementinis kelias penimiai ir su sieteliais užpaki

grėpsų, visa kita 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

r
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valdomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

PARDAVIMUI 6 ruime*’ , 1 . . x -x rAKUAViMUl 6 ruimų muro5.-—Rezortas (vakacijų vieta) iš bungalovv, karštu vandeniu šildoma,

Del platesnių informacijų šių far
mų reikale, kreipkitės į Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

100 akrų javų auginimo ir pieninin
kystės farma, 6 kambarių stubaK 
mūriniu pamatu, “carbide” šviesos, 
vištininkas, garažas, kornams san
dėlis, kiaulininkas, barnč, * sailo, 16 
akrų alfalfos, 12 akrų avižų, 45 ak
rai dėl komų, 4 akrai dėl bulvių^ 2 
akrai dėl agurkų, 6 akrai doržo- 
vėms, 17 akrų miško ir ganyklos, 
upė bėga per kampą farmos, 5 my
lios į vakarus nuo Diamond ežero, 6 
mylios į vakarus nuo Niles, Mich., 
18 mylių nuo South Bend, Ind., kai
na su staku ir padargais, $12,500. 
Mainysiu į 2 aukštų biznio namą. 
Savininkas S. Sirovica, 2911 E 97th 
St. Regent 2826. ,

PARDAVIMUI farma, 140 akrų, 
juodžemis su moliu, to mylios iki 
miestuko, visi budinkai geri, 19 gal
vijų, 14 melžiamų, registruotas nu
lius, 4 jaunos telyčios, 2 geri ark
liai, 4 kiaulės, vištos, antys, maši
nos, visko, kaina $6,000. Ant namo 
nemainysiu. C. N., Box 54, She- 
nnington, Wis.

BARGENAS. Farma 157 akrų, 
Wis. valstijoj, upe bėga pro farmą, 
taipgi prieina ežeras prie farmos, 
tik 2 mylios nuo miesto ir prie gero 
kelio, yra visi budinkai ir visos ma
šinos, 9 karvės melžiamos, 3 tely
čios, 1 bulius, 4 arkliai, apie 30 
kiaulių, 100 vištų ir kitokių gyvulių, 
mainysiu ant Chicagos prapertės 
arba kas ką turite. Turi būti grei
tai parduota arba išmainyta. Del 
tam tikros priežasties. Del plates
nių informacijų kreipkitės pas s

WM. tlRITENA,
3241 So. Halsted St. 

Telephone Victory 5065

Aš ŽINAU pigiai gerų farmų ant 
pardavimo, taipgi yra visokių farmų. 
Kurie nori mainyti ant namų, pirk
ti ar mainytį, meldžiu kreiptis pas 
mane. Joe Geryba, Scottvilie, Mlch.

2 karų garadžius. 
tas, reikia $5000 'cash. 
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St.

Puikus beizman-
Kaina tik-

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu i nebrangų dviejų fin
tų namą arba bungalow savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės ir So. Harlem Avė., taipgi visai 
arti Archer Avė. Visi įrengimai, 
kaip tai šaligatviai ir gatves ištai
sytos, elektra, vanduo ir tt. Tinkama 
vieta tuoj budavojimui gražios rezi
dencijos. Kiti 2 lotai yra prie 69 PI. 
tarp Marųuetto Parko ir Cravvford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir 2 blokai nuo Crawford Avė. 
Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų. Kreipkitės: 
“Naujienos”, klauskite .1. Mickevi
čius.

PARDAVIMUI kampas, 71 St. ir 
Fairfield Avė., labai pigiai. Taipgi 
100 pėdų prie California Avė., netoli 
70 St., pigiai. Biskį cash, kitus išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
born St. Central 3654.

PARDAVIMUI mūrinis bungalovv, 
6 kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, aržuolo trimas, 6647 S. Talman 
Avė., kainavo $12,500, dabar $10- 
500. Ne j mainus. Veikit greit, 
tikras bargenas.

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nanjl po 5 flatiis namai. 3-5. 2-4 kam

barių, 2 karų garažai uždaromos lovos, 
garu dildomas, viskan iArenduola, kaina 
$32.000 kiekvienas, cash $5,000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Naujas namas. ki> tik užbaigtas, 10-4 Ir 

kambarius. 2 krautuvės, 4 karų mūri- 
garažas, kaina $75.000, cash $16,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatal, už
daromomis lovomis, viskas ižrenduota, kai
na $37,000, cash $5.000.

J. MONTENEGRO BLDR.
Spaulding 1013

3-3 
nis

Šaukit savininką.
Fairfax 9100

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenview, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo I

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 3 flatų namas, po 6 kamba
rius flatai, 3 karų garažas, netoli 76 

, ir May St., kiana $26,500, cash 
$5500, arba mainysi m į bungalow, 2 

l flatų arba medinį, išmokėtą.
SULLIVAN AND CASEY 

7221 S. Halsted St.
Triangle 1606

MODERNIŠKAS 3 flatų namas, 
refrigeratorius, įmūrytasseklyčioj ir viena kliubo kambaryj, elektra, 

geležies konstrukcijos, tile stogas, su plumbingas lietaus lašų vana, ug- 
sieteliais porčiai, presuotų plytų n™?*®8! knygynai, g— 
garažas, labai graži vieta aplinkui, stikliniai miegojimui p< 
vien žemė verta $3000, galite nu- Beverly Hills. Brokolių n 
nirkti už $14,000. Tiktai biskį jmo-Į Greitam pardavimui $26,000.

— « • 1 M1M La O O < A Q Tl 1 O T 1 A T I < A'pirkti už $14,OUU. TIK 
keti, kitus kaip rendą.

H. F. Ritter and Co
757 W. North Avenue

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohavvk 3395

knygynai, garu šildoma, 
>orČiai, randa- 

Brokerių nereikia.
1 . Savi

ninkas, 9349 Justine St., Beverly 8091

ŽIŪRĖK. 4 FLATAI, $12,450, 
karštu vandeniu šildomas, 2-7 kam
bariai, 2-3 kambariai pečium šildo
mi, netoli parko, įplaukų, $1920, 
cash $2000.

3136 W. 16th St. 
Berk. 8690

PARDAVIMUI arba išsimaino 
garadžius 50x125 ant bizniavos gat
vės. Geroj apieiinkėj. Mainysiu 
j namą dviejų flatų, bungalow ar
ba road house, nepaisant apielin- 
kės.

Atsišaukit pas savininką
4406 So. Westem Avė. 

vakarais 
8422 So. Lowe Avė.
Phonė Virginia 1162

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 5-5 kambarių, pečiumi ir 
furnas šildomas, 8109 Walnut St., 
gera transportacija, prie mokyklų, 
kaina $6000, įmokėti $1000, kitus 
kaip rendą.

J. N. HOSTET'lER & CO.
137 N. Kedzie Avė., 

Tel. Kedzie 1919

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porČius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įdė
liam cementines grindis? šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas dar
bas garantuoats.

AJAX GONSTR. CO.
2206 Milwaukee Avė. 
Phone Brunsvvick 4707

UŽ $795 nusipirksite mano 3 kam
barių cottage, su vana. Vanoj yra 
enameliota vana. lavatory, sėdykla, 
suros ir vandens sistema, virtuvėj 
sinka, su sieteliais porčiai, durys ir 
langai, apieiinkėj yra 6 ežerai, 95 
mylios nuo Chicagos, prie Michigan 
Central geležinkelio. Biskį įmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, BoX 
1072, arba šaukit State 0732.

PARDAVIMUI prie dvigubos sek
cijos, kampas 127 ir Halsted St., 
50x125, $25,000. — Kampas 63 St. 
ir Laporte Avė., 32x125, $12,000. 
Skersai kelio nuo aeroplanų stoties. 
— 25 arba 50 pėdų, 12312 S. Eliza- 
beth St., $30 pėdai. Yra visi įren
gimai. Illinois Central transporta
cija. Geros sąlygos.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879


