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Praloto K. Olšausko Bylą Del 
Žmogžudybės Tardo Iš Naujo
Kauno kalėjime pralotas susirado nusikal

tėli, kuris Stasės Ustjanauskienės pa- 
smaugimo kaltę prisiima sau

Praloto Olšausko byla bus na
grinėjama ryt.

Kas atstovaus Vyr. trib. apy
gardos teisiną?

KAUNAS, kovo 5. (LŽ.) 
Tiek teisininkų sferose tiek vi
suomenėje praloto Olšausko 
bylos finalu susidomėjimas te
bėra labai didelis. Tas susido
mėjimas juo didesnis dėl to, 
kad pralotas Olšauskas, kalė
jime sėdėdamas, kuria naujas 
versijas apie Birštono tragedi
ją ir tos tragedijos autorius. 
Mat, dabar norima sukelti abe
jojimo dėl Birštono tragedijos 
autorių.

Originalus ar plagijatas.
Kaip jau buvo rašyta, esąs 

surastas kitas Birštono trage
dijos autorius ir tik dabar Vy
riausiame tribunole reikėsią 
įrodyti, kad tas autorius esąs 
tikrai originalo autorius, ir ta
da praloto Olšausko rolė Bir
štono tragedijoj turėsianti vi
siškai išnykti.

Versija neigiamai inter
pretuojama.

Tačiau teisininkų sferose ver
sija interpretuojama visai ne
palankiai.

Nauji liudininkai.
Pralotas Olšauskas prašė Vy

riausią tribunolą, kad iššauktų 
dar apie 10 naujų liudininkų. 
Tie liudininkai teisme padėsią 
išaiškinti, ar pralotas Olšau
skas 1917 m. galėjo savo ir 
Ustjanauskienės sūnų Ričardų 
matyti Amerikos kareivio rū
buose, ar negalėjo.

Naujų liudininkų tarpe bu
sią ir keli kunigai.

Teismo sąstatas.
Praloto Olšausko bylos na

grinėjimas Vyr. tribunole pra
sideda ryt rytą 8 valandą.

Posėdžiai pirmininkausiąs Vy
riausio tribunolo teisėjas p. 
Staškevičius; nariais busią p. 
p. Brazaitis ir Rimša; sunkią 
kaltinimo pareigą sutikęs pa
siimti Vyriausiam tribunole 
valstybės gynėjo padėjėjas p. 
Valtys.

Praloto Olšausko gynėjai esą 
sustiprinami pris. adv. pad. p. 
Raulinaičio persona. Bet prof. 
Leonas ir prof. Tumėnas, gy
nę pralotą Olšauską Kauno apy
gardos teisme, ginsią, sako ir 
Vyriausiam tribunole.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Didumoj debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tiniai ir stipresni žiemių ir žie
mių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 260 ir 280 F.

šiandie saulė teka 5:52, 1 n- 
džiasi 6:03. Mėnuo teka 2:)2 
ryto.

Kai Vyriausiam tribunole bu
vo nagrinėjama, lašinių byloj 
kasacinis skundas, lai posėdy 
dalyvavo ir kariuomenės teis
mo narys. Daug kas manė, 
kad analogiškai einant ir pra
loto Olšausko bylą sprendžiant 
Vyr. tribunole būtinai turėsiąs 
dalyvauti Kauno apygardos tei
smo narys arba pats prokuro
ras p. Byla. Bet iš tikrųjų taip 
nebusią.

1 Brevijorius ir motyvuotas by
los sprendimas.

Artėjant teismo dienai pra
lotas Olšauskas kalėjime pasi
daręs labai pamaldus.

Anksčiau jis vaikščiodavęs 
vienas kalėjimo kieme. Dabar 
pralotas Olšauskas esąs pasi
keitęs: neinąs kieman pasi
vaikščioti, nelipąs nei veran- 
don, net apetito netekęs. Vis 
sjkaitąs arba brevijorių arba 
motyvuotą savo bylos sprendi
mą.

Anksčiau iš nuobodumo pra
lotas Olšauskas vedęs kores
pondenciją, bet dabar ir nuo 
to malonumo jau esąs atsisa
kęs. [B. d.]

John Lewis šaukia 
angliakasių “maišti

ninkus” teisintis
INDIAiNAPOLIS, Ind., kovo 

21. — United Mine VVorkers 
of America konvencija, posė
džiavus ištisas dešimtį dienų, 
vakar pasibaigė ir delegatai iš
siskirstė. Internacionalinio vyk
domojo unijos komiteto nariai 
tačiau pasiliks Indianapoly dar 
iki ateinančio antradienio. Tą 
dieną, mat, yra pašaukti įvy
kusios Springficlde angliaka
sių “maišto” konvencijos va
dai — viso 21 asmuo — pa
siteisinti ir “parodyti priežas
čių, delko jie neturėtų būt pa
šalinti iš angliakasių unijos.”

Kaliniai pabėgo, pašo 
vę du kalėjimo sargu
SPEIGNER, Ala., kovo 21. 

— Baudžiamojo valstijos kalė
jimo medvilnės įmonėje, pa
mainos metu, du nusikaltėliai, 
nežinia kuo budu įsigiję re
volverius, puolė kalėjimo sar
gus ir, du jų pavojingai pašo
vę, ištruko iš kalėjimo ir pa
bėgo.

Trys šeimos nariai žu
vo liepsnose

KNONVILLE, Ten n., kovo 
21. — Anksti šį rytą čia siau
tė didelis gaisras, kuriame žu
vo trys šeimos nariai, Sylves- 
ter Wilkerson, jo žmona ir jų 
16 metų amžiaus sūnūs. Aš- 
tuoni kili asmenys buvo skau
džiai sužaloti.

Ugnis sunaikino keturis tro
besius biznio centre, padary
dama apie $250,000 nuostolių.

B®

[Atlantic and Pacific Photo]

Madridas, Ispanija. — Sydney Franklin, kurį- pasigavo jautis ant ragų. Jis yrą gal vienatinis 
Amerikos toreadoras (bulių kovotojas). Jautis Frankliną pusėtinai aplamdė. Jo padėtis esanti 

gana rimta.

New Yorko darbinin
kai reikalauja pa
galbos bedarbiams

500,000 organizuotų darbinin
kų atstovai matysi su mie
sto galvomis bedarbių rei
kalu

NEW YOBKAS, kovo 21.— 
Vakar vakarą čia įvyko dide
lė penkių šimtų tūkstančių or
ganizuotų darbininkų atstovų 

, kurioje nutarta 
kad New 

administracija

konferencija, 
reikalauti, 
miesto 
darytų žingsnių bedarbių pa
dėčiai palengvinti.

New Yorke, kaip apskaičiuo
ja, bedarbių skaičius siekia ar
ti pusės milijono žmonių.

Konferencija nutarė reika
lauti, kad administracija tuo
jau pradėtų miesto statybos 
darbus ir įsteigtų miesto dar
bo agen turas, taipjau kad su
vargusioms bedarbiame mies
tas pradėtų dalinti dykai mai
stą ir drabužį.

Buvo išrinktas komitetas, ku
ris eis pas miesto merą, taip
jau pas Board of Estimates, 
kalbėtis bedarbių rėmimo klau
simu.

Tarp žymiausių kalbėtojų 
konferencijoje buvo socialistų 
vadas Norman Thomas, Louis 
Waldman, Shiplakoff ete.

Yorko 
tuojau

Automobilis pasikorė 
ant kabelių; du as

menys žuvo
INDIANAPOLIS, Ind., kovo 

21. — Netoli nuo čia, vieške
lio užsisukime, vienas automo
bilis nepataikė pasisukti ir tie
siai nuo kelio pylimo nulėkė 
gilion pakalnėn, bet krisdamas 
žemyn įstrigo į plieno kabe
lius ir pa-kybo ore ant Eagle 
Creek upės. Automobily buvo 
trys asmenys, du vyrai ir vie
na moteriškė^-Vienas vyrų, iš
mestas iš automobilio, nukri
tęs ant kabelio nusipiove gal
vą, antro kūnas buvo rastas 
vandeny. Moteriškė, Mrs. Ada 
Davenport, 25 metų amžiaus, 
buvo išgelbėta iš pasikorusio 
automobilio visai sveika, 
sakosi nežinanti, kas buvo 
vusieji jos kompanai.

Ji 
žu-

W AUS A U, Wis., kovo 21.— 
Dinamitu išsisprogdino čia ad
vokatas Richard Runke, 52 me
tų amžiaus. Priežastis — ne-'lių komunistų, 
pasisekimai gyvenime. areštuoti.’

Trys vaikai sudegė 
mokyklos gaisre

21. — 
sunai- 
kurios

TRYON, Okla., kovo 
Netoli nuo čia gaisras 
kino kaimo mokyklą, 
liepsnose žuvo trys vaikai. Ki
li aštuoniasdešimt vaikų pabė
go pro duris ir langus. Gais
ras kilo dėl gazolino rezervua
ro sprogimo.

SSSR gręsią miestų 
darbininkų ir vals

tiečių maištai
VARŠUVA, kovo 21. — At

vykę iš Maskvos keliautojai sa
iko, kad sovietų Rusijai grosią 
ginkluoti ūkininkų sukilimai 
provincijoje ir neramus darbi
ninkų streikai miestuose.

Ūkininkai esą įtūžę dėl jų 
žemių kolektyvizavimo, o mie
stų darbininkai imą nerimau
ti dėl maisto stokos, pareinan
čios iš anarchiškos žemės ūkio 
padėties. Per pastaras porą sa
vaičių jau šešiose vietose tekę 
šaukti raudonarmiečių būriai 
sukilimams malšinti.

Argentinos vyriausybe 
įsakė geležinkelių 

streikų baigti
BUENOS, AIRES, Argenti

na, kovo 21. — Vyriausybė
šiandie padarė griežtą žingsnį 
priversti baigti geležinkelių 
streiką, kuris jau kelinta sa
vaitė tęsiasi visoj Argentinoj.

Prezidentas Irigoyen išleido 
dekretą, kuriuo įsako geležin
kelių kompanijoms per 48 va
landas atsteigti normalų susi
siekimą traukiniais. Kompani
jos tuojau turi pradėti taikos 
derybas su geležinkeliečių uni
jomis ir susitarti su jomis dėl 
a ligų normos ir kitais 
klausimais.

ginčo

Nusišovė Meksikos 
lamento narys

par-

kovoMEKSIKOS MIESTAS, 
21. - Del pairusios sveika
tos nusišovė parlamento narys 
Jesus Medecigo Bosas.

Išvaikė komunistus
MEKSIKOS MIESTAS, kovo

Policija išvaikė 500 rau-21.
donų jų demonstracijų protes
tui prieš laikymą kalėjime ke- 

komunistų. 20 asmenų

Įspėja nuo bandymų 
smurtu ‘subedievint’ 

Rusijos žmones
Maskvos bedievių kongresas 

užgina vaitot smurtą prieš 
bažnyčias ir tikinčiuosius

MASKVA, kovo 21. — Va
kar prasidėjusiame Maskvoj 
sovietų sąjungos bedievių kon
grese jo vadai savo kalbose 
įspėjo bedievybės propagandi
ninkus, kad jie nemanytų, jo- 
gei religija gali būt urnai iš
naikinta Rusijoje, ir kad pa
liautų smurtu versti provinci
jos gyventojus tapti bedieviai®.

Vienas paskui kitą kalbėto
jai taipjau įspėjo delegatus ir 
klausytojus, kad nieku budu 
nebūtų bandoma smurtu uždar 
rinėti bažnyčias, pašalinti var
pus, versti kaimiečius dėtis į 
bedievių sąjungą, arba ištisas 
sritis paskelbti “bedievių rajo
nais.” Tik rimtais argumen
tais, įtikinimais, propaganda ir 
Moksliškais aiškinimais bedie
vybės skleidėjai turį bandyti 
rauti laukan iš žmonių šird
žių Dievą ir tikybą, sakė Em- 
eljanas Jaroslavskis, Kariau
jančių Bedievių Draugijos pir
mininkas.

Iš viso matyt, kad kongreso 
vadai būvi? sovietų vyriausy
bės instruktuoti įspėt uoliuo
sius bedievybės propagandinin
kus, kad bandymai smurto pa
galba ūmai visą Rusiją paver
sti bedieviška valstybe butų 
paliauti.

Kartu kalbėtojai atakavo Bo
luos papą, už tai, kad jis smer
kia prieštikybinę kampaniją 
bolševikijojc ir skelbia maldas 
už persekiojamuosius dėl 
bos.

tiky-

Nubaustas 8 m 
žiaus vaikas pasikorė

am-

BUFFALO, N. Y., kovo 21. 
— Girard Lyons, 8 metų pra
džios mokyklos mokinys, už 
neramumą buvo mokytojos už
darytas rūbų pasikabinamame 
kambary. Pusvalandžiui pra
slinkus ji rado savo kaklaraiš
čiu pasikorusį ant. vagio sie
noj.

COLTVILLE, Wash.
21. — Jauna indėnė,

kovo 
Helen 

Moses, tapo nuteista 10 metų 
kalėjimo už savo motinos nu
žudymą.

Angliakasių maišto 
vado, J. H. Walkerio, 

pareiškimas
SPBINGFIELI), III., kovo 21

John II. Walker,, Illinois 
Darbo Federacijos prezidentas 
ir reorganizuotos United Mine 
Workers of America unijos 
sekretorius, paskelbė spaudoj 
šitokį pranešimą:

“Reorganizuota United Mine 
\Vorkers of America unija ne- 
aikvos nei laiko nei energijos 
kovai su Johnu L. Lesvisu ir 
jo šalininkais, išskiriant ne
bent tokius atsitikimus, kur ta
tai bus neišvengiama.

“Musų siekimas buvo sukur
ti taiką organizacijoje, bet ka
dangi musų laikos pasiūlymai 
buvo ignoruojami, ir kadangi 
Levviso konvencijoje delega
tams nebuvo leista dagi svar
styti musų pasiūlymų, tai mes 
pavartosime visą savo laiką, vi
są savo energiją, visas savo 
jėgas, kad suorganizuotume vi
sus krašto neorganizuotus ka
syklų darbininkus ir laimėtu
me jiems geriausia, kokias tik 
galima, sąlygas.

“Mes tikimės padaryti Uni
ted Mine Workers of Ameri
ca uniją vėl taip stiprią ir vie
ningą, kokia ji pirmiau buvo 
— pastatyti ją vėl pirmutinė
se Amerikos darbininkų judė
jimo eilėse.”

Bilius įsileisti be 
kvotos Amerikos 

piliečių tėvus
WASHINGTONAS, kovo 21 

— Atstovų buto komisija imi
gracijos reikalams 14 balsų 
prieš 2 priėmė kongrėsmano 
Dicksteino bilių įsileisti, be 
kvotos, Amerikos pilietybę pri
ėmusių ateivių tėvus, turinčius 
daugiau kaip 55 metus am
žiaus.

Manoma, kad ateinantį mė
nesį bilius bus referuotas at
stovų hute.

Senatas vis tardo, tik 
nieko nedaro bedar

biams padėti
WASlHNiGTONAS, kovo 21 

— Fra neės Perkins, New Yor
ko valstijos pramonės komisi
jos narys, kalbėdama senato 
prekybos komisijoje šiandie pa
sakė, kad nedarbo padėtis toje 
prainoningiausioje valstijoje, 
kokia yra Ne\v Yorko valstija, 
esanti begalo aštri. Visuomeni
nės įstaigos, dirbančios labda
rybės darbą, pranešančios, kad 
per pastarą savaitę jų šelpia
mų bedarbių skaičius padidė
jo 200 n uos.

Miss Perkins ragino, kad 
kongresas priimtų senatoriaus 
Wagnerio pasiūlytą bilių su
kurti $154,000,000 valdžios apa
ratą nedarbo situacijai page
rinti.

Nori $350,000 sužeistai 
širdžiai gydyti

LOS ANGELES, Gal., kovo 
21. — Ethlyn Gibson, buvus 
“Follies” šokėja, apskundė Le
oną Glaserį, turtingą brokerį, 
reikalaudama iš jo $350,000 už 
tai, kad 1926 metais jis davęs 
jai žodį vesti ją, jei ji išsi
skirsianti su savo vyru, filmų 
aktorium Billy West, o kai po 
dvejų metų ji išsiskyrus, tai 
(Tlaseris jau buvęs vedęs kitą. 
Tuo jis padaręs jai didžiausios 
širdgėlos.

LIETUVOS ŽINIOS
Neleido protestuot prieš 
tikybinius persekioji

mus Sovietijoje
KAUNAS. — “Rytas” pra

neša, kad krikščioniškųjų kon
fesijų atstovų pasitarimas prieš 
krikščionių persekiojimą So
vietų Rusijoj Lietuvos vyriau
sybes nėra leistas.

Pralotą Olšauską apkir
po, bet kalėjime jam 

nebloga
KAUNAS. — Administraci

jos nusistatymas kirpti visus 
kalinius pritaikytas ir pralo
tu! Konstantinui Olšauskui, ku
ris nesenai tapo mašinėle ap
skritai nukirptas. Be to, jam 
esą nuvilkta ir kamža, su ku
ria jis anksčiau vaikščiodavo 
kalėjimo bažnyčion melstis.

Pral. Olšauskas bendrai gy
vena neblogiausiai: turi atski
rą kambarį, ilsisi jis minkštoj 
sofoj. <

Sulaikė knygų vagilį
• Prigėrė vaikas

KAUNAS. — Iš vokiečių kny
gyno nežinomas vagis pavogė 
įvairių mokslo knygų. Krim. 
polic. nustatė, kad knygas iš
vogė žinomas vagis recidi vis
tas Juškevičius Klemensas. Be
veik visos knygos rastos.

Sugavo kontrabandą
KLAIPĖDA. - Vasario 22 

d. Klaipėdos krašto pas. polic. 
3-čio komisariato 5 rajono ei- 
lin. vachmistras Švarcas Juo
zas Leiknorių kaim. 5 rajono 
ribose apie 2 klm. nuo sienos 
sulaikė 25 llr. anodijos ir 10 
Itr. denatūrato spirito. Prie su
laikymo Švarco iššauta 5 šū
viai, per ką vienas kontraban
dininkas sužeistas į dešinę ko
ją. Vachmistrui Švarcui imant 
sulaikytas prekes kontrabandi
ninkas pasislėpė. Nustatyta, 
kad tai buvo Margis Enrikas 
iš Veksminių km. Katyčių vals. 
ir daliai* randasi pas Plaščių 
gydytoją.

Sudegė kluonas
Vasario 24 d. apie 15 vai. 

Natavolių km. Merkinės valse, 
gyvent, pil. Vitkausko Leono 
sudegė kluonas 2000 litų ver
tės. Taip pat sudegė ir jame 
buvusios ūkio mašinos.

Viso nuostolių padaryta 2,- 
460 litų sumai. Kluonas ir ja
me buvusios mašinos nebuvo 
apdrausta. Spėjama, kad gais
ras įvyko dėl padegimo.

Sunkus metai
UKMERGĖS apskr. — Už

derėjus 1929 metais javams, 
ūkininkai neturi kur grūdus 
dėti. Vietiniai pirkliai — žy
dai visai pigiai moka. Žymiai 
brangiau moka Žemės Ūkio 
Draugija, pirkdama vyriausy
bei, bet ji nepajėgia iš visų 
supivkti, kadangi reikalavimai 
maži, o pasiūlymai labai dide
li, nes visi nori parduoti bran
giau savo grūdus tuo labiau, 
kad kitų pajamų’veik nėra. Už 
tat, paskelbus apie priiminėji- 
mą grudų, ištisos vežimų eilės 
laukia prie dr-jos sandėlių sa
vo eilės ir per vieną dieną už- 
pilia visus sandėlius. Visi kal
ba, kad jiems pernykščiai me
tai buvę geresni.

RYTOJ “BIRUTE” duoda operą “Cavalleria Rusticana” koncertinėj formoj ir Schuberto “Nebaigtą Simfoniją” 
- Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. - Pradžia 7:00 valandą vakare. 
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SHICAGOS
KIMIOS

Gatvekarių-elevato- 
rių klausimas vėl 
pirmoje vietoje

(Tęsinys)

Miesto taryboje (aldermanų 
tarpe) kalbama Lyga turėjo 
stambų šalininkų ir gynėją pi
liečių interesų aldermaną Ar- 

Ithur B. Albert.
i Iš dienraščių per visų laiką 
pasirodė geriausias, piliečių in- 

I teresų žvilgsniu, Herald-Exa- 
mincr. Jis savo pozicijos ne
pakeitė, rodosi, ir iki šiam lai
kui.

Del ko dabar ginčas einaI
1. Įkainavimas: Jau buvo 

iminėta, kad mero Deverio ad-
Prie Wilkersono komiteto bi- 

lių buvo paduota pataisų 
(amendmentų), kuriomis tai

kyta apsaugoti miesto intere
sai. Bet jas komitetas atmetė. 
Priešingi pataisoms pasirodė ir 
komiteto advokatai, Gorham ir 
Gilbert, kuriems iš paties mie
sto iždo mokėta alga už mie
sto interesų apsaugą vie
nam $30, o kitam $20 valan
dai.

Taip demokratų, kaip repub- 
likonų partijų viršilos Wilker- 
sono Dilius parėmė, legislatu- 
ra juos pilėme ir birželio mė
nesi 1929 metų gubernatorius 
Emmerson pasirašė. Biliai la
po įstatymai.
Piliečių Lyga miesto intere

sams apsaugoti

ministracijos laiku, 1925 me- 
j tais, kompanijos sutiko įkai
nuoti gatvekarių turtą, kaip 

vertą 162 milionų dolerių, ir 
elevrtorių, kaip verta 85 mi- 

i lionų dolerių.
Tuo gi tarpu užtikta rapor- 

I tas Dr. M. R. Maltbie apie ver- 
: tę gatvekarių turto. Jis, mat, 
darė tyrinėjimą pakviestas me
ro Deverio, kad nustatyti tik

ini kainą gatvekarių turtui. Ir 
Maltbie raportas rodo, kad spa
lių mėnesį 1924 metų gatve- 

, karių linijų turtas vertas bu- 
į vęs ne daugiau, kaip 123 mi- 
j lionų dolerių.

Reiškia, sutikdamos parduo- 
i Ii miestui savo turtą, gatvc- 
i karių kompanijos išsiderėjo ir

miesto administracija sutiko 
mokėti joms apie 40 milionų 
dolerių daugiau, nei adminis
tracijos ekspertas surado tur
tą buvusį vertą. •

Bet tai ne viskas. Po to, kai 
1929 metais VVilkersono komi
teto biliai tapo įstatymai, mie
sto tarybos (aldermanų) ko
misija transportacijai nustatė 
rubežių deryboms su kompa
nijomis jų turtui įkainuoti. Ir 
kaip pamatas, žemiau kurio ne
galima kainuoti tas turtas, pri
imta suma — gatvekariams 
165 milionai, o elevatoriams 
95 milionai dolerių. Reiškia, 
miesto tarybos komisija kom
panijų turtui įkainuoti ne Nk 
priėmė aukštesnį rubežių už 
Dr. Maltbie raportą ir už De

ivei’i'o sutiktą kainą, bet dar 
daleido, kad kalbamas turtas 
galima bus ir brangiau įkai
nuoti.

2. Kodėl gi varosi kompani
jos, kad jų turtas butų juo auk
ščiau įkainuotas? Juk, pavyz
džiui, aukščiau įkainuotam tur
tui tenka didesnės taksos mo
kėti?

Taip tai taip. Bet kompani
jos reikalauja “reasonable re
tinu”. Kitaip sakant, jos rei
kalauja, kad už investuotą jų

kapitalą joms butų garantuo
jama tam tikras, nusakytas nuo
šimtis pelno. Ir kuo didesne 
suma jų turtas bus įkainuo
tas, tuo aukštesnį pelną jos 
turės. O kad tą pelną gauti, 
tai jos reikalaus iš važiuo
jančios gatvekariais ir elevato
riais publikos brangesnius fo
rus mokėti. <)t kame dalykas.

Be to, apskaičiuojama, kad 
pamatinis susijungusių kompa-1 
nijų (naujos kombinuotos) į 
stakas (common stock) neš 
joms apie 13 nuošimčių, jeigu 
turtas bus įkainuotas viso 269 į 
milionų dolerių ($165,000,000 Į 
gatvekarių ir $95,000,000 ele
vatorių), arba ir daugiau, jei
gu jis bus įkainuotas aukš

čiau. Ir neš pelną iš publikos 
kišenių.

(Pabaiga bus) čikagietis.

Lietuvių valanda

Iš Radio stoties WCFL 970 
kilocykles, nedėlioję, kovo 23 
dieną, nuo 1 iki 2 valandos po

ATDARA UTARNINKO, RETVERGO IR ŠUBATOS VAKARAIŠ

Apsiaustai— Gražiausi 
Kautai ir Siutai

Kautai su gražiu parištu kalnierium ir skeltu apsiaustu 
( (palerina) yra labiausia stebinanti vertė už

Kiti iki S*>JL50
$79.50

Apsiaustai labiausia viliojančių įvairumų bus matytis ant puoš
niausių pečių- šį pavasarį — nepaprastos smulkmenos sukirpime 
šio ypatingo siuto su diržu padaro jį prašmatniausiu iš visų - - -už

pietų. Dalyvaus artistai: An
tanas Vanagaitis, Juozas Olšau
skas, Jozavitas, Sauris. Budri- 
ko orkestrą gros daug naujų 
lietuviškų šokių. Programas 
duodamas Jos. F. Budrike kor
poracijos, 3417-21 So. Halsted 
Street.

trečiadieniais ir penktadieniais, 
nuo 5 iki 6 vakare. R.

Adv. P. M. Ado
maitis

Advokatas P. M. Adomaitis 
atidarė antrąją ofisą ir dirbs 
kartu su adv. John Kučinsku, 
2221 W. 22 st. Jį rasite tenai

HOl_lANt>*MERICAL|NE

_ , C. __

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiąriški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

Bet nauji įstatymai, liečian- ■ 
tys susiekimo Įmonių kontro- į 
Ravimą ir operavimą Čikago
je, nusakė tik pamatus toms Į 
įmonėms operuoti. Smulkmenos; 
arba taisyklas (ordinance) pa-1 
liko miestui ir kompanijoms 
bendrai išdirbti, o po to daa 
patiekti jas piliečiams, kad jie 
nubalsuotų priimti arba atmes
ti.

Tarpo klausimų, kurie pa-j 
likta pačios Čikagos tėtušiams j 
(aldermanams ir administraci-1 
jai) ir kompanijoms susiderč-1

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO AP1ELINKĖS BANKOJ, KU1UO.I
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAB ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPBUS VALST1J1NIS BANKAS”

Ii, svambesnieji bus šie: įkaina-1 
rimas gatvekarių ir elevatorių1 
turto; kokį atlyginimą miestas I 
privalo gauti už iškasimą tu- ‘ 
nclĮų ii nuėirr’mą elevalorių 
žėglių vidurmiestyje; kokius i 
nuošimčius gaus kompanijos už 
investuotą kapita’ą; ar teisė; 
kompanijoms operuoti susieki-1 
mo įmones Čikagoje bus lik-Į 
rai ribota, t. y. ar miestui į 
bus palikta galimybės kada nors ! 
atgauti iš kompanijų susisieki-; 
mo įmones; ar kompanijos 
(proponuojama naujoji gatve-, 
karių ir elevatorių kombinuo- 
tė) bus tikrai surištos duotais I 
miestui prižadais, ar tie pri-| 
žadai bus tokio pobodžio, kad j: 
jie galės pasilikti tik ant po- 
pieros. ,

Miesto (t. y. piliečių) inte-l 
resams saugoti susitvėrė pilie-1 
čių organizacija, pasivadinusi 
Peoples Traetion League. Ly
gos priešakyje atsistojo tokie 
žinomi ir čikagiečiucse turin
tys p? si tikėjime asmenys, kaip 
Harold L. Ickes, profesorius1 
Charles E. Mcrriam, buvęs Illi
nois valstijos gubernatorius E.
E. Dunne, buvęs Čikagos meras 
Carter H. Harrison ir p-nia B.
F. Lang\vorthy; komitetai] taip
gi įeina prof. Paul H. Douglasi 
ir kiti.

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš New Yorko per Southamptoną
i Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
Ekskursiją Surengė:

Dienraštis
“NAUJIENOS”

1739 S. Halsted St., 
Chicago

P. P., BALTUTIS
3327 S. Halsted St., 

Chicago

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St., 

Chicago

J. J. ZOLP

4559 S. Paulina St., 
Chicago

Laivakortes j šią ekskursiją parduoda ir įjokumentus 
prirengia visi Cunard agentai.

CUNARD LINE
346 N. Michigan Avė. Chicago, Iii.

STUDEBAKER-ERSKINE

automobilius, 
pilnai atatinka Studebakcr ir 

Atvykite p*as mus pamatyti naujų automobilių, o tada pilnai iver- 
gražumą. •

aipgi priimam senus karus ir už juos perkant naujus teikiam didesne kainą negu kiti.
(> ir 8 Cilinderiu, f .

Naujienos” šiame savo kontoste leidžia keletą 
tas parodo dideli NeW Dynamic Erskine automobiliu populerunią. 
turime Studebakerių ir Ėrskinii pavyzdžiams — įsitikinsite patys musų

Vienintele pas lietuvius firma, kuri užlaiko Studebąkerius ir naujus Dynamic Erskine 
Musu namas ir “ShcAv roomis” yra vienas gražiausių pas lietuvius 
Erskine karų gerumui ir gražumui, 
tinsite Studebakerio ir Erskine gerumą ir

Me . " - . - . -
norime priminti, kad 1930 metų nauji Ne\v Dynamic Erskine yra 
kaipo vieni iš geriausiu karų sulig savo kainos. 
Erskine naujųjų karų laimėjimui

Prašome užeiti pasižiūrėti - 
žodžių teisingumu. Laukiame.

Dargi 
žinovu pripažinti 

leidžia

Kiti iki J® *50
$59.50

12 Savaičių Išmokėjimui!

Užmokėkit už savo Pavasa
rinį Kautą jį dėvėdama. Ma
žas {mokėjimas—ir 12 sa
vaičių išsimokėjimui.

Pasiklausvkit!
Continental juokdariai, Al ir 
Pete, broadkastina kiekvie
na Panedėlj, 8 vai. vakare ir 
Pėtnyčioj 9:30 v. v. iš sto
ties WBBM. Pasiklausyki!.

ENNA JETTICK ČEVERYKAI DEL MOTERŲ

MALT TONIS - EXTRA PALE
SPEGIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

v-

MIDLAND MOTOR SALES
A. KASULIS, SAVININKAS

XI fNVIOORATlHG
Hf.ooo roa
■ RlfBCSHlNG 
S GOOD IORTH* 
k SOUTH «•*> ••■<«»*«»

, tarnam,

Jis yra rekomen
duojamas per

DhB.Mc^icholas
Prašykite savo groserninko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖSE

Yra Atsakomingiausia Vieta Lietuviams
Pirkti Radios ir Visus Namų Reikmenis

įvairesnis pasirinkimas
TEISINGOS KAINOS
GERESNIS PATARNAVIMAS

Todėl Stengkitės Kad
NAUJAS

Ar kitoks Radio butų Tamstų namuose iš 
Peoples Krautuvių

Model 103

Naujas Majestic Radio
Yra didžiausia radio vertybė ant marketo. Atsilankykite ir 
dalciskite mumš' parodyti visą eilę naujų ir pagerintų Ma
jestic Radios ir Majestic Kombinacijos radios su gramafonu. 
Nauja kaina labai žema ir musų lengvus išmokėjimo budai 
yra daleistina kiekvienam įsigyti.
Naujas Majestic Radio mados 90 be .. . . 595.00
Naujas Majestic Radio, mados’ 93, be $146.00
Naujas Majes'tic Kombinacija Radio su 

gramafonu, mados 102, be tūbų $183.50
Duodam didelę nuolaidą už tamstų muzikali 
instrumentą paimdami į mainus ant naujo.

2536-40 W. 63rd St., Chicago, III.
Tel. Hemlock 8400

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.
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ISTOKIT DABAR
1. Veltui legalia patarnavimas vi

suose reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimas 

rendauninkams.
4. Veltui t>0 dienų perspėjimas 

rendauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit 

kaina.
7. Gaukit
8. Gaukit 

kaina.
9. Grupė

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

prie Krane avenue ir 
gatvės ir drebėjo dėl 

1 ūkdami ženklo, kada

sau paskolas pigesne Justice Park
apdraudų pigesne kaina 

sau anglis pigesne
advokatų visuomet pa

tarnauja nuo 9 
patarti jums.

$3 METAMS
Jus galit ateiti 

advokatais kiekvienu klausimu ir 
gauti iš jų patarimus veltui.

Policija užpuolė J. Grabis 
eigą; 120 ypatų suimta

uz-

iki 9 valandos

$3 METAMS 
ir pasitarti su

KUPONAS
Savininkai atnešė šiuos kupo

nus The Landlords Association 
ofisan pirm gegužės 30, 1930, 
gaus narystės teises už $2.
Vardas ...........................................

Penktadienio rytmetis.
Telefonas birbia. Atsiliepiu.
— Reporteri, ar turi auto

mobilį?
_  Ką... automobilį?.. Netu

riu.
_  Atvažiuok į Justice

pasirinkti koks

tori ja pasakojama:
Esą, ketvirtadienio vakare 

būrys policininkų slapstėsi krū
muose 
83-čios 
šalčio,
teks pulti j (irabio užeigą. Mat, 
viduje 120 svečių linksminosi. 
Jų tarpe buvusios ir septynios 
moteriškės.

Sulig duotu 
n inkai įpuolę 
visus svečius, 
ką John 
promoterį

ję kaip viešnia ir draugė p-lės 
!X‘veraux.

Pasak minėto laikraščio, tuo 
’aiku, kada kiti k.tuke pasis'ė- 
pę drebėdami dėl šalčio, lai 
keturi policininkai, užsimokėję 
kiekvienas po porą dolerių ti- 
ketui, šiltai ir smagiai svečia
vęs! -— kol prasidėjo sujudi
mas.

O detektyvų biure, girdi, 
penktadienio ryte svečiai at
rodę kaip kokiai konvencijai 
susirinkę. ' Rep.

iras p. Žilinskas. Kažipkas pa-1 vo be žado ir negalėta suži- 
skambino durų skambutį, ži-'noti, kaip tikrai Įvyko nelai-

Adresas

City of Chicago 
Landlords Ass’n 

4650-52 So. Ashland Avė

Sergantys Žmones!

ir liaukų 
vyrų.

PASITARKITE SU DR. ROSS 
APIE KRAUJO LIGAS, REU
MATIZMĄ, CHRONIŠKAS NER

VŲ AR PRIVATINES LIGAS.
Specialia atgaivinimo 

gydymas dėl silpnų
GARANTIJA:

Geriausi Amerikos ir 
Europos gydymai. 
Kaina yra žema ir 
prieinama kiekvie
nam. Kad pasveik
ti, pasitarkite 
SU UŽTIKIME IR 
PATYRUSIU SPE

CIALISTU.
Tris dešimt penki metai prak

tiško patyrimo. Tūkstančiai žmo
nių sėkmingai išgydyta. Tris de
šimt metų tame pačiame name. 
Dešimt gerai įrengtų kambarių 
tinkamam gydymui ligonių. PA
SITARIMAS DYKAI. Atsilan
kykite šiandie.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn St.

kampas Monroe St.. Chicago. Crilly Bldg. 
doa: kiekviena dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris deSimt metų Siame name. — Im
kite elevatorių iki penkto audito. Valan- 
diliomis 10 iki 1. Panedillais. Seredomis 
ir 8ubatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

ką,
tiks
_ Oho...

par-
pa-

per cu-
dai?

_  Keturios dešimtys maši
nų stovi prie .John Grabis už- 

i eigos ir savininkų nesulaukia... 
žinai, prie Keane avenue ir 83- 
čios gatvės.

_ Na, ko jos ten stovi? 
savininkai?

_  Nuodėmių išrišimo 
kia.

— Ka tai reiškia?
— štai kas atsitiko 

kiną balsas: — vėlokai vakar 
vakare (tai yra, ketvirtadienio 
vakare), apie 11:30, du skva- 
dai užpuolė susirinkusius užei
goje svečius. Visus svečius ir 
savininkus išvežė patroliaus ve-! 
žimais. Tų vežimų buvo 7, ir 
net <lu kartu teko vežti.

Tai ne mažai buvo... O 
kur savininkai, ar palikta na
mie?

— Išvežė ir savininkus. Ma
šinos vienos paliko.

— Kur išvežė? Ar i vieti
nę stotį, ar į miestą?

— Į miestą.
— Tai prastai
— Prastai — 

sas per telefoną. 
♦ >>

vidun. Suėmę 
užeigos savinin- 

Grabis ir bankieto 
Sidney VVormserį. j 
s pa troliuos veži

mais’ tekę gabenti svečius Į i 
detektyvų biurą. Ir tai prisi-i 
ėję važiuoti du kartu, kad nu-j 
vežti visus.

Septynios moteriškės buvu- 
šios: Peggy Elliot, 22 me- 

da'in'ninke; Mrs. Mild- 
Vander — dainininke; l,u- 
Lotis ir Wilma Marš — 

Conslance Straton;
— šokėja, ir 
buvusi parė

Holdaperiai peršovė 
lietuvi

Mažai vilties, kad žmogus 
pasveiktu

Kur

lail-

— sakau, 
sutinka bal-

Vėliau pamačiau aprašymą 
to paties įvykio dienraštyje 
!lerald-Examiner. čia tokia is-

GRAŽUMAS yra
Sveikatos bendrininkas
Jus negalite turėti vy- 
liojančio malonumo, jei 
jūsų sveikata yra pa 
krikusi.

Niekurios moterys mano, kad jos gali “užsidėti” gražu
mą formoje visokių grožės kremų ir kosmetikų, arba įma- 
zgoti ją su specialiais muilais ir preparatais. Tokia išorinė 
pagelba padeda, bet visgi tikrasis, patvarus gražumas tu
ri paeiti nuo vidurinės sveikatos.

Rimtas, šaltas protas sako, kad jus negalite turėti min
kštą, švelnią odą, patraukianti asmeningumą ir pilną svei
katą, jeigu jūsų virškinamieji organai tinkamai neveikia. 
Tik kelios moterys apie tai rimtai pagalvoja. Jos deda 
pastangas įsigyti išorinį gražumą ir leidžia virškinimo pa
krikimams, konstipacijai, nemiegai, ar nervų pakrikimui 
nuolatos jas varginti ir laikyti be ūpo. Jos neįstengia su
prasti, kad gražumas turi paeiti iš vidaus.

Užtikrinkite sau sveikatą ir amžiną malonumą ir žavin
gumą. Vartokite Esorka, pastebėtiną toniką, kuris atgai
vina visą jūsų sistemą. Pastebėtinos pasekmės, kurias duo
da šio toniko vartojimas, nustebins ir pradžiugins jus. 
Esorka suteiks jums naują energiją... naują nervų jėgą. 
Jis pagelbės iki pilnumos džiaugtis gyvenimu.

Esorka neturi kenksmingų, ar jproti sudarančiu vaistų... tiktai už- 
tikimas žoles, šaknis ir žieves, kurios tapo moksliškai sumaišytos, 
kad duoti labiausia pageidaujamas pasekmes. Jo veikimas yra pa
remtas ant gamtinių principų; jis sustiprina virškinamuosius or
ganus ir atbudavoja visų sistema pagelbėdamas gamtos mitybos 
procesui. Jis taipgi stimuliuoja apetitų, yra švelniai liuosuojantis ir 
teikia riebumų kraujui.

Esorka yra lygiai naudingas kaip vyrams, taip ir moterims ir su 
pilnu saugumu jį gali vartoti jauni ir seni. Tikrai jus pasinaudosite 
proga įsigyti ši pastebėtinų tonika. Nueikite i savo aptiekų šiandie 
ir paprašykit bonka Esorka.Severas 
eSORKa

Užtikinias Tonikas, kuris Sutvarko 
Visą Sistemą.

,W—. , ■■ ■  ............... — » , Į,, .. .......„

sios
tų 
red

cille
šokėjos;
Billie E 
Margaret Mack,

Trobesyje prie Archer ir So. 
Francisco avės, gyvena p. Ži
linskas su žmona, akušere, ir. 
šeimyna.

Ketvirtadienio vakare, 8:45 
valandą, namie laivo tik vie-

Nauji Lietuviški
REP ORDAI

Visas tas dainas ir muziką, katrą girdite 
per Radio, jus galite gauti ant Rekordą

Budriko krautuvėje

J. BabravičiuaK. Menkeliuniutė
161551’*

W()RCESTERK) LIETUVIŲ ORKESTRAS
16159
(Lietuvių Kliubo Polka 
(linksmybės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAIN1ER1Ų ORKESTRĄ 
10” 75c. 
16156F 
(Ar Tu Sesei i a 
(Kelkis Berneli

KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
(Ganėm Aveles 
(Saulutė Tekėjo

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas
161541*' 
(Velnių šimtų (A. Vanagaitis) 
(O—Čia—čia (A. Vanagaitis)

10’* 75c 
Aš žirgelį Balnosiu—K.

Menkeliuniutė ir !•' Stan
kūnas 16139F

Atie Rudenis Užšalo—Ma- 
hanojaus Liet. Mainierių 
Ork., Singing by A. Sau- 
kevičius and J. Wieha- 
ionis 16149F

Baltos Rankelėlės— Maha- 
nojaus Liet. Ork., Sing
ing by A. šaukevičius 
J. Wichalonis 16149F

čigono Meilė (Valcas)—
Lietuvių Tautiška Ork. 16150F 

Eisim Laukan—A. Vanagai
tis ir J. Olšauskas 16145F 

Frano Polka— Mahanojaus
Lietuviška Mainerių Or
kestrą 1C142F

Jaunas seniš—A. Vanagai
tis ir Akiras 16148F

Kačiukas—A. Vanagaitis ir
J. Olšauskas 16138F

Katrutės Polka— Mahano
jaus Lietuviška Mainerių 
Orkestrą, Singing by A. 
šaukevičius 16147F

Klaipėdos Polka—Mahano
jaus Lietuviška Mainerių 
Orkestrą, Singing by A. 
šaukevičius 16147F

Lik su Dievu Panitėlia—
Mahanojaus Lietuviška 
Mainerių Ork., Singing 
bv A. šaukevičius ir M. x 
Urbas 16137F

Linksma Diena Mums Nu
švito — Jonas Butėnas, 
Baritonas ir Kvartetas 1G140F

Linksmas Amerikietis— F.
Stankūnas, Baritonas 1G146F 

Man Tik Rodosi—A. Vana
gaitis, Baritonas 16152F

75c10”
Mergyte Jaunoji—K. M.en- 

keliuniutė, Soprano 16144F
Mielaširdystė— K. Menke

liuniutė ir F'. Stankūnas 16151F
Motušaite Miela—K. Men

keliuniutė, Soprano 16144F 
Ji, Berneli Vienturį!— K.

Menkeliuniutė ir F. Stan
kūnas 16151F

Ji, Dainos—Seserys Pau- 
liukoniutės 16153F

Oi, Skauda, Skauda — K. 
Menkeliuniutė ir .F Stan
kūnas 16139F

Onyte—^Seserys Pauliuko-
niutės 16153F

Paprlenioku Polka—Maha
nojaus Liet. Main. Ork. 16142F

Pasaulis Stovi—-Ant. Va
nagaitis, Baritonas 16152F 

Pavasario Sveikinimai
(Valcas) Liet. T. Ork. 16150F 

Piatro Polka—Mahanojaus
Liet. Mainerių Orkestrą,
Singing by šaukevičius 16143F 

Pragėriau Žirgelį—A. Va
nagaitis ir J. Olšauskas 16145F 

Puikiam Gegužės Vakare— 
Emil Velazco 12120F
balčiai ir Merginos — F.

Stankūnas, Baritonas 16146F 
šalta žiemtužė—A. Vanagai

tis ir J. Olšauskas 16138F
Senelio Polka—A. Vanagai

tis, Įgrojo Akiras 16148F
Vestuvių—Mahanojaus Liet.

Mainerių Ork., Singing
by šaukevičius 161431’*

žalia Girele—Mainerių
Ork., Singing by A. šau
kevičius ir M. Urbas 161371’*

Nepamirškite išgirsti Lietuvių Dainas per 
Radio kas nedeldienj

Nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš stotieji W. C. F. L.
Kas Ketvergą nuo 7 iki 8 vai. vakare iš stoties W.H.F.C.

Jos.F.Budrik,!^
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

ieškojo Čikagos policija ir laik
raštininkai, atlankė detektyvų 

linskas atidkrė duris, kad pa-lrnė ir kaip atrodė pašovusio- 'biurą, pasimato su detektyvų 
ii i i kas skambino.

Pasirodė,: tad skambintojų 
butą banditų. Jie atėmė iš jo žai 
$30 pinigų. Iš buto daugiau Be 
lieko nepaėmė.

Žilinskas,' tenka manyti, 
sipriešinęs banditams, kad 
jie peršovė'jį per krutinę, iš p 
dešinės pusės kairėn. Sutrupin- ClipOlieS ICsko, O CclpO 
tas kaulus. J ne namie

šilinsk-s buvo nugabentas I 
šv. Antano ligoninėn. Jisai bu
— i. ■■■ — ...... <---- ——s— --------

ji jį piktadariai. | viršila Stege ir vėl išėjo
Daktarai pranešė, kad m a- Sloge paklausė, kur 

vilties pašau tojam išgyti 
to, žmogus nebe jaunas 

0 tai dar (kiro jo padėti dar 
pa- pavojingesne. R?p.

ir
Slėgė paklausė, kur laivo 

į dingęs Capone paleistas iš Phi- 
ladelphijos kalėjimo, Capone 
atsakė, kad jis sugrįžęs Čika
gon trečiadieni ir buvęs na
mie. O jo — nė policija, nč 
reporteriai negalėjo surasti!

Jei nori "išmokti

Capor.e, kurio nusipirk typewriteri.

TOPKAUTAS
Didelis ar Mažas, Plynas ar 

Spalvuotas, šviesus 
ar Tamsus

JIS YRA ČIA! k
Pamatykit šią žymiausią vertę už

$27'50
Jus norite, kad jūsų naujas Topkautas (ploš- 
čius) butų vėliausio styliaus, pilnai jums pritik
tų ir kad butų geriausios kokybės. Mes norėtu
mėm, kad jus pamatytumėt šiuos tiktai už 
$27.50. Tai yra gražiai rankomis pasiūti drabu
žiai, pamušas geriausio garantuoto šilko ir pa
siūti iš geriausio tvirto audeklo. Jie yra atsiųsti 
tiesiai kriaučių ir mes juos taip pigiai parduo
dam, kad niekur tokių už panašią kainą jus ne
gausite. Pasirinkimui Pilkų, Rusvų ir Rudų 
Spalvų. Gražus Liuosi ir Apsklembti Modeliai.

KITI PO $25 IR AUGŠČIAU

Vyrų Pavasariniai Siutai
Pasirinkimas kuopilniausias. čia yra kokybė, 
styliai taipjau yra vėliausi, o kaina, kokios jus 
niekur kitur nerasite visoje Ohieagoje.

$30, $35, $45
IR AUGščIAU

TURNER BROS
“West Side’s Greatest Clothers”

HALSTED STREET and R00SEVELT R0AD
KRAUTUVĖ ATDARA SUKATOMIS IKI 10 V. V. NEDĖLIOJ IKI 1 V. PO PIETŲ

JAU ATIDARYTA

Brighton Motor Sales, Ine
naujoj vietoj

3962 Archer Avė., tel. Lafayette 6666
(Buvusi Archer Motor Sales, 610 W. 35 St.)

Parduoda, taiso ir

aptarnauja

Graham-Paige automobilius

ir prekibinius karus

Kviečiame kiekvieną atsilankyti į musų naują vietą ir pamatyti garsiuosius* GRAHAM- 
PAIGE 4 spydų, greitus, gražius ir stiprius automobilius*, taipjau Graliam komercinius ka
rus. Jus nesigailėsite įsigiję naująjį Graham-Paige automobilių ir niekad juo neatsigerėsite.

Mes esame prisirengę duoti jums, kuo geriausi patarnavimą.

Carl Wainoris, Joseph Bagdonas, John Lasky, 
Peter Novak, George Shleivis
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Pagarsėjęs ne tik Chicagoje, bet ir visoje Ameri
koje, “Birutės” choras ryto parodys musų publikai Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje dramatiškų operų “Cava- 
lleria Rusticana” (Kaimiečių Garbė). Dainininkams 
mylėtojams, ne profesionalams artistams, tai labai di
delis darbas.

Malonu yra matyti, kad “Birutė” turi tiek ambici
jos ir nesitenkina vien sudainavimu paprastų daine
lių, kurias atlieka šiaip chorai. Kadangi jos sustatė yra 
gerai išlavintų dainininkų, tai reikia tikėtis, kad šis 
jos bandymas supažindinti musų žmones su viena po- 
puleriškiausiųjų operų bus sėkmingas.

Bet tegu publika nepatingi kuoskaitlingiausiai at
silankyti į šį nepaprastų rengimų. Artistams tiktai tuo
met yra noro ir energijos darbuotis, kada jie mato, kad 
žmonės jų darbų įvertina.

JDOMŲS DEBATAI KAUNE

Kauno universitete anų dienų buvo surengti labai 
įdomus debatai, būtent, parlamentarizmo ir demokrati
jos klausimu. Dalyvavo tuose debatuose visų politinių 
srovių atstovai: liberalas prof. Leonas, fašistas Tarno-1 
šaitis ir ministeris Aleksa, socialdemokratas St. Kairys, 
liaudininkas Kvieska ir klerikalas Bistras.

Debatų pasiklausyt susirinko tiek žmonių, kiek jie 
vos sutilpo didžiojoje universiteto salėje. Kad visi kai-1 
bėtojai galėtų pilnai išreikšti savo mintis, tai debatai 
buvo tęsiami per du vakaru.

Lietuvos laikraščiai pažymi, kad publika pritarė 
tiems kalbėtojams, kurie gynė demokratijos ir parla
mentarizmo idėjas. Karščiausių aplodismentų gavo inž. 
Kairys, kuris aštriau, negu kiti kalbėtojai, pasmerkė 
fašizmų ir diktatūrų.

Valdžios laikraštis “L. Aidas”, norėdamas susilp
ninti įspūdį, kurį padarė į klausytojų minių tos prakal
bos, pašventė visų eilę redakcinių straipsnių opozicijos 
kalbėtojų “kritikai”. Tautininkams, matyt, labai nema
lonu, kad pačiam Kaune, po “tautos vadų” šonu, su
skambėjo balsai, drąsiai pasmerkiantys diktatūros re
žimų.

Tie debatai parodė, kad jeigu šiandie laikinoje Lie
tuvos sostinėje butų gyventojams leista nubalsuoti, ar 
jie stoja už demokratijų, ar diktatūrų, tai diktatūra 
butų atmesta kuone vienu balsu. Dabar ponai tautinin
kai susiriesdami įrodinėja, kad Lietuvos sodiečių nu
sistatymas esųs visai ne toks, kaip “išdykusių” mies
čionių. Bet kodėl valdžia nepamėgina išspręsti šitų 
klausimų, paskelbdama rinkimus i Seimų?

Tegu diktatūros šalininkai stato savo kandidatus, 
o jos priešai — savo, ir tegu visi suaugę žmonės bal
suoja už kų nori. Jeigu Smetonos partija laimės, tai 
bus įrodyta, kad demokratijos Lietuva tikrai nenori. O 
kol šitokio įrodymo nėra, tai oficiozų pasakos apie “so
diečių nesirūpinimų seimais ir rinkimais” yra tuščios.

BULOTIENĖ SUGRĮŽO 
LIETUVON

Adv. Andriaus’ Bulotos žmo
na, Aleksandra Bulotienė, jau 
sugrįžo iš užsienių Į Kauną. Ne
trukus ketinąs grįžti ir Bulota.

Juodu, kaipo policijai “neišti
kimi” piliečiai, buvo ištremti iš 
Lietuvos.

ARGENTINOS KOMUNISTŲ 
VADĄ SMERKIA JO ŽMONA

Prieš metus suviršum laiko pas 
Argentinos lietuvius komunis
tus įvyko skilimas, kurio rezul-, 
tate iš laikraščio “Rytojaus” 
redakcijos tapo pašalintas B. 
švedas, kuris ėmė leisti kitą 
laikraštėlį “Darbininkų Tiesą”.

Tarp “Rytojaus”, kuriame

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — naštų:

Metams ---------------------------- $8.00
Pusei metu ______  4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00
Dviem mėnesiam_____________ 1.50
Vienam mėnesiui_____________ .75

Chicagoj per išnešiotojus)
Viena kopija________._______  8c
Savaitei 18c
Minėsiu!75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams$7.00
Pusei metu ____   8.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviems mėnesiams __............  1.25
Vienam mėnesiui _____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginto]

Metams------------------------------- $8.00
Pusei metų ________________ 4.00
Trims mėnesiams ........   2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

AMBICIJOS DARBAS PRAL. OLŠAUSKO
SUKTYBĖS

šio naujo komunistų laikraštėlio 
be paliovos ėjo ir tebeina smar- 
kus žodžių “karas”.

Dabar prieš “rytojiečių” ly
derį Baltušninką viešai išėjo- ir 
jo žmona, K. Baltušninkiene. 
“Darb. Tiesos” Nr. 26-am įdėta 
Baltušninkiene^ “Atviras laiš
kas”, kuris skamba taip:

“Gavus paskaityti keletą 
‘Rytojaus’ numerių, pastebėk 
jau, kad ir Baltušninkas ja
me pėckioja, teisindamas sa
ve ir net grįsdamas šaukti 
į koki tai teismą įrodyti jo 
niekšybes.

“Na, ką čia tu, ČaTtušnin- 
ke, būdamas paskutiniu niek
šu, dar drįsti teisintis. Juk 
aš esu tavo žmona ir gana 
gerai žinau tavo šunybes, pa
darytas čionai ir Lietuvoje. 
Tu netik suardei mano ir d. 
Karutės moralį gyvenimą., 
pats paleistuvingai gyveni, 
bet ir Lietuvoje esi tikrą sa
vo motiną prirengęs pne mir- 

Aš daug žinau tavo niekšy
bių ir, jei reikės’, galėsiu nu
šviesti viską plačiau. Tad kur 
tavo akys šaukti dar teis
mus ? Kur tavo sąžinė gyvent 
su prostitute, kuomet tavo 
žmona randasi čia pat? Ar 
tai tokia bolševikų dora?

“Juk tu mane išvijai tik už 
tai, kad aš draudžiau tave 
nuo palaido gyvenimo, nuo 
turėjimo reikalo su baltąja 
vergija. Tad kam čia dar 
teisintis, geriau tylėk ir tai
syk savo purviną gyvenimą.
“K. BALTUŠNINKIENE.”

Trūksta tiktai dar to, kad 
Baltušninkiene paimtų savo 
“niekšui” vyrui kočėlą ir iš
skalbtų nugarą.

Tuo pačiu laiku, kai Lietuvos 
Vyriausias Tribunolas ome 
svarstyt nuteisto už žmogžudy- 
bę praloto K. Olšausko apeliaci
ją, iškilo į aikštę nauji tos 
“dvasiškos asabos” darbeliai. Ji- 
šai ir keletas! jo bendrų rengia
masi traukti tieson už bendro
vės “Galybės” pinigų išeikvoji
mą.

Ta bendrovė buvo įkurta Lie
tuvoje 1921 m. Jos tikslas buvo 
gaminti elektriką, išnaudojant 
Nemuno kilpos vandens jėgą. 
Pralotas Olšauskas buvo “Ga
lybės” valdybos pirmininkas. 
Prieš keletą metų jisai su inž. 
Pauliukoniu buvo atvykę ir į 
Ameriką savo bendrovei kapi
talo ieškoti.

“L. žinios” praneša, kad į 
bendrovę “Galybė” buvo viso į- 
traukta 800 dalininkų, kurie su
dėjo apie 200,000 litų kapitalo 
ir liko skolingi dar 600.000 li
tų. Į valdybą ir kitas bendro
vės įstaigas įėjo be pral. Olšaus

Amerikos gyventojų J* 
cenzas

Balandžio 2 d. prasidės Ameri
kos gyventojų surašinėjimas. 
—Specialus mašinos. — Pir
mas cenzas. — 1790 m. Ame
rika turėjo apie 4,000,000 gy
ventojų. — Amerikos gyven
tojų prieauglis. — Gyventojų 
surašinėjimo planas. — Su
rinktos informacijos apie at
skirus žmones niekam nebus 
išduodamos.

Sekamą mėnesį, būtent, ba
landžio 2 d. prasidės Amerikos 
gyventojų surašinėjimas. Daug
maž priskaitoma. kad Amerikoj 
šiandien gyvena apie 121,000,- 
000 žmonių. Tai pusėtinai di
delis skaičius’. Ir visi tie gy
ventojai bus ne tiek surašyti, 
bet apie juos bus bandoma pa
tirti ir kai kurie dalykai. Su
augusieji gyventojai turės at
sakyti į porą desėtkų klausimų, 
— amžius, tautybė, užsiėmimas, 
kiek turto turi, vedęs' ar neve
dęs ir t.t. O farmeriams bus 
statoma dar daugiau klausimų. 
Visas 'tas milžiniškas darbas tu- 
rėš būti atliktas bėgiu vieno 
mėnesio. Surašinėtojų arba 
enumeratorių armija susidės iš 
100,000 žmonių.

Viso yra buvę keturiolika 
cenzų Amerikoj. Bet ant to
kios plačios skalės, kaip pla
nuojama atlikti dabartinis, ne
buvo vedamas nei vienas. Buvo 
laikas, kada reikėjo pašvęsti iš
tisus metus’ Amerikos žmonių 
suskaitymui. Tai buvo tada, 
kai Amerika turėjo dvidešimtį 
kartų mažiau gyventojų nei da
bar. Tokio smulkmeniško cen
zo, kaip šiais motais, dar nie
kuomet nebuvo padaryta. Vie
nok laiko tam cenzui skiriama 
tik 30 dienų.

Ir nėra abejones, kad per 30 
dienų cenzas bus atliktas. O tai 
todėl, kad šį kartą bus naudo
jamos kortų klasifikavimui spe
cialus tam tikslui padarytos ma
šinos. Viena mašina per dienią

ko dar J. Linartas, inž. Brerne- 
ris ir inž. J. Skripkus.

Per 9 metus buvo šaukta tik 1 
2 akcininkų susirinkimu. Jokios 
revizijos nebuvo atlikta, ir jo
kios apyskaitos nebuvo patiek
ta nė bendrovės nariams, nė 
valdžiai. Jokio realaus darbo 
nepadaryta.

Pagaliau, reviziją padarė Kre
dito Inspekcija ir surado bend
rovėje didžiausią netvarką. Val
stybės gynėjas pavedė tardyto
jui pravesti tardymą, pasire
miant baudžiamojo statuto 440, 
578 ir 580 straipsniais.

Gal apskųs teismui “Galybės” 
valdybą ir jos šėrininkai, nes 
pasirodo, kad visi jų' sudėti pi
nigai yra išeikvoti.

Lietuvos kunigai dabar gal 
vėl pradės rėkti, kad “nekalta
sis” Olšauskai esąs “bedievių 
persekiojamas”.

AZIJOS KUNIGAIKŠTIS — 
“LENINISTAS”

“Laisvė” gėrisi ir didžiuojasi, 
kad Bocharos emiro sūnūs, ku
nigaikštis šakmuradas Alimas, 
patapo komunistu ir įstojo į 
“komsomolą” (jaunų komunistų 
sąjungą) Maskvoje. Jai rodosi, 
kad tai yra kuone stebuklas. 
Tik pamanykite: “mėlynkrau- 
jis” kunigaikštis vadina savo 
“draugais” komunistus! Kokia 
garbė!

Bet tai ne stebuklas, o tik vi
sai natūralūs dalykas. Azijos 
puslaukinių tautų chanams ir 
emirams bei jų vaikams bolše
vizmas yra tikra mokykla. Iš 
Stalino jie gali pasimokinti, 
kaip engti ir išnaudoti žmones. 
Despotizmo moksle joks Azijos 
despotas dar iki šiol su bolše
vikais nesusilygino.. Stalinas to
kiam šakmuradui Alimui tai 
valdovo idealas.

. Tas mašinas išrado Cenzo
| Biuro darbininkai, kurie gauna 
palyginamai labai menkas al
gas. Ačiū toms mašinoms val
džia sutaupys keliolika milionų 
dolerių.

Kita naujanybė šį kantą bus 
ta, kad cenzo arba surašinėjimo 
rezultatai bus skelbiami spau
doj dalimis. Praeityj to nebu
vo daroma. Pavyzdžiui, 1910 
m. surašinėjimas Chicagoj buvo 
pilnai atliktas pirm negu kas 
nors buvo paskelbta. Visai ki
taip bus šiais metais. Suraši
nėjimo rezultatai bus skelbiami 
laikraščiuose. Tas duos progos 
pataisyti klaidas, jeigu jos įsi
skverbs.

Šių me.tų cenzas, sako W. M. 
Steuart, kuris tvarko surašinė
jimą, bus gal labiausia nuodug
nus cenzas kada nors padarytas 
pasaulyj. Kiek žinomu iš isto
rijos, pirmą gyventojų suraši
nėjimą padarė karalius Dovidas 
prieš 30C0 metų. Tada buvo 
surašyti Judėjos ir Izraelio gy
ventojai. Tam tikslui buvo pra
leista devyni mėnesiai ir 20 die
nų. Pasirodė, kad Judėja ir Iz- 
raeilis turi 1,300,000 vyri;, ku
rie gali nešioti ginklą. Vadina
si, tinka kariškai tarnybai.

Pirmas cenzas Jungtinėse 
Valstijose buvo padarytas prieš 
139 m. Amerika pirma priėmė 
patvarkymą, kad jos gyventojai 
butų surašinėjami periodiškai. 
Pirmas surašinėjimas 1790 m. 
buvo labai aprubežiuotas. Vado
vavo tam darbui maršalai. Su
rašinėjimui buvo paskirta try
lika mėnesių. Kai viskas buvo 
padaryta, tai pasirodė, kad 
Amerika turi apie 4.000,000 gy
ventojų. Tas cenzas palietė tik 
gyventojų skaičių. Klasifikuo
jama buvo taip: užrašoma šei
ma ir kiek joj randasi laisvų 
piliečių ir kiek vergų. Tai buvo 
viskas, kas reikėjo patirti. Mar
šalų, kurie vadovavo cenzui, bu
vo 17, o surašinėtojų 650. šiais 
metais surašinėtojų bus 100,- 
000. Tai parodo, kaip toli Ame
rika šiandien yra nužengusi.

rių pagerinimų, kaip sparčiau 
surašinėjimą atlikti. Dėka tiems 
pagerinimams šiais metais bus 
reikalinga pašvęsti tik tris de
šimtis dienų. Vienok nežiūrint 
laiko trumpumo, bus daug dau
giau patirta apie Amerikos gy
ventojus, negu kada nors pra
eityj. Surinkta bus labai svar
bių informacijų apie 6,000,000 
Amerikos farmų, 14,000 kasyk
lų, eta. Prie viso to pirmą 
kartą bus tikrai patirta, kiek 
Amerikoj randasi bedarbių. Da
bar bedarbių skaičiaus klausi
mas yra gryna spekuliacija: 
niekas tikrai negali pasakyti 
kiek jų yra.

Daugiau to: šiandien niekas 
tikrai negali pasakyti kiek 
Jungtinės Valstijos turi gyven
tojų. Apytikriai tatai yra ži
noma. Amerika turi gyvento
jų tarp 121.000,000 ir 125,000,- 
OOO. Mat, tyrinėjimas parode, 
kad metinis Amerikos gyvento
jų prieauglis lyginasi daug-maž 
1,400,000. Kitais žodžiais sa- 
kant, kas' dvidešimtį sekundų 
Amerikos gyventojų skaičius 
pasidaugina vienu žmogum. Gi
mimų Amerikoje yra 1,150,000 
daugiau, negu mirimų. Prię to, 
perviršio reikia dar pridėti 240^- 
000 ateivių, atvažiuojančių kas 
metą į Ameriką. Tokiu budu 
bendrai ir susidaro aukščiau 
minėtasis prieauglis. Balandžio 
cenzas parodys, kad dabar 
Jungtinės Valstijos turi du kar
tu daugiau gyventojų, negu 
prieš keturias dešimtis metų.

Istorijoj sunku butų surasti 
kitą tokį, atsitikimą, kur gyven
tojų prieauglis butų ėjęs tokiu 
smarkiu tempu ir kur tuo pačiu 
laiku butų taip žymiai pagerėju
sios gyvenimo sąlygos, kaip 
Amerikoj. 1790 m., vidutiniš
kai imant, kiekvienam amerikie
čiui teko 4.5 ketvirtainiškų my
lių. šių metų cenzas, kiek jau 
galima dabar spręsti, parodys, 
jog kiekviena, Amerikos ketvir- 
tainišlm mylia turi 40 gyvento
jų. Kai pirmas surašinėjimas 
buvo daromas, tai Amerika tu
rėjo vos šešis miestus, kurių 
gyventoji) skaičius viršijo 8,000. 
Paskutiniame, cenze tokių mies
tų buvo suskaityta 924. Juose 
gyveno 44 nuošimčiai visų Ame
rikos’ žmonių. Pridėjus mažes
nius miestus ir miestelius, mes 
surandame, kad 1920 m. mies
tuose gyveno daugiau žmonių, 
negu farmose.

Kai cenzas buvo įvestas, tai 
surašinėta tik šeimos, o ne at
skiri individualai. Kadangi už
siliko beveik visų cenzų rekor
dai, tai šiandien galima patirti, 
kaip tatai buvo atliekama. Pa
vyzdžiui, John Hancock šeima, 
kaip surašinėtojo užrekorduo- 
ta. susidėjo iš dviejų baltaodžių 
vyrų virš šešiolikos metų am
žiaus, trijų baltodžių moterų ir 
septynių kitų laisvų asmenų, ne 
baltaodžių* Apie Lipcolną mes 
sužinome, kad jo šeima susidė
jo iš jo žmonos, trijų sūnų ir 
keturiolikos metų berniuko var
du Philip Dinkell. Visas’ Lin- 
colno turtas siekė $17,000. 
Iš tos sumos $5,000 buvo 
investuoti į nejudinamą, turtą.

Atskirų asmenų enumeracija 
buvo įvesta 1850 m. Tada bu- 
vo pridėti ir kai kurie nauji 
klausimai: užsiėmimas, gimimo 
vieta, amžius ir t.t. Dabar tų 
klausimų skaičius tapo dar la
biau praplėstas.
xKaip jau *buvo minėta, cen

zas formaliai prasidės balan
džio 2 d. Tačiau prirengiamasis, 
darbas jau dirbama gana se
niai. Atlikti toks darbas taį 
nėra juokai. Visa šalis tapo 
padalinta į 575 rajonus. Kiek
vienas rajonas’ turės savo per- 
dėtinį, kuris prižiūrės visą dar- 
bą. Nuo perdėtinių priklausys 
paskyrimas surašinėtojų arba 
enumeratorių, kurių skaičius 
sieks 100,000. Surasti tokią ar
miją kvalifikuotų darbininkų 
yra gana sunki problema.

Kitas sunkus darbas, — tai 
pagaminimas žemėlapių, kurie 
nustatytų kiekvieno miesto ir 
ryiestelio rubežius. Tai tikrai 
milžiniškas darbas. Reikia žino*

• * •• ---I -- -! - —I

17.000 inkorporuotų miestų ir 
kaimų, kurių didumas labai į- 
vairuoja. Sakysime, New Yor- 
ko valstijoj yra kaimas, kuris 
1920 m. turėjo tik 3 gyvento
jus. Tai Dering Harbor. Be 
inkorporuotų miestų yra dar 
miestelių, kurių skaičius siekia 
maždaug 45,000. Cenzo tikslas 
bus surasti kiekvieno to vieneto 
gyventojų skaičių.

Visas Jungtines Valstijas rei
kalinga padalinti į distriktus 
tokio didumo, kad enumerato- 
rius galėtų per tris dešimtis 
dienų susitikti su visais, to dis- 
trikto gyventojais. O kadangi 
enumeratorių numatoma 100,- 
000, tai ir distriktų bus toks 
pat skaičius. Miestuose kiek
vienam enumeratoriui teks su
rinkti informacijas apie 1,800 
gyventojų. Farmose tas skai
čius bus žymiai mažesnis, bet 
užtat farmeriams bus statoma 

apie 300 įvairių klausimų.
Ta enumeratorių armija turės

Visuomenės Darbo Sąjungą
A. ZYMONTAS, Pirm. K. AUGUST. Sekt. K. BARONAS, lid.
1739 S. HALSTED ST.. CHICAGO. TEL. ROOSEVELT 8500

PAREIŠKIMAS VISUOMENEI
Turime garbės pranešti lie

tuvių visuomenei, kad VISUO
MENĖS DARBO SĄJUNGA 
Chicagoje pradės sistematinges- 
nį ir (didesnį veikimą.

Esame įsitikinę, kad Chicagos 
visuomenė, didelės dalis Chica
gos’ lietuvių, mažai dalyvauja 
visuomeniniame veikime. Kad į- 
traukti į visuomenišką veikimą 
juo didesnį būrį šviesuomenės, 
Visuomenės Darbo Sąjunga pa
siryžo nuolat veikti ir raginti 
kitus prie veikimo.

Musų veikimas bus visuome
niškas. Nei vienas narys Vi
suomenės Darbo Sąjungos ne
ima jokio atlyginimo—pašven
čia visą savo darbą visuomenės 
labui.

Visuomenės Darbo Sąjunga 
užsibrėžė sau tokius kulturinius 
tikslus:

1. Lavinimas suaugusių: ren
gimas paskaitų, koncertų, drau
giškų pasikalbėjimų, diskusijų.

2. Organizavimas ir švietimas 
jaunuomenės.

3. Kova su klerikalizmu.
4. Rengimas paminėjimų 

svarbesnių Lietuvos Tautos is
torinių nuotykių.

5. Bendradarbiavimas su Lie
tuvos Kultūros Sąjunga ir Ame

Sena kultūra Krito 
saloj -

Senovės graikai pasakojo apie 
nuostabią tais laikais valstybę 
Krito saloj, šių laikų tyrinėji
mai Krito saloj parodė, kad 
graikai sakė <teisybę. Prieš du 
tūkstančius metų prieš Kristaus 
gimimą, kada dar nebuvo nei 
Atėnų, nei Romos' miestų, Kri
to saloj gyveno aukštos kultū
ros tauta. Tų laikų kritiečiai 
statėsi kelių aukštų namus, su 
voniomis. kanalizacija, šiltu ir 
šaltu vandeniu. Vandentiekio 
vamzdžiai buvo daromi ir tie
siami, laikantis visų technikos 
taisyklių. Jie rašė plunksnomis 
ir rašalu. Liejo iš metalų ir ga
mino iš farforo ir kitų dalykų 
puikiausius indus. Vyrai ir mo
terys mėgo sportą. Taigi, seno
vės kritiečių civilizacija maža 
kuo skyrėsi nuo dabartinės. Va
dinasi, nieko • nėra naujo po 
mėnuliu! .

Rastos dvi naujos 
medžio rųšys

Anglų spaudos žiniomis, ang-' 
lų botanikas Williams radęs 
Amazonės upės miškuose dvi, 
ligšiol dar nežinomas, medžių 
rųšis. Tie medžiai gali virsti 
svarbiais' pramonės šaltiniais. 
Viena medžių rūšis, tos vietos 
gyvenamų indėnų vadinama

būti prisaikinta ir pilnai pri
ruošta savo darbą dirbti. Kai 
ateis balandžio 2 d., tai ji be jo
kio vilkinimo stversis darbo. 
Kiekvienas enumeratorius turės 

Į užlaikyti paslaptyj surinktas 
apie tą ar kitą asmenį informa
cijas. Tas informacijas jis ne
turės teisės niekam išduoti. Jo 
pareiga bus išpildyti apie gy
ventoją tam tikrą blanką ir pri
duoti ją perdėtiniui. Paskui tos 
blankos eis į statistikos skyrių, 
kur ekspertai jas tinkamai su
tvarkys. Apie atskirą asmenį 
iš cenzo vedėju absoliučiai jo
kių informacijų nebus galima 
gauti. Jei kas iš enumeratorių 
sulaužytų tą patvarkymą, tai 
jis butų skaudžiai nubaustas. 
Tas patvarkymas padaryta tuo 
tįkslu, kad išgauti iš gyventojų 
vien tik teisybę. Kada jie ži- 
,nos, jog apie juos niekam jo
kios informacijos nebus išduo
damos, tai jie nesibijos teisin
gai į klausimus atsakyti.

—K. A.

rikos kultūrinėmis organizacijo
mis.

Kaip matote, mes turime už
sibrėžę platų ir didelį darbą 
dirbti. Musų darbo pasiseki
mas daugiausiai priklausys nuo 
to, kiek mes rasime visuome
nėje pritarimo. O pritarimo vi
suomenėje mes tikimės rasti. 
Esame įsitikinę, kad rimtas ir 
visuomeniškas darbas visuomet 
yra tinkamai įvertinamas.

Ar mes turėsime priešų ? 
■ Taip. Klerikalai trukdys musų 
1 darbą kiek įmanydami. Mes 
tinome. kad Lietuvių kul- 
tul’ai klerikalizmas yra tik
ra pragaištis. Su kiekvie
nu pikiu mes kovosime, 
—su klerikalizmu pirmiausiai!

Pirmutinis musų Sąjungos 
darbas bus: paminėjimas 10 me
tų Lietuvos Steigiamojo Seimo 
Sukaktuvių.

Mes kviesime Chicagos lietu
vių^visuomenę prisidėti prie šio 
paminėjimo, kuom tik kas gali.

Kviesime prisidėti prie musų 
Sąjungos nuoširdžius, pažangius 
kulturingus lietuvius ir lietu
vaites.

Apie savo viešą veikimą pla
čiai informuosime visuomenę 
“Naujienose”.

—A. žymontias, Pirm.

nis medis”. Ir iš tikrųjų, to 
medžio sula yra saldi, kaip ge
ras sirupas, ir nepaprastai ska
ni ir maistinga. Antroji medžių 
rųšis, vadinama “palo de man- 
teca” — “taukinis medis”, lei
džia tirštą sulą, kuri turi spir
gintų lašinių ir taukų lydinio 
skonį. Tad, jei žinios tikros, tai 
netrukus galėsim pirktis “me
dinių taukų ir cukraus”.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Kovo 23 ir 24

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Peacock Alley”
Gražus veikalas

Dalyvaujant
MAE MURRAY. George

Barraud ir k.
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbnr'Ainv tinioa.

šiandie “Taming of the
Shrew” su Mary Pickford ir

Rouglas
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Bronislavos Poškaitės
5

vėn iš savo ofiso ketvirtame 
aukšte, 140 North State st. Jo 
kūnas trenkė į troką, buvusj 
alėjoje, po .ofiso langais. Nu*

Dr. Rudolph H. Bloese, den- gabentas ligoninėn, daktaras 
tįstas, išpuolė per langą gat- mirė.

durna jūreivių ir vyresniųjų nuo 
tų kariškų laivų dalyvavo sce
noje, kur musų tautietis pyle 
kailį anglų čempionui. Man te
ko keletą kartų kalbėtis su p. 
Žukausku—Jack Sharkey prieš 
kumštynes, taipgi ir po kumšty
nių. Susitikau išeinant iš baž
nyčios. Teko lošti golfą su juo 
ir jo manadžeriu p. Buckley, 
taipgi ir milionierium p. Ken- 
nedy, iš Bostono. Tautietis Žu
kauskas — Jack Sharkey yra 
gražus vyras ir gerai užsilaiko. 
Nei geria nei ruko. Jis gyvena 
su savo moteria ir dviem vai
kučius Miami Beach, Florida, 
netoli nuo mano šeimynos. Apie 
1-mą gegužės grįš į Bostoną 
prisirengti išpilti kailį Schmel- 
ingui, Vokietijos čempionui, ir 
iš pasikalbėjimo su Sharkey ir 
jo manadžeriu p. Buckley man 
išrodo, kad musų tautietis Žu
kauskas—Jack Sharkey išpils 
kailį ir Vokietijos . čempionui 
Schmelingui. Tada lietuvis bus | 
užkariavęs ne tik Ameriką ir j 
Angliją, bet ir Vokietiją. Man 
teko susipažinti su daugeliu į-

Lietuvių Floridoj turbūt ma
žai randasi. Man teko susitikti 
tiktai su vienu vyru, užsiiman
čiu daržovyste Miami Beach 
mieste. Pragyvenimas Floridoj 
nėra brangesnis, kaip Čikagoj. 
Jeigu žmogus nusirenduoja 
apartmentą arba stubą ir turi 
savo automobilių, tai gali mar- 
kete nusipirkti daržovių ir švie
žios žuvies labai pigia kaina. 
Mėsa, žinoma, yra kiek bran
gesnė ir nėra tokia gera, kaip 
Čikagoje.

Važiuojant per Floridą, dau
giausia matosi pustynės. Tūks
tančiai mylių, o labiausia vals
tijos vidury, yra neapgyventa, 
tiktai pajūriais', ypač rytinėj 
pusėj, jau tankiau apgyventa. 
Pradedant lapkričio mėnesiu, 
suvažiuoja turtingesni ir svei
katos ieškantieji žmonės iš visų 
Amerikos valstijų, net ir iš Eu
ropos. Jie labiausia važiuoja į 
Miami miestą, nes ten yra šil
čiausia vieta. Oras labai leng
vas ir tyras. Saulė šviečia aiš
kiai, bet. nedegina, nes jurų vė
jas karštį mažina. Apgyventose 
vietose palmos labai gražios, 
krūmai žydintys, gėlių yra viso
kių rųšių ir spalvų, žmonės, 
suvažiavę, lošia golfą, maudosi 
ir taiso sveikatą smiltyse ant 
jurų kranto. Ten suvažiuoja 
keli šimtai visokių laivų, mažų 
ir didelių, taipgi tūkstančiai 
automobilių, kuriais žmonės 
naudojasi. Šį metą, nepaisant 

I stako nupuolimo, svečių į Flo
ridą suvažiavo daug daugiau, 
negu pernai, žinoma, dauguma 
jų pribuvo dalyvauti rungtynė
se tarpe Amerikos kumštininkų 
čempiono, o musų tautiečio Žu
kausko—Jack Sharkey, ir Ang
lijos čempiono Phil Scott.

Prieš rungtynes Į Miami uos
tą įplaukė trys kariški laivai, 

prade- Anglijos ir 1 Kanados. Di- 
! dant nuo Jacksonville, jau ma-! _ 
tyti palmos, o pavažiavus už St. 
Augustine ir Dayton, oras la- 

| bai šiltas. Floridos valstija, ii-| 
ga ir siaura, yra apsupta iš 

'abiejų pusių jūrėmis, į kurias 
subėga daug upių. Kaip jurė- 

I se, taip ir upėse yra labai daug 
žuvies, išskiriant pelkes, “Ever-1 
glades”. Važiuodamas per jas, 
kelis šimtus mylių, mačiau vie
tas, kur krokodiliai (“alliga- 
tors”) gyvena. Ten taipgi ga
lima matyti milionus' ančių, gu
žučių, gervių, pelikonų ir vadi
namų “buzzards”, kurie yra to
kio didumo, kaip musų krašto 
kalakutai. Jie maitinasi dvesie- 
nomis.

MUZIKOS STUDIJA Taip ChiCSgOS
Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone, Klernetą, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos. Git a r o s. 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in 
strumentu. lavina
ma dai n a v i m o. 
taipgi mokina sce
nos ir balių Šokius 
Del platesniu in
formacijų kreipki 
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

Lietuvių
Iš Floridos

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

Vžaiuok
LlETŲVON
Iš Chicagos tiesiai i

per KLAIPĖDA 
Parduodam laivakortes 
visų geriausių linijų. 
Patarnausim greitai, 
gerai ir mandagiai.

Darome visokius legalius doku
mentus. Atsilankykit pas mus, 
gausite tinkamiausį patarnavi
mu.

IETKIEVVICZ &
L MORTGAGE BANKERS J

REAL ESTATE
2608 W. 47th Street
Phone Lafayette 1083

Paminklu Išdirbyste
Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau

sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautiškų kapiniu 
3958 W. Illth St., Chicago, III.

Tel. Beverly 0005

Pranešimas

Brighton Parko
ir jos apielinkės lietuviams

Patogumo clelei

NAUJIENOS
įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co.
REAL ESTATE OFISE
2608 W. 47th St.

Chicago, III.
Tel. Laffayette 1083

Galima siųsti pinigus ir 
paduoti skelbimus

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
'utaisom medžio, geležies, sėdy

nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prie mašinos viską i 

padarojn.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St, 
Phone Yards 1806 
CHICAGO, ILL,

Garsinkitės Nauiianosu1

Sugrįžęs iš Floridos, norėčiau 
pasidalinti keliones įspūdžiais, 
žiniomis ir patyrimais su musų 
tautiečiais. Važiuojant į Flori
dą ir Čikagos per Indiana, Ken- 
t.ucky, Tennessee, Louisiana, 
Alabama. Georgia ir išilgai per 
visą Floridą, galima daug ko 
pamatyti, ir pastebėti, ypač va
žiuojant i>er Illinois ir Indiana 
valstijas į Kemtucky, kur žemė 

| jau daug prastesne ir kalnuota.
Gyventojai gyvena 
ir gan toli nuo viens kito. Ten 

; luomose, ir lygesnėse
■ žmonės, matomai, yra daugiau 
, pasiturintys, bet kalnuose ir 
augštesnėse vietose skurdžiai 
gyvena, kur ne kur trobelė ma
tosi. Kaip Kentucky, taip ir 
Tennessee valstijoj jau randa
si daugiau mulų, negu arklių.

Louisiana ir Georgia valsti
jose oras dar šiltesnis, negu 
pastarosiose. Ūkininkai labai 
nuskurdę, trobelės prastos ir la
bai retai apgyventos vietos. 
Daugiausiai juodukai, turintys 
po vieną asilą, kuriuo prasiarę 
žemę apsodina bovelna ir sau j 
skurdų gyvenimą pasidaro. Ži-1 
noma. didesniuose miestuose di
duma gyventojų baltieji, o juo
dieji yra labai skiriami ir stu
miami i užmiesčius. Juodųjų 
teisės labai susiaurintos, žemė 
tenai yra rausva, o kitur visai 

I raudona ir nederlinga. Miškai 
j susideda iš pušaičių ir kitų kru- 
j mU-

įvažiavus į Floridą,

skurdžiai

vietose

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Mexicali Rose”
ir

“Hunting Tigers in
India”

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

Visos Knygos Už Pusę Kainos
“Lietuvos” Knygyne

Didžiausias Amerikoj lietuvių knygynas “Lietuva”, parduoda visas 
knygas kurios tiktai randasi kataloge už pusę kainos. Kai kurios 
knygos gaunamos už dar pigiau negu pusę kainos, šitas knygų nu
pigini mas tęsis tiktai iki Balandžio-April 30, 1930. Geriausia proga 
Amerikos ir Kanados lietuviams dabar pirktis knygas. Tokio knygų 
nupiginimo dar nėra buvę. Reikalaukite tuoj naujo “Lietuvos” ka
talogo, tuoj prisiusime. Sykiu prisiusime ir kai kuriuos kitus paaiš
kinimus. Kataloge yra apie 1500 skirtingų knygų — rasite didesni 
knygų pasirinkimų negu kitur. Reikalaukite katalogo šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”,
3210 S’O. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St.

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

PAVASARINIS BARGENAS

“Stainless Steel” Stalaviniai peiliui ir vi- 
delčiai, kurių niekad nereikia šveisti.
Baltom kriaunom $3.48 Juo-
dom kriaunom ..................... lųJfc.vO

KWIK-KOTE Varnišius, 
kuris išdžiūva i 4 va
landas. Galima vartoti
ant fliorų, medžių arba 
klejankos. Taipgi duo
dame trijų colių brušį 
su kiekvienu galionu.
Slionas. $3.00

PILSEN

sienos Ma-
Galima ma- 
sienas, med- 

radiatorius ir
Ilgai

F L AT 
liava. 
liavoti 
žius, 
wall popierą.
laiko, visokiu spal
vų. Syki mėginsi, 
visada naudosi.
Galionas tik $2.50

1411 Su. Kockweli St.,

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead 100 svarų

$11.98
Ateikite arha
Telefonuokite:

LAFAYETTE 4689
Pristatome visur.

J. DERING
Chicago, III,

žymių žmonių, kurie, išgirdę, 
kad Jack Sharkey yra lietuvis, 
labai nustebo, taip kad lietuvių 
vardas vis' kįla po biskutį aukš
tyn, tiktai yra gaila, kad musų 
mažas būrelis lietuvių, kurie yra 
gabus visose srityse, neturi tik
ros vienybės. Jeigu musų tau
tiečiai lietuviai galėtų susivie
nyti į vieną kietą kamuolį, iš
sižadėdami visų nereikalingų 
srovių ir tų partijų, prašalinda
mi ypatiškus užvydėjimus, tada 
galėtų stoti ir panaudoti savo 
gabumus ir liuosą laiką kitų 
tautų tarpe.

Velydamas musų tautiečiams 
geresnio susipratimo savo tarpe 
ateityje, lieku

Su gilia pagarba.
Juozapas J. Eli josi us.

Nušautas politikieris
Kasta nušautą Dennis Dana- 

herį, miesto jardų formaną, 
smulkų politikierį. Danaher ra
sta nušautas jo namuose, 326 
So. Racine avė.

Išpuolė per langą; 
užsimušė

LIETUVĖS MOTERYS
i Maloniai kviečiamos atlankyti musų krautuvę ir pamatyti 

didelį pasirinkimą Kailiukų ant Kaklo 
(Chokers) Lapių, Minks, Stone Martens, 
Snbles ir t. t. Taipgi didelis pasirinkimas 
visokių kalnierių.
Galite pirkti drabužį tik biskį įmokėjus.
Palaikysiu! drabužį kol jis bus jums rei
kalingas. ’ K

VALYMAS DYKAI

D. ADLERBLUM
ĮSTEIGTA 1906

6510 SOUTH HALSTED STREET
TELEPHONE NORMAI. 5150

l

you y e t t/iere^
Kiekvienas turi savo supratimą apie Dangų. Bet — nė vienas 
iš mus nežinos kaip gerai tenai yra iki mes patys ten nenueisi
me. Tas pats yra ir su Continental siutais ir topkautais Pava
sariui. žmogau, mes galime pasakoti nuu dabar iki Sudnos Die
nos apie Stylių, Kokybę ir Vertę šių, taip sakant, dangiškų 
siutų ir topkautų — bet jus niekad nežinosite iki jus nepamaty
site juos patys.

JUS TURITE PAMATYTI ‘ŠIUOS SIUTUS!
Gerai pasirėdę vyrai 
dėvi mėlyna. Bet ši 
grupė didžiausios ver
tės 2 kelinių siutų 
taipgi turi rudus ir 
pilkus.

Geriausiai pasiūti siu
tai. specialiai dezai- 
ninti geriausių artistų 
— šie $50 siutai iš
reiškia vėliausius ma
dos palinkimus — pla
čius pečius; platus at- 
lagai.

‘50
CONTINENTAL EKONOMIJOS DEPARTAMENTAS.
Siutai
Gerai pasirdę vyrai pirko 
šiuos siutus ir stebėjosi jų 
geru pasiuvimu — augš- 
tos rųšies audeklu — gra
žiausiomis spalvomis ir 
styliumi. Extra kelinės pri
dedant $5.

Topkautai
Tweeds ir Camėl Hairs yra 
mėgiami šį pavasarį ir čia 
jie yra negirdėtos vertės. 
Daugelis “double-breasted” 
ir 50 colių kolegijos mode
lių. Kiti iki $40.

Pasiklausykit.12 Savaičių Išimokėjimui.
Mažas pradinis jmokėjimas, likusieji 
per 12 savaičių. Mokėkit dėvėdamas 
savo drabužius. Lengva ir patogu.

Al ir Pete, Con
tinental juokda

riai, būna ore iš WBBM. stoties kiek
vieną Panedėlj 8 v. v. ir Pėtnyčią 9:30 
v. v. Pasiklausykit.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

nepaliktų varguose Santuzzos, 
bet butų motina jai, “kurią aš 
žadėjau vesti prie altoriaus”. 
Jisai irgi nueina.

Mama Lucia,
Tuo tarpu ateina Santuz-1 tyme.

žmones pradeda rinktis, ii 
toli girdėti balsai: “pievoj,

nukovė Turiddu”.

ver

bažnyčią, paskui Lola.
Pirmiau nekaip Santuzza turi 

laiko pagalvoti ką daryti, j ieš
kodamas Lolos pasirodo Alfio. 
Santuzza, apsvaigus pavydu, pa-,
sako Alfio, kad jo žmona esan-lkia. 
ti jam neištikima. Alfio prisie
kia kerštą. Santuzza jam dabar 
gailisi išdavus, bet yra bejiegė už sodno, 
sulaikyti savo išdavimo pašė* Santuzza krinta, o moterys lai-

Santuzza ir Alfio nueina, ko alpstančią Mamą Lucią.

ža

Rašo Noru

ddu dainuoja už scenos sere- 
: nados formoje:
i “E.ola, lu padangių saulė skaisti,
, Tu kaip gėlė jauna žydi grožybe...” 

Siciliano baigianties, uždanga
i pakyla. Pasirodo Sicilijos mies-i • o j • I telio rinka. Vienoj pusėj baž- lavaleria Rusticana I , ■ ' V f 1 ' 1

butas. Velykų rytas. Bazny- 
' čios varpai skamba, žmonės ren- 
| kasi ir eina vidun, žmonių gies
mėje reiškiasi švelnios dienos

Pietro Mascagni, duonkepio' grožybės džiaugsmas ir religinė 
sūnūs, gimė gruodžio 7, 1863. i ekstazė. Kaip priegaidą, mote- 
Tėvo skiriamas likti kepyklos i balsai atkartoja: 
paveldėtoju, jaunas Pietro prie-1 
šinosi ir slaptai įstojo Cheru-Į 
bini Konservatorijon. Jisai pra- 

komponuoti muziką būda-! 
labai jaunas, bet jo kuri-j 
neatkreipė žmonių domės, j 
1890. kuomet jisai stojo

“Vaisiai gražiai taip ant medžių 
šypsojosi,

Čiulba paukšteliai tarp skaidrių 
žiedų...”

Santuzza nuliudusi, prieina 
prie Ldcijos namo, iš kurio pa

I si rodo jos 
motina. Santuzza klausia apie 
'1 uriddu. Motina atsako, kad

• jisai išvažiavęs į kitą miestą 
Santuzza sako, 

j kad jį matę tą naktį miestely, 
| ir josios aiškiai matomas siel
vartas sujaudina Mamą Lucią.

j Tuom tarpu pasirodo Alfio,

mas 
niai 
iki 
vieno Milano muzikos leidėji 
korotestan. Gavęs paprastos Ci 
cilijos pasakos (Vergą) libre.t-Į vež,ti vyn<) 
to, Mascagni parašė Cavaleria;
Rusticana, visą operą, per aš-1 
tuonias dienas, pagamindamas' 
kurinį pilną dramatiškos ugnies j 
ir turtiningą Itališkomis melo- lydimas." Jis’ dainuo-

Innnrvai lai mm n tyvi_ I .
1 ja apie savo linksmą gyvenimą, 
savo žmonos Lolos meilę... Kai- 
rhiečiai išsiskirsto ir Alfio pa
silieka su Lucia ir Santuzza. 
Kai jis praneša, kad matęs Tu- 

' riddu miestelyje. Lucia nustem- 
™ I ba, bet, Santuzzzai pamojus, ji
Philadeljhiioje, . .. . T.<tyh. Alfio eina j bažnyčią. Is 

j vidaus girdėti Velykų muzika. 
X T A S Visi suklaupia ir gieda kartu.

. - Po to visi įeina į bažnyčią, iš- 
.,v “ skyrus Lucia. ir Santuzza. Lu- ... Alfio žmona . .. . • ‘ ..- . Įcia klausia Santuzza, kodėl ji 

davus ženklą tylėti, kai Alfio 
pasakė, kad Turiddu esąs mies- 

Čia seka Santuzzos ro

dijomis, ir lengvai laimėjo pri-1 
zą. Cavaleria Rusticana, kuri 
buvo primą sykį statyta Romo
je 1890 metuose, padarė nepa
prastą sensaciją ir trumpu lai
ku tapo viena populiariškiausių 
operų. Amerikoje pirmas sta-j 
tymas buvo 
1891.

kas. 
palikdami tuščią / sceną, bet 
veiksmas tęsiasi orkestroj, nesi 
intermezzo—tame garsiame in- 
termezzo, kuris čia prasideda., 
trumpai atsikartoja, kas buvo į 
pirmiau, 
siančios 
Efektas 
vibruojančios melodinės progre
sijos prasme. Yra melodija,

Čia ir yra jo 
nuopelnas. Nes n& jokia.'Vimta 
muzika negalėtų pasiekti tokio, 
kaip šis intermezzo, pasaulinio 
poĮiuliariškumo pločio, to nenu-

Sicilijos tragedija baigta.

ir jau pasirodo 
tragedijos 

yra atliktas
šešėliai.
grynos

Kai Cavalleria Rusticana buvo 
pastatyta, be Aidos nė 
kita italų opera nebuvo pasie
kus tokio triumfo per 20 metų.

viena

neištikimo meilužio I bet yra ir drama.

Bažnyčioj apeigos baigiasi, 
žmonės eina laukan. Ir Turiddu 
kviečia:

Santuzza .... miesto mergaitė
Lola ..................  Alfio žmona
Turiddu ....... jaunas kareivis
Alfio .......................... vežikas
Lucia ........... Turiddu motina
Viskas dedas Cicilijoje da-1 eyje‘ . . .

, ... . manza, vienas didžiausiu ir sun-bartiniam laike. I, . . r . ....... ... kiaušiu operos numerių, kur jiChoras kaimiečiu ir miestie- , .v. . . , v seka savo mylimojo motinai sa-cių. Antras choras uz scenos. | v. I, , • vvo širdies gėlos pasaką. Prieš
F A B ŪLA i Turiddu išėjimą kariuomenėn,

Turiddu, jaunas Cicilijosj kai-'jis ir I/)la mylėjosi. Bet Lolai 
mietis, grįžta iš karo ir randa, j atsibodo laukti Turiddu grįž- 
kad jo mylima Lola ištekėjusi tant, ir nepastovi Lola išteka 
už Alfio, vežiko. Del nusira-' už Alfio. Sugrįžęs Turiddu my- 
minimo, jisai stengiasi įtikti! Ii Santuzząy ir suvilioja ją. Da- 
Santuzzai. kuri myli jį negud- i bar, Lolos viliojamas, jisai grįž- 
riai, bet perdaug’. Santuzza at-' ta prie pirmosios meilės.

Alama. įpučia gailisi Santuzzos, 
ramina ją. ir eina Į bažnyčių, o 
tuo tarpu pasirodo Turiddu. Jis 
klausia Santuzza, kodėl ji nei
nanti mišių. Ji atsako, kad ne
galinti, ir kaltina jį neištikimu
mu. Jis labai supyksta ir pa
sako, kad ji dabar jam niekas.

Čia prasideda jų duetas. Už 
scenos girdėt linksmas balsas 
Lolos, kuri taipgi eina į bažny
čią, o paskui ją—Turiddu. San
tuzza mėgina sulaikyti jį ir 
maldauja, kad jis liktų su ja.

“link kiekvienas taurę vyno— 
Tyros sultys vynuogyno.
Tesuteikia džiaugsmo gryno,
Kaip gražuolės šypsena.”

Dainai pasibaigus įeina Alfio. 
Turiddu pasiūlo ir jam taurę, 
bet jis nepriima, atsakydamas 
“ačiū, bet gal būt nuodas jon 
įdėtas”. Turiddu supyksta ir 
išpila vyną, sakydamas “tai kaip 
sau norite.”

Alfio iššaukia Turiddu dviko
vom Iššaukimą Turiddu pri
ima. Alfio nueina sau. Turiddu, 
atsisveikindamas, prašo motiną, 
kad jeigu jisai negrįžtų, kad ji

Šį sekmadienį Chicagos’ Lietu
vių Auditorijoj Birutės solistai, 
choras ir Birutės orkestros pri
tarimas teiks mums šią muzika- 
lišką tragediją, koncerto formo
je. Ponas Steponavičius, Biru
tes vedėjas, kuris' mokina ne 
tik chorą, bet ir solistas ir or
kestrą, parodė praeityje, kad 
jisai turi gabumo nuveikti svar
bius darbus muzikos srity. Są
state jis turi tokius žmones', 
rimtus ir daug prityrusius dai
nininkus, kaip p. Anelę Salavei- 
čikiutę-Steponavičįenę, Santuz
zos rolėje, kuri yra sunki, rei
kalauja didelių balso resursų ir 
išsilavinimo muzikoje, bet tuos 
reikalavimus p. Steponavičienė 
yra kompetentiška patenkinti; 
Lolos rolėje p. Julė širvaitė- 
Gapšienė ir Mamos Lucijos — 
Stella Staniuliutė-Voight, senos 
birutietės, kurias visuomet ma
lonu matyti ir išgirsti sceno
je; p. Jonas Romanas, Turiddu 
rolėje, kurį jau ne kartą girde-

jome koncertuose dainuojant su 
Birutės choru,—tą populiarišką 
“brindisi”, iš kurio pasirodymų 
sprendžiant Turiddu rolę jisai 
pilnai atliks sekmadienio sta 

Paskiausias, bet ne men
kiausias. tai musų greitai kylan
ti jauna muzikaline jėga, p. F. 
JakaviČius, Alfio rolėje. Gaila 
tik, kad šį kartą dar neturėkime 
progos matyti p. Jakavičių šią 
rolę vaidinant, tačiau perskaitę 
aukščiau paduotą fabulą, kiek
vienas galėsime vaizduotis sau 
ne tik jį, bet ir visą sąstatą 
vaidinant scenoje, o ateinantį! Illinois, 
rudenį galėsime, palygint savo 
sekmadienio įspūdžius su pilnu 
scenšku šios operos pastatymu.

More power to Birutė.

lių, lininių abrusų, staltiesių ir 
kitokių Lietuvos išdirbinių.

Malonus skaitytojau, pirk ir 
I vartok Lietuvos produktus, nes į 
i tuomi suteiksi didelę paramą ' 
'Lietuvai. Krautuvė atdara ik'j 
9 vai. vakaro. Nedėliomis iki 4 
vai. po pietų. Visus kviečiu at-1 
silankyti. j

V. M. STULPINAS,
3255 So. Halsted St., ( hieage

Visas viršminėtas prekes ga- 
’ile gauti sekančioj vietoj: S. 
Kicla, 4839 W. 141 h St., Cicero.

saldainiai
Šiauliuose.

Pasirašė

i Lietuvos
Chicago,

193

Birutės” fabrike

A. Kalvaitis, 
Konsulas' Chicagojc. 
III.

kovo mėn. 18 d.

Bridgeportas
Atvažiavo iš Lietuvos 

skanus kumpiai, palingvicai, 
dešros, skilandžiai, lašiniai ir 
strimelės. Taipgi šviežios ir ska
nios Birutės saldainės — žem
uogių, aviečių, slyvų, vyšnių ir 
kitokių vaisių skaniausiai su
taisytos. Apart to galite gauti 
Lietuvos baravykų, Palangos 
Trejų Devynerių, gintaro karo-

PAREIŠKIMAS
Kadangi Lietuvai priešingas 

elementas, norėdamas pakenkti j 
i normaliam prekybinių santykių ■ 
; tarp Lietuvos ir Suvienytų Vai-, 
I stijų vystymuisi, skleidžia gan-1 
dus, buk p. Stulpino importuo
jamos iš Lietuvos prekės nėra 
lietuviškos kilmės, tai išaiškini
mui reikalui nuvykau šiandien į , 
p. Stulpino krautuvę, esančią l 
3255 So. Halsted St., Chicago, 
111., ir patikrinęs' tenai esamas 
prekes radau, kad tos prekės 
tikrai atvežtos iš Lietuvos, bū
tent: kumpiai, dešros, paleng- 
vicos ir lašiniai pagaminti 
“Maisto” Bendrovės Kaune, o

M. P. Kaplan Telefonai
J. Kornaiko llumboldt 4532-0506

KAPLAN BATHS
RUS1SKOS-TURKISKOS PIRTYS 

ir visokios rūšies maudynės-vanios 
Atdara dieną ir naktj 

Moterų pirtys atdaros iki 10 v. vak. 
1914-1916 W. Division St. 

arti Robey St.

IŠMOKIT pEZAININIMĄ
CL Dezaininimas ir siuvimas 

dresių moka didele algą.
Mų Jus galite išmokti šio ge- 
Mk rai apsimokančio užsiė- 
nn mimo i trumpą laika. Di- 
tl plomos išduodamos. Ra- 

Žykitė dėl nemokamos 
fĮML knygelės.f.lįĮk MASTER COLLEGE 

Jos. F, Kasnicka, 
Principalas

190 N. State rtt., k. Lake St. 10 fl.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Teisinga Proga
PERKANTIEMS RAKANDUS

prie l^olos, kuri matomai pa
drąsina jį. • .

Preliudijoje yra trys pasakos 
raidos pasažai. Pirmas jų yra 
nusiminusios Santuzzos frazė, 
kurioje ji pareiškia Turiddu, 
kad, nežiūrint jo neištikimumo, 
ji visvien jį myli ir atleidžia 
jam. Antras, duetas tarp San
tuzzos ir Turiddu, kur ji mal
dauja, kad jisai pasiliktų su ja 
ir neitų su Lola bažnyčion; tre
čias, siciliško styliaus arija, ku
rią, kaip preliudijos dalį, Turi- Turiddu atstumia ją ir eina į

dūrina ESSEX Challenger week
APIELINKĖS REKORDAI:

Jaunystes Papročiai
Valdo ir Paskesnį Gyvenimą

Kad pagelbėti savo sunui patapti pasiturinčiu 
ir sėkmingu žmogumi, mokinkit jį dabar taupin- 
ti savo pinigus. Atidarykit taupimo sąskaitą 
musų banke ir leiskite jam pačiam depozituoti 
savo pinigus.

Mes užtikriname, kad mes daug pinigų 
sutaupinome ir sutaupinsime tiems, kurie 
iš musų dirbtuvės ir krautuvės perka sau 
rakandus. Mes patys išdirbame seklyčių 
setus ir juos teisiai vartotojams parduoda
me, todėl nereikia mokėti perkupčiams, o 
ir kadangi musų išlaidos yra mažos, tai mes 
galime parduoti setus už pusę kainos. Jei 
kitur reikia mokėti po $450 ir daugiau, tai 
pas mus tokius pat setus galima nupirkti 
už pusę tos kainos. Be to gausite ta patį 
setą geresnės medžiagos ir geresnio darbo.

Jei netikite musų šiuo pareiškimu, tai 
mes kviečiame jus ateiti ir pasiteirauti. Pa
matykite musų prekes, musų darbą ir musų 
didelį seklyčių setų pasirinkimą.

Naujausios mados seklyčių setų musų 
kainos už 3 šmotus yra

$59 ir augščiau

Krautuvė atdara Utarninko, Ketvergo ir 
Subatos vakarais. Kitais vakarais 

pagal susitarimą.
Pasitarkite apie tai su mumis

Archer Furniture

GREITUMAS: Bandymuose Essex Challenger Coach padare daugiau kaip 73 mylias j valandą. Tuo 
pačiu laiku bandyta gasolinas: padare 22.4 mylias su galonu gasolino. PATVARUMAS: Richmond, 
III., Esex Challenger su 6 pasažieriais išvažiavo per iki stebulių gilumo purvyną ir griovius. 
LIPIMAS Į KALNUS: Lipant j Snake Hill, tarp Naperville ir I)owners Grove, Essex Challenger 
pradėjo 5 mylių greitumu augštoj gyroj ir pasiekė kalno viršų 25 m. Į vai. greitumu. EKONOMIŠ
KUMAS: 90 mylių kely iš I)owners Grove j DeKalb, III., padarė vidutiniškai 22.7 mylias su ga
lionu gasolino.

Įrodykit Ką Kiekvienas Essex Gali padaryti
Ateikit, ir patys pasivažinčkit. Iš asme
ninio patyrimo žinokite ką šis puikus 
Naujas Essex Challenger gali padaryti. 
Jo pasiekimai Challenger Savaitėj sudo
mino visą šalį. Demonstracijai vadovavo 
patys Essex savininkai. Jie buvo taip 
plačiai sekami ir taip publika jais buvo 
susidomėjusi, kad mes ir toliau kviečia
me kiekvieną Važiuoti—Važiuoti—Va
žiuoti !

J kalnus, kuriuos retas karas dryso kop
ti, Essex užlipo augštojoj gyroj. Visur 
tapo 
mas. 
tapo

įrodytas nepaprastas ekonomišku- 
Nauji greito pradėjimo rekordai 
pasiekti.

svarbiausia iš visi) — Challenger

Kiekviena apielinkė dabar žino Essex iš 
atsiekto kokio nors* nepaprasto dalyko.

Bet
Savaitė visur automobilistus įtikino, kad 
Essex duoda didesnę dolerio už dolerį pa
sitenkinimo vertę, negu kas kitas visoj 
karų industrijoj. Mes mielai asmeniniai 
demonstruosime kiekvieną iš įrodymų, 
kuriuos Essex yra padaręs.

HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLINOIS
2220 S. Michigan Avė. Kreipkis j artimiausią pardavėją Phone Calumet 6900

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street 

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

Parlor Suite Manufaclurers
JOSEPH KAZIK, Savininkas 

4140 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 9733

NORTH
Bucklnxhani Motore, Ine. 

8048 N. Damen Avė.
Lincoln Avė. at Irving Park 

Blvd.. Bucktngliam 2310
Hudaon Motor Co. of Illinois 

Evanaton Branch 
1820 Kidse Avė.

Sheldrake 2800 Universlty 720 
Hndaon Motor Co. of Illinois 

North 8lde Branch 
6200 Broadway 
Sheldrake 7210

Keyntone Motor Sales Corp. 
3143 W. I.awrence Are.

Keystone 3400 
and

4040 N. Wratern Avė.
North-WcHt Hudaon Co. 

6716 Olmstead Avė. 
Edison Park, III. 
Newcastle 8160 
A. W. Person 

Highland Park, III. 
Highland Park 2492 

Plamondon Motor Co. 
4824 Sherldan Road 

Longbeach 1818
Fortage Park Hudaon Co. 

4101 Mllwaukoe Avė. 
Psllleade 1000

VEST
Berwyn Hudaon-E8sex Co. 

8140 Oak Park Avė. 
Bervvyn, III. 
Berwyn 301

Grandui! Motor Car Co. 
489 Madiaon 8t.

Oak Park, III. Euclid 0017
Grandai! Motor Car Co. 

of Maywood 
llllnoia 

BĮ I.ake Rt. at First Avė. 
M„wood, III. Maywood 300 
Hudnon Motor Co. of llllnoia 

I.oran Hriuare Branch 
2647 Mlln'aukee Avė. 

and 
2401 I.oxan Blvd. 

HpaiildinK 3000
Htidaon Motor Co. of llllnoia 

Parkway Branch 
8308 W. North Avė.

Albany 4010 
Hudaon Motor Co. of llllnoia 

Weat Hido Branch 
8910 Ogden Are. 

I.awn<lale 0911
Lyona Motor Salee 
8027 Ogden Are. 

Lyona 7121 Lyona, III.

WERT (Contlnued) 
Paragon Motor Car Co. 
0901 W. Dlviaion St. 

Columhia 6670
8. & B. Motor Sales Corp. 
3804 W. Rooaevelt Road 

Van Buren 4910
Ja«. Slnger Motor Ralea 

1428 Rooaevelt Road 
Monroe 0319 Haymarket 0912 
Hulllran-Morgan Motor Hales 

4701 Waahlngton Blvd.
Manafleld 2414 

and 6201 W. 22»d St. 
R,rwyn 2171 

Rchcllenberger Motor Hale* 
6028 W. 22n>1 Rt. Cicero 1337 

ROUTH 
Ajax Auto Company

7800 Stony lalanti Ava.
Saglnavv 1400 

SOUTH (Contlnued) 
Burke Motor Ralea 
8612 Archer Ava. 

Lafayette 6160 
Calumet Motor Co. 

10940 H. Michigan Avė.
I’ullniiin 7800 

IlnUteil IIudMon-EHnex Co. 
7023 HaMod St. TrlnnKle 0341 

Iferliert Motor Halea 
7420 Cottage Grove Avė.

Vlncennea 6710

SOUTH (Contlnued)
Hehert-TeTnple Motor Saleo 

8948 Commerclal Ąve. 
Regent 4082 

Hendrlcka-Mltchell Motor Bale* 
0200 Park Ava. 

Fa!rfax 0820-6
Heyne Motor HbIm 

0104 8. Aahland Ava.
Proapect 7918

Hudaon Motor Car Co.. of 
Wentworth Ava. Branch 
7141 WM>tworth Ava.

Trlangle 6000 
Midway Corporation 

6044 Cottage Grove Ava.
Falrfax 4810

Ja<k Perlman Motor Ralea 
0727 H. Keatern Ava.

Ilrmlock 6637 
8. A K. Motor Hales 

8031 R. Halsted Ht. 
Vincennes 6808 

Htratford Motor Hales 
708 W. 63rd Street 

lVentworth 1914 
F.. L. Khaver Co. 

619 Hohman Avė.
Ilummnnd 80 

Hammond. Ind.
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Sučėdyta $12,000,000
Graborial Roosevelt 7532

Howard W. Elmore, Preziden
tas Sanitary Distrikto, sako:

“Kiekvienas taksų mokėtojas 
Sanitary Dis trikto — Čikagoj, 
turi atydžiai išanalizuoti šiuos 
faktus pirm balsavimo April 8.”

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Uc. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

S. M. SKUDAS
Graboriai

Gydytojai

Lietuvis

IM
PE

R
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C
T IN

 OR
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AL

Parinkimas 5 kandidatų ant 
Republikoniško tikieto į Sani
tary Distrikto urėdus besiarti
nančiuose rinkimuose April 8, 
1930, buvo pravestas užmany
mu biznierių ir šiaip plačiai pa
garsėjusių geraširdžių piliečių, 
kurie parinko šiuos atsakomin- 
gus, tinkamus žmones: Wm. G. 
Tegmeier. Walter T. Quigley, į 
Frank J. Bilek, Joseph A. 
Rhein ir Roland E. Wilcox. 
Jiems laimėjus, numatoma, kad 
administracija ir toliau bus ve
dama ant stropaus kurpalio, 
kaip 1929 m., kada dabartinė 
administracija suččdino taksų 
mokėtojams virš $12.000,000.00.

Liaudies vadovams pastačius 
šiuos kandidatus, jie dar buvo 
atskirai nagrinėjami p. Howard 
W. Elmore, prezidento Sanitary 
Distrikto, apie jų tinkamumą 
ir atsakomingumą urėdų vieton.

Du metai atgal p. Elmore bu
vo išrinktas “trustee’ pasižadė
jimu, kad išraus usnis iš Sani
tary Distrikto lauko ir praves 
ekonomišką tvarką ant tvirtų 
pagrindų, nes tuomet dar Sani- ■ 
tary Distriktas buvo skandalin-1 
gam chaose. Užėmus prezidento i 
vietą, jis sėkmingai perorgani
zavo visą ištaigą, pastatydamas 
,ių ant finansiniai sveikų pama
tų ir sučėdydamas daug berei
kalingų išlaidu. Atgavus pasiti-1 
kėjimą ne tik pas žmones, bet, 
ir pas finansierius, bankierius 
k. t., išmokant punktualiai al
gas darbininkams ir kitas rei- j 
kalingas įstaigos išlaidas, p. I 
Elmore pasisekė gauti paskolą j 
nuo bankierių -- piliečių vada
vimo komisijos Strawn, sumo
je $525,000, apmokėjimui pro
centu Februarv 1.

Apie šį nuotikį štai ką vietos, 
anglų dienraštis “Herald-Exa- | 
m i nėr” šėko:

“Pasirodo, kad šviežiai apva
lytas Sanitary Distriktas, išim
tinai, tik vienas iš vietinių js-

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. l^afayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auhnm Avė. Tel. Blvd.

GRABORIUS 
718 West 18th Street

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Patarnavimas geras ir nebran
gus. Graži Koplyčia veltui

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

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai 
pigiai 
nauju diena ir 
nakti visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose 
Park 797

i r 
patar-

M u s u patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningą* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

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

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tu vės e visose mies
te ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui. 
3193 S. Halsted St.

Chicago. III
TeL Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------O-------

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, I1L 
-------O-------

----- o-----
Ofi»o Telefonas Vlrrlnla 0088 

Bes. Tel. Van Buren 6888
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 Ir 
fl iki 8 vakaro Nedaliom nno 10 iki 12 dle- ■4. Namų ofisas Nortb Sids 

3413 Frankiin Blvd. 
Valandos H :80 iki 9180 vakaro

Įvairus gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė,

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 Ir nuo 7 iki Ik

320*3201

parap., Gerbeniškių
Amerikoj išgyveno 22

Paliko dideliame nu-
pusbrolį Domininką 

o Lietuvoj

Lietuves Akušeres
MRS ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwhe 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

S. D. LACHAVICH
ŽMOGAUS

AKIS

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1928

Rez. 2359 S. Leavitt SU Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nėdė Ii o j pagal sutarti

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 0464

STANISLOVAS VAINORIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 19 dieną, 3:50 valandą po 
pietų. 1930 m., sulaukės 49 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių ap., 
Šaukėnų 
kaime, 
metus; 
liūdime 
Tulskį ir gimines, 
moterį Elzbieta, po tėvais Iva- 
navičaitė, 2 sūnūs — Stanislo
va ir Juozapą, dukterį Uršulę. 
Kūnas' pašarvotas, randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 24 diena, 9 vai. ryte iš 
Elideikio koplyčios i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kavines.

Visi A. A. Stanislovo Vaino- 
riaiis giminės, draugai.ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nulindo liekame,
Pusbrolis ir C. iminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel.'Yards 1741

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
masaage, electric 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Lietuvis Graborius ir 
Balsam notoj a*

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

A. K Rutkauskas, M.D.

taigų ^ilū3..^kniingiū.4>ardu6ti 
arba gauti paskolą ant laukia
mų taksu iš vietos bankų. P-as 
Strawn tik vakar pareiškė, kad , 
nors smulkmeniškai planai dar1 
nėra išdėstyti, vienok užtikrino1 
paskolą sumoje $525,000.”

Galop ne tik vien $525,000 
buvo paskolinta, bet dar 
$9,000,000 daugiaus bus parū
pinta laiks nuo laiko numato
miems reikalams.

Palyginkite šito biznierio (p. 
Elmore) administraciją Sanita
ry Distrikte su kitomis valdžios 
įstaigomis. Laikraščiai jau nuo 
senai skelbia negalėjimą išmo
kėti algų tūkstančiams darbi
ninkų kitų valdžios įstaigų. Štai 
Feb. 6, 1930, “Chicago Tribūne” 
dienraštis sako, kad 40,000 dar
bininkų negauna algų, kuriems 
miestas yra skolingas $11,275,- 
000.

Sąryšyje su garsinga Sani
tary Distrikto byla. Charles Į 
Evans Hughes, Mastei* in Chan- 
cery, Suvienytų Valstijų aukš
čiausio teismo, rekomendaVo 
Sanitary Distriktui užbaigti už 
brėžtus sanitariškus darbus. 
Kaštai tų pravedimų siekia j 
milžiniškas sumas — apie $35,- 
000,000.00.

Matant atvirą pasitikėjimą 
ypatoje p. Elmoro štai ką 
“Herald & Examiner” vietos 
dienraštis pareiškia:

■“Čikaga gali džiaugtis turė
dama toki liaudies tarną, kuris 
atstovauja Sanitary Distriktą. 
Butų pražūtis nesuteikti jam 
tuolygių ypatų jo pagalbon.”

Čikagos Tribūne ve ką pri
duria:

“Prezidentas San. Distrikto 
Elmore užkariavo pasitikėjimą 
piliečių, kviesdamas liaudį iš
rinkti tam tikrus kompetentiš- 
kus 5 kandidatus ant republi
koniško tikieto i Sanitary Dist
rikto Valdybą. Tai buvo žygis 
drąsos—pasiryžimo. Mes retai 
tesusiduriam su žmonėmis, ku
riems labiau rūpėtų žmonių įs
taigų gerovė, negu savas gar
bingumas.”

Pasiaukavimas dėl liaudies ir 
Įstaigos, kas privertė p. Elmore 
siekti politiško krėslo ir tų patį 
liaudies “pasiaukavimą” verčia 
jį remti (endorse) žmones, ku
rie duos tikrą garbingą atskai
tą savo darbais’ kaipo valdžios 
tarnai taksų mokėtojams. Pon. 
Elmore nuolankiai meldžia visų | 
gerbiamų lietuvių piliečių 
ti šiuos kandidatus Api 
1930:

Wm. G. Tegmeier 
Walter T. Quigley 
Frank J- Bilek 
Joseph \. Rhein

Povilas Andreshimas

V idikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose
Valandos nuo 8 iki
2 no pietų ir nuo
6 iki 9 vai. vok.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle už dyka egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančiu ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė, ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

4442 South YVestern Avenue
Tel. Lafayette 4146

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

Ofiso Tel. Kedzie 9482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd. 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny. 19—12 diena

Advokatai

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

IGN. J. ZOLP
-Bl C•>*

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1811

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 
vakarą, išskyrus ketvem 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
x -------O-------

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 20 d., 1:15 valandą, 1930 
m., sulaukęs 42 metų amžiaus; gimęs Svainiku kaime, Naujamies
čio parapijos, Panevėžio apskrityje. Amerikoj išgyveno 24 me
tus. Mirė palikdamas dideliame nubudime savo mylimuosius ir 
mylinčius, mylimą moįerį Dominę Andreshunienę, po tėvais Mika
lauskaitę, 2 sūnūs — Antaną 17 in. ir Anicetą 15 m. Amerikoj, ir 
broli Joną ir seserį Marcelę Bručiene Lietuvoj. Kūnas pašarvotas 
randasi 7240 So. Talman Avė., tel. Republic 9508.

Laidotuvės įvyks subatoj, kovo 22 dieną, 2 vai. po pietų iš 
namų Į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Povilo Andrekhuno giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Telefonas
Cicero 8724

1646 W. 46th St.

Telefoną* 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

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

Tel. Kenwood 5197
VALANDOS:

nuo 9 iki JI valandai ryte;
‘ ’ki 8 valandai vakare

j apart • šventadienio ir ketvirtadienio

Į . Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Den tįstas 

1712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

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

-------- O--------
Phone Frankiin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas diena 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas.
Syrevvicze Co.

I f

Graboriai . ir 
Balsam uoto jai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS DOMINE ANDRESHUNIENĖ, VAIKAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Kadžius, Telefonas 
Victory 4088.

SPECIALISTAS

Vladislovas Lokowski
♦

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 19 dieną, 1:55 valandą po 
pietų, 1930 m., sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Kuigalių kaime, 
Žeimių parapijoj, Kėdainių apsk. Paliko dideliame nubudime 2 
puseseres — Malvyna Medešiųs ir Liudvika Kušinskiene, 2 svogū
nai — Medešiųs ir Rušinskas. Kūnas pašarvotas randasi 4631 
So. Honore St. ,

Laidotuvės įvyks panedėly, kovo 24 dieną. -8 vai. ryte iš namu 
į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Vladislovo Lokovvskio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
PUSESERĖS, ŠVOGERIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius L J. Zolp, Telefonas 
levard. 5203.

jam

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Armitage 1749 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bidg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė. 

Cor. North Avė.

A. £ OLIS

R. A. VASALLE
(VASH.L'VS’K

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 Sk Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakaro. Neda
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Bou-

vi i

Pnnm 54

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Piatt Bidg., kamp. 18 st. 2 aukštas 
Pastcbekit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skir-

I Ekspertas tyrimo akių ir pritaikynjp 
akiniu

11801 South Ashland Avenue

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
pristatome į Visas Miesto Dalis

Vainikai
3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Rez. 6600 South Artesi&n Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street* 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t, 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

------- o—>—
J. P. WAITCHUS

ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullmah 5950 ir 6377

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioi nuo 10 iki 12 A. M.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

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

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Frankiin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930. ,

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

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

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

• Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 yal. 
vakarę. Nedėl. nuo U) iki 12 v. diena

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12,
Rez. Telonhone Plaza 8202

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAIS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 96*9

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St Room 73t
Tel. Central 6390. VaL 9—4- 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 8525

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Autiekos

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. Cup?er,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergei* 

8 iki 8 v. ▼. Utarninkai* Ir 1

Telephone Central 6929

F. W. Chemauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak,
Local Office: 1900 So. Union Ar*

Tel. Roosevelt 8710
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PRANEŠIMAI
Lunį p. A. Vanagaitis ruošia savo 

“Margučiui” dvimetines sukaktuves. 
, Jos bus 6 balandžio Lietuvių Audi

torijai. Ruošiama nauja programa 
tu dainomis. Pradžia 8 vai. vakare.

METINIS SOCIALISTŲ VAKA
RAS. — Konceitas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagos centralinės 
kuopos. įvyks Verbų nedėlioj, balan
džio 13 d., 6 vai. vakare. Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. 
Bus labai turtingas programas, da
lyvaujant “Birutės” ir “Pirmyn” 
Chorams^ “Birutės” Orkestrui, rusų 
teatr. kliubui “Majak” ir solistams, 
įžanga tik $1. Visi ir kiekvienas 
esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. — Komitetas.

PRANEŠIMAS

Tautiška Draugystė Lietuvos 
Dukterų rengia Draugišką Va
karienę kovo 22 d., 1930, Vil
nies svet., 3116 So. Halsted St. 
Pradžia 7 
me visus 
mai laika 
muzikos.

vai. vakare. Kviečia- 
atsilankyti ir links- 
praleisti prie geros

Komitetas.

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

IvairuM

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Ix>ng Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO
-------O------

BRIDGEPORT 
KN1TTING SHOP

Neriam vilnonius svetelius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankvti ir jsitikrinti 
mnsų prekių geruma. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486
------o------

PILĖS išgydomi be operacijos. 
Garantuota. Kreipkitės 4215 South 
Campbell Avė. arba telcfonuokitc 
Lafayette 8698.

Misceiianeous for Sale

GARSUS RADIUM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311.

A u to m o bi les
Buick 1030 — 01 Sedan----------$1.450
Euex 1020 Coupe rumble aeat ____ $550
Hudson 1030 sedan ............    $850
Nash 1028 Sedan — 5 pase. ---------- $005
Pontiac 1020 Coacb . , . . ................  $525
Bulck 1027 Sedan, 2 door------------- $305

50 kitų rerų karų
Duodame 10 dienų važinėtis bandymui. 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7186-38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara- -.^o— ----

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augs. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI Nash automobilius 
(4 durų, special 6), arba mainysiu į 
groserj. Virginia 1038.

6

ii

STUDEBAKER “PRESIDENT” 
VĖLIAUSIO MODELIO 

SEDANAS
Kad sukelti pinigų, paaukosiu 

tik už $500. Kainavo man $2,600
tiktai devyni mėnesiai atgal. Karas 
yra absoliučiai kaip naujas. Tai 
yra gražiausias karas Chicagoje. 
Jus turite ii pamatyti, kad įvertin
ti. Aš vartojau ji tik kelis šimtus 
mylių ir yra kaip diena aš ji pir
kau. Jis vis dar tebeturi dirbtuves 
garantiją. Jeigu jus norite naujo 
karo, būtinai pamatykite manaji. 
Tiktai $500 paims ji. Atsišaukite 
tiktai nedėlioj. 2116 North Spaul- 
ding Avė., Ist flat.

TIKRA PROGA
BUICK vėliausio modelio, 4 durų 

sedanas. Reikalas pinigų verčia ma
ne paaukoti. Vartojau visai mažai 
jY yra kaip naujas. Originalis geras 
užbaigimas, 5 praktiškai nauji bal- 
loon tairai, 4 ratų brekiai. Karas 
tiek pat ilgai tarnaus, kaip ir visiš
kai naujas, nes aš jo beveik ne
vartojau. Aš paaukosiu ji tik už 
$375. Atsišaukite bile laiku nedė
lioj. 2231 North Kedzie Avė. Ist 
flat.

NASH sedanas. Moteris turi pa
aukoti delei mirties šeimynoje. Ka
ras buvo vartotas visai mažai ir yra 
praktiškai kaip naujas. Negaliu pa
ti važiuoti ir paaukosiu tik už $275, 
2538 North California Avė., Ist flat.

Real Estate For SaleFurnished RoomsA u to molines Business Chances
Pardavimui Bizniai

NAUJIENOS, Chicago, TU. šeštadienis, kovo 22, 1930

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PROGA
STEARNS-KaiGL i vėliausio mo

delio sedanas. rriveisas parduoti 
kad uzuiOKeci morgicių ant savo na
mo. Vanojau tiK Keietą šimtų my
lių ir yra K.up diena išėjęs iš diro- 
tuvės. rauuKosiu jį tiktai už $475. 
As užmokėjau viiš $z,u0u tik V 
mėnesiai atgal. 1845 «oun Central 
raiK Avė., arti Uguen Avė., Ist 
xiat.

REIKALINGAS kambarys dėl pa
vienio, Marąuette ar Brighton Par
ko apielinkėj. Geistina butų su 
valgiu. Rašykite Box 1185, 1730 
S. Halsted St.

RENDON kambarys dėl vaikino 
ar merginoms; su valgiu ar be. 4053 
S. Artesian avė. Ist floor.

PARSIDUODA grosernė ir kend- 
žių storas. Priežastį pątirsit ant 
vietos. 3512 Lowe Avė. 

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

PARDAVIMUI grosernė, saldai
niu, cigarų, tabako ir kitu smulk
menų sankrova. 551 W. 18th St.

ruimture čc rixturės
llaKandai-Įlaisai__________

TRIJŲ šmotų mahogany skurinis 
seklyčios sekas. Kaip naujas, pigiai, 
reter Kyrne, 72ua Eberhardt Avė., 
1 Flanele ZOOV.

PARSIDUODA vargonai, auksinis 
laikrodėlis, nauja lova ir lentos, 
visados rasi namie. 1921 Ganaiport 
a ve. ist lir.

5 KAMBARIŲ fornišiai ir Radio 
ant pardavimo pigiai. Jeigu reika
linga, galima ir flatą sykiu renda- 
votį. LriezAstis — važiuoju į Lic- 

GaliYna matyti visą dieną.
B. ANDRUŠIS 
1121 W. 59 St.

cuvą.

Jburiulure Fiaiios
$10.00 ATLYGINIMO

Atsineškite š) apgarsinimą su sa
vim. Mes duosime jums $1U.OU kre-1 
Uito perkant $22b 5 šmotų tikro i
riešuto miegamojo kamb. setą, da- 
oar tiktai <>i2b, arba $98 valgomo
jo kamb. setą, dabar $69.

Šis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 
tinai.

iki kovo 10 d., jskaity-

VICTOR 
W. Lake Street4811 

Atdara kasdie iki 10 v. v., 
nedėliomiB iki 5 v. v.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

TUOJ AUS reikalingas salesma- 
nas pardavinėti išvažiojant duoną, 
turis patyrimo tam darbui ir mo
kantis anglu ir lietuvių kalbas. 
Kreipkitės New Procesą Baking Co., 
3401-5 S. Morgan St.

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

KAMBARYS ant rendos dėl mer
ginos; su valgiui ar be valgio. 1140 
S. Albany Avė.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinam; su ar be valgio. 
Visi patogumai. 20.36 W. 80th 1*1.

RENDON fomišiuoti apšildyti 
kambariai pavieniems ai' poroms, 
priešais Htimboldt parko. 3103 
Augusta blvd. Tel. Van Buren 6093.

RENDON kambarys 2 vaikinams 
arba vedusiai porai; su valgiu ar
ba gali patys pasigaminti. 3113 So. 
Halsted St.

RENDON kambarys vaikinui ar 
merginai, garu apšildomas, moder
niškai įrengtas; 1-mos lubos. J. Ge- 
rakaaskis, 7029 So? Artesian avė.

KAMBARYS rendon, su valgiu 
dėl vaikino ar merginos. 4639 So 
Roekwcll St. 2-ros lubos.

REIKALAUJA burdingierių, geri 
kambariai ir valgis, turi būt švarus. 
2746 W. Maypole Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.--------o-.--

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Išdirbta per daugeli metų. Su 
namu ar be namo. 246 So. 13th Avė., 
Maywood, III.

PARSIDUODA Restaurantas ir 
Rooming House. Renda nebrangi. 
Biznis seniai išdirbtas. Savininkas 
išvažiuoja ant ūkės, 1715 South 
Canal St

REIKALINGA janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas, nevedęs ir negir- 
tuoklis, 1548 Central Park Avė.

REIKALINGI yra shearmanas ir 
yardmanas. Patyrę. Ace Iron & 
Metai Co. 2348 S. Loomis St.

REIKIA shearmanų, patyrusių, 
geležies atkarpų yarde. Kreipkitės : 
Martin & Bulwa, 2034 Southport 
Avė.

Help VVamed—femait 
iiarbinmkią Keikia

REIKALINGA blaiva moteris prie 1 
namų darbo, kambarys, valgis ir už- ' 
mokesnis. 4557 S. Albany Avė. >

REIKALINGOS 2 jaunos mergi
nos už veiterkas į restauraną, 2 
Broadway, Melrose Park. Tel. Mel
rose Park 624, Klauskite Širmulis. i 
________________________________ i

REIKALINGA pastovi moteris ar J 
mergina, kuri galėtų daboti 2 metų ] 
vaiką ir apžiūrėti namus. Valgis, < 
guolis ir gera mokestis. Atsišauki
te i Restąurantą, 2517 W. 69 St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JUUVIATUITUVU 1^ -TuruT-rururur_ .r-,j-lrvinr 1 ę

DŽENITORIUS sirgęs ir netekęs ‘ 
darbo, ieškau ’ bildingo, mažu kas . 
galėtų parduot ir su kiek furničių. Ne j 
už daugiau kaip $100 i mėnesi. — . 
Didesnio nepajėgsiu apdirbti. Atsi
šaukite laišku į i

Naujienas, J
Box 1186, 1739 S. Halsted St. i

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU Stanislovo Baltraičio, 
yra labai svarbus reikalas. Prašau r 
greit atsiliepti., Walter Janulevicz, j 
1464 Indiana Avė., , Chicago, ' III. - 
Tel. Calumet 4448.

Partners Wanted 1
Pusininkų Reikia į

IEŠKAU eloak partnerio i mo
terų drabužių (eloak) biznį. Turi 
kalbėti lenkiškai ir angliškai ir 5 
biski kriaučiauti. Matykit savinin- 1 
ką. 5015 S. Ashland Avė. j

For Rent_ 1. . 1. 1. - _ 1.1 i-n. -u-u-u-uru . rvn. u j
IŠSIRENDUOJA pigiai garažas 1 

su visais patogumais. Žiemos lai- ] 
ku apšildomas, iš gatvės įvažiavi- 1 
mas. 3301 Wąllace St. Boulevard | 
7963.

. ANT RENDOS 7201-09 Constance 
Avė. gražiausioje South Shore apie
linkėj, 2-3 ir 4 kambarių apartmen- 
tai su visais moderniškais įrengi- 5 
mais, dykai elektrikos ice box’is; 1 
renda visiems prieinama. Tel. Hydc 1 
Park 10395. 5

PASIRENDUOJA namas, netoli 
miškuose, ant didelio kelio, tinka- ( 
ma vieta dėl užeigos. Lafayette 7219 ]

RENDAI 3 didelių kambarių fla- J 
tas. Apšildomas su garu, šaukite 
Hemlock 0750. \

PARDAVIMUI moderniškiausia, 
iriausiai įrengta bučernė, daranti 
delį biznį. Parduosiu ar mainysiu 
it prapertės. Telefonuokit • Repub- 
! 0080.

PARSIDUODA pigiai geras Road 
louse biznis, arti Chicagos, geroj 
ietoj. Parduosiu pigiai. Pardavimo 
riežastis — turiu 3 biznius. Savi- 
inkė A. šimulis, 2 Broadway, Mel- 
ose Park, III. Tel. Melrose Park

NEPAPRASTA PROGA 
Pardavimui garažas ir gąsdinu 
otis, naujas namas, garantuota 
,200 grynų pajamų i mėnesį. Su
ninkąs turi viską parduoti už 
1,000. Priims kiek ir mainais. Ne- 
aleiskite šio nepaprasto bargeno. 
atykit prie 37 ir Halsted gatvių.

PARDAVIMUI groserio, saldainių 
fruktų krautuvė su 4-riais pagy

nimu! kambariais, labai pigiai, 
ilima ir bučemę pridėti. Randasi 
ie bažnyčios ir dviejų didelių mo- 
rklų. Priežastis — lisra. 919 W. 
I St.

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda bučernė — 3657 
. Halsted. ir namas — 8645 
Jmerald, šalę tuščiai lotas, du 
)tai Evanstone. Parsiduoda šy
lu arba po vieną. Turi būti 
arduota šį mėnesį, nes išva- 
iuoju į Lietuvą.
šaukite:

Boulevard 0689

PARDAVIMUI pekarnė, geras biz- 
is, pragyvenimas užtikrintas, už 
usę kainos. 4513 So. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė, delica- 
ssen ir saldainių, geroj vi et oant 
impo. Renda yra pigi. Parda- 
mo priežastį patirsite ant vietos. 
10 W. 46 St.

PARDAVIMUI grosernė, 5 pagy
nimu! kambariai. Renda pigi, 
irduosiu pigiai. 4213 S. Campbell

PARSIDUODA grosernė ir Malt 
nd Hops Storas, geroje vietoje, 
iznis išdirbtas gerai, arti kito to
lo biznio nėra ir galima daryti ge- 
as biznis. Pardavimo priežastis — 
Navininkas išvažiuoja i Lietuvą.
Atsišaukit • ,

3234 W. lllth St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė Engle- 
voode. Pastebėtina proga, viliojan- 
is pasiūlymas atsakomingiems žine
lėms. šaukite Pullman 3236 po 6 
•ai. vakare.

PARSIDUODA Pop Cornų ir Ice 
•eam Storas, gražioj vietoj; pigi 
dna; šalę teatro. Savininką gali- 
a matyti nedėlioj po piet. 6842 S. 
icinę Avė.

PARDAVIMUI Oakland 1928 mo- 
del. Bėga kaip naujas. Pigiai, nes ranto.

IŠSIRENDUOJA Storas ir 5 
kambariai užpakalyje ir flatas 4 
kambarių, viršuj 5613 S. Racine Avė. 
Gera vieta dėl barbemės ir Restau-

CHILLI parlor pardavimui arba 
_ riimshi partnerį vyrą arba mote
rį. Biznis geras. Vienai sunku ap
sidirbti. 9333 Cottage Grove Avė.

nemoku pati važiuoti. 9333 Cottage Matykit subatoj po pietų ir ne- 
Grove Avė. dčlioj visą dieną.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gera vieta. Kiekvienas gali ge
rai pelnyti. Agentai neatsišaukit.

Lafayette 7219

PARDAVIM.UI cigarų, school supp- 
ly ir1 candy krautuvė, pigiai. Viena 
negaliu apsidirbti. Kas nupirks — 
nesigailės. 6529 S. Racine Avė.

3 PAGYVENIMAI — 
KAINA $3,000

Medinis namas ant cemento blokų 
fundamento, beismentas, 2 flatai po 
5 kamb. ir 1 du karmb., naujas plu- 
mingas, elektra, cem. ėlė. įmokėt: 
tik $1,500. Turi būti parduotas grei
tai. Randasi ant Emerald prie 35tos. 
Tik pamislykit! Cottage kainuoja 
daugiau.

S. L FABIAN & CO.
809 W. 35th St.
—<OL—

PAVASARIO BAR 
GENAI

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
EXTRA! EXTRA

Ar tamsta matei zuikį su 2 gal
vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo.

80 akrų ūkė, geri budinkai, 
žemė, pilna gyvulių, mašinų, 
teka, arti miesto, $4500.

95 akrų ūkė pačiame mieste,
riški budinkai, 20 karvių, 5 arkliai, 
7 avys, 6 kiaulės, pulkas paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, $8700.

200 akrų, gera žemė, geri budin- 
, arti

PARSIDUODA rezidencijos lotas 
pigiai, arba mainysiu ant automo- 
biliaus ar serų. 3214 S. Union Avė. 
2 fl. 

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

gera 
upė

dva-

PARDAVIMUI biznio prapertė 
randasi 4075 Archer Avė., 2 augš
tų mūrinis namas, duok savo pasiū
lymą. William C. Kašte. 

.... o- -.....

kai, miškas, sodnas, upė teka, 
miesto, $3000.

55 akrų ūkė, geri budinkai, 
mokyklos, $850, verta $2500,—

80 akrų ūkė, arti Michigan ežero, 
puikus sodnas, girios, vidutiniai bu
dinkai, $1700,

48 akrų ūko prie cementinio 
lio, gera stuba, puikus sodnas, 
ežero, ant didžiausio cementinio 
lio, kuris yra vienas kelias per vi
są U. S. Kaina $4000.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentwater. Mich.

arti

ke- 
arti 
ke-

148 akrai ant State Highvvay, ar- 
♦I Elgin ir Dundee, greta golfo lau- 
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ar mainymui fąr- 
ma Wisconsine, 130 akrų, 100 dir
bamos, likusi miškaą Ir ganykla. 130 
mylių nuo Chicagos. 4213 S. Camp
bell Avė. 1 lubos.

FARMA ir ĘESORTAS
Tik $2000 Įmokėjęs nupirksi 70 

akerių farmą ir resortą, prie ežero 
ir cementinio kelio, kur vasaros me
lu suvažiuoja daug žmonių. Labai 
gera, derlinga žeme, vaisingų medžių 
sodnas; 9 kambarių gyvenamas na
mas su muro skiepu, dvi barnės gy
vuliams, vištininkas, kiaulininkas, 
pieninė, malkoms dąržinė, cementi
niai takai apie namus, vėjinė van
dens pumpa — viskas gerame sto
vyje — tik eik ir gyvenk. Labai 
<raži apielinkė su 14 ežerų aplin- 
cui. Tiktai pusantros mylios nuo 
gelŽkelio stoties ir apie 6 mylios nuo 
didelio miesto; apie 100 mylių nuo 
Chicagos, Michigan valstijoje. Ver
ia virš $12,000, parsiduoa už $6,000. 
Turi būt parduota greitai, nes ren- 
dauninkas išsikrausto, o savininkas 
yra priverstas gyventi mieste, 
platesnių informacijų kreipkitės

J. ŠMOTELIS
7114 So. Campibel Avė. 

Chicago, III.

Exctiange—Mainai

Del 
pas

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, 
nius.

C.

farmas, lotus ir visokius biz-

P. SUROMSKIS & CO. 
8352 So. Halsted St.

Yards 6751

, MAINYSIU i bizni arba i mažą 
dzniavą namuką, rezidencijos na
mą, gerai apsimokanti — namas 
randasi Brighton Parke. Tel. Vir
ginia 1686.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

VERTĖS $11,000 UŽ $9,000
Savininkas turi parduoti į 10 die

nų už numažintą kainą, beveik nau- 
ą murnį namą 5 ir 4 kambarių; 
otas 30x125. Randasi netoli 
ųuette Park.

Greitai atsišaukite
SINKUS & CO.

6959 So. Halsted SL

Mar-

PARDAVIMUI 9 kambarių namas, 
75 pėdų lotas, 5 karų garažas. Bar
genas 3418 W. 61 Place, tel. Pros
pect 9883, ' I ii ai

TĖMYKITE!
PARDAVIMUI nauja 6 kambarių 

muro bungalow; kieto medžio išbai
gimas pagal naujos gadynės; karš
to vandenio šiluma ir kiti paranka
mai; randasi Marųuette Park Lie
tuvių apielinkėj. 
pardavimui $8,500, 
verta $10,000.

REIKALINGAS namas mainyti į 
bizniavą lotą. Namas* gali būti bile 
koks nepaisant vietos. Reikale sa
vininkas duos priedo pinigais.

MAINYMUI vieno augšto beveik 
naujas bizniavus namas su štoru ir 
5 kambariais; karšto vandenio šilu
ma ir kiti parankumai. Savininkas 
mainys į 6 kambarių bungalow ar
ba dviflatL 
Atsilankykit dieną ar vakarais pas

JOSEPH YUSHiKEWITZ
3647 Archer Avė.

1 blokas į rytus nuo Western Avė.

Kaina greitam 
įmokėt $1,500,

KAMPINIS 6 kamb. namas, 3 lo- 
ai, Berwyn, III., parduosiu pigiai ar* 
ba mainysiu ant muro namo Chica- 
goj. F. Paul, 4227 S. Campbell Avė.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, kaitų 
su tuščiu kampiniu lotu. Mainysiu 
ant murinės bųngalovv. Atsišaukite 
nedėlioj 6104 S. Kenneth Avė.

AšTUONIŲ kambariu medinis na
mas, visi dideli šviesus kambariai, 
5 miegamieji kambariai. Vi bloko 
nuo gatvekarių. Cemento pamatas, 
fumaso šiluma. Kaina $5500. Leng
vi išmokėjimai.

5743 S. Elizabeth St.
tel. Normai 7888.

PARDAVIMUI keturių kambarių 
mūrinis namelis. Basementas. Fur- 
nasu šildomas. Geras pirkinys. Pi
giai. 3241 S. Springfield Avė.

MURINĖS bungalows naujos 5 ir 
G kambarių, n e tu Ii Marąuette Parko. 
Savininkas priims j mainus nedideli 
namelį. Pašaukit Hemlock 3699.

PELNAS IR PARANKUMAS!
Mūrinis namas, geriausioj vietoj 

lietuviams, Bridgeporte, ant Eme
rald prie 32ros, 2 Datai po 5 kamb., 
maudynės, elektra, visas naujas plu- 
mingas, mūriniai porčiai, cem. ėlė, 
Kaina tik $4,500. Turi būti par
duotas greitai. įmokėt tik $1,500, 
likusius $25.00 j mėnesį.

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

DIDELIS BARGENAS
2 flatų mūrinis, 5 ir 6 kambarių, 

fumasu šildomas* elektra ir mau
dynės; pajamų $75 i mėnesi. Par
duosiu labai pigiai, arba mainysiu 
ant mažo medinio namo.

5814 S. May St.

$300 CASH
po 4 
vene-

2 augštų mūrinis, 2 
kambarius flatai. Plytų 
ra. Karštu vandeniu šildomas. 
Brighton Parke. Kaina $5,500. 
$300 įmokėti, likusius lengvais 
išmokėjimais.

Šaukite
Lafayette 6738

TIKRI BARGENAI
BRIGHTON PARKE
2 augštų mūrinis namas, tu

rintis 2 po 4 kamb. apartmen- 
tus, beveik naujas, $1500 įmo
kėti, likusius lengvais išmokė
jimais.

Kaina $7,850

2 augštų mūrinis namas, tu
rintis 2 po 4 kamb. apartmen- 
tus, viškos ir beismentas, ir 
2 karų garažas, arti Marųuette 
Manor. $1500 įmokėti, likusius 
su jūsų renda.

Kaina ^lO, 300

4 kamb. mūrinis bungalo,w, 
tik ką užbaigtas, karštu van
deniu šildomas. Tik $750 įmo
kėti. i

6 kamb. medinis namas. $500 
įmokėti.

Kaina P,750

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

Kampas Archer & South 
California Avenues

PRIVERSTAS esu — parduosiu 
už pusę kainos bizniavus lotus, ar
ba mainysiu ant groserio. šaukit 
F, Ridland Republic 1861.

5 flatų muro naujas namas, 5 ir 
kamb., 3 miegruimiai, karštu van

deniu atskirai apšildomas, viškos, 
garažas ir kiti modemiški įrengi- 
gimai. 
Parko, 
įmokėt $3500. 
ant bungalow arba~cottage.

Bizniavas naujas muro namas, 5 
flatai ir 2 štorai. Randasi ant 69 
Št. lietuvių apgyventoj tirštai ko- 
lionijoj. Kaina tik $32,500. 1
mortgečius $18,000. Mainysime ant 
seno namo.

6 kamb. bunRalovv, karštu vande
niu apšildoma, 2 karų garažas, 32x 
125 lotas. Randasi arti Marųuette 
Parko. Savininkas priverstas ati
duoti tik už $6,800. įmokėt $1500.

Kampinis biznio naujas namas, 
didelis štoras ir 7 flatai, Randasi 
ant 69 St. Mainisime ant išmokėto 
seno namo-

2 flatai po 5 kamb. atskirai ap
šildomas, viškos, apdirbti porčiai ir 
kiti moderniški įrengimai. Randasi 
Brighton Parke. Mainysime ant 
seno namo arba parduosime tik už 
$12,500.

Medinė cottage ir 50x125 lotas 
randasi arti 69 St. ir Western. Kai
na $6300. įmokėt $1500.

Biznio naujas namas, didelis Sto
ras, 3 flatai ir 2 karų garažas. 
Randasi ant 59 St. Kaina tik $28,- 
500, geri morgičiai. Mainysime ant 
seno namo. >

Taipgi turime keliatą gerų farmų 
ant mainų. Malonėkit kreiptis dėl 
informacijų pas

K. J. MACKE & CO. 
(MACIUKAS) 

2433 W. 69th St.
(Kampas Artesian Avė.)

Tel. Prospect 3140... p .„n, m

5

Randasi arti Marųuette 
(Kaina tik $12,500, 

Taipgi mainisime

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI 

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidenciją ir garažą, 
cementiniu įvažiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge
lis stylių. Apsimokės jums ištirti.

E. E. BJORK, 136 Merrill Avė., 
Park Ridge, telefonas 690 

-------O——

JŲS GALITE PIRKTI ŠĮ 
HARVEY NAMĄ

Už šimtus dolerių pigiau jo tikro
sios vertas. Savininkas nėra bu- 
davojas, ar real estate bizny ir yru 
priverstas parduoti.

Bungalow turi 6 didelius kamba
rius gerų plytų konstrukcijos, 2^2 
metų senumo, fumisu šildoma, lotas 
30x125, Illinois Central elektrikinė 
transportacija. 32 minutės i vi- 
durmiestj. Nereikia taksų mokėti 
iki 1931. Pirmas morgičius $4750. 
Parduosiu už $7750, su tiktai $500 
{mokėjimu. Esant didesniam {mo
kėjimui kaina bus dar žemesnė. Pa
matykite patys prie 15727 Paulina 
Avė., Harvey, arba telefonuokite

BAGDONAS
Harvey 1757 arba Central 4801

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

DIDELIS BARGĘNAS. Pardavi
mui 4 fintų kampinis namas 58 ir 
Washtenaw. Savininkas M. Obraitis. 
6000 S. Campbell Avė., Chicago. 
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TURIU 2 augštų medini namą, 
2139 S. Halsted St. Didelis štoras 
apačioj ir 7 kambarių flatas viršuj. 
Parduosiu pigiai. Be brokerių. Šau
kite savininką tel. Victory 1191.

.... - ■ ............................ M

PAUKŠČIAI PRADEDA RŪPINTIS 
APIE LIZDUS

Ar nelaikąs žmonėms pasirūpinti 
apie namus.

1) 6 kambarių gričiute geram sto
vyje, ant 80 pėdų loto, be beizmen- 
to, netoli 55 ir Crawford Avė., 3 blo
kai iki Archer Avė. karų linijos, 
liktai $2,500.

2) aukščio medinis namas; 4 
pėdų beizmontas, 4 kambariai apa
čioj ir 2 viršum. Galima pataisyti 
2 flatus. Lotas 60 pėdų. Visi 
assesmentai užmokėti apart gatvės 
cementavimo. 1 morgičius $1,500. 
<aina tik $4,800, apie Crawfgrd ir 

59 gatvės.
3) 2 fl. 5 ir 5 kamb. mediniu ant 

conkryto 
jeizmonto cementuota, fomisu ap
šildomas, 2 karų garažas. 
*0x125, geroj vietoj.
auko neblogai išrodo, bet viduj 

reikalingi dideli 
Žemė

tvirto pamato. Dalis

Lotas 
Namas iš-

labai sunaikintas, 
pertaisymai. Kaina $5,300. 
;en verta ąpie $5,000.

Gera proga žmogui mokančiam 
>asitaisyti. Namas randasi netoli 
>3 ir Kedzie Avė. Graži vieta, se

nais dideliais medžiais apsodinta.
4) Turiu daug kitų bargenų viso

se miesto dalyse.
V. MISZEIKA, 

1739 S. Halsted Tel. Roosevelt 8500

DIDELIS BARGENAS

Gražus naujas mūrinis 
namas, 2 po 5 kambarius 
pagyvenimai, angliškas aug- 
štas skiepas, stikliniai por- 
čiai, vėliausios mados įtai
symai, kaina tik $10,800; 
$1,500 įmokėti, o likusią pa
skolą lengvomis išlygomis. 
Namas randasi 932 W. 34 
PI.

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St

PAVASARIS ATĖJO
Daug žmonių ieško gerų 

l’latų dėl rendos. Patartina 
pamatyti M. J. Kiro naujų 
namų flatus. Tie flatai yra 
su vėliausios mados įrengi
mais. Jų kainos: $20, $37,

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St

MŪRINIS namas 2 pagyvenimų 
garu apšildomas. 2 karų garažas, 
varduosiu už $12,500. 5931 South

Albany Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niška mūrinė bųngalovv, karštu van
deniu šildoma. Pigiai. Hemlock 
2341.

PARDlAVIMUI mūrinis 2 po 6 
camb., 2 karų garažius, su visais 
taisymais, parduosiu už pirmą pa

siūlymą, nes einu i bizni. 2920 
Emerald Avė.

SOUTHWEST SIDE 
BUNGALOW

Už milžinišką sutaupimą. 
štai yra proga įsigyti puikią 

kambarių modemišką, be-6 
veik naują murinę bungalo\v 
už kainą, už kokią jus niekad 
lygios negausite.

Randasi 5551 So. Trumbull 
Avė., yra arti greitai augančio 
lietuvių distrikto, mokyklų, 
bažnyčių. Bušu ir Kedzie Avė. 
•gatvekarių transportacija. Ga
ru. šildoma, ąžuolu trimuota, 
visi pagerinimai įvesti ir UŽ
MOKĖTI. 2 karų garažas.

Savininkas, kuris nėra sta
tytojas ir nėra real estate biz
ny, yra priverstas parduoti. 
Priims $8250, su $500 cash; 
arba jeigu jus turite daugiau 
įmokėti, kaina bus žymiai su
mažinta. JUS TURITE VEIK
TI DABAR. Telefonuokite tuo- 
jaus. Mr. BAGDONAS, Phone 
CE»NTRAL 4804.

EXTRA! PAVASARI
NIAI BARGENAI

Biznio namas, randasi Brighton 
Parke, Storas, 5 rum. iš užpakalio. 
Savininkas priverstas parduoti su 
dideliu nuostoliu. Priežastis — liga. 
Kaina — $6,500.00.

Hardvvare Storas, biznis labai ge
roj vietoj, daro gerą biznį per 10 
metų. 6 rum. viršuj, karšto vande
nio apšildomas. Priimsiu į mainus 
nuo bungalow iki 8 flatų didumo. 
Yra proga nopntiems pinigų teisin
gai ir lengvai uždirbti. Pamatyk 
šį pasiulinimą. Busi dėkingas.

štbras, bučernė ir groserne. 3 fla
tai, 3 karų garadžius, mūrinis na
mas, gteroj ir gražioj vietoj, Mar- 
ųuette Park. Norinčiam geram biz
nieriui būti nepraleisk šios progos. 
Priimsim i mainus nųę bungalow iki 
6 flatų.

Ant 63čios gatvės, didelis Storas 
ir 2 flatai ant viršaus. Parsiduoda 
labai nužemintą kaina. $10,000 pi
giau, negu kainavo pastatyti. Biz
nieriui gera proga. Matykite grei
tai šitą bargenp. Priimsim ką ma
žą ant mainų.

Mes turime šimtus mainų visokių 
pasirinkimų, kurių čia negalima su
talpinti. Norintiems mainyt, pirkt, 
parduot, su bile kokiais bizniais, 
mes greitai ir teisingai patamaujam. 
Atsišaukit.
Paul M. Smith & Co<

4425 South Fairfield Avenue 
I^afayette 0455

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
mažo namo, 10 kambarių bungalow, 
karštu vandeniu šildoma, 75 pėdų 
lotas. 1 blokas nuo gatvekarių lini
jos, 4 karų garažas. R. I. geležk. 
stotis. 9436 S. May St.

PARDAVIMUI bargenas — 9 
švarių kambarių cottage ir 2 karų 
garažas. Mažas {mokėjimas, liku
sius kaip renda. Arba mainysiu 
ant mažesnio namo ar štoro. 8807 
S. Halsted St.

BUNGALOW 7 kambarių, 2 karų 
garadžius, lotas 50x125, parduosiu, 
arba mainysiu j mažesnę bungalow 
arba i ką 
$22,000. 
nos.

jus turite. Kainuoja
Parduosiu žemiaus kai*

6557 So. Tai man Avė.


