
The First and Createfit Lithuanian Daili) tn America

NAUJIENOS 
tN« ILlYMUANUH DhM.V H<W«

/•ItifHBD dY 2JU LilflfU ANl A.N PJBUSH1HC CO., INC.J
£?39 Soutk Strett, Cfeica^J, Hlmoia »

TsUshon* Roo»i»«it $300

Firmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XV

Lietuvių lenkų dery 
bos Kaune be vaisių

Lietuviai atmetė lenkų pasiūlymą dary 
ti nepuolimo ir arbitražo paktą

DERYBOS BUS TĘSIAMOS VARSAVOJE
VARšAVA, geg. 14. [AP]. 

Varšuvos laikraščiai sako, kad 
lenkų lietuvių derybos Kaune 
nedavusios nė jokių konkrečių 
vaisių, kadangi lietuviai atme
tę lenkų pasiūlymą daryti ga
rantijų paktą, pagrįstą Tautų 
Sąjungos aprobuotomis sutarti
mis, iš savo pusės neduodami 
jokių kontr-pasiulymų.

Manoma, kad derybos bus 
vėl pradėtos po Tautų-Sąjun
gos tarybos susirinkimo birže
lio mėnesio gale.

Lenkų Holovko apie de
rybas Kaune

VARŠAVA, geg. 14. [PAT]. 
— Pasikalbėjime su lenkų te
legrafo agentūros atstovu, Ho
lovko, delegacijos deryboms su 
lietuviais Kaune pirmininkas, 
pasakė, kad svarbiausias kon
ferencijos Kaune rezultatas 
esąs tas, kad senoji pažvalgų 
apsikeitimo notomis, arba per 
trečiąją šalį, procedūra buvus 
pakeista betarpiškais pasikalbė
jimais ir pozityviomis diskusi
jomis. Iš to kyląs geresnis vie
nų su antrais susipratimas, ku
ris pašalinąs nepasitikėjimą ir 
klaidingą opiniją, kilusius dėl

15 žmonių užsimušė 
autų ir traukinių 

kolizijose
EBIE, Pa., geg. 14. — Ties 

Espyville, netoli nuo čia, vakar 
du automobiliai susidūrė su pa- 
sažieriniu Pennsylvania trauki
niu ir tose kolizijose astuoni 
asmens buvo užmušti, o penki 
pavojingai sužeisti.

Abudu automobiliai lėkė la
bai greitai ir važiuotojai, ma
tyt, nepabojp, kad čia pat buvo 
Jjesiartinąs 'greitasis traukinys.

5 užmušti, 6 sužeisti
VVILMINGTON, N. C., geg. 

14. — Penki asmens buvo už
mušti, o kiti šeši pavojingai 
sužeisti, Atlantic Coast linijos 
pasažieriniam traukiniui užga
vus rnotorbusų, kuriuo jie gri
žo namo iš pikniko. >Ielaim€ 
atsitiko ties Braswells.

Du užmušti Rockforde

ROCKFOBD, Ilk, geg. 14.
Savo automobiliu įlėkė į prekių 
traukinį, užsimušė vietos pilie
tis Charles Sheldon ir F. Shoc- 
maker iš \V i n nei rago.

Ūkininkų Sąjungos va
das pabėgo su pinigais

KAUNAS. [MVŽ], — Liet. 
Aidas 69 N r. pranešė, kad pa
bėgęs Rokiškio ūkininkų s-gos 
dir. Rimša, kuris išsinešęs 11,- 
300 litų pinigų.

“Musų Vilniaus žinios” 
neša, kad Rimša išsinešęs 
89,000 litų. Tarpe nukentėju
sių yra Klai|>ed(>s pirkliai, Ro
kiškio bankelis ir kita.

pra- 
apie

DU
NUSIŠOVĖ POLICININKAS

BRITŲ LAKŪNAI 
MUŠĖ

UžSI-

KAUNAS. — Balandžio 20 
Panevėžio miesto policininkas 
K. Kavaliauskas, nusišovė. Iš 
palikto motinai laiško, nusižu
dymo priežastis neaiški.

Kaina 3c.

stokos per daug metų betar
piško kontakto tarp abiejų val
stybių. Lenkijos pasiūlymas 
daryti nepuolimo paktą padarąs 
galą lietuvių kaltinimams, jo- 
gei Lenkija tykojanti pulti Lie
tuvą. Bet jei Lietuva tą pak- 
ą pavartosianti Vilniaus klau

simui kelti iš naujo, tai sena 
istorija vėl atsikartosianti.

Derybos busią tęsiamos Var
šuvoje

Lenkų delegacija jau grįžo iš 
Kauno. Paskui ją į Varšavą at
vyks lietuvių delegatas Zau
nius, idant toliau tęstų dery
bas Varšuvoje.

Varšaviškio laikraščio Epoka 
korespondentas turėjo Kaune 
interviu su Lietuvos ministerių 
pirmininku. Voldemaras pareiš
kęs, kad lietuvių lenkų pilna
ties konferencija įvyksianti 
Karaliaučiuje tuojau, kai tik 
trys komisijos baigsiančios sa
vo darbus Kaune, Varšuvoje ir 
Berlyne.

Praeitą šeštadienį lietuviai j- 
teikė lenkams savo atsakymą į 
pasiūlymą daryti Lietuvos Len
kijos nepuolimo ir i 
paktą.

arbitražo *iui dalyvaujant.
i *

Nori sumažinti at 
stovų buto narių 
skaičių Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
14. Kandidato j Meksikos 
prezidentus, generolo Aivaro 
Obregono, atstovai prašys, kad 
specialinė kongreso sesija, kuri 
šiandie susirenka, priimtų įsta
tymą, kuriuo atstovų buto na- 
lių skaičius hutų sumažintas 
ki 150, vietoj dabartinių 262. 
Taip sumažinus, kiekvienam 
’OO tūkstančių gyventojų tek- 
ų vienas atstovas.

Gen. Obregon pataria atsto- 
skaičių sumažinti ekonomi- 
su metimą i s.įos

Nobile pasirengęs vėl
skristi i aši/rali

KINGS ĮLANKA, Špicberge
nas, geg. 14. — Gen. Nobile di- 
ižablis Italia pasirengęs vėl 

skristi į žiemių ašigalio sritis, 
cai tik užstos palankus kelionei 
oras.

Columbijos universiteto 
studentas nusižudė

NFAV YORiKAS, geg. 14. — 
vliške ties Oregon miesteliu ra- 
lo medy pasikorusį Rolliną P. 
40wis, 19 metų amžiaus, Co- 
umbijos universiteto studentą, 
kurio jau visa savaitė buvo 
pasigendama.

įLesvis buvo neturtingas. Uni
versitetą lankė 
mas 
jas.

uždarbiauda-
restorane kaip patarnauto-

LONDONAS, geg. 
įeroplanui nukritus 
Sarum, Wiltshire,

4. — Jų 
ties Old 
užsimušė 

aviatoriai Gerald Underdoun ir
Daniel Thomas.
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Japonijos kariuomenė apkasuose palei geležinkelį laike manevrų. Dabar ji panašiai yra apsika
susi Tsinane, Chinijoj.

III. socialistai nomi 
navo kandidatus į 
valstijos valdžią

Konvencijoje Chicagoj guber
natorium nominuotas Wm, 
Cunnca. valstijos senatoriumi 
— George R. Kirkpatrick

CHICAGO, geg. 14. — Va
kar Labor Lyceum salėje įvyko 
IlliiiGis Socialistų partijos kon
vencija, gausiam delegatų skai- 

šioje konvencijoje tajio no
minuoti kandidatai į valstijos 
administracijos vietas atėinan- 
tkms rinkimams, būtent: gu
bernatorium — William Cim- 
nea; viceguliernatorium —Geor
ge Koop; valstijos senatorium •
— George R. Kirkpatrick; val- 

David
MacŲueigh; valstijos iždininku 

John \Vhiltlock; generaliniu 
prokuroru Morris Gold; 
stijes auditorium — A. 
Brcoks; kongresmanais 
large — Mrs. Florence
Kirkpatrick ir John Mahoney; 
trustisais Univcrsity of Illinois
— Mrs. Nancy Howe, Mrs. O’- 
Reilly ir M. Holusko.

sekretorium

vai;
M.’
at

Hali

torius Henry davė pranešimą 
apie socialistų darbuotę visa
me krašte ir apie įvykusią ne
senai Ne\v Yorke nacionalinę 
Socialistų partijos konvenciją, 
kurioj’ buvo nominuoti partijos 
kniiili.lėittii į Jungtinių 'Valsty
bių prezidentus ir vicepreziden
tus. Drg. Henry pranešė, kad 
socialistų partijos kandidatai, 
Norman Thomas į prezidentus 
ir James Maurer į viceprezi
dentus, bus padėti ant baliotų 
beveik visose 48 valstijose. 45 
valstijose jau yra užtikrinta; 
yra vilties, kad likusiose trijose 
valstijose taipjau pavvks išsta
tyti. < > > ; :

Birželio 10 dieną Chicagoje 
ivyks milžiniškas socialistų pik
nikas Riverview parke, kuriame 
dalyvaus, atvykę, ir socielistų 
kandidatai į prezidentus, Nor
man Thomas ir James Maurer, 
ir atvirame ore laikys kalbas.

MERGAITĖS LAIMĖJO STREI
KĄ DEL KOSMETIKŲ

HAVANA, Kuba, geg. 14. — 
Aukštesnės mokyklos mokinės 
buvo sustreikavusios dėl to, 
kad joms užgynė vartoti kos
metikas — miltelius, raudony- 
mus lupoms ir veidams, etc. 
Streiką jos laimėjo, ir dabar 
galės vėl gražintis.

Senatorius King- ragina 
J. V. duoti Haiti ne

priklausomybę
NEW YORKAS, geg. 14.

All-America^ Anti-imperialist 
sąjungos surengtame mitingo 
protestui prieš Jungtinių Vals
tybių politiką Haiti ir Nikara- 
guoj vienas vyriausių kalbėto
jų buvo Jungt. Valstybių sena
torius Wm. King (dem., Utah). 
Šen. King savo kalboj ragino 
Jungtines Valstybes suteikti 
Haiti respublikai visišką sava- 
rankybę ir nepriklausomybę.

Dar parduot miško už 3 
milionus litų

KAUNAS.
ūkio ministerijoj teko sužinoti, 
kad balandžio mėn. 18 ar 25 d. 
ir gegužės 2 d. skiriamos 
žytynės Kaune, kuriose 
parduota papiginto miško 
džiaga išvežimui į užsienį 

[UB]. žemės

var
tus 
me- 
apie

100,000 kietmetrių už 3 milijo
nus litų. Anksčiau įvykusiose 
varžytynėse parduota miško į 
užsienį už 3 su puse miliono li
tų. Iš viso per šį sezoną bus 
parduota už 7 su puse milijo
no litų.

Del gaisro 3,000 rusų li
ko be pastogės

MASKVA, geg. 14. —Sušovė, 
netoli nuo Riazanės, siautęs di
delis gaisras sunaikino 6(M> na
mų. Keletas asmenų žuvo ug
ny. 3,000 žmonių liko be pasto- 
erės.

Londone policininkais 
bus vėl tik milžinai

LONDONAS, geg. 14. —Lon- 
dono policijos vyriausybe nu
tarė policininkais vėl turėti tik 
milžinus. Nuo šio laiko policijos 
tarnybon bus priimami vyrai, 
nemažesni kaip 6-ių pėdų.

Chicagdi ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Debesiuota; galima laukti 
lietaus po piety ar vakare; ne
didele temperatūros atmaina; 
stiprokas, 
tų vėjas.

Vakar
tarp 52°

Šiandie

daugiausiai pietų ry*

temperatūros buvo 
ir 63° F.
saulė teka 5:30, lei

džiasi 8:02. Mėnuo teka 3:36 
ryto.

Kinijos nacionalistai 
atmetė Pekino pa

liaubų siūlymus
Pareiškia, kad mielai pradėsią 

taikos derybas su šiauriečių 
vyriausybėmis, jei čang Tso- 
linas pasitrauksiąs

valdžios- 
atmesti 
maršalo 
siūlymą

pavojaus,

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 14. 
-- Kinų nacionalistų 
taryba nutarė galutinai 
Pekino diktatoriaus, 
čang Tsolino, paliaubų 
akivaizdoje japonų 
pareiškus, kad tasai šiaurės Ki
nų militaristas nieku budu ir 
jokiose aplinkybėm negalįs būt 
priimtas į Kuomintango (po
litinės nacionalistų partijos) 
eiles.

Nacionalistų valdžia tečiau. 
sako, kad jei maršalas čang 
Tsolinas sutiksiąs pasitraukti, 
jai Kuomintangas mielai pradė
siąs taikos pertraktacijas su 
lengtieno (šiaurės Kinų) civi
linėmis ir militarinėmis vy
riausybėmis Kuomintango prin
cipų pamatu, tai yra, kad visos 
jos pripažintų susivienijusių 
Kinų nacionalistų valdžios au
toritetą ir jos klausytų.

Nauji nacionalistų lai
mėjimai prieš šiau- 

x riečius
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 14. 

— Praneša, kad nacionalistų 
kariuomenė laimėjo naują di- 
\lę kovi} su šiauriečiais.

Generolo Jen Hsišano, miii- 

arinio šausi provincijos guber
natoriaus, kariuomenė sumušė 
Šiauriečių armiją, suėmė 7,000 
nelaisvėn su daug karo daiktų, 
rinklų ir amunicijos, ir užėmė 
Tsangčau miestą. Pastarasis 
yra pusiaukely tarp Tientsino 
r Tenčau. Tenčau buvo nacio
nalistų jau anksčiau užimtas.

Pietiečių armija dabar žy
giuoja į 'Hentsiną, kurį paėmus, 
Pekinas bus atkirstas nuo jū
rių, o jo diktatorius, maršalas 
čang Tsolinas, nuo savo bazės 
ir centro Mandžurijoje.

Amerikiečiai galės Lie
tuvoj pirkti žemės

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas nutarė suteikti paleng
vinimų amerikiečiams, norin
tiems įsigyti Lietuvoje nejudo- 
mą turtą. Amerikos lietuviai 
galės pirkti Lietuvoje žemės ir 
ją valdyti be jokių kliūčių, šis 
nutarimas liečia tik Amerikos 
lietuvius. Kitų valstybių pilie
čius nutarimas neliečia.
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Atlanto skridikus 
šaukia urnai grįž

ti į Vokietiją
MILWAUKEE, Wis., geg. 14. 

— Atskridusius iš CHicagos į 
MiEvaukee Atlanto skridikus, 
kap. Koehl, von Huenefeldą, 
vokiečius, ir maj. Fitzmauricc, 
airį, milvvaukiečiai pasitiko su 
didelėmis ovacijomis. Apie 1 va
landą dienos šiandie jie išskri
do iš čia j St. Louis.

Prieš pat išskridimą į St. 
Louis lakūnai gavo iš Vokieti
jos vyriausybės oficialinę kab- 
legramą, kuria jie raginami ko 
greičiausiai grįžti namo, nes 
“Vokietija nori jus pagerbti,” 
sakoma kablegramoj.

[Baronas von 
\ra m•>n?.'’chistas ir kandi i ii i- 
į reichstagą 
įvyks 
gūžės 26
Koehl i •• u grįžti namo var
giai begu ką padės monarchis- 
tų bylai rinkimuose: prieš rin
kimus jie nieku budu nebesu- 
skubs parvykti ir, kaip Atlan
tą nugalėję didvyriai,, sukelti 
entuziazmo balsuotojuose 
narchistų naudai.] -

Huenefeld

rinkimai 
'.i”tį -tk uadienį, ge- 
R<171.”.m.h.* j; i: knp.

• 4

mo-

Keturi asmens žuvo 
rančo gaisre

GREELY, Colo., geg. 1 I.
Netoli nuo La Šalie, Colo., gai
sras sunaikino Adolpho Maize 
rančo namus, kurių ugny žuvo 
taipjau Maize žmona, 31 metų 
amžiaus, ir trys maži vaikai.

Irigbyen išrinktas Ar
gentinos prezidentu
BUENOS AIRES, Argentina, •

^eg. 11. Įvykusių prieš kurį 
laiką prezidento rinkimų baisų 
skaitymas pagalinus vakar ta
po pabaigtas. Rinkimus yra 
didele balsų dauguma laimėjęs 
radikalų kandidatas Hipolito 
Irigoyen. Jis gavo 838,177 bal
sus prieš susijungusių jo opo
nentų 432,209 balsus.

6 žmones žuvo dėl 
vynio Čekuose

pot-

B R ATI S LA V A, Čec h oslova k i- 
ja, geg. 14. — Hoon upės van
denims išėjus iš krantų ir už
liejus didelius plotus, šeši žmo
nės prigėrė. Padaryta taipjau 
dideles materialinės žalos.

Turkų karipinkai turi 
tik turkes vesti

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, geg. 14. — Einant tuo 
paeiti įstatymu, kuris jau tai
komas diplomatiniam korpusui, 
nuo šio laiko kiekvienas tur
kų karininkas, kuris 
timtautę, bus tuojau 
iš tarnybos.

Ligšiol daug turkų 
karininkų, važinėdami studijuo
ti karo dalykų Vokietijoje, grį
ždavo vedę vokietes.

ves sve- 
paleistas

armijos

Lietuvis nukentėjo ae
roplano katastrofoj

' STEVENS I’OINT, Wis„ ge- 
gūžės 14. — Jų aeroplanui va
kar nukritus čia aviacijos lau
ke, pavojingai buvo sužeisti 
trys Mihvaukees aviatoriai, El- 
mer Francke, pilotas, Al. Wait- 
kus ir W. Juhre. Waitkaus su
žeisti viduriai ir trukęs pilvas.

KAUNAS. — Vilkaviškio ap
skrity keliose vietose yra daug 
pasiutusių šunų, kurie jau esą 
apkandžioję gyvulius ir žmo
nes. Kai kurie iš nukentėjusių 
gydosi Kaune, o kai kurie na
mie.

No. 116

31 partija dalyvaus 
rinkimuose į reich

stagą Vokietijoje
Pranašauja, kad rinkimus lai

mėsią socialdemokratai ir 
kad nauja valdžia veikiausiai 
busianti jų rankose

BERLYNAS, geg. 14. -Atei
nanti sekmadieni įvyksiančiuose 
Vokietijoje reichstago (parla
mento) rinkimuose dalyvaus iš 
viso trisdešimt viena partija, 
kiekviena su savo receptu, kaip 
turi būt vokiečių respublika val
doma ir tvarkoma politiškai, 
•konomiškai ir sociališkai.

Iš arti 40 milionų turinčių 
teises balsuoti piliečių, balsa
vime laukiama dalyvausiant 
įpie 30 milionų, jų tarpe mo
terų balsuotojų bus dviem 
milienais daugiau, nekad vyrų.

Dviejų grupių, būtent “Ne- 
vedėlių Gyvenimo Reikalų” ir 
“Nepartinių Žmonių Gerovės” 
partijų kandidatų sąrašai buvo 
rinkimų komisijos atmesti.

Kraštutinieji nacionalistai 
nuskilę į tris partijas: Luden- 
dorfo-Hitk rio fašistinę “tauti
nių socialistų darbininkų parti 
ją”, “rasių bloką” ir “vokiečių 
socialę partiją.”

Prieš stiprią katalikų Cent
ro partiją, kuri šiame reichsta
ge turėjo šešiasdešimt devynias 
vietas, protestonai dabar stato 
savo Evangelikų partiją.

Bendrai manoma, kad šiais 
rinkimais didžiausi laimėtojai 
jus socialdemokratai ir kad 
naujame parlamente jie bus di
liausia jėga. Socialdemokratai 
veikiausiai kontroliuos ir nau
jąją Vokietijos valdžią.

Dabartinės valdžios nariai, jų 
tarpe kancleris Marx ir užsienio 
reikalų ministeris Streseman- 
aas, savo kandidatūras yra 
taipjau pastatę. z

V alsčiaus sekretorius
norėjo sudeginti bylas

KAI NAS. — Balandžio 18 d. 
Panevėžio apskr. Velžio vals. 
raštinėj kilo gaisras, kurį pavy
ko sėkmingai likviduoti. Mat 
/alsčiaus sekretorius St. M. ta 
lieną turėjo persikelti tarny
bos reikalais į Ramygalos val
sčių ir šio valsčiaus bylas turė
jo perduoti naujam sekretoriui, 
i»et buvę trukumų. Nakties me
tu jis raštinei! prinešė šiaudų 
ir ant jų sukrovęs raštinės kny
gas apipylė žibalu ir padegė. 
Knygos nors apdegusios, išgel- 
bStos. N" vi s i kaltusis suimtas.

Keturi asmens prigėrė 
valčiai apvirtus

ODESSA, Mo., geg. 14. — 
Artimame ežere, jų valtelei ap
girtus, prigėrė keturi Kansas 
City jaunuoliai: Lorraine Mc- 
Clėllan, 19 metų amžiaus, jo 
zyresnis brolis Ernest, Miss 
Pearl Carlton ir Miss Kathe- 
ine Wciderman. Jie buvo iš- 
iyrę j ežerą pasivažinėti.

’LĖŠIKAI LAIMĖJO $10,000 
GROBIO

1NDIANAPOLIS, Ind., geg.
4. —Nuveikę sargą, trys plė

šikai išsprogdino Pettis Ihy 
ioods kompanijos saugiąją Sė
ją ir paspruko su tarp $6,000 
ir $10,000.

KAUNAS. — Vilkaviškio ap
skrity Sausininkuose vienas pi- 
'ietis vaišino svečius dropu. 
Norėdamas parodyti savo “jė
gą”, išgėrė kartu Čielą burnelę 
ir užduso. Nežiūrint padėtų pa
stangų -s- neatgaivintas.
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Medicinos žinios
It aso D r. Margelis

17 nuošimčių moterų pasilie 
ka bevaikėmis

NAŲJIENOS, Chicago, IH
Kiiirn ........... ■■ > ■> ... ...........  ■

Antradienis, geg. 15, 1928

penkioliką metų. Bet kitas Ii- Influenza labai greitai išsi-

dį turėjo, jis tačiaus tik 72 va
landas tegyveno. Manoma, kad 

mergaitės, taip ir

Kaip daug vedusiųjų Ameri
kos moterų lieka bevaikėmis, 
tai šitų klausima gana rimtai 
studijavo A. J. Lotka. Jis sako, 
kad tarp baltųjų Amerikos mo
terų net 17 nuošimčių niekados 
neturi vaikų. O priežastis pa
duoda jisai šitokias: Pasak jo, 
suvirsimi vienas .nuošimtis 
(1.2'<) moterų peranksti pasi
miršta, taigi negauna progos 
kūdikius gimdyti. Paskui, sako, 
du nuošimčiai vyrų peranksti 
numiršta, o dėl to jų moterys 
negauna progos motinomis lik
ti. Toliau, girdi, ir divorsai 
kalti, nes persiskyrę moterys 
ne labai vaikais tesirūpina; o 
tokių esą apie vienas nuošimtis 
(0.8'< ). Taigi, įel čia suminė
tų priežasčių net keturi nuošim
čiai moterų lieka bevaikėmis. 
Likusioms (13 nuošimčių), ži
noma, yra kitokios priežastys. 
Daugiausiai bene bus apsikre- 
čiamos lyties ligos, be to, ir 
šiaip jau visokios ligos. Paga
lios, reikia neužmiršti fakto, 
kad iš kiekvieno šimto tūkstan
čių (100,000) moterų tik sep- 
tyniosdešimt astuoni tūkstan
čiai, du šimtai ir septynios (78,- 
207) ištekėti gauna, vadinasi, 
apsiveda, o dvidešimt vienas 
tūkstantis, septyni šimtai ir 
devyniosdešimt trys (21,793) 
neapsiveda, taigi amžinai pa
nomis liekti.

bar. Dabar, sako, jau visai ne
abejotinai galima įrodyti, kad gonis, vaikutis, irgi panašią šir- platina, kaip matėme 1918 mo
va šitas, o ne kitas, yra to kū
dikio tėvas.

Šitos. pakol kas geriausios kaip šitos 
kraujo tyrimui, kad įrodyti tik- vaiko širdis nesivystė, netobule- 
rą tėvą, metodos patikrinimui, | jo, bet pasiliko žuvies 
1926 m. buvo tirta 2,000 vaikų. 
Tiktai vienas vaikas rodė, kad 
kraujo tyrimu šitoj kryptyj 
pilnai pasitikėti negalima, žino
ma, vienas iš dviejų tūkstančių, 
tai ne daug, bet ve teisme reiš
kia labai daug. Taigi legaliu 
žvilgsniu imant, “nuskriausti” 
vedusieji vyrai ir panelės šituo 
kraujo tyrimu pakol kas ne 
daug pasinaudoti tegali. Vis 
dėlto, 1926 m. buvusiame gan 
žymių mokslininkų ir legalės 
medicinos ekspertų susivažiavi
me (Diusledorfe, » Vokietijoj) 
prielankiai atsiliepta į kraujo 
tyrimą, idant neabejotinai įro
džius tikrąjį kūdikio tėvą. O 
tai aišku, kad neabejotinam tė
viškumo nusakymui kraujo ty
rimas ankščiau ar vėliau turės 
įsigyti visai nenuginčijamų le- 
galinėj medicinoj pilietybės tei
sių.

stovy j.

Influenza

žmonės su žuvies širdimi

širdies

labai

ir pradeda 
ligonis iš-

sirgdamas,

žy m us gy dy tujas-redak tor ius 
pasimirė

• Britanijos Medikalinį Žurna
lą visas mokslinis pasaulis žino. 
O tai veikiausiai dėl to, kad jo 
redaktorium buvo Sir I)a\vson 
\Villiams, kursai pagelbiniu re
daktorium buvo nuo 1895 li
gi 1898, kada jis užėmė vyriau
sio redaktoriaus vietą ir išlai
kė ją laabi žymioj aukštumoj 
net iki 1928 m. atsisakė redak
toriaus suolo šių metų sausio 
mėnesyje, o mirė vasario mėne
syje, sulaukęs 74 metų. Dide
liame medicinos moksle jo ži- 
nuotė buvo tokia plati ir gili, 
kad jis net ir vardą įsigijo — 
“beveik visažinantis”. Tai buvo 
ne tiktai mokslininkas, bet ir 
labai gabus literatas. O kaipo 
didelis protas, žinoma, ir spren
dimą ir toližvalgą gerą turėjo. 
Už tai jis ir pamatė didelį mo
kslininką Dr. Mackenzie’s as- 
menyje. Kada Dr. Mackenzie 
buvo paprastu provincijos mies
telyje gydytoju, tai nors ir la
bai gabus žmogus, vis dėlto mo- 
kslinyj pasaulyj maža kas te- 
paisė jo. Tik Dr. Williams 
pirmutinis Mackenzie’ą suprato 
ir kaip reikiant įvertino.

Ar kraujo tyrimu galima 
įrodyti tikrą tėvą

Žmogaus širdis paprastai tu
ri du prieširdžiu ir du skilveliu. 
Bet kai žmogus būna dar tik 
gemalo (embryono) ir tai labai 
mažyčio, pav. dviejų milimetrų 
arba dvidešimtos dalies colio il
gumo, formoje, tai tada jo šir
dis turi tik vieną prieširdį ir 
skilvelį. O tai panašiai, kaip ir 
žuvis. Gemalui beaugant, žino
ma, ir širdis didėja ir tobulėja, 
taigi ji pasidaro iš trijų kama
raičių, būtent, jau dviejų prie
širdžiu ir vieno skilvelio. Tai 
lygiai kaip ir varlės širdis, ku
ri paprastai turi du prieširdžiu 
ir vieną skilvelį. Vienok ge
malui vienval beaugant, viena
sai skilvelis tarsi pertvertas 
tampa, taigi dabar širdis jau ir 
beturi du prieširdžiu ir du skil
veliu, vadinasi, keturias kama
raites. Keturių kamaraičių šir
dį, reikia tiesa sakyti, turi ne 
vien tik žmonės, bet ir paukš
čiai ir aplamai visi žinduočiai.

Tai tieji apie širdį apskritai, vienodus apsireiškimus. 
O dabar, Dr. Wood ir Williams 1 
praneša, kad jiems pasitaikė du j 
ligoniai, kurie abudu turėjo tik 
dviejų kamaraičių širdį. Vienas i 
ligonis, mergaitė, turėjo širdį 
tik vieno prieširdžio ir vieno 
skilvelio. Ji dėlto išgyveno net 1

Influenza yra staigi ir 
limpanti liga. Prasideda kaipo 
paprastas šaltis. Po dienos 
arba dviejų dienų po užsikrėti
mo, žmogų pradeda šaltis krės
ti. Tuoj karštis užpuola ir 

I temperatūra augštai pakįla, 
; galvą, akis ir visą kūną prade
da skaudėti. Liežuvis pabals- 
ta, balta arba geltona medžiaga 
apsivėlęs. Kvapas prastas. 
Akys ašarotos, pulsas neregu- 

' Kariškas. Gerklę pradeda skau
dėti ir balsas apkimęs, prasi
deda čiaudėjimas ir kosėjimas 
ir iš akių ir nosies bėga. Glei
vinė plėvė yra įdegus. Ligonis 
greitai nusilpsta 
klejoti. Skreplių 
spiauna labai daug.

Lengva, influenza
gauti plaučių įdegimą. Bet kar
tais plaučių įdegimas su influ
enza prasideda. Reikia rimtai 
Itėmyti ligonio karštį, nes jeigu 
neapsistoja tai gali būti labai 
pavojinga.

Liga yra įvairių rųšių ir to
dėl gali užpulti bile kūno dalį, 
bet tankiausia kvėpavimo prie
taisas ir po tam nervų sistemą.

į trumpą laiką ši liga gali 
| užpulti daugybę žmonių, ir tuo
met tampa viena iš rimčiausių 
ir aršiausių epidemijų, šios li
gos mirties rata augšta, nes 

i nuolat ja daugybė serga. Pati 
liga retai veda žmogų prie mir
ties, bet turime atsiminti, kad 
influenza sergantį labai greitai 
gali plaučių uždegimas užpulti.

Kaip žodis “šaltis”, taip ir 
žodis “influenza” yra nesupran
tamas. bet vistiek nėra pasau
liui naujanybė. Kai kurie pa
prastą šaltį, slogą ir bronchitą 
vadina influenza. Gal todėl, kad 

; influenzos atsitikimai netur

tuose, kuomet pasirodė beveik 
visose civilizacijos dalyse. Tai 
buvo epidemiška influenza. 
Kuomet užpuola tik mažą viete
lę ir nedaug žmonių apserga, 
tai paidemiška. Jeigu pastoviai 
laikosi, tai Jau endemiška influ
enza.

Influenzos tikroji priežastį 
dar nežinoma, tik spėliojama^

Influenza praeityj puolė dau
giausia tarpe 20 ir 40 metų 
amžiaus, tai jaunus žmones. 
Maži vaikai ir seni mažai nu
kentėjo. Ši liga dabar beveik 
visada veikia, jeigu ne vienoje 
vietoje, tai kitoje.

1 Influenza galima užsikrėsti 
paprastai tiesioginiu arba ir ne
tiesioginiu keliu, vienam asme
niui nuo kito. Kiek yra žino
ma vanduo, pienas ir maistas 
neneša užkrėtimus, bet valgo
mo kambario įvairus daigtai ga
li būti užkrėsti. Užsikrėsti lą- 
bai lengva, nes liga be galo 
limpanti ir labai greitai ple
čiasi. .

| Kuotnet influenza žmogus ap
sikrėtęs, ji labai greitai jame 
išsivysto, kartais į dieną. Jau 
sykį influenza sirgus nereiškia, 
kad daugiaus ja nesirgsi.

Ši liga ne visada ir ne visus 
lygiai užpuola.

Su v. Valstijų Viešos Sveika
tos Biuras šiam sezonui duoda 
sekančius patarimus:

Nelankyk prigrūstas vietas. 
Geriaus pėkščiam į darbą eiti, 
negu važinėti karuose.

Buk šviežiame ore kiek tik 
galima.

Kvėpuok per nosį ir ne per 
burną. Nelaukj’k prastai vėdin
tas vietas. Pakelk langus na
muose ir darbo vietoj, jeigu ga
lima. Truputį per vėsus kamba- 
ris geresnis sveikatai, negu per 
karštas.

Gerai apsidengk einant gulti.

Vartok liuobus drabužius per 
dieną. Laikyk kojas sausai ir 
šiltai.

Nekosek ir neČiaudėk prie ki
tų; jeigu būtinai reikia taip da
ryti tai nors skepetaite apdenk 
burną.

Priprask rankas tankiai plau
ti ir nuolat laikyti švariai. Ne
dėk pirštų prie nosies ir prie 
burnos.

Nevartok kitų vartojamus 
abruąus, šaukštus, puodukus, 
stiklus, torielkas ir kitus indus.

Nelankyk influenza sergan
čius.

* Užlaikyk sveikatą — varto
jant užtektinai vandens iš lau
ko ir viduryje; valgant švarų, 
tinkamą maistą; miegant ma
žiausia septynias valandas kas 
dięn, reguliuojant vidurius. Ge
rai yra vartoti pasteurizuotą 
pieną ir lemonadą .

Nuolat buk linksmas.
(FLIS).

įdomi archeologija
Domicėlė, draugei: — Koks 

gražus tavo Katriute medalijo- 
nas? Kažin ką tu jame ne
šioji ?

Katriutė: — Savo vyro^plau- 
kus.

Domicėlė, iš nustebimo užsi
kosėjus: Vyro plaukus. Bet
gi jis gyvas,

Katriutė: 
bet galvoj 
plauko.

Nauji Rekordai 
Už Senus!
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Kas kad gyvas, 
neturi nei vieno

STOFFEL’S, Ine.
616 St.State St. 616 State

Ratine, Wis. 
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Retail. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

MŪRINIS arba MEDINIS
C 1 ft (mokėti — kiti lengvais

I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

iš-

Nemeskit šalin savo senus 
fonografų rekordus. Dabar 
jie yra jums ko nors verti!

Tiktai atveškite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri- 
mokėjimo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordu, šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

Mes turime didžiausį pa
sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, Columbia, OKeh, 
Brunsvvick, Vocalion, ir t.t.

Atveškite savo senus re
kordus šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuvė ma
loniai suteiks jums patarna
vimą. Veikit dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

piALTfi
<B.music shops yr

330 S. State St., Chicago
168 N. State St., Chicago

14 W. Randolph St., Chicago
1446 Broadway, Gary, Ind.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Apsaugokite Savo
Pinigus Įdėtus

Į Modelio T Fordą

Tol. Boulevard 0214
Plumbingf, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Nauji Okeh-Odeon lietu
viški rekordai — 10 colių 
ant abiejų pusių, kaina 75c. 

■Perkant sykiu 6 mes apmo
kame prisiuntimo lėšas.

ĮDAINAVO J. BABRAVIČIUS 

26058

THE Ford Motor Kompanija dirba naujo modelio auto* 
mobilius, bet ji vis dar didžiuojasi Modeliu T. Jinai no
ri, kad kiekvienas savininkas šio automobilio važinė
tų juom, kaip galint ilgiau su mažiausiomis išlaidomis.

IšradimasStebėtinas
Nuo Skaudamų Kojų

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

26057

Jau senai mokslininkai ieško 
būdų, kaip neabejotinai paži
nus tikrą kūdikio tėvą. O toks 
pažinimas, šiaip ar taip, būna 
gana dažnai labai reikalinga. 
Juk ne visai retai šeimose kyla 
visokių nesusipratimų, na, vy
ras ir išmetinėja pačiai, kaęl 
bene kūdikio tikru tėvu tik ne
sąs jos geras draugas, o jis 
pats, žinoma, jau tik iš vardo 
“tėvas”. Bet daugiausiai’ pa
našių ginčų atsiranda visai ne
vedusiuose. Paprastai sakant, 
Šelmis bernelis, nukniaukęs pa
nelės vainikėli, nenori imti jo
kios atsakomybės. Taigi, kaip 
ta panelė bando paimti jį už 
pakarpos, tai jis spiriasi, kad 
nesąs tikru tėvu ir gana. įrody
ti, žinoma, baisiai sunku, nes 
juk ta pati panelė galėjo ir ki
tam berneliui savo vainikėlį ati
duoti, tik kaip jau bėdoj, tai, 
žinoma, pulti tą, kuris geriau
siai jai patinka. Tokis puoli
mas, suprantama, dažniausiai 
eina didele\ byla. Ten ir ieško
ma visokių būdų, kuriais butų 
galima įrodyti tikras tėvas. 
Kraujo tyrimas jau senai tėra 
tebevartojamas, tik, žinoma, jis 
nebuvo taip tobulas, kaip da-

I ABĮAI stebinantis nuo skaudamų 
kojų išradimas. Prašalina min

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

j^FUlITCARf/35c
Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5

Tutiu 43 metą patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jeikit’ 
negalėjo jumis, išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilhas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. JOHN E. ZAREMBA
20 VV. Jackson BĮ v., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

90b W. 14 St., 2 blokai į vakarus ntto Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Akivaizdoje šitokio nusistatymo ir kadangi milio
nai automobilistų yra įdėję pinigų į Modelio T automo
bilius, tai Fordo Motor Kompanija vis dirbs to modelio 
dalis tol, kaip kad pats Henry Ford sako, kol tik “pas
kutinis Modelis T bus ;pasišalinęs nuo kelio.”

— Tenoras
Graži čia Giružė ir Atsigė
riau Arielkytės
Žydelis iš Vilkaviškio Mie
stelio ir 
Mergelės

ŠOKIŲ
Vilniaus, 
Eini ? Polka
Sesute,
Tinka, Polka
Vestuvių 
žiu Polk

Pas Darželį Trys

MUZIKA 
Valcas ir Kur tu

Valcas ir Visiems

Polka ir Jaunaved- 
a i♦

ANTANAS VANAGAITIS 
Sharkis, Trys Vyrukai Susi
tarė ir Sena Jaunystė 
Barbora ir Kad Nėr Alaus
KARIŠKAS BENAS

Graži, Polka ir Geltonplau
kė, Polka
Pirmo Pėstininkų Pulko, Mar
šas ir Senas Draugas, Mar
šas

ARMONIKA IR GITARA 
26050 Palangos, Vhlcas ir Vestu

vių, Polka
KOMIŠKI DIALOGAI

Sveikas idgonis ir Naujas 
Ziuponas f,
Laimė ir Nelaimė ir Bevai
kis
Scrantų Melagis ir šv. Ro
kus
Bevaikis pas Daktarą ir Šmi- 
kis Dainininkas

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BES OPEROS ARTISTAS, " 

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

26059

26056

26055

26053

26054

26051

26052

— J. Geležuna.s ir P. Bukšnaitis 
26049

26046

2CC43

26027

26028

26085

26040

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BES OPEROS ARTISTAS, 

£H. SULGINAS
26021) Visur Tyla ir Oi Berneli, 

Vientury (duetas — V. Gri
gaitienė ir Sodeika)

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

Katalogą prisiunčiam Dykai

JOS F. BUDRIK, Ine.
MUZIKOS KRAUTUVĖ

3417 S. Halsted St. 
Chicago, III.
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Daugiau kaip astuoni milionai Modelio T Fordų 
dar tebėra veikliame naudojime, ir daugeliu jų dar ga
lima važinėt dvejus, trejus bei penkerius metus ir net 
ilgiau.

Kad jus galėtumėte tuom kuo daugiausia naudotis 
per ilgiausių laikotarpį ir žemiausiomis lėšomis, tai mes 
primename, kad jus pristatytumėt savo Modelio T For
dų pas arčiausių Fordų pardavinėtojų, ir tegul jis ap
skaito, kiek jums kainuotų pakeitimas bile kurių dalių 
reikiąmomis naujomis dalimis.

' Jus atrasite, jog tai ekonomiškas yra dalykas taip 
padaryt, nes su mažomis išlaidomis, tuo budu, jus galė
site palaikyt arba padidint vertę savo automobilio ir 
gaut iš jo dar tūkstančius mylių patarnavimo.

Vis tiek, (kur jus gyventumėte, jus galite gaut tu
sias Fordo dalis tokiomis pat pigiomis kainomis, kaip ir 
pirmiau, ir žinot, kad jos yra padirbtos tuo pačiu budu 
ir iš tų pat medžiagų, kaip kad ir tos, iš kurių jūsų au
tomobilis buvo pradiniai subudavotas.

Darbo lėšos prieinamos ir viena nustatyta kaina 
yra imama už kiekvienų veiksmų, taip kad jus galite iš- 
anksto žinot, kiek tikrai jums lėšuos visas darbas.

Ford Motor Company
Detroit, Michigan
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ŽINIOS
Teatruose

Chicago teatre — pradedant 
gegužės 21 diena, bus rodomas 
paveikslas “Tire Yello\v Lily”; 
labai įdomus scenos vaizdas, 
pavadintas “The Boman 
Night”.

McVickers teatre jau antrą 
savaitę eina paveikslas “The 
Street <>f Siu”; scenos nume
riai.

Koosevelt teatre — šiuo laiku 
eina paveikslas “The Drag 
Net”; scenos numeriai.

Ori en tai teatre — paskilbęs 
džiazo orkestro vedėjas ir jo

šeštadienyje ir sekmadienyje 
didžiausios minios žmonių svei
kino vokiečius ir airį orlaivinin- 
kus, perskridusius Atlantiką ir 
atlankiusius šj miestą. Orlaivi- 
ninkai išlėkė į Milwaukee, VVis. 

a o »
George Ephgrove, 6550 Union 

avė., Modern Laundry kompa
nijos manadžerio padėjėjas tu
rėjo sustoti ant kryžkelės, ka
dangi raudonos šviesos neleido 
jam važiuoti. Tuo laiku autan 
įlipo neprašytas “svečias”. Re
volveriu grūmodamas jis palie
pė Ephgrovui į šoninę gatvę 
sukti, čia banditas atėmė iš 
Ephgrovo $1400 cash ir $200 
čekiais kompanijos pinigų, Ku
riuos jis vežė į Stock Yards 
banką padėti.

« » B
Vadinamieji forest preservus, 

t. y. Cook pavieto miškai užlai- 
Ikyti kainuoja pavietui j 600.000

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Pereitą savaitę teko matyti 
toks vaizdas. 83-čioje gatvėje, 
prie Union Avė., stovi būrys 
vaikėzų, kurių amžius galėjo 
būti 17-18 ar 19 metų. Eina 
pro šalį juodveidis vaikinas, to- 
kiojau pat amžiaus. Baltieji 
vaikėzai užkalbina jį. Juodvei
dis, matyti, vengia kivirčo; juk 
jis tik vienas, o čia visas būrys. 
Jis skubina greičiau ’ eiti. Vie
nas baltasis vaikėzų ima vytis. 
Juodveidis pasileidžia bėgti 
kiek kojos neša. Baltveidis irgi

buvusį Cohimbia 
teisių skyriaus dekaną, o dabar 
dirbantį New Yorko mokyklai 
socialės darbuotės, kad jis at
vyktų Rusijon ir padarytų pla
nus jų kalėjimų sistemai (to... 
plan their systeni of jails and

universiteto

APLANKYKIT

Niagara Falls
Tai mat kuo taip nudžiugęs 

buvo musų bolševikas.
—Reporteris.

Skilvio Suirimai Pir-
miausiai Pastebimi per 

Apsivėlusi Liežuvi

IR

orkestras duos programą, pava
dintą “Top o* tbe \Vorld” pra
dedant sekmadieniu, gegužes 
20 diena: kitokie scenos nume- t 
riai.

Uptovvn teatre — paveikslas 
“The Legion oi’ ll>e Condcm- 
ned” pradedant pirmadieniu, 
gegužės 21 diena; scenos nume
riai.

Ilarding teatre pradedant 
sekmadieniu paveikslas “The 
Big City”; scenos vaizdai.

Norshore teatre — Al Kvale 
sekmadienvje, gegužės 20 d., 
duos programą, pavadintą “Mis- 
sion Bells”; kitokie scenos nu
meriai.

Tivolit teatre — pradedant 
gegužės 21 diena bus “Taka 
Chance \Veek”.

Senate teatre — pradedant 
sekmadieniu bus rodomas pa
veikslas “Easy ('.ome, Easy 
Go”; scenos numeriai.

Autas, kuriuo važiavo Lester 
Shellberg, 35 metų, 811 Oakton 
st., susikūlė sp busu ties North 
Washtenaw ir Lunt avė. Pasek
mėj busas sudegė, o Shellberg 
neteko dešinies akies, kurią Sil
kei*>jo auto stiklai.

O O »
Keturi šimtai moteriškių, pri- | 

klausančių organizacijai, vadi- ' 
namai Big Sisters, priėmė re
zoliuciją, kuria pareiškiama 
protestas prieš sumanymą lai
kyti Chicagoje gražuolių kon- I 
testą. f

O o o
Teisėjas Wm. *V. Brothers I 

nusprendė išpildyti prašymą 
Chicagos advokatų asociacijos | 
sušaukti specialę grand (Įžiurę Į 
tyrinėjimui suktybių ir teroris
tinių žygių, papildytų laike pa
starųjų “primary” balsavimų. 
Valstybės gynėjas buvo labai 
priešingas išklausymui šios pe
ticijos. Grand džiurės advokatu ! 
bus generalis valstybės gynė-' 
jas Carlstrom.

Peoples Piumhing & 
Heating Supply So. 

4DO Milwaukee Avė., 
401 N. ilsintai 8t.

Haymarket 0075—0070

Pirkit nuo mu«’4 oleello kai 
nomla. Copper coli raainia *11- [ 
dytuvaa virtuvės boileriui. į 
$5.85 Klauskite Pono Musll

Naktimis Pūslės 
Silpnumas 

arba skausmai 
Prašalinami 
saugiai su 
SANTAL 

MII) Y Capsules 
Parduodama 

visose 
vaistynėse

doleriu metuose. Jie buvo iki 
šiol taip apleisti, kad reikėjo 
susidaryti specialiai piliečių ko
misijai, kuri ištirtų dalykų pa
dėti ir sulyg jos rekomendaci
ja butų padaryta reikalingi pa
gerinimai. Laukiama, kad arti
moje ateityje prasidės darbas. 
Manoma nesveikus medžius iš- 

i gydyti, iškasti šutiniai duodan
tys tyro vandens, apsodinti me
deliais tas vietas, kur medžią 
nėra. Nužiūrima, kad tinkamos- 

jnė šių miškų priežiūra sutau
pysianti piliečiams netoli 800,- 

OOO dolerių metuose.
» 3 »

Trustisai antros pasaulinės 
parodos Chicagoje 1923 m. pa
skelbė, kad paroda busianti ati
daryta birželio 1 dieną, 1933 
m. Nors galutinai nenutarta, 
kaip ilgai paroda bus laikoma, 
vienok manoma, kad ji nusitęs 
iki lapkričio mėnesio.

» 0!
Prapuolė Natalie Forsyth, 14 

metų mergaitė, duktė Dr. For
syth, metodistų bažnyčios tiky
biniam auklėjimui direktoriaus. 
Ji gyveno adresą 35 Ruth st., 
Hammond, Ind.

« » »
Chicagon atvyko generolas 

Sansanelli, italas, prezidentas 
federacijos visų aliantų karei
vių, dalyvių didžiajame kare. 
Jis priimta čia labai triukšmin
gai.

» O »
Julius Rosenwald, stambiau

sias šėrininkas Sears, Roebuck 
& Co., paaukavo c^ir $2,000,000 
fondui, kuris yra žinomas kaip 
Rosenvvaldo fondas. Dabar tas 
fondas siekia jau $20,000,000.

» v a
Trys banditai įėjo tabako 

krautuvėn adresu 945 East 47 
st., kurioje buvo kokie 20 žmo
nių. Visus sustatė pasieniais, 
veidais į sieną, apkraustė kiše- 
nius ir susikolektavę $563 ir 
laikrodėlius su žiedais, pąbėgo. 
Ta tabako krautuvėlė buvo kaip 
ir kokia demokratų partijos bu
veinė.

« » o
Komisija, skirta rūpintis pa

rinkimu vietų įvairioms pavieto 
įstaigoms, išnešė rekomendaci
ją pastatyti didžiulį trobesį, ku
riame viename galėtų sutilpti 
visi ofisai ir kambariai pavieto, 
miesto ir apeliacijų teismai.

neatsilieka. Lenktynės eina vi
su smarkumu.

Pagalios baltveidis pasiveja 
juoduką prieflalsted, stumia jį, 
parmeta ant šalygatvio ir ima 
spardyti; juodveidis nei nemė
gina gintis, stengiasi atsikelti, 
bet jo puolikas vėl permuša jį 
žemėn.

Pagalios baltasis paleidžia sa
vo auką. Prisiartiname ir mu
du su draugu. Klausiame, už 
ką jis mušęs tą juoduką.

Heli, jis užsitarnavo! —at
sako vaikėzas.

—Ką jis padarė? — stengia
mės iškvosti.

—Ar nematėt, kad juodveidis 
atkerta vaikėzas—jam čia ne 

vieta vaikščioti, anyhow! Tegul 
vaikštinėja savo distrikte.

Argumentas vaikėzui .išrodo 
taip tvirtas, kad jis nė neaiš
kina daugiau ir grįžta pas drau
gus, tur būt jausdamasis atli
kęs didvyrišką darbą.

Patraukėva ir mudu savo, ke
liu klabėdami, kad ne taip se
nas laikas dar kuomet išdykusi 
vaikėzai užkabinėdavo gatvėse 
tuos pačius lietuvius, kurie iš
rūdydavo šiek tiek panašus į 
“foreinerius”. Dabar jau nebe 
lietuvius puola, ale juodukus, 
ir dar gal būti vaikai tų pačių 
tėvų, kuriuos kadaise puldinė
davo airišiukai. Laikai mainosi.

Sekmadienio ryte teko būti 
Roselande, Aušros knygyne. 
Radau pažįstamą žmogų viduj. 
Išiskalbėjova. Įeina nepažįsta
mas man žmogus. Įlankoje lai
ko lapą “Chicago Herald and 
Examiner” sekfhadienio laidos.

—Kupreinšis šį ir tą apie Ru
siją, pasakojo, kad ten blogai, 
o štai ką jums rašo kapitalisti
nis laikraštis! prabyla įėjęs 
vyras.

žmogus triumfuojančiai pa
kiša laikraščio lapą mums.

—Skaitykit— sako jis— ar 
nemeluoja Kupreišis?

žmogus, matyti, pasijutęs, 
kad savo misiją atliko, išeina. 
Ir kur nesijaus, kai jau du “ne
tikėliu” į Rusijos rojų amžinai 
susarmatijo. Mes gi vartome 
paduotą mums lapą ir. užtinka
me štai ką ten parašytą:

Tik paskutiniuoju laiku 
bolševikai pakvietė musų žy
miausi ekspertą penalogijo- 
je (eks|>ertą nusikaltėliams

Jūsų liežuvis niekas daugiau nėra 
kaip tik viršutinė dalis jūsų skil
vio ir žarnų. Tai yra pirmutinis da
lykas j kurj jūsų gydytojas žiuri. 
Jis tuojau pasako stovj jūsų virški
nimo sistemos — ir gydytojai sako 
kad 90% visą ligų prasideda su 
skilvio ir žarnų trubellais.

Apsivėlęs liežuvis yra pavojingas 
ženklas nevirškinimo sistemos kuri 
veda prie pavojingų ligų išsivysty
mo. Jis pasako kodėl šad ir ma
žas darbas greit jus nuvargina; ko
dėl pas jus yra skausmai žarnose, į 
turit gasų, rugstumus viduriuose, 
svaigulj.

Apsivėlęs liežuvis yra ženklas kad 
jums reikalingas Tanlac — gyduo
les kurios pagelbėjo tūkstančiams, 
kurie fiziniai buvo suirę nuo skilvio 
ir žarnų trobelių — kurie buvo “iš
bandę viską” be pasekmių ir jau 
buvo nustoję vilties.

Tanlac neturi savyje mineralių 
gyduolių, jos yra padarytos iš šak
nų, žiedų ir šakelių. Nusipirkit bu
teli nuo savo vaistininko šiandie. 
Jūsų pinigai bus grąžinami, jei ne- 
pa gelbės.

Tanlac
Ž52 MUUON BOTTLES USED

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Koss, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. “Sočiai’* 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Koss sistema, moks-> 
liniu gydymu. Yra vertojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir vyiąai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo sil
pniems organams. 
Atsilankykit <lel pa«) 
sitarimo <iel bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto milžto. 'Al-1 
pričiniino kambarys 50t!,—Moterų »>*<-
'so vai.nulos kasdien nuo H) ryto iki 5 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki I po j 
piet. l’auedčlyj. Seredoj ir Suimtoj nuo lli, 
ryto iki K valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čia YraTvirtumas!

t

JUNCTION HARDWARE CO., Ine.
Vidurmiestyj Hardware Krautuvė. Maytag Alumi- 
ninės Skalbimui Mašinos. Universal Gasiniai Pečiai

IETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29 d

1928
Iš new York o Klaipėdon

i

LituaniaBaltic America Line

SKUBINKIT
Su prisirengimu jau

nedauk laiko likoM. Šileikis, 
Ekskursijos palydovas

< i

/I \ /įTv

PUIKIU NICKEL PLATE - LACKAWANA GELŽKELIU
Cleveland, Ohio

Dctroit, Mich.

Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

4

East St. Louis, III.

Springfield, III.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

1335 Washington Avenue 
Racine, Wis. 

Tel. Jackson 3284

VELTUI

Gražiausiais keliais einančiais palei Erje ežerą ir Poco- 
no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsų Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui j New York$.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Gausite High-ball 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

THE PU 7FNBBAU C0 CHICAGO

Specialia pasiūlymas vertelgoms.
Phone Haymarkct 8335

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
x kreipkitės tuo jaus

H AUJ 0EH O S
1739 So. Halsted St., Chicago
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The Lithuanian Daily News 

Published Daily Exccpt Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..... • ••••••••••
Pusei metų ....................—
Trims mėneriams - -------
Dviem mėnesiam ..... ......
Vienam mėnesiui---------•

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ___ ______
Savaitei ______________
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paštu:

Metams ---- --------
Pusei metų ------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintai: 

Metams .........—.
Pusei metų ------
Trims mėnesiams

Pinigus reikia ilųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50
.75

8c 
18c 
75c

i

Akustika

Naminiai darželiai

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
3c. per copj\_____ _____________
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 8rd. 1879.

$7.00
8.50
1.75
1.25

.75

Naujienos eina kasdien, i Saki ri ant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00 
4.00 
2.50

Moderniškas architektas. — A- 
kustika ir šviesa. Namų 
savininko problemos. — Pia
nas studijoj ir paprastame 
kambaryj. — Rakandų įta
ka. — Minkštų kėdžių rolė. 
—Koncertinės salės netinka 
prakalboms. — Aidai. — A- 
kustika ir salės gražumas.— 
Salių akustiką galima patai
syti.

žymiame laipsnyj pri- 
nuo publikos skaičiaus, 
priežasties dėliai salėse 
yra įtaisytos minkštos 
Paprastai manoma, jog

Gerai planuotas ir tinkamai 
prižiūrėtas darželis pristatys 
dauginus daržovių vasarai ir 
rudeniui, negu paprasta šeimy
na galės sunaudoti. Beveik prie 
kiekvieno namo yra kiek nors 
žemės, ir geriausias sunaudoji- 

yra padaryti 
Naminiai

Žemes Energijos Šaltiniai
Tantuin enim Dosnumus, ųuantuni seimus...
(Mes (raliui lygiai tiek pat, kiek žinom).

Bacon.

LAISVAMANIU KAPINĖS IR JUNGTUVES 
BE PALAIMINIMO

Fanatikų išniekintos kapinės.— 
Tegu gyvas miršta, bet sielą 
reikia gelbėti! — Laimingos 
jungtuvės be palaiminimo.— 
(Jraustinio piktumas ir jau
navedžių lova.—Ir Dievo bau
gu ir žmonos gaila! — Tegu vardu Šiaulių Laisvamanių Sky- 
gyvuoja technika!

tai, kad tėvas aškino, joy tai 
netiesa.

Pirm atlikimo bažnytinių ap
eigų, buvo atliktos pasaulinės 
kieme, kur buvo išneštas kara
tas. Buvo sakyta prakalbos ir

Buvau liudininku kultūrinės 
kovos epizodo.

Tas visas atsitiko nedidelia
me Lietuvos miestelyje. Kruo
piuose, Šiaulių apskrityje, prie 
pat Latvijos sienos, šią vasarą 
Kruopiuose atidarė laisvamaniui 
kapines. Jas įrengė ant nuosa
vos žemės žinomas vietinis vi
suomenės veikėjas ir buvęs 
Steigiamojo Seimo narys Lie
kis. Jis buvęs ilgą laiką Ame
rikoje,''energiškas, pasiturintis 
žmogus, prieš keletą metų Įsi
gijęs dvaro centrą, kurį dabar 
pavertė į tikrus liaudies namus, 
kokių Lietuvoje dar mažai. Aiš
ku, kad dvasiškija ir tikybiniai 
fanatikai žiurėjo į jo veikimą 
su neapykanta. Tas pasirodė 
ir laisvamanių kapinių išnieki
nime. Vieną naktį fanatikai 
nuplėšė nuo kapinių vartų už
rašą ir vartų papuošimus, pra
mušė vartų stulpe skylę, išim- 
dami iš ten įmūrytus atidengi
mo dokumentus ir atminimui į- 
dėtus pinigus.

šiomis dienomis mirė Liekio 
18 metų amžiaus sūnūs, kuris 
buvo aktyvus jaunimo veikėjas. 
Tėvas rengėsi savo sūnų pir
muoju palaidoti laisvamanių 
kapinėse. J laidotuves Liekis 
sukvietė savo giminaičius, ku
rie suvažiavo net iš tolimiausią 
Lietuvos vietų. 'Tarp tėvo ir gi
minių Įvyko nuomonių skirtu
mo ginčas: giminės priešinos 
mirusio laidojimui laisvamanių 
kapinėse —nešventintoje vieto
je. Prie lavono prasidėjo kova. 
G iminės sukvietė daug žmonių, 
kurie sulig katalikų papročių 
be pertraukos dieną ir naktį 
giedojo laidotuvių giesmes. Vis
gi ievas paliko prie savo nuo
monės. Vieną naktį giminės 
buvo sumanę slaptai nakčia nu
vežti lavoną į katalikų kapines 
ir ten palaidoti, greta motinos. 
Šį sumanymą tėvas sutrukdė.

Atėjo laidojimo laikas. Iškilo 
konfliktas. Giminės neleido 
laisvamaniams prisiartinti prie 
karsto ir jį atidaryti. Buvo 
kaip tik po pamaldų bažnyčio
je ir susirinko didžiausia minia 
žmonių, pilnas namas ir kiemhs. 
Visi susirinkusieji užtarė gimi
nes ir prikalbinėjo juos jokiu 
budu nenusileisti. Atvyko poli
cija, kuri pripažino tėvo teisę 
elgtis sulig savo noru, bet nesi
kišo kol nėra prasidėjęs viešas “ 
triukšmas. Prie karsto prasidė
jo aštri žodžių kova, kurioje 
minia šauksmais ir rankų plo
jimais reiškė simpatiją gimi
nėms ir koliojo laisvamanius. 
Reikėjo įrodyti, kad sulig baž
nytinių įstatų minisis gali būti 
laidojamas katalikų kapinėse. 
Atvyko klebonas ir prašė liudi- 
din’nkus įrodyti, kad mirusia

riaus uždėtas vanikas. Po to 
miniai šūkaujant ir besidžiau
giant dėl išgelbėtos sielos, kle
bonui giedant ir bažnytines 
vėliavas nešant, karstą nunešė 
Į katalikų kapines, o ant kapo 
buvo uždėtas laisvamanių vai
nikas.

Tai yra vienas iš šių laikų 
epizodų, kurių Lietuvoje atsi
randa vis daugiau. Lietuviai yra 
atkaklus ir stipriai laikos senų
jų tradicijų. Kuomet visoje 
Europoje jau buvo Įvesta krikš
čionių tikėjimas, lietuviai dar 
ilgai tarnavo Perkūnui, Pyku- 
liui ir kitiems dievams ir ilgai 
priešinos katalikizmo įtakai. Iki 
pat 19 šimtmečio pradžios že
maičiai dar nešė aukas senie
siems dievams. Neveltui vietoj 
senovės šventovių prisiėjo sta
tyti bažnyčios ir kryžiai, kad 
stabmeldystes dievinimui pri
duoti krikščioniško tikėjimo 
formą. Dėlto nestebėtina, kad 
ir katalikiško tikėjimo lietuviai 
stipriai prisilaiko ir dar jo ilgai 
laikysis. Visgi lietuvių liau
dies psihologijoje vyksta 
versmas.

dienų architektas, sa

li. H. Sheldon, priva- 
daug dalykų. Jis ne

jog- tin- 
idant
— ir

l>er-

pradedama 
iliuminaciją, 

rodo, jog ne- 
kambariai ir

Tokiu budu vienoj ir toj pa
čioj salėj akustika įvairiuoju, 
nes ji 
klauso

Tos 
tankiai 
kėdės,
tai daroma išimtinai todėl, kad 
publikai butų patogiau sėdėti. 
Tačiau taip nėra. Kiekviena 
minkšta kėdė absorbuoja maž
daug tiek pat garso, kaip ir 
žmogus. A*iu tam, nuo pub
likos skaičiaus akustika ne tiek 
žymiai tepersimaino.

Stebėjimai parode,
kad muzikai reikalinga, 
bloga prakalbų laikymui, ■ 
priešingai. Tai pareina nuo to, 
kad muzikoj reikalinga, idant 
garsas kiek ilgiau išsilaikytų. 
Muzika darų gero įspūdžio, kuo
met vienas tonas susilieja su 
kitu. Visai priešingai esti kal
boj. Kai žodžio skiemenys su
silieja į daiktą, tai tas žodis la
bai neaiškiai teskamba.

Didelės salės turi ir daugiau 
keblumų, kurie sunkiau paša
linti, negu garso atsimušimą, 
čia'turiu galvoj aidus, kuriuos 
pagimdo tiesioginis garso atsi
mušimas nuo kurios nors sie-

Jei nuo estrados bus pa- 
taip yra todėl,” tai 

išpradžių 
ir “taip” 
ir “todėl”

mas tos žemės 
naminius darželiu^, 
darželiai' netik žymiai prisidės 
prie sumažinimo šeimynos mai
sto išlaidų bet suteiks dau
giaus linksmumo ir sveikatos 
prižiūrėtojui. šeimininkėms 
taipgi neišpasakyta nauda, nes 
visuomet turės šviežių daržo
vių. Nekurias daržoves, kaip 
burokus, kopūstus, morkvas, 
saleras, cibulius, pastarnokus, 
bulves ir ropes galima 
laikyti dėl žiemos.

Su birželio mėnesiu
viskas privalo būti pasodinta. 
Klaidinga daržely pasodinti tik 
ankstyvas daržoves. Netik pir
miausia patartina pasodinti sa
lotas, ridikus, žalias pupas ir 
žirnius, bet tas daržoves galima 
per visą vasarą tarpais dviejų 
ir trijų savaičių sodinti.

Sunku paduoti įvairių 
vių nunokimo laiką, nes
tas visuomet mainosi, bet se
kanti sutrauka gal nors truputį 
pagelbės naminiam daržininkui. 
Pupos nuo 40 iki 65 dienų; bu
rokai nuo 60 iki 80 dienų; ko
pūstai nuo 90 iki 100 
morkvos nuo 70 iki 100 
salieros nuo 120 iki 150 
komai nuo 60 iki 120
agurkai nuo 60 iki 80 lienų; sa
lotos nuo 60 iki 90 dienų; ar
būzai nuo 100 iki 120 dienų; 
cibuliai nuo 130 iki 150 dienų; 
pastarnokai nuo 125 iki 160 
dienų; žirniai nuo 40 iki 80 die
nų; dynai nuo 100 iki 140 die
nų; bulvės nuo 80 iki 140 die
nų; saldžiosios bulvės nuo 140* 
iki 160 dienų; 
iki 
iki 
iki 
80

Ameri-

sklepe

beveik

daržo- 
klima-

rei- 
kai- 

gyvenimo. Jungtuvių 
įvyksta ir Lie-

žemaitijos kai- 
persiskyręs su 

prie savęs kitą.

na- 
da- 
ki- 

aiš-

čia aprašysiu dar vieną 
kšmingą epizodą iš lietuvių 
miečių 
persiskyrimai
tuvoje, neatsižvelgiant į katali
kų dogmų tvirtumą. Juridiniai 
persiskirti labai sunku, bet dau
guma pasitenkina tik faktinu 
persiskirimu, nors tas ir prieš
tarauja bažnyčios įstatams. Ir 
musų epizode 
muo yra vieno 
mo ūkininkas, 
žmona, priėmė
Kad tai ir nebuvo teisėta, bet 
su ja gyvenimas ėjo kuogeriau- 
sia. Bet vieną vasaros dieną už
eina griaustinis ir žaibas tren
kia j šios neteisėtos poros 
mą, tiesiai į lovą. Aiškus 
lykas,—Dievo bausmė, nes 
taip ir būti negal. šiaip
kiną šį įvykį netik apylinkės 
gyventojai, bet ir klebonas iŠ 
sakyklos ir vardų neminėda
mas išbarė visus, kurie gyvena 
be bažnytinio palaiminimo, pri
mindamas Dievo teismą. Musų 
kaimietis tai girdi, kaso galvą: 
kas čia daryti?—ir Dievo bau
gu ir žmonos gaila! Galvojo die
ną, galvojo antrą, kalbėjo su 
vienu, kitu ir galų gale — pa
kvietė iš miesto techniką ir pa
statė—gerą perkūnsargį.

(Iš “Jaunakas Žinąs”).
(Rašyta peeritais metais.

Vertė Vargo Bitė).

Musų 
ko prof. 
lo žinoti 
tik pyivalo mokėti planus pada
ryti ir pažinti architektūros vy
stymosi istoriją per pastaruo
sius kelis tūkstančius metų, bet 
tuo pačiu laiku jis privalo ži
noti statybos medžiagą ir turė
ti pakankamai žinių i.š įvairi: 
inžinierystės mokslo šakų. Prie 
viso to jam reikalinga šis tas 
žinoti ir apie “garso inžiniery- 
stę.” Tiesa, techniškos mokyk
los kol kas dar neturi specia
li© tos rųšies inžinierystės kur
so. Bet ateityj tas kursas bus 
įvestas. žmonės vis labiau ir 
labiau pradeda suprasti, jog 
tinkama akustika (garso skam
bėjimas) yra tiek jap svarbi, 
kaip ir tinkama šviesa. Juo to
lyn, tuo labiau 
kreipti dėmesio į 
nes eksperimentai 
tikusiai apšviesti
salės pagimdo žmonėse blogą 
nusiteikimą. Na, o ką galima 
pasakyti apie blogą akustiką? 
Kam teko būti koncerte tokioj 
salėj, kurips akustika yra ne
tikusi, tas gerai žino, kaip ne
malonu ten yra klausytis .mu
zikos, 

šiandien kiekvienas namų 
vininkas yra, taip sakant, 
švietimo inžinierius. Jj> 
prastai nusprendžia kiek 
kiame lįpmbaryj turi būti elek
tros žibintuvų. Tačiau kuomet 
namų savininkui prisieina iš
spręsti akustikos problemą, tai' 
jis nebegali susigaudyti. O tai 
todėl, kad jis nežino pagrindi
nių akustikos principų, kurie 
palyginamai nėra sunku supra
sti.

Prileiskiine, kad šeima krau
stosi į naujus namus. Viena
me kambaryj pastatoma ką tik 
nupirktas pianas. Studijoj tas 
pianas buvo, stebėtinas. bet 
kambaryj jo skambėjimas yra 
tiesiog nepakenčiamas. Kuo
met kas bando skambinti, tai 
norisi tiesiog ausis užsikimšti. 
Tai pareina nuo garso atsimu
šimo. Garsas atsimuša nuo vie
nos sienos į kitą ir perilgai 
skamba; kartais net penkias se
kundas.

Kuomet daugiau rakandų su
nešama į kambarį, tai muzikos 
kiekybė pagerėja. Bet jei su
statoma perdaug rakandų, tai 
kambaryj įsivyrauja tos rų
šies tyla, kuri verčia šnibždo
mis kalbėtis. Piano skambėji
mas neturi jokio gyvumo. Aku
stikos žvilgsniu toks 
yra “negyvas.”

Visa tai rodo, kad 
yra perdaug daiktų, 
geria garsą.

sa-* 
nu- 
pa- 
ko-

K-

kambarys

vėl

su- 
au-

rado trys liudininkai, kurie po 
priesaika patvirtino, nežiūrint

Sumanus mokinys
Mokytojas. Andriuk, dabar 

tu iš priešakio turi šiaurę, iš 
dešinės — rytai, iš kairės — 
vakarai. Pasakyk, ką tu turi

Andrinktus. Lopų ant kelnių, 
ponas mokytojau. Aš jau ma
mai sakiau, kad tamsta pama
tysi.

kambaryj 
kurie su- 

Prie tų daiktų 
priklauso kilimai, minkštos kė
dės ir tt. Kuomet dalis garsą 
sugeriančių rakandų yra paša
linama, kambario akustika 
pasitaiso.

Su tokiais pat keblumais 
siduria koncertinių salių ir
ditorijų statytojai. Architek
tas susiduria čia ir su naujos 
rųšies problema: be didelių iš
laidų parūpinti salėms garsą su- 
gerenčių daiktų. Kilimai, lan
gų užkabos ir tt. perdaug bran
giai atsieina. Vienok pastaruo
ju laiku tapo surasta palygina
mai pigi medžiaga, kuri gan ne
blogai sugeria garsą.

Tai dar ne viskas. Reikia 
turėti mintyj publikos skai
čiaus įvairavimą. Kiekvienas 
asmuo absorbuoja tiek garso, 
kiek gali išeiti pro penkių ket- 
virtainiškų pėdų skylę sienoj.

nos. 
sakyta 
klausytojai girdės 
“taip”, paskui “yra 
kartu, o po to “yra
kartu. žodžių pasikartojimas
ne visiioifiėt, žinoma, yra vie
nodas, kadangi tai priklauso
nuo to, kaip aidas keliauja.

Orkestras tokioj salėj atro
do nesuderintas. Ačiū aidams, 
vieni instrumentai skamba gar
siau, negu reikia. Gaunama pil
niausi disharmonija. Dirigen
tas nebegali susigaudyti, ir or
kestras pradeda maišytis.

Kad salė pasižymėtų aidais, 
reikalinga dviejų dalykų: kie
tos ir lygios tinkos ant sienų 
ir išgaubto paviršiaus. Nuo ly
gių ir kietų sienų garsas labai 
lengvai atsimuša ir pereina į 
aidą. Išgaubtas paviršius tu
ri ypatybės koncentruoti gar
są. Tokiu budu tokio pavir
šiaus pagimdytas aidas tankiai 
yra stipresnis, negu originalis 
garsas.

Tiesa, salė su išgaubtomis lu
bomis atrodo labai gerai. Bet, 
kaip jau matėme, jos akusti
ka nėra tinkama. Štai kodėl 
koncertines sales statant tenka 
daugiau dėmesio kreipti į aku
stiką, negu j gražumą. Į kon- 
certus juk mes einame ne salės 
gražumu gėrėtis, bet pasiklau
syti gražios muzikos. O suga
dintos muzikos nemalonu yra 
klausytis ir puikiausioj salėj.

Tačiau butų klaida manyti, 
kad tinkama koncertams salė 
neprivalo būti graži. Taip va
dinami “garso inžinieriai” šian
dien jau moka pastatyti ir gra
žias ir akustikos žyilgsniu tin
kamas sales. .

Akustikos mokslas, sako prof. 
II. II. Sheldon, tebėra dar visai 
jaunutis. Kol kas dar nėra ži
noma, kaip iš koncertinių salių 
pašalinti visus pašalinius gar
sus (iš gatvės einantį triukš
mą, publikos kosėjimą, etc.). 
Bet nėra abejonės, kad su lai
ku tatai bus galima padaryti. 
Jau ir šiandien akustikos žino
vai padaro daug tokių dalykų, 
kurie pirma niekam nebuvo ži
nomi. Pavyzdžiui, dabar yra 
žinoma, kaip pagerinti salėse 
akustiką. Daugumoj atvejų a- 
kustikos pagerinimo budai yra 
labai paprasti ir pigus, o to
dėl visiems prieinami. Ir jei
gu šiandie dar yra akustikos 
žvilgsniu nepakenčiamų salių, 
tai Heliai to vyriausia reikia 
kaltinti tų salių savininkų ne
rangumą ir ignorancija. —K. A.

dienų; 
dienų; 
dienų; 
dienų;

20
30
80 
iki

Pardavėjiška filosofija
Ponia, rūbų pardavėjui: — 

Ar šitie lapių kailiniai lietaus 
nebijo ?

Pardavėjas: — Atsiprašau, 
poniute, kuomet gi tamsta ma
tei lapes vaikščiojant su liet
sargiais.

ridiką D j^uo 
40 dienų; špinakai nuo 
60 dienų; tomatės nuo 
125 dienų; ropės nuo 60 
dienų.

Nuo to matyti, kad per visą 
vasarą galima darželį apsodinti 
daržovėms. Kaip tik viena iš
sibaigia galima kitas pasodinti.

žalios pupos, agurkai, cibu
liai, pasternokai, tomatės, ir 
bulvės gali būti sodinami per 
visą sezoną. Po ankstyvų dar
žovių kaip tai burokų, ankstyvų 
kopūstų, morkvų, salotų, žalių 
pupų, ridikų, špinakų ir ropių, 
galima pasodinti vėlesnius buro
kus ir kopūstus, salieras, ker
nus, žirnius, špinakus ir ropes. 
Ankstyvos daržovės turi būti 
pasodintos vienoj vietoj, kad 
kuomet išsibaigia toj vietoj ga
lima ką kitą pasodinti.

Augalų svarbiausias maistas 
yra nitroigenas, fosforinė rūgš
tis, potašius ir kalkės. Nitroge- 
nas priduoda sveiką žalią spal
vą, fosforinė rūgštis pagelbsta 
augimą, ypatingai formuoja sė
klas, be potašiaus nebūtų gali
ma apsodinti žemę. Kaikurios 
daržovės reikalauja daugiaus 
potašiaus negu kitos, tarpe tų 
randame bulves, burokus, mork- 
vas, ridikus ir pan.

Gamta tuos tris elementus 
pristatė žemėj, bet kartais ne
gana stiprius ir todėl reikia 
vartoti kokį nors užvaisintoją 
— trąšas. Pirmiausia reikia 
žemę špatu kasti ir akėti su 
grėbliu ir tada vartoti trąšas. 
Kalkėmis tręšimas žemės daug 
našumo priduoda žemėj, 
kės turi būti pirmiau negu 
j ant išbarstytos. Strugėms 
ba kitoms vyniojančioms 
lems kalkės blėdingos.

Beveik visi daržininkai pada
ro klaidas kuomet pradeda so
dinti darželius. Nesenei viena
me mieste 150 daržininkų susi
rinko apkalbėti geresnius budus 
įr viens kitam papasakoti apie 
padarytas klaidas. Daugelis iš 
tų daržininkų apsodino per ank
sti, kuomet žemė buvo per šal
ta. Sėklos neišaugo ir turėjo 
antru syk apsodinti. Kiti dar
žininkai pasodino tik anksty
vas daržoves ir taip užsibaigė 
jų naminiai darželiai — su pil
niu apsodinimu. (EL1S).

Kai- 
sė- 
ar- 
žo-

(Tęsinis)
IV. “Baltasis anglis.”

Gal nevienam staiga ateis 
galvon mintis, kad čia lyg ty
čia pamiršta dar vienas energi
jos šaltinis, būtent, vadinama
sis “baltasis anglis.
kos mokslininkai ir tas pats 
Svante Arrhenius apskaito vi
są žemėje tekančių vandenų 
jėgą ir randa ją lygią 700 mi- 
lionų arklio jėgų. Bet iš tik
rųjų prieinamų naudoti pasiro
do tik 90 milionų arklių jėgų, 
o iš to viso skaičiaus apie 18 
nuošimčių jau dabar yra nau
dojama. Kaip mes matome, 
tas baltasis anglis juodojo ang- 
lio visiškai atstoti negali jau 
vien dėl to, kad nebetoli tas lai
kas, kada visi tie naudojimui 
prieinami 90 miliona arklių jė
gų bus lig vienam pakinkyti 
dirbti.

Jau dabar atskiros šalys, 
kaip antai Vokietija, sunaudo
ja ligi 40 nuoš. savo ribose 
esančių vandens jėgų. Norve
gijoj, Švedijoj ir Anglijoj lig 
šiol sunaudojama ligi 25 nuoš. 
viso vandens jėgos kiekio. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
turtingesnės už visas kitas taip 
pat ir vandens pajėga: jos tu
ri savo valdžioje ligi 30 milio
nų arklių jėgų naudojimui pri
einamos vandens jėgos; iš to 
skaičiaus jau dabar sunaudo
jama 8 milionai arklių jėgų. 
Bet tai sudaro tik 4,5 nuoš. vi
sos Jungtinėms Amerikos Val
stybėms reikalingos energijos 
(186 milionų arklių jėgų).

Visgi vandens pajėgų naudo
jimas suteikia didelę paspirtį 
fhusų kasdieniniam gyvenime. 
Jis turi dar ir kitų patogumų: 
užtvankų dėka pakyla upėse 
vanduo ir randasi galimumo 
laivams plaukioti, susidaro ge
ros apystovos laukams laisty
ti vasaros sausrų metu, taip 
pat mažėja potvynių pavojus.

Nieko čia neminima apie elek
tros energiją. Bet tai daroma 
vien dėl to, kad lyg šiol nesu
rasta šiek tiek gausingesnio 
pirmykščio elektros šaltinio; 
ligi šiandien elektros jėga gau
nama vien tik transportacijos 
keliu iš kitų rųšių energijos 
(šilumos, judėjimo ir cheminės 
energijos). v
V. Netolimos ateities klausimas.

Kaip mes matome, energijos 
šaltiniai pačioje žemėje skur
dus ir turi greitai išsekti; ten
ka rimtai ir skubiai pagalvoti, 
1) kaip taupyti musų žinioje 
esančią energiją ir 2) kur ras
ti energijos šaltinių.

Ir iš tikrųjų lig šiol mes aik- 
vojame anglies, medžio ir žiba
lo atsargą labai netaupiai: mu
sų krosnių kurehimui naudoja
mos energijos tik 2—5 nuoš. 
pasiekia savo tiesioginį tikslą 
— prišildo musų butus, verda 
musų valgį. Vadinas, 95 nuoš. 
visos anglyje ir medyje sutau
pytos energijos mes paleidžia
me oran be jokios sau naudos. 
Geriausiai įtaisytos moderninės 
fabrikų krosnys sunaudoja ligi 
25 nuoš. akmens anglies ener
gijos. Įvairios garo ^mašinos 
dirba daugiausiai su 25 nuoš. 
naudingo veiksmo. Taupiau
siai dirba elektra varomos ma
šinos: jos sunaudoja savo dar
bui ligi 95% priduodamos ener
gijos. Kaip mes matome, musų 
dienų problema yra surasti vi
sų pirma, kaip taupyti jau ('sa
mus energijos šaltinius. Del to 
tenka atsisakyti nuo senųjų e- 
nergijos transformavimo meto
dų ir ieškoti naujų, lig šiol dar 
nežinomų. Ar tai pasiseks ir, 
apskritai, ar gali būti kokių ki
tokių būdų potencinei energi
jai paversti kinetine tatai 
parodys artimiausia ateitis, o 
dabar, be spėliojimų, nieko dau
giau negalima pasakyti.

Labai yra parupęs antrasis 
klausimas — naujų energijos 
šaltinių ieškojimas. Apie tuos 
naujuosius energijos šaltinius 
mes kol kas galini taip pat tik

spėlioti, bet tie spėliojimai duo
da vilties, kad kada nors tas 
klausimas iš spėliojimų srities 
įeis į praktines vėžes.
VI. Nauji energijos šaltiniai.

Iš tokių projektuojamųjų 
naujų energijos šaltinių pir
miausia gali būti pažimėtas že
mės vidurių šilumos sunaudoji
mas. Iš pat pradžių gal pats 
pasakymas skamba gan keistai, 
juo labiau, kad apie tą žemės 
vidurių temperatūrą mokslinin
kų tarpe nuomonės labai skiria
nt Vieni iš jų tvirtina, jog 
negalima žemės plutos pavir
šiuje rasti žymiai aukščiau į- 
kaitinto sluoksnio, kiti sako, 
jog žemės plutos tempeęatura 
juo giliau, juo esanti aukštes
nė. čia aš norėčiau išdėstyti 
rezultatus vieno iš daugelio šioj 
srityj daromų bandymų. Per
nai vienoje Prancūzijos apskri
tyje, Moliere sur Cėze, darė že
mės gręžimus, norėdami suži
noti žemės temperatūrą įvai- 
vairiose gilumose.
1700 metrų gilumos 
du patyrė štai ką:

Gilumas parodyta
temperatūra laipsniais. 
, 10 metrų 18 laipsnių, 132— 
19,5, 300 — 27, 900—53, 
— 68, 1674 —

Spėjant, jog 
peratura auga 
porcija, galima
2,5 km. jaut 130 laipsnių, o gi
lumoj 3,5 km. dargi 180—200 
laipsnių; tuomet garo spaudi
mas jau butų 15 atmosferų. Be 
abejo /įtaisymas žemės vidu
riuose tokios milžiniškos garo 
turbinos yra ir ilgam pasiliks 
vien tik musų vaizduotės ob
jektu, betgi jau dabar numato
ma, jog nieko čia nėra abso- 
liučio negalimo, viskas pareis 
tik nuo technikos priemonių 
tobulėjimo ir žmonių sumanu
mo.

Gręžė ligi 
ir tuo bu-

metrais, o
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tem-
pro-

ir toliaus
tokia pat
laukti gilumoj

(Bus daugiau)

Nuga-Tone suteikė jam 
stiprumo ir energijos

Štai yra pranešimas apie sveikatą kuri 
kiekvienai) turėtų skaityti. “Prieš varto
jimą Nuga-Tone aš negalėjau išdirbti vi
gą dieną be didelio nuovargio ir iš ryto 
atsikėlęs aš nesi jausdavau, kad galiu pra
dėti dirbti. Bet dabar yra kas kita. Aš 
visuomet paKirengęs darban ir juo sun
kėtum darbas yra tuo aš jauėitiosiu ge
riau ir visai nuo to nenuilstu.*’ John 
Brundage. Bellevue. la.

Nujra-Tone suteiks • jums geresnę sveika
tą. daugiau Htiprumd ir energijos. Jos 
padarys turtingą, raudoną kraują, stiprius 
nervus, labiau stipresnius ir vikresnius vy
rus ir moteris. Jau virš iniliono žmonių 
jos puikiai pagelbėjo ir jei jus esat silp
nas ir sergantis, nervuotas ir turite nūs orgaiuiH. greitai nuvargstate, 
tinkamai naktį pasilsėti, turite 
inkstus ir pūslę, prastą apetitą, 
virškinimą ar panašius nesmagumus, 
toklt Nugu-Tone ir pastebėki! didelį taisymą kuria apairvlkH | keleli, Nuini-Tono yri* par<hio<1ainaw pas visto duolių vert<‘lKUH. Jei junti verteiva 
jų savo sandėlyj, reikalaukit, kad jis už
sakytų jums is olsclio vaistinės.

Sllp- 
negalit 
silpnus 
prastą 

var
pam* 

<iic-ni|. 
la iry-

OLD GOLD
JUOKAI

“Jis yra geras vyras dėl pasiėmi
mo su savim merginos žuvaviinui”, 
pasakė graži mergina.

“Mano miela, kaip negražus — 
sušuko motina. — Prisipažink, Ką jis 
tau padare”.

“Jis tik žuvavo”, ramiai atsakė 
mergina.

Sue — “Normanui patinka mano 
viskas — mano balsas, mano akys, 
mano figūra, mano plaukai.”

Betty — “O kas tau jo labiausiai 
patinka?”

Sue — “Jo geras skonis.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
Jus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gtjld cigaretų komiški skelbimai, 
Siešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi- 

iurėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne- 
turėst,‘

I Prašalina niežėjimą j 
b—-—~x

Niežėjimas ir deginimas o<los 
yru nutik nemalonus dalykan, bet 
Kali atgabenti daug* pavojingesnių 
odos ligų. Kini to UvcngiiH. tai ge
riausia dalykai) yra vartoti Sev<- 
ra’a E.sko. Šios saldančios, džiovi* 
nanėlos gyduolės prašalina niežė
jimą ir deginimą tuojau ir pada
ro sveiką ir švarią odą.

1h pirmo Įritavimo odos varto
ki! Severa’s Ėsk o tuojau. Gaukite 
jas buvo vaistyufj, Sustabdyk odos 
kubelius iš pradžių.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cetlar Rapids, low<a.

StVER4§ 
F S KO



Antradienis, geg. 15, 1928

tarp Chicagos 
Lietuvi)!

“Birutės” rėmėjams 
ir draugams

Netenku abejoti, kad “Biru
tė” atlieka labai svarbių užduo
tį lietuvių kultūriniame gyve
nime ir, gal būt, tiek jau daug 
prisideda prie tautinio susipra
timo.

“Birutės” nuveikiami darbai 
yra bendras atvaizdas pačių 
lietuvių gyvenimo — jų suga- 
bunuis, kulturingumas ir vie
nyta“. Palyginant laika nors 
keletu metų atgal ir dabartį, 
yra aišku, kad prie susidėjusių 
aplinkybių musų gyvenimo kul
tūra gerokai pažengė pirmyn. 
Keikia pasakyti, kad ir meno 
srityje susipratimas neatsili
ko. Koncertai ir sceniniai per
statymai dabar atliekami tobu
liau, negu buvo praeitame lai
kotarpy. Ir dar daug turėtų 
tobulėti, nes, bendrai imant, 
žmonių supratimas, įvertinimas 
ir net skonis link dramos ir 
dainos to reikalauja.

Iki šiol meno darbas didžiu
moj buvo dirbamas tiktai pa
čių aktyvių mėgėjų ir artistų, 
su mažu prisidėjimu platesnės 
musų visuomenės, ir todėl me
no darbas pasirodo neišgali
mai sunkus.

tiražus žodžiai ir nusiskundi
mai nieko negelbės. Gražumas 
ir kilnumas idėjų vien žodžiais 
neatsiekiama. Čia yra reikalas 
realaus darbo, kurį dirbtų ne 
vien mėgėjai ir artistai cho
ruose ir dramos rateliuose, bet 
ir plačioji visuomenė žymiai 
turėtų prisidėti.

Bendrai, visuomenės prisidė
jimas prie meno kėlimo į auk
štesnį laipsnį turėtų būti re
alus rėmimas to daVbo ir mora
liniai ir medžiaginiai. Butų pa
geidaujama, kad rėmėjai bei 
patarėjai turėtų savo pasitari
mus klausimais, kuriais budais 
yra galima atsiekti pageidauja
mų rezultatų.

) —Dr. C. K. Kliauga.

Town of Lake
Nusilaužė koją

Motiejus Pitšalski, lenkas, 
turi savo namą adresu 4500 S. 
Hermitage avė. Pereitą penk- 
tadienį jis sumanė numalevoti 
vandens nubėgimui nuo stogo 
triubas. Pasilipo žmogus aukš
tai, prie pat stogo. Ar tai Pie- 
šalskis perdaug pasijudino, ar, 
kaip žmonės kalba, smarkus vė
jas pdputė, bet kopėčios pasvi
ro ir nupuolė žemyn. Su jo
mis nupuolė ir Pitšalski. Jis 
skaudžiai nukentėjo. Nusilaužė 
koją. Nugabentas German Dea- 
conese ligoninėn. Nelaimė at
sitiko penktadieny, 3:30 vai. po 
pietų.

(ionzales, Edward, visai jau
nas kūdikis, kurio tėvai gyvena 
1539 VVest 46-th st.,' mirė. Mir
ties priežastis nužiūrima buvu
si tokia: kūdikis užtroškęs
smarve malevos, 'įkuria kamba
riai buvo naujai išmalevoti. 
Kadangi kūdikis buvo visai jau
nas — tik 11 dienų,—tai švie
žia maleva galėjo i jį paveikti 
taip kenksmingai.

0 0 0
J(xsephine Adas, 0019 So. 

Fairfield avė., 12 dieną gegu
žės tapo sužeista. .Ją užgavo au
tas ant Ashland avė., ties na
mais, kurie randasi adresu 
5329 So. Ashland avė.

0 0 0

Kraukis Maitas, 55 metų, 
1021 Wcst 18-th st., ėjo per 
Ashland avė. prie 15-tos gatvės. 
Ji užgavo vežimas, sužeidė/

* * *
Marija Tamulevicz, I metų 

mergaite, 1311 So. Artesian 
uvenue, žaidė gatvėje prie šaly- 
’gatvio. Autas užgavo. — Kep.

Bridgeportas
Sekmadienyje prie Emerald 

ir 34-tos gatvių susikalė du 
lutu. Virini važiavo Samuolis 
Siųski ir jo žmona Marija, gy
venantys adresu ‘ 7131 Went- 
\vorth avė., o kitų autų valde 
p-ia Bronisė Vertelka, kuri gy
vena Wilkw Springs ir turi 
ten restoracijų. Smulskis ir jo 
žmona' gana sunkiai sužeisti. 
Nugabenti St. Paul’s ligoninėn.

0 0 0
P-lė Konstancija Žėglis, 3259 

So. Haisted st., p-nios Onos 
Pocienės pusseserė, išvažiavo 
pas tėvus j Moline, III. Arti
moje ateityje bus jos vestuvės. 
Vaikinas gyvena Pullman, 111. 
ir dirba kaip inžinierius Įgili
namo dirbtuvėse. Jo vardas ir 
pavardė — \Villiam Pitts. Jis 
yra lietuvis.

0 0 '"a

Illinois Lietuvių Pašalpos 
Kliubas turėjo vakarienę sek
madienyje Lietuvių Auditorijoj. 
Svečių dalyvavo gražus būrys 

daugiau kaip 170.
Vakarienė buvo surengta tik

slu pagerbti tuos kliubo na
rius, kurie priklausydami kliu- 
bui per dešimtį metų nebuvo 
ėmė iš kliubo jokios pašalpos. 
Astuoni tokių narių gavo dova
nų.

Išpildyta trumpas programas. 
Gavusieji dovanų kliubo nariai 
pratarė po keletą žodžių. Muzi
ka buvo gera. Svečiai smagiai 
pašoko. Visi liko patenkinti va
kariene.

Kliubas turi apie 200 narių, 
šiame vakare dar 1 I naujų iš
pildė aplikacijas pareikšdami 
noro istoti kliuban.

0 0 0
Apdegė p-nios Onos Pocienės 

autas. O tai atsitiko ve kaip. 
P-nia Pocienė, Chicagos lietu
vių žinoma dainininkė, ir p. 
Nausėdienė važiavo p. Pocienės
uitu “Paige”. Ties 32-ra ir 
Shields gatvėmis autas užside
gė. Priežastis — short circuit 
cut.

Musų ponios, kai autas užsi
degė, pasiskubino juo grei
čiau jį apleisti. Bet tuo laiku 

j pro šalį važiavo kitas autas. 
. šio auto valdytojai, matyt, bu- 
j vo labiau įgudę gyvenimo ne
malonumams. Jie, pagriebę 
blanketus, uždusino ugnį. Nors 
autas nesudegė, visgi jį reikėjo 
nutempti garažai) pataisyti. Tai 
atsitiko pereitą ketvirtadienį.

— Reporteris.

Pranešimas kredi
toriams

Notice of First Meeting of 
Credi to rs

In the District Court of the
United States for the Northern 
District of Illinois, Eastem Di- 
vision. In the matter of West- 
ern Upholstering Furniture Co., 
Ine., a Corporation, Bankrupt. 
In Bankruptcy. No. 38238.

To the creditors of Western 
Upholstering Furniture Co., 
Ine., a Corporation of Chicago, 
in the County of Cook, district 
and division aforesaid, a bank
rupt. • '

Notice is hereby given that 
on the 16th day of April, A. D. 
1928, the said Western Uphol
stering Furniture Co., Ine., a 
Corporation, was dūly adjudi- 
cated bankrupt and that tkųe 
first meeting of its creditors 
will be held at my office, Room 
620 Home Insurance Building, 
No. 137 South La Šalie Street, 
i n Chicago, Illinois, on the 24th 
day of May, A. I). 1928, at 10 
o’clock in the forenoon, at 
which time the said creditors 
may attend, prove their claims, 
appoint a trustee, examine the 
bankrupt and transact such 
other business as may properly 
come before said meeting.

HARRY A. PARKIN,
Referee in Bankruptcy. 

Chicago, May 7th, A. I). 1928 
Creditors have the right to 

attend meetings būt are not 
reųuired to do so.

ši kompanija turėjo buveinę 
adresu 64f> East 68 rd Street. 
Jos vedėjas buvo p. Balnis.

SLA. 6-to apskr. 
vakaras

Pereitą sekmadienį, Lietuvių 
Auditorijoj, SLA. 6-tas apskri
tis buvo surengęs pirmą savo 
didesnį vakarą-koncertą.

Programą pildė prie apskri
čio priklausančių kuopų jau
nuolių skyriai: SLA. 134 kp. 
“Jaunoji Birutė”, SLA. 36 kp. 
Dailės Choras iš Englewood ir 
SLA. 226 kp. “Bijūnėlis” iš 
North Side. Programas buvo 
išpildytas labai gerai. Matyt, 
kad draugijėlių mokytojai bu
vo rūpestingai priruošę vaikus 
ir abelnai, kad mokytojai rim
tai dirba savo darbą ir su atsi
dėjimu lavina ir mokina vaiku
čius. Mokytojais yra K. Gau- 
bis Englewoode, P. Sarpalius ir 
M. Vaidyla “Jaunosios Birutės” 
ir S. čerienė North Sidėj.

Programas prasidėjo vaidini
mu komedijėlės “Jonukas Me
lagis”. Ją vaidino north sidie- 
čiai. Koinedijėlę suvaidinta, kai 
dėl vaikučių, gana gerai

Po to Birutė Sarpaliutč (duk
tė muziko P. Sarpaliaus) labai 
gražiai pianu paskambino porą 
sunkių dalykėlių. Mergaitė yra 
jaunutė, bet pianą valdo labai 
gerai, reiškia, ateity turėsime 
gerą pianistę. Kad to galima 
pilnai tikėtis rodo ir tai, kad 
ji pernai visos Chicagos vaikų 
piano konteste laimėjo bene 
pirmą prizų, o ir savo mokyk
los kontestuose visuomet laimi 
pirmus prizus.

“Jaunoji Birutė” gražiai su
vaidino vaidylučių scenų iš M. 
Petrausko operos “Birute”. Po 
to didelis “Jaun. Birutės” cho
ras, tautiškais rūbais pasirėdęs, 
gerai sudainavo keturias daine
les.

Englewoodiečiai vaikai gi da
vė A. S. Pociaus operetę “Pum
purėlis”. Nors operete drama
tiniai yra silpnoka, bet engle- 
woodiečiams pasisekė ją pasta
tyti ir suvaidinti gana gerai. Po 
to dar skaitlingas englevvoodie- 
čių choras irgi gražiai sudai
navo tris daineles.

Programą užbaigė abu cho
rai (Jaun. Birutės ir englevvoo- 
diečių) bendrai sudainuodami 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Tie du chorai, skaitlingi, gerai 
išlavinti ir gražiai sutvarkyti, 
ir padarė didelio įspūdžio.

Po programo buvo šokiai, ku
riuos pradėjo patys vaikučiai, 
gražiai pašokdami visą eilę lie
tuviškų šokių. Tik orkestras 
buvo silpnokas,.

Nors programas buvo ir ge
ras, bet publikos buvo mažai. 
Išskiriant vaikučių tėvus, paša
linės publikos kaipir nebuvo. 
Keista, kad SLA. 6-tas apskri
tis, turintis kelis tūkstančius 
narių, neįstengė į savo pirmą 
didesnį parengimą sutraukti ir 
kelis desėtkus “savos” publikos 
(t. y. ne vaikučių tėvų, kurie

A ztA
BARBORA STULPINIENĖ 

po tėvais Končaitė•
Mirė gegužio 14 d., 1928 m., 

12:30 vai. d., 37 metų amžiaus. 
Kilo iš Telšių apskričio, Telšių 
parapijos, Dagaicių kaimo. A- 
niorikoje išgyveno 13 metų.

Paliko (tiueliame nubudime 
vyrų Juozą, sūnų Antaną, 2 
brolių, Pranciškų ir Vincentą 
ir brolienes, Emilią ir Kazimie
rą, podukrą Barborą Stulpinui* 
tę ir 1 brolj Stanislovą Lietu
voj ir gimines.

Kūnas pašarvotas 818 W. 18 
St. laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužio 17. IŠ namų 8 vai. bus 
atlydėta j Dievo Apvaizdos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. To pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažysti 
tanius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

. Nuliūdę,
Vyras, Sūnūs, Broliai 
Broleinčs ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Butkus. Tol. Canal 3161 

■AUIIHBB, CBtago, ŪV
Sjo ne kaipo į SLA. 6-to apskr. * 
parengimą, bet kaipo į vaiku
čių). Pastebėtina, kad nesima

tė nė žymesnių SLA. veikėjų, 
nė dagi kuopų valdybų, negi, 
pagalios, inteligentijos, profe
sionalų ir tų vadų, kurie nuo
latos, net ir kurtiems, pasako
ja apie “tėvynės meilę”, apie 
“ištautėjimą” ir kitus “tautos 
reikalus”. Jų nebuvo nė vieno. 
O betgi rodos, kad kiekvienam 
bent kiek visuomeniniu darbu 
suinteresuotam žmogui pir-1 
miausia turėtų rūpėti pamaty
ti kaip yra lavinami, kaip mo
kinami ir auklėjami vaikučiai, 
nuo kurių ir priklauso visa mu
sų, kaipo lietuvių, ateitis Ame
rikoje. Tečiaus nė vienas musų
“tautos vadų” šiame vakare ne
pasirodė. Anot vieno darbuoto
jo išsireiškimo: “Vaikučiai pasi
rodė daug patriotiškesni už mu
sų ‘patriotus’ Ištiktųjų, vai
kučiai gal ir nedeklamuoja apie 
“tėvynės meilę”, apie “lietuvys
tę”, bet jie lavinasi, dirba ir vi
same kame yra Itetuviškesni, 
patriotiškesni už deklamatorius 
“patriotus”, kurie bekalbėdami 
apie “ištautėjimą” užmiršta ir 
į vaikų vakarus atsilankyti. O 
gal taip yra iš gėdos, kad jų 
vaikučiai negali dalyvauti, nes 
jie lietuviškai nemoka....

Reikia pasakyti, kad ir visas 
šio vakaro rengimas buvo labai 
netvarkus. Jei programas buvo 
geras, tai ne 6-to apskričio nuo
pelnas, — tai nuopelnas moky
tojų ir vaikučių, prie kurių 
auklėjimo 6-tas apskr. dar nie
kuo nėra prisidėjęs. (Net ir 
kuopos mažai yra prisidėjusios, 
nes vienur draugijėlės pasilai
ko savo lėšomis, kitur palaiko
mos Centro teikiama pagelba 
ir kur kuopos bandė daugiau 
“globoti”, ten susilaukė liūdnų 
pasekmių, pa v. North Side). 
Taip netvarkiai rengto vakaro 
retai kur pasitaiko matyti. To
dėl gal ir tokių menkų pasek
mių susilaukta. Vienų žodžių 
neužtenka, nes tik planingas ir 
rimtas darbas tegali duoti tei
giamų pasekmių. —K. B-nas.

i Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj as

2314 W. 23rd PI.
Chicago, 111.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2,516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Haisted St. 
Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp.
TAGRĄBV VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 SoJ Hermitage Avė, 

Tel. Vaflis 1741 ir 1742
SKYRIUS

4417 So. Fairfield Avenuc 
Tel. Lafuyotte 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

8201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

PRANEŠIMAI
“Birutei” Ramojų HUHirinkimas 

Šiandie, 8:30 vai. vakaro, J 
Auditorijoj įvyks “Birutės” Rėmėjų 
susirinkimas. Visi rėmėjai yra kvie
čiami susirinkti, nes bus .svarstoma 
svarbus reikalai.

“Birutei*” Rėmėjų Komitetas.

ChicagOH Jaunuolių Orkestro nrak- :
tikos įvyks seredoi, May 16, 1928, 8 r ------- —
vai. vak., Mark tfhite Sq. parko . u v
(Library room), 30 ir Haisted gatvė. Palengvins akių pempimą
Visi orkestro nariai malonėkite at- estl. Prle^astĮmi galvos skali _ .

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisovykti laiku ir nepamirškite atsivesti 

naujų narių. Valdyba.

Leb. G. I). L. K. Vytauto ant Brid- 
geporto laikys susirinkimą gegužės 
16 d., 1928 m., seredoj, 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Haisted St. Visi nariai teiksitės 
laiku pribūti, nes randas daug svar
bių reikalų aptarti.

Rašt. VI. Kacevičia.

LESLIE
HARRINGTONO 

SUSIBANKRUTIJU- 
SIO, KREDITORIŲ

ŽINIAI ’

Yra svarbu kad visi depozitoriai 
kurie yra įdėję pinigus prie HAR- 
RINGTONO, susibankrutijusio Gegu
žio (May) 1921 metais, kreiptųsi1 
prie Advokato Generolo EDWARD 
H. WHITE, kambarys 1202, 105 W. 
Monroe Street, Chicago, Illinois.

Matomai, kurie atsišauks gal ga
lės gauti didesnę dalį savo įdėtų pi
nigų, nes byla prieš Harrinątoną 
jau du kartu yra išlošta Floridoje, 
ir jo viskas yra užareštuota per 
Advokatą Edward H. VVhite, tik da
bar yra dar reikalingi liudytojai ir 
neatbūtinai turėtų atsišaukti kuo- 
veikiausiai su paaiškinimais ir sutei
kimui reikalingų žinių.

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

2213 West North Avenue
prie

1579 Milwaukee Avė.
Room 301

Telephone Humboldt 5586

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Haisted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. no 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Haisted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

Akių Gydytojai
Tol. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėiioj nuo 10 iki» 1
11 ■ " 1 "’1—  " 1  

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
l’houe Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Akių Gydytojai
PaHtuba: Mano ofiHUM dabar randa-

rinkim.. llt> TnrTIiTju“1 
i.iitiivių DR. VAITUSH, 0. D

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
" . b kuris

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kcnwood 5107
V a 1 a n d o s

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėiioj 10-12 d.

Ros. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Haisted Street 
Chicago, III.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South VVallace Street

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Haisted St.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Sųite 3.
Prospect 1028 ’

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

Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. • Drexel 9191

DR. A. A. ROTE
Rusus Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisus: 3102 S. Haisted St., Chicago 

arti 51st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir svenlad. 10—12 dieną

5 Į

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėiioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Reaidence Tel. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėiioj pagal sutartį

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas f

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Haisted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9’ iki 12 ryto

~TaTous~
ADVOKATAS

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

Veikei rai s
8241 South Haisted St. 

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

Pėtnyčios

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Haisted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa> 
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hydc Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Iz'avitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 r\Tę iki 8 vakaro
Seiedoj ir Pėtnytioj nuo 9 iki 6

Nedėiioj nuu 11 ryto iki 1 v. p. p«
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SPORTAS
Ketverge risis Požėla

Business Service
Biznio Patarnavimastainėje, gegužės 17 d. įvyks ris- 

tynės. Risis keturios įmm’osi 
rislikų. K. Požėla su Raudona šaus — darbas garantuotas; šaukit 
Maska, Bancevičius 
(juoduku), Bill 
John Kodžiu ir dar

Požėlos priešas

MALEVO.TIMAS, popieriavimas, 
calcimaining — iš vidaus ir vir-

su Haso 1 M°bawk 0496. - - , , m - n —į 

Bnrtnsh su, AC0RN Boi|cr Repnil. Taisy- 
viena pora, mas boilerių ir karšto vandens šil- 
<vori*i 220 dytuvų. Suvirinimas ir atkirpinias.

. Visokios rųšies paipų darbas. Dy- 
svarų ir, sakoma, esąs labai ge- kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
ras risti kas. Bancevičius turės Uar(,iaVo±>ojŲ’ 4435 S‘ Union Ave* 
susiremti su dviejų šimtų sva- Į
rų juoduku. ! MALEVOJIMAS ir dekoravimas,

Bistvnes rengia l.PUP. kliu-! nebrangiai, Svarus, greilns darbas.
bas. Pradžia 8:1.) vai. vakare. S..

| EKSPERTAS popierių valytojas, 
1. Užganėdinimas garan- 

|tuotas> H. A. PORTER, Mohaxvk
kunigas Ilarrv M. Babin sa- n(brangiai 

, . , .*»... a* <.i i lriiotas> !!ko, kad prohibicija esanti kil- 0309.
tas eksperimentas” ir. kaip to-; MES pnstatysim bile kokio didu- 
kiam, reikėtų duoti prohibici- mo garažą ant jūsų loto, medinį ar- 
JOS įstatymui bešalį teismą (a 2 karų garažų. Pabandykit. Darbą 
fair trial). Well, ar gyvenimas atliekam gerai ir pigiai.

,- j _ _ i VERNON
1738 E. 73rd Street 

įlydo Park 0733
AR jūsų malevojimas 

vimas atliktas ekspertų? 
skaitliavimas. Nuo 1 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. j 
SHAKENMAER, 949 Mihvaukee Av.,; 

r Brunsvvick 7397.

neišnešė dar savo nuospren
džio?

CLASSIFIED ADSi

Miscellaneous
{vairus

Turėkit Gražią Pievą 
šįmet

Turėkit turtingą juodžemį 
Atsišaukit

II. MARTIN
Stewart 9244 arba Regent 2392

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namu statymo mate- 
riolą pigiausiomis kainomis Chica- 
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, 54 arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stiklai, “sashes”, visokių 
mierų, 50c kiekviena. W. M. MILLER 
2553 W. Madison Street.

GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. Šaukit Newcastle 2818.

ir dekorą- 
. Dykai ap

valančių arba

KAM MOKĖTI CASH?
|siveskit i savo namus j
arba apšildymą tuojau, be įmokėji- 
mo, ir 24 mėnesius i“
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 3688.

Financial
Finansai-Paskolos

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?

Help Wanted—Male-Female
I )arbinIn kų Reikia

MES darome 2 morgičius ant soitavimo sk 
South Iinproved Real Estate. $500 ra mokestis. '• * _ • 11 I Aiki $5000. Lengvais išmokėjimais. 

WINT()N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

REIKIA 6 patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų ir 2 boilerių. Ge

li. Dray, 1447 Blue 
Island Avė.

Automobiles

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500. be užtraukimo morgi-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

M & K Motor Sales
miešimi BpnfUiiBl tr atnakan/hanat vartotu 

karų pardaviuMoJal, 1OO garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, geramo ninehaniAkame 
■tovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2OOO. Mos tarime karą kuria tinka viao- 
kieme rcikalama. Caah. llmokOjiniala, mai
nai*.

0811*18. So. BalatM St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą nmtykit mus. Tu 

rim virš 200 farmų išsirinkimui.
F. H. MAYNE FARM AGENCY

719 Broadvvav, 
GARY, INDIANA

Real Estate For Sale
^^^Namai-Žeme^^

PARDAVIMUI arba mainymui — 
moderniškas, mūrinis 2 flatų namas, 
karštu vandeniu šildomas, tinkamas 
dėl rooming house, visi kambariai 
išrenduoti. Parduosiu arba mainysiu 
į bungalovv arba cottage. Savininkas 

7821 Emerald Avenue 
Tel. Stevvart 7764

$100 iki $500. ne užtraukimo morgi- m.JKIA moterų dėl sortnvinto po- 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola pjcrų atkarpų, turi būt patyrusios, 
pataisymams, apmokėjimui taksu, Į; > ,nokestis. f 
assesmentų arba kitokių skolų. Grel- Grading Cn L
ta pagelha. Prieinamos sąlygos. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, /

City State Bank Building 
128-130 N. Wells SL

Sangmnon Paper 
Grading Co., 1445 S. Sangaman St.
I---------------------—----------------------
i REIKALINGA moteris arba mer- 
igina prie niurni darbo; geros sąly
gos. 3201 S. Wallace St.

PERKAME For Rent
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kaina*

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

RENDON 6 ruimų flatas, karštu 
vandeniu apšildomas. # Renda pigi. 
4444 So. Troy Avė.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir .atvestas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
.Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Conimander Sedan pilnai 
Įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į

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

D. KURAITIS ir A. KA^<ULiS 
Savininkai

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų farma in Clark County, Wis- 
consin. Geras namas. Parduosiu 
ba mainysiu j 4 flatų mūrinį.

F. BIRR
K ey stone' 10003

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISAD03 yra patartina kriep- 
ties pas

’ S. L. FABIAN & CO.
MODEBNIŠKA 210 akhų P1E-18o9 w. 35th St., Chicago

ar-

NININKYSTfiS FARMA
Puikus budinkai ir padargai,

__1O i_________BIZNIS YRA DIDELIS.

Boulvard 0611-1774

Musicai Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojikli pia
ną, išrodo ir groja '<aip naujas, už 
$95, $40 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

NASH 1927 coach, labai gerame 
stovyje, mechaniškai gerame stovy
je, geras visais atžvilgiais, kaina 
$565. FINANCE CO., 7001 Stony 
Island, Fairfax 8030. Atdara va
karais arba nedėlioj.

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy- 

piumbingą bių. Perku ir parduodu morgi-' 
■* įmokėji- -- 

^mokėjimui, i

GRAŽUS grojiklis pianus, beveik 
naujas, su puikiu pasirinkimu mie
lių. Suoliukas ir cabinet dykai. Ga
li! pirkti už $90, jei esat atsakan
tis žmogus, mes atiduosim jums už 
$3 į savaitę. Alsilankykit kol dar 
nevėlu. 6512 S. Halsted St.I

■■■■■■■■ ..... . ■■■! ...... ...... .......

PACKARD 1921, Twln B, 1 lovyj 
$325, tiktai bi.skf įmokėti. A. L. 
ARGO. Hemlock 8004.

moderniška 10 kambarių stuba. 
gasas, elektra ir vanduo, ccrti- 
fikuotos karvės, 
$75,000.

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

Phone 364

bargenas už
PARDAVIMUI, lotas 75x125, įren

gtas su 3-4 kambarių apt. ir 2-4 
Kambariu apt prie 3941-5 S. Wells 
St. Medinis namas, labai gerame 
stovyje, kaina $6,000, cash $2,000.

H. J. COLEMAN and CO. 
129 E. Pershing Road 

Blvd. 7769

GEOUZIO MEN. BARGENAI
60 kuri) paHliinkiiniil, vIh! garantuoti. 

Cndillac’al. Bulck'iii, Nanh'ui. HikIhoii’iiI, 
E*M<x’al, Chevrolfit'at ir daugeliu kitu, la
bili pigtoniin kainoiniH. Mat.vklt p. Lapai* 
t|. Mirt. M.DERMOTT MOTOR SALES. 
7i:i(l So. JlnlHtid St., Triunglc 11330

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
; Cementinis darbas visokios rųšies. 
Pakeliam namus, dedąm pamatus, 
šalytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432

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

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

Financial
Finansai-Paskolos

eitis.
JUSTIN MACKIEWICH

2342 So. Lcavitt St.
Phone Canal 1678

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠ SANDELIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI

$300 vertės mohair sek. setas
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio setas

$63

MES užmokėsime cash už jūsų 
automobilių, visokių išdirbysČių ir 
modelių. Mes mokėsime daugiau ne
gu Bluo Book vertė. ATLA9 
MOTORS Ine., 6039 Cottage Grove.

Real Estate For Sale
Nąmai-žemė Pardavimui

SUVARTOn savo dienos šviesos 
taupymo laiką. Atvažiuok ir pama
tyk musų 18 naujo typo octagon 
frontu bungalovvs, munniai, karštu 
vandeniu šildomi, ugnavietės, kny
gynai, linoleum virtuvėj’, pentie, sti
kliniai užpakaliniai porčiai. $500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Atdara va
karais ir nedėlioj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

NORIU pirkti už cash rezidenci
jų ir biznio namų, kurios butų tar
pe 69 ir 73 ir California ir Western 
Avė. Taipgi 20 iki 40 akrų farmą, 
75 mylios nuo Chicagos.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St., Central 3654

2 morgičių paskolos bile kokioje j I, - , —
sumoje — jusų sąlygomis, 6%, 25 $400 vvalnut miegruimio setas 
metai biznyje ir nei vieno foreclo-| $225, 7 gm. valg. kamb. setas 
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, $145 vvalnut valg. kamb. setas 
105 N. Clark; State 5674. 9*1210W^ton ...........

_____________ . S145 9x12 French Wiltons ....
. ............... $75 Coxwell krėslai ...............MES UZMOKftRIME JŪSŲ TAKSOS I*

AM*»nu'tifu* ir kilau bilus iut-iikhIuIhijiuik*, |O Sinoių pusryčiams setas ....... 
iki 24 mČiieHiu <!<•! iiiiipkėjitno atKal. Taip- i .
gi 2 ir niorgiėiai. 

DAVS PLAN LOA
Room 1718. I6O N. La

Ramtolpli 3802
st.

Atdara vakarais ir nedaliomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO. 
7728-32 Stony Island Avė.

$88 
$55 
!45 

21 
47 

$24 
$5

Business Chances
Pardavimui^Bizniai

PARDAVIMUI saliunas su 4 kam
barinis, pirtis ir svetainė, biznis 
geras. Parduosiu pusę ar visą; prie
žastis — turiu 2 bizniu. 3221 West 
38th St.

MEDINIS namas 4 flatų, netoli .. 
51 st ir Aberdeen. Geriausis barge
nas Chicagoj. Mainysim j ką nors. 
Šaukit Phone Hemlock 8300.

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį {mokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

atyda budavotojams Be Komiso ir Išlaidy 
Ar jus manote apie tsatymą arba Mes paskoliname jums $100, $200 - - - - - —, arba $300, imame legalį nuoiim-

Pinigus gausite i 12 valandų.
ndustrial Loan Service _

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
M R, PARIS

MES DAROME pirmų monriėių pankelas 
nito $1000 ir damrian. už in-rim Real Entate 
KK-ilaH patarnuviinaK. Bhlr. & Loan Ah*o«‘. 
Tavor 2. laiko HUMirhikimuH kiekvieni) 

Aiatin* oliHc.
KONRAD RICKER, 

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

M

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

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

▼skaras

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, _ Vaizbofenklial, ~ Copy- į

■u ■ 
ir

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350'mohair ir frieze sek. setų $63 
200 vvalnut miegruimio setų .... $49 

: 175 vvalnut valgomo kamb. setų $45 
1 Florentine puikus pusryč. setas $15 
i 9x12 Wilton ir Axminster kaurai, 
i $12 ir daugiau

Dunn Bros. Fireproof Bldg. 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara iki 10, nedūlioj iki 6 vakaro

PIRMOS klesos saliunas pardavi
mui ant bizniavus gatvės priešais 
dirbtuvių, su pagyvenimui kamba
riais. 4432 S. \Vestern Avė.

---------j------------------------------------
PARDAVIMUI beauty shop, geras 

biznis, lietuvių apielinkėj, daromas 
geras biznis, moderniškai įrengtas, 
yra 5 budelės, permanent vvaving 
mašina ir t. t., 3 gyvenimui kamba
riai iš užpakalio, garu šildoma, ren
tos $60. Turiu pigiai parduoti. Pa- 
sinaudokit iš šio pasiūlymo. 4905 W. 
14th St., Cicero, III.

5

Business Service
Biznio Patarnavimai*

PASKOLINSIM nuo $5* iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė- 
įimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
te jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

i wrighU. Rašyk Šiandie. Patentų
i reikalais kreipkitės prie manęs
gi Inu užsitikėjimu. Teisingas 

ireitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attomey. 
23*0 W. Chicago Avė. 

Dept. 7 
Chicago, III.

APLEIDŽIU miestą, 
parduoti pigiai savo gražius 
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
ra-

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 

■= dreseriai, rašymui stalai, lova, $2,

Exchange—Mainai
KĄ TURITE mainymui?

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

DARBININKAMS 
MODALINIS NAMAS 

$300 CASH 
KAINA $5500 

Kitus po $45 į mėnesį 
įskaitant visus nuošimčius, yra
gražus kambariai ir vana, didelis 
cementinis skiepas, tiktai bloko 
nuo transportacijos, netoli mokyklų, 
bažnyčių ir krautuvių, 1 blokas nuo 
miesto rubežiaus, kur taksai yra pi
gus.
NEATIDĖLIOKIT — ATSILANKY- 

KIT ŠIANDIE 
WATSON BOND & 

MOBTGA(iK CO.
5624 Indng Park Blvd. 

5525 Belmont Avė.

iš-

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS, Sav

PINIGAI SKOLINAMI
Už Jūsų Karų

Notos perfinansuojamos, išmo
kėjimais sumažinami. Važinčki- 
tės kol išmokėsite.

PAJ IEŠKAU Kazimiero 
paeina Janapolės kaimo, 
Utah. Turiu svarbų reikalą, 
pats ar jį pažįstanti malonėkit 
jo adresą prisiųsti.

JURGIS KARPAVIČIUS 
1525 So. 49th Avė. 

Cicero, III.

‘ virtuves kabinet, $7 ir daugiau, bu- 
beleno fetai, kaurai, pastatomos liampos, 

gyveno J 
jis f 

man SCHWARTZ BROS. STORAGE
640 E. 61 s t Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

KELETAS FARMŲ

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatėm ; 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

GARFIELD MOTOR CO.
S. E. Cor. 55th and Wabasb 

7715 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

Iš SANDELIO RAKANDAI kaip 
i nauji, pigiau negu už pusę kainos, 4 
, kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
alinti dėl 2 morgičių už 4% komiio.-------------------------------------- i kolinti dėl 2 morgičių už 4% komiio.

MES atliekame viskiį prie na-, Taipgi ptaį
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalows, gara
žus, purčius. Atsišaukit pas mus | 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEVVORTH 

935 W. Marųuette Road
Tel. Wentworth 8548

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi { 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St.

KRISHACK
Anglys, Malkos, Išėdas, Perkrausty- j 
mas, Automobiliais Patarnavimas.

4623 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

KARPENTERIS — generalis kon- ■ 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
541 h St. Boulevard 0536.

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

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T Dankowski, ižd.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, 2—5 ir 2—4 kambarių, įplau
kų $230 į mėnesį, kaina $32,000, 
įmokėti $2000, kitus po $200 į mė
nesį, 2741—43 W. 66 St. Matjvkit 
savininką .1. Valančius, 134 N. La 
Šalie St., Room 1100. Phone Central 
3533.

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

žus 5 kambarių bungalow, tai bus 
puikus dėl jūsų namas. Savininkas 
nori apleisti miestą. Viskas yra 
įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
Bungalow randasi prie

5730 So. Whipnle St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
t ungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už casb. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Persiduos $1,500., pi
liau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avcnue
7

UŽ $250 iki $500 nupirksite nau- 
į> 5 kambarių murinę bungalow, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
į mėnesį, įskaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.

-------------------------------------1 ------------—

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko neįmokėjua. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalow, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,-, 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. į 
Viskas modemiška ir naujos mados 
ir modemiški parankumai. Saukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockwell St., Edgewater 1930.

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
Bile kada ir bite kur. Dykai apskait
liavimas. Kedzie 5111.

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION COMPANY 

Mamai, garažai, porėtai, skiepai musų spe- 
cialurnas. Dabar laikas pradėti. Atsišaukit. j 

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION CO.

Tel. Belmont 8928 
Adres: 4947 Schubert Avenue

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

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

IEŠKAU savo giminaičių, Onos* 
Markevičaitės, po vyru Bazilienė.
Agotos ir Marionos Naujokaičiučių, 
iš Vilkaviškio apskričio, Virbaliu
miestelio. Jeigu kas žinot, prašau | 
man pranešti. Vincas Merkevičius, 
Kybartai, Birutės gatvė, no. 2. Lie- į 
tuva. už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus

. haįr ir velour seklyčios setas, 
g0mo ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
riausis bargenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

MES parduosim už užlaikymą 
sandėlyj keleto kambarių rakandus 

mo- 
val- 
se- 

Ge- 
kai-

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

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

Ateik ir atsinešk šį skelbimą!
OHEVĘ0LET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

REIKIA vyrų ir shearmenų į ge
ležies atkarpų Janių. 1864 N. Eeclair 
Avė., netoli Armitage and Grand 
Avės.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia 

NAUJAS OFISAS
Siūlo Naujas progas •

Didelis pasidauginimas biznio 
South Side ir Hammond distrikte, 
privertė mus atidaryti naują ofisą 
Hammonde. Mes dabar turime ke
letą vietų dėl energingų ir ambi- 
tingų vyrų ir moterų — čia yra ge
ra proga uždirbti daug pinigų. At
sišaukite į šį skelbimą tuojau. Ma- 
tykit M r. Lapaitį.

A. A. LEWIS & CO., 
611 Hohman St, 
Hammond, Ind.

DID2IAU818 bargenas mieste. Mes par
duodam pigiausiomis kainomis. Viskas par
duodama už užlaikymt). Seklyčių, miegrui- 
tūlų, valgomų kambariu setai, liampos, 
kaurai. BALD STORAGE CO., 1142 W. 
Miuliaon St.a------------------------------------

IS SANDELIO BARGENAI 
$30,000 vertes naujų rakandų ir kaurų 

turi būt iAparduota labai pigiai. 
4 kambarių, verti $1000 ..............
4 kambarių, verti $2OOO ..............
$200 Mohair Frieze seklyčios setas 
$450 Frieze seklyčios setas .....
$150 rieAutinis valgomo kamb. 
$185 5 Arnotų walnut miegruimio 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųAies. 
iŠ Arnotų pusryčiams setas .... .............

Klauskit Mr. Parutei 
COLLINS STORAGE 
6114 Madison Street 

Atdara vakarais iki 9, nedčlloj iki

1. —35 akrai žemes vaisiais apso
dintos, šalę golfo lauko, strytka
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena bamė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių. 
Įmokėjimas 4,000 <(ol.

2. —71 akras vaisių (fruktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privaČio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, modemiš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru- 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

5 KAMBARIŲ medinis bungalow, 
45 pėdų lotas, 7 pėdų skiepas, di
deli viškai, gera transportacija, ran
dasi prie Conrad Avė., Lyons, III., 
netoli Ogden Avė. Atsišaukit 4124 
Conrad Avė., Lyons. Imk Bušą prie 
Westem Electric į vakarus iki Con
rad Avė. j Lyons.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
lotas 30 pėdų, randasi arti Mar- 
ųuette Parko. Turi būt parduotas 
šią savaitę, kaina $8,500; galit pirk
ti su $5d0 ir tuojau krausi y tės.

WALTER J. PAUL
6601 S. Westem * Republic 4170 
3236 W. 55th St. Hemlock 238?

$295 
$476 

$88 
$146 

Betari $66 
Betan $88

.—L $10

s

BARGENAS už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskį vartotus ra* 
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų wal. 
valg. kambario setas, $59, 4 šmotų 
walnu.t miegruimio setas, $67, kar- 
Eetai, lempos, pusryčiams setai, 

rčslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožną vakarą iki 10 vai. Neda
lioj iki 5. Klauskit Irwing.
TUFT’S FIREPROOF STORAGE 

4444 Madison St.

500 ANT DOLERIO
Wal. vai g. kamb. setai, mohair 

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, 
daug kitų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO.. 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4745.

" Automobiles
HUDSON ’27, Brougham .......
BUICK ’27, Sedan ...................
OAKLAND ’28, 4 durim sedan 
REO ’26, 4 durimis sedan .... 
CHRYSLER '28, model 52 .... 
NASH ’27, advanced 6 sedan 
HUDSON ’26 Coach ......-......
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais 

2560 So. Halsted St.
Atdara visada

$595
$650
$695
$495
$595
$650
$395

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

4. —400 akrų javų farma, 1 maile 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį fanuos, 80 akrų mižko. 8 ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

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

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

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

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalo\vs, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde
dant cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengtam stogus, įvedant 
plumbingą, malevojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
VVestern avė. Tel. Hemlock 2636.

MAINYSIU 2 flatų medinį namą 
ant biznio arba loto. Randasi 4212 
So. Maplevvood Avė. Pašaukit 
Ijafayette '7193.

PARDAVIMUI Į GENEVA, ILL.
5 kambarių medinis namas, cementi
nis garažas, gasinis furnas, plumbin- 
gas, yra elektra, sun parlor, vištų 
jardas ir vištininkas, Chicago, Auro
ra ir Elgin geležinkeliais, % bloko 
nuo namo, iki upės 1 blokas. Gera 
vieta šeimynai kurie nori pasitraukti 
iš biznio arba šeimynai kuriai reika
lingas geras oras.

Atsišaukite.
KOHOUT BROS.

Room 1214 Ashland Block,
155 N. Clark St. arba Miss Lillian 
Parker, 3 East Batavia St. Geneva, 

III. Telephone Geneva 1162.

LICITACIJA
Subatoj gegužio 19, 1928, 8 kam

barių namas ant didelio loto, 144x 
125, bus parduota už jūsų kainą, jei 
jus atvažiuosite 2 vai. po pietų, 5430 
So. Neenah Avė., bloko j šiaurę 
huo Archer Avė. Informacijų galit 
gauti pas K. Ricker, 2458 So. St. 
Louis Avė.

BARGENAS. Pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 4-4 kambarių 
flatai, geroj vietoj, Ms bloko iki ^at- 
vekarių, 1 Vfe bloko iki Metropolitan 
elevatorio ir Douglas Park. šaukit 
vakarais. Vincennes 7045.

PRIE KEDZIE-ARCHER AVĖ., 
kur statosi didžiausi namai, parduo
siu arba mainysiu į privatiską na
mą arba lotus, savo mūrinį nain], 
garu apšildoma, su puikiausiu saliu- 
nu Šioj apielinkėj.

Priežastis svarbi.
3144 W. 43 St.

PARDAVIMUI prie 6611 S. Ada 
St., 2 aukštų mūrinis namas, 6-7 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
galit jį nupirkti labai pigiai.

MILLER BROS.
6624 So. Halsted St. 

Wentworth 4576 
Vienatiniai atstovai

PERKAME, parduodame ir mai
nome, taipgi budavojame visokius 
namus po visas Chicagos apielin- 
kes. Apsaugojame namus ir nami
nius rakandus nuo ugnies ir kitų 
nelaimių geriausiose apsaugos kom
panijose. Atliekame visokius popie
rių legališkus darbus pigiai ir grei
tai. FRANK STASULIS, 4405 So. 
Fairfield Avė., Phone Lafayette o948 
(Per 15 metų Brighton Park pa
sekmingai biznyje).

PARDAVIMUI

Naujas, gražus, 2 flatų mūrinis 
namas, su aukštu skiepu ir viškais. 
Uždaormi porčiai užpakalyj. Fran- 
cuziŠki langai. Karštu vandeniu šil
domas pirmas aukštas. 5 kambarių 
flatai su 2 arba trimis miegruimiąis.

Graži 8 kambarių mūrinė reziden
cija į Chicago Lawn, lotas 50 pėdų 
pločio, 3 karų garažas, mainysime i 
tušt) lotą.

6 kambarių mūrinis bungalow, 
platus lotas, karštu vandeniu šildo
mas, puikioje vietoje ir gero trans
portacija, netoli mokyklų ir bažny
čių, turit pamatyti, kad įvertinus, 
kaina nebrangi.

4 flatų mūrinis namas, geroj vie
toj, kaina tik $8500. Del tolimesnių 
informacijų atsišaukite.

HENRY KOPLEWSKI, 
4003 Archer Avenue, 
Phone Lafayette 9305, 

Republic 8915


