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Anglija vengia skelbt 
anglų-francuzų lai

vynų sutartį

Del uragano nukenj^yą 
siems surinkta

$4,110,000 0C1

Paskelbimą stengtas nuvilkinti 
ligi lapkrič’o mėnesį susi
rinks parlamentas

s Žinios
t

Chicago, III., Penktadienis, Spalio-October 5 d., 1928
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West Palm Beach, Fla., kuris labai nukentėjo nuo uragano, žuvo 1,385 žmonės.

Bandę nužudyti gen 
Daukantą ir pulk 

Plechavičių

Lenkai mėgino išprovo
kuoti lietuvių demark- 

linijos sargybą
KAUNAS. — Iš Utenos apsk. 

gauta žinių, kad šiomis dieno
mis III demarklinijos rajone 
4 sargybos punkte lenkų pasie
nio apsaugos puskarininkas, 
lydimas keleto kareivių iššau
kęs sargybų pareiškė kad ties 
Nameikiškių ežeru jų pusėn 
esu perkeltos 4 gairės. Lietu
vių sargyba ištyrusi kalbamą
sias vietas pastebėjo, kad ištik
iu) lenkų pusėje apie 20 metrų 
nuo demarklinijos yra pastaty
tos 4 naujos gairės. Bet ir seno
sios gairės tebestovėjo ant de- 

j marklinijos. Nurodžius' tai len
kams šie nieko nelx‘sakė ir pa
sišalino.

Kaip matyti lenkai gaires pa
stalė patys ir tuo budu norėjo 
išprovokuoti musų sargyba, 
bet paskubomis tai darydami 
užmiršo ištraukti senąsias gai
res.

Įdomu pažymėti, kad visa šį 
pasikalbėjimą iš lenkų pusės 
sekė pasislėpę krūmuose du ci
viliai apsirengę asmenys.

VVASHINGTONAS,
— Raudonojo Kryžiaus vaidy
bos pranešimu, dėl uragano nu
kentėjusioms Floridoje šelpti 
iki Šiol surinkta jau arti $4,- 
110,000.

Per šį vajų Raudonasis Kry
žius nori surinkti 5 milionus 
dolerių.

KAUNAS. — Krokuvos “Kur- 
jer Iliustrovvany Codzienny” 
rugsėjo 12 pranešė, busią prieš 
gen. Daukantą ir generalinio 
štabo viršininką pulk. Plecha
vičių Vievy buvęs padarytas 
pasikėsinimas. Esą, kuomet au
tomobilis važiavęs per mieste
lį, iš vieno namo nežinomi pik
tadariai metę į automobilį bom
bą, kuri nesprogusi. Piktadariui 
pasislėpę.

Elta sako, kad ta žinia esan
ti neteisinga.

4.—An- 
francu- 

anglų-

LONDONAS, spalių 
glija atkakliai priešinas 
zų reikalavimui, 
franeuzų laivynų paktas butų 
urnai paskelbtas.

Franci jos ambasadorius Fleu- 
riau vakar padarė du vizitu už
sienio ministerijai, bet abudu 
kartu gavo atsakymą, kad daly
ką turėsiąs išspręsti kabinetas, 
kuris dabar yra išvažinėjęs ir 
susirinks tik ateinančią savaitę.

Aišku betgi, kad Anglijos vy
riausybė sutarties paskelbimą 
stengias nuvilkinti, kol ateinan
tį mėnesį susirinks parlamen
tas, kuriam tada bus pristatyta 
visa korespondencija. Mat, to
kia yra tradicija Anglijoj, kad 
prieš paskelbimą bet kurio vy
riausybės padaryto darbo, pir
ma turi būt apie tai pranešta

kad

Francija pasirengus 
tenkintis 10 bilioną 

reparacijų
šaukia gruodžio mėnesį aliantų 

finansų konferenciją Reino 
evakuavimo ir reparacijų 
klausimams svarstyti Trockis esąs arti mir 

ties malarija

Penki komunistai iš 
mesti iš dailydžių 

brolijos

Britų Darbo partijos 
rinkinių programas

Reikalauja paimti anglies ka
syklas, transportą etc. visuo
menės nuosavybėn

17 žmonių sužeista 
traukiniams susikūlus

Anglų feldmaršalas 
pasmerkia karus

PARYŽIUS, spalių 4. —Fran- 
| cijos kabinetas pritarė užsie
nio ministerio Briando suma
nymui nustatyti visą reparaci
jų sumą, kurią Vokietija turėtų 
sumokėti, 10 bilionų dolerių. 
Tos sumos Francija turėtų gau
ti 7*^2 biliono dolerių, o visi ki
ti santarvininkai bendrai — 
2V£> biliono dolerių.

Tai yra didelis nusileidimas, 
, kadangi aliantų reparacijų ko- 
i misija 1921 metais buvo Vo-

LAKELAND, Fla., spalių 4.' '*ieti*?
— United Brotherhood of Car-; 1 ,onal® ..., . ... 1 Bnand pranešė, kad gruodžiopenters ir J oi ners oi America,! _ 1 ..... .. . .. .menesio pradžioj Paryžiuje sukuri laiko čia konvenciją, is-r. . , ... J ,.. ; sirinks tam tikra finansų kon-mete iš savo organizacijos pen-. .. , ...... i ... lencija, kurioj bus atstovauja- kis narius dėl to, kad jie esą .. J . ... .. . /.
komunistai. Vakar buvo to 1 '•■•a'.c.ja, Angl.ja Belgija,

. .. .. -. i Italija, Jajjonija ir Vokietija,h keturi, o šiandie vėl vienas,!.. ; .\ x. . _ XT. . .. . ; Konferencijos uždavinys busJosepli lipidus. Visi jie buvo I , ... .Lv. i i i i • • apsvarstyti Berno krašto eva- New Yorlco lokalo nariai. . , . . ..kuavimo klausima ir sutaisvti _ ■ * . * 
e i planą karo reparacijoms ir

Išgelbėjo 27 skęstan- I skoloms likviduoti. |

čio laivo įgulos 
žmones Lengvas žemės drebėji

mas Kalifornijoje

apie septyniasdešimt
pietų rytus nuo Mont-

Hawaiian linijos
vakar iš-

NE\V 
Jūrėse, 
mylių j 
auk Point,
garlaivis American 
gelbėjo skęstančio laivo Fillet 
dvidešimt septynis įgulos žmo
nes. Jie buvo valtimis apleidę 
savo laivą, kuriame, kaip pra
neša, buvo įvykęs sprogimas, 
pagimdęs gaisrą.

— Čia buvo jaustas lengvas 
žemės drebėjimas. Supurtymai 
atsikartojo du kartu.

Kunigas ir šešios vie
nuolės areštuotos

Argentina atsisako 
pripažinti Rusiją_____

BUENOS AIBES, Argentina,; 
spalių 4. — Užsienio ministeris 
s-avo pranešime sako, kad Ar
gentina neatsteigsianti diplo-j 
matinių santykių su 1 
kol sovietų valdžia atsisaky
sianti respektuoti, 
kiant, kitas valstybes ir kol ji 
prižadėsianti susilaikyti 
savo- propagandos svetur.

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 4. — EI Universal gautas iš 
Guadalajaros pranešimas sako, 
kad netoli nuo Tlacpiepage mie
stelio tapo areštuoti vienas ka
talikų kunigas, Luis Aguirre, 
ir šešios vienuolės, kaltinami 
dėl įstatymų bažnyčioms regu
liuoti laužymo. Areštuotieji 
siunčiami į Meksikos Miestą.

Rusija, Traukinys, užgavęs au-
kaip rei-

nuo

$150,000 gaisras
METROPOLIS, III., spalių

Gaisras čia sunaikino. Art- 
man Lumber kompanijos 
piuvę, padaręs $150,000 
stolių.

4.

lent-
nuo-

Mokinys nusižudė
PLAINVIEW, Neb., spalių

— Susikrimtęs dėl savo pamo
kų mokykloje, Clifford Ogg, 16 
metų berniukas, nuėjo į daržinę 
ir nusišovė.

4.

Oro akrobatas užsimušė
DALTON, Neb., spalių 4. — 

Nukritęs iš aeroplano 2,500 pė
dų aukštumoj, užsimušė oro 
akrobatas kap. Ace Gray.

tomobilį, užmušė tris 
medžiotojus

TACOMA, Wash., spalių 4.— 
Netoli nuo čia pasažierinis 
Northern Pacific traukinys už
gavo sedaną, kuriuo važiavo 
trys vyrai, medžiotojai. Visi 
trys buvo užmušti. Vienas už
muštų buvo Colby, Wis., den- 
tistas, Dr. Pfhim, o kiti du, A. 
J. Metelka ir W. Witt, buvo iš 
Seattle.

$150,000 gaisras Codden 
miestely

spalių 
netoli

MURPHYSBORO, III. 
4. — Cobden miestely, 
nuo Murphysboro, kilęs dėl ne
žinomos priežasties gaisras su
naikino Jojin Finlander Hard- 
ware kompanijos ir Thrift Sto
re kompanijos krautuves, pada
ręs, kaip apskaičiuoja, $150,- 
000 nuostolių.

BIRMINGHAM, Anglija, spa
lių 4. —Darbo partijos suva
žiavimas milžiniška balsų dau
guma priėmė Bamsay MacDo- 
naldo pasiūlytą partijos pro
gramą ateinantiems rinkimams.

Pro grame, be kita, numato
ma: paėmimas visuomenes nuo
savybėn anglies pramonės, 
transporto, pajėgoj įmonių, že
mės ir gyvybes apdraudos; su
mažinimas išlaidų kariuomenei, 
laivynui ir oro jėgoms; suma
žinimas mokesnių neturtin
giems ir apdėjimas didesniais 
mokesniais turtingųjų; apdėji-

IIAMILTON, Ontario, Kana
da, spalių 4
Canadian Pacific traukiniui su
sikūlus netoli nuo čia, buvo su
žeisti septyniolika pasažierių, 
jų tarpe penki pavojingai.

Nelaime atsitiko vienam pre- 
traukiniui ištrukus iš bė- 
ir šonais užgavus pasažie- 
traukinį.

Pasažieriniam Tautų ginčams baigti, nėra rei
kalo, kad vieni kitus skers
tų, sako Allenby

kių 
gių 
rinį

Albaniečiai nukovė
8 jugoslavus

al-Susikirtimas įvyko sienoj, 
baniečiams įsibriovus Jugo
slavijos teritorijon

BELGRADAS,* Jugoslavija, 
mZZ<jwinta7S'Zk7SniX“ka- sp“lių ?arei

pitalo ir brangiųjų žemes nuo-j ,u; . 1 v
savybių; paėmimas Anglijos 
Banko visuomenės kontrolėm

NEW YORKAS, spalių 4.— 
Ką tik atvykęs į Jungtines Val
stybes Anglijos feldmaršalas 
Allenby, kuris karo metais atė
mė iš turkų Jeruzolimą, vakar 
milžiniškame Carnegie Hali su
sirinkime laikė kalbą. Jis tarp 
kitko pasakė:

“Aš tikiu, kad kilęs taikos 
judėjimas pagaliau pataps vi
suotiniu tikėjimu, kuris paša
lins tą nelemtą mytą, būtent, 
kad norėdami savo ginčus baig
ti, turime vieni 
les pi aut i.

“Nėra visai priežasties, dėl į

antriems gerk-

NEW YORKAS, spalių 4.— 
Nevvyor^iškis Evening Post j- 
dėjo specialį savo berlyniškio 
korespondento pranešimą apie 
Trockio sveikatos padėtį.

Korespondentas tikrina, kad 
savo žinias jis gavęs iš pačių 
komunistų šaltinių, ir sako, 
kad Trockis savo trėmimo vie
toj Turkestane sergąs malari
ja ir esąs arti mirties. Jo ran
kos ir kojos esą sutinusios, o 
daktariškos pagalbos jis nega
lįs gauti. Visi Trockio. prašy
mai, kad jį perkeltų kur į svei
kesnę vietą, nieko nepadėję.

Berlyniškis komunistų laik
raštis Volksvville, sako, kreipę
sis į Maksimą Gorkį su paklau
simu apie Trockį, bet atsaky
mo nesulaukęs. Vėliaus laikraš
tis- patyręs, kad Gorki žinąs ge
rai apie tai, kad Trockis sunkiai 
sergąs, bet jis dėl to tylįs ir ne
protestuojąs.

Meksikos banditai api
plėšė geležinkelio stotį

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 4. — Iš Guadalajaros pra
neša, kad maištininkų banda 
apiplėšė Verdia geležinkelio 
stotį ir puolė pasažierinį trau
kinį kely tarp Verdia ir Techa- 
luta. Puolikai betgi buvo trau
kinį lydė j usios kareivių sargy
bos atmušti.

Portugalija amnestuoja 
politinius kalinius

LISABONAS, Portugalija, 
spalių 4. — Minėdama aštuo
niolikos metų Portugalijos res
publikos įsteigimo sukaktu
ves, vyriausybė šiandie paskel
bė dekretą, kuriuo paleidžiama 
laisvėn penkiasdešimt astuoni 
politiniai kaliniai ir duodama 
progos visiems politiniams, iš
tremtiems į kolonijas, grįžti na
mo.

Tunney, kumščio 
pionas, vedė

Italija, spalių 
Hotel Russie 
kumščio

čem-

ROMĄ, 
Vakar čia 
Amerikos 
Gene Tunney, vedybos su Miss
Mary Lauder, irgi amerikiete.

įvyko 
čempiono,

RADO NUŠAUTĄ FARMERĮ

VVILLIAMSPOBT, Ind., spa- 
lių 4. — Jo farmos namų tarp
dury šį rytą rado negyvą, kul
kų suvarstytą, turtingą vietos 
fermerį Victorą Briggsą. Pik
tadariai nežinomi.

nukovė aštuonis jugoslavų ka
reivius, o kelis kitus sužeidė. 
Tai įvyko Jugoslavijos teritori
joj-

Pasak pranešimų, albaniečiai 
vijosi galvažudį ir besivydami 
perbėgo sieną į Jugoslavijos 
pusę, nebodami jugoslavų sar
gybos liepimo sustoti. Tada ju
goslavai bandė al'baniečius nu
ginkluoti, ir įvyko kautynės, 
kurių metu galvažudys pabėgo.

Ar buvo ir albaniečių užmuš
tų ar sužeistų, pranešimai ne
mini.

Nusižudė ant savo žmo
nos kapo

OAKLAND, Cal., spalių 4.— 
Stovėdamas ties savo žmonos 
kapu, nusišovė turtingas vietos 
pilietis, David Perkins. Jo žiny
ną buvo mirus prieš šešis mė
nesius.

'NEW YORKAS, spalių 4.— 
Pasikorė Ernest Miller, vietos 
National Surety kompanijos se- 
kretorius-iždininkas. Sako, jis 
sirgęs širdies liga.

Ir apie!inkei fede- 
biuras šiai dienai

debesiuota; iš ryto

Chicagai 
ralinis oro 
pranašauja: 

Iš dalies
gali būt lietaus; vėsiau; stipro
kas žiemių vakarų krypties vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 66’ ir 78° F.

šiandie saule teka 5:50, lei
džiasi 5:27. Mėnuo teka 9:36 
vakaro.

t u retų būt leis- 
bru- 
elg-

kurios tautoms 
ta elgtis su kit kita daug 
tališkiau, nekad leidžiama 
tis atskiriems žmonėms.

“Aš ne pacifistas. Aš manau, 
kad jeigu mes norime apsiginti, 
turime pasitikėti nuosavomis 
apsaugos jėgomis. Bet tai ne
reiškia, kad jei tik matome ku
rį žmogų žiūrintį į mus, mes 
turime jį šauti.”

Huenefeld atskrido j In- 
do-Kinus

H ANO!, Prancūzų Indo-K'- 
nai, spalių 4.—Atlanto skridi- 
kas baronas von Huenefeld 
skrendąs su savo dviem kompa
nionais iš Vokietijos į tolimus 
rytus, atskrido į Hanoi. • •

Lenkų proklamacija 
prieš vokiečius Kaune

KAUNAS. — Naktį iš rugsė
jo 15 į 16 d. žaliajame Kalne 
rasta išmėtyta daugybė lenkų 
proklamacijų labai smarkiu to
nu kurstančių prieš Vokietiją. 
Įrodoma, kad vokiečiai esą di
džiausieji Lietuvos priešai, kad 
jie nenurims, kol “neužgrobs” 
Lietuvos.

Proklamacijos pasirašytos 
“Lietuvos išgelbėjimo komite
to,” bet kriminalinės policijos 
žiniomis, tai yra lenkų agentų 
darbas. Jos visu kuo labai pri
menu “Lenkiškos lietuvių drau
gų sąjungos” proklamacijas.

Lietuviško spektaklio 
Mintaujoj 25 metų 

sukaktuvės

V

Įspėja rusų emigran 
tus neieškot kitur 

laimės

Dabai* jau ir Albanija 
turi laivyną

TIBANA, Albanija, saplių 4. 
— Naujasis Albanijos karalius 
Zogu jau įsitaisė ir kajp laivy
ną. Jo laivynas susideda iš

... , dviejų didelių ginkluotų val-
MASKV/ , spalių . ■ ftų, kurios patroliuos Albani-

kolonizacijos draugijos IGA ru- j()S pakra§te8t 
sų skyrius išleido įspėjimą ru- ____________
sų emigrantams, kad jie ne- Tjr .
emigruotų j Meksiką, Kubą ar, Keturi asmenys žuvo 
Urugvają geresnės laimės ieš- <imi()b ĮJfdlSFC 
koti. Tuose kraštuose padėtis 
esanti tokia, kad nuvykę ten

BRANDON, Man., spalių 4.
— Netoli nuo čia vakar sudegė 

emigrantai atsidurtų labai sun- farmerį0 Alex Wilsono farmos 
kioj padėty.

4 darbininkai žuvo 
cinko kasyklose

MIAMI, Okla., spalių 4. — 
SmitlPDavis kompanijos Aztec 
Zinc and Lead kasyklose, neto-

namai, o jų liepsnose žuvo ke
turi asmenys: patsai šeiminin
kas, jo žmona, jų sūnūs ir far- 
merio sesuo.

Čechoslovakijos premje
ras rezignavo

Zinc and Lead kasyklose, neto- PRAHA, spalių 4. — l>el pa- 
li nuo Hockerville, viršui įgriu- irusios savo sveikatos atsista- 
vus buvo užmušti keturi darbi- tydino Čechoslovakijos minis- 
ninkai. teris pirmininkas Svehla.

Jis žada šios savaitės pabai- 
1 goj išvykti ilgesniam laikui į 

Išgelbėjo ispanų garlai- Siciliją.
vio įgulą | --------------

Nikaragiečių kautynė-
Londonas, spalių 4. — K ge 7 asmenys užmušti 

St. Vincent, Kap Verde salose, 
praneša, kad velkamas valdžios 
botas išgelbėjo sudužusio ispa- lių 4. — Politinių f akcijų kau
nu Axpc Mendi garlaivio įgulą, tynėse San Marcose, Jinotegos 
Garlaivis sudužo ties Bonavista departamente, buvo užmušti 
sala^ Į septyni asmenys.

MANAGUA, Nikaragua, spa-

Prieš 25 metus Mintaujoj bu
vo surengtas pirmas lietuviš
kas vakaras. Pirmojo lietuviš
ko vakaro skelbimuose buvo 
greta rusiško teksto ir lietuviš
kas. Mintaujos policmeisteris 
leido juos atspausdinti, bet ne
žinojo, kad lietuviams spaus
dintas žodis draudžiamas.

Spalių 7 d. Latvijoj gyveną 
lietuviai pirmojo lietuviško 
spektaklio 25 m. sukaktuves 

ruošiasi iškilmingai minėti Min
taujoj. Iškilmių dieną lietuvių 
draugija “Šviesa” rengia spek
taklį, kuriame bus atatinkamos 
kalbos, atsiminimai, be to bus 
suvaidintas koks veikalas; da
lyvaus iš Rygos p. Karoso ve
damas “Šviesos” choras.

Lietuvių švietimo truk
dymas Vilniaus krašte

KAUNAS. — Vilniaus spau
dos žiniomis, uždarytos lietu
vių mokytojų seminarijos mo
kinių dalis, ir šiemet nesulaukę 
seminarijos atidarymo, bandė 
įstoti į esamas Rytų Lietuvoj 
lenkų mokyklas, bet retai kam 
pavyko to atsiekti. Ypač neno
rėta lietuvių mokinių įsileisti į 
mokytojų seminarijas, mati
ninkų mokyklą, į technikos 
mokyklą. Keletas asmenų įsto
jo į antrus metus veikiantį 
Vilniuje prekybos* ir ūkio mo
kslų institutą (vidurinė mokvk- 
*“)• J. iii



4 NAUJIENOS, Chicago. III. Penktadienis, spalių 5, 1928

JT Į Tas Pats atsitiks ir be panašių
I J I ■ y 1^1 y J priežasčių, nes laikui bėgant, 

padidės žemės gyventojų skai
čius, padidės aukso reikalavi
mas, o jo atsarga išseks galuti
nai. Kokios gi bus to viso pasė
kos? Pirmiausiai proporciona- 
liai atpigs gaminiai, paskui ne
įmanomai įsigalės reikšmė ^ka
pitalistų — aukso turėtojų. Tai 
bus pirmieji reiškiniai. Toliab,

> aukso 
V1S trukumo, žmonės, kuriems

Auksas pasauli valdo

toli gražu nepasiekta; priešin
gai, žmonijos rūmas dar labiau 
pakrypo ir siūbuodamas prana
šauja liūdną ateitį. Kas bus, 
jeigu valstybes nepatenkintos 
esama padėčia, užuot ramsčiu
sios griūvantį rūmą, užsimanys 
dar kartą išmėginti šią žiaurią 
priemonę ir ginklų pagalba pra
dės skolinti auksą iš savo pini
gingų kaimynų? Baisu atsaki
nėti į tokius klausimus.... Pa
gyvensime — pamatysime.

“L. žinios” J. M.

Pastarųjų metų "įvykiai ir nū
dienis žmonijos gyvenimas at
sispindi jose, kaip veidrody. Is
torijoje nerandame panašių pa
vyzdžių, kad kada nors toks 
milžiniškas aukso kiekis butų 
buvęs surinktas j žmonijos iž
dą, koks musų laikais slepiamas 
įvairių valstybių ižduose, bankų 
seifuose ir pavienių asmenų tu
rimuose neprieinamose slėptu
vėse. Tokio pasakingai milžiniš
ko brangaus metalo sandėlio

ligi XV šimtmečio imtinai, ga
lima laukti labai ir labai liūdnų 
pasėkų, jeigu dalykas taip eis 
ir toliau, tai per 40 metų apy
vartoje aukso bus du kart dau
giau, negu jo gauta per visą 
lailtą, pradedant žmogaus atsi-

, x-x.. radimu žemėje. Galima daleisti,' kivmi]žinuvnviliojančio vardo, nežinančio o . j i „ . • aK1 vaizaoje miizmisKo
.•---------------- x_- J kad ateity bus aptinkamos vis trukumo, žmonės, kunviuo ----- o—-

naujos ir naujos aukso versmės, įjutinni reikalingas, negalės sė- žmonija ligi šiol dar nėra ma-

Auksas. Trumpas ir neskani- 
bus žodis — pavadinimas ži
bančiojo metalo. Bet veltui 
klaidžiotume po pasaulį, po vi
sus žemės užkampius, ieškoda
mi žmogaus negirdėjusiu šio

reikšmės ir nenumanančio auk
so vertės nūdieniame gyvenime. 
Priešingai: valstybinių rūmų 
sienos ramstomos aukso stul
pais, tautų gerovė matuojama 
aukso mastu, visuomenės gyve
nimas statomas ant auksinio 
pamato, auksiniu kibiru semia
mos mokslo žinios, auksu per
kami mokslo vaišiai, o kartais 

baisu pamatyti — ir dar 
daugiau: žmonių idėjos, sąžinė, 
jų gerovė ir net gyvybė. Taigi 
apie šį “galiūną”, valdantį nū
dienę žmoniją ir tvarkantį jos 
gyvenimą, ar ir noriu čia nors 
trumpai pakalbėti.

Kiek aukso iškasama

šalyse ligi šiol dar neištirtose; 
kas liečia senąjį svietą, anksty- 
biausiąjį lopšį civilizacijos, tai 
visos jame buvusios aukso vers
mės jau senai išsemtos ligi pa
skutinio lašo.

jis i

už
at-

čiusi. Ir niekada dar nebuvo 
taip išbujojusi tarptautinio ka
pitalo galybė. Bet ir tokio mil
žiniško, tokio aštraus ekonomi
nio ir finansinio krizio, kurį nu-

dėti sunėrę rankas. Kova 
auksą taps vis žiauresnė ir 
kuklesnė. Valstybės, nubiednė- 
jusios auksu, pradės jį skolinti 
ligi paskutinio pajėgumo savo

j kredito, galop kreditas turės dien gyvename, istorija nežino. 
Galija kadaise gausėjo aukso sprogti, kaip muilo burbulas ir Niekad, net po didžiausių ilga-

versmėmis; auksą ten piausti- valstybės pradės bankrutuoti, 
nėjo Ronos ir Reino pakraščiais Kartu su tuo iškils viliojančios 
ir slėnyje Po; dabar tenai jo perspektyvos laimingo karo, ku- 
neliko nei ženklo. Uralas, auksu rio pasėkos galima apiplėšti pi- 
buvo garsus; dabar jame ran- nigingą priešą. Valstybėms pra- 
kiojami paskutiniai trupiniai, dės pamėgdžioti, visais teisėtais 
Transvalis, tiesa, ' kolkas dar ir neteisėtais budais, visuome- 
turtingas auksu, bet žinovai n*nės organizacijos ir pavieniai 
tvirtina, kad aukso tenai užtek- asmens.
šią neilgiau, kaip 20—30 metų.1 
Tas pats likimas laukia pasa
kingas aukso kasyklas Aliasko
je, o paskui ir visas tas vers
mes, kurios dar gali būti ap
tiktos. Praeis dar gal 50—60 
metų ir paskutinės aukso vers- 

Laikotarpy nuo 1500 iki 1848 mes, kurios tik randasi žemėje, 
metų, tai yra per 348 metus iš bus galutinai išsemtos. Pasiliks 
visų musų geraširdės planetos tik viena išeitis: ieškoti aukso 
žemės užkampių ir slėptuvų bu- įvairiuose pavidaluos? kvarco, 
vo išgrobta aukso 3.9 miliardų kuriuose jis randasi taip ma- 
dolerių vertės. Vėliau, nuo 1848 žu kiekiu, kad neapsimokės nei 
m. ligi 1898 m., reiškia per 50 pats darbas. Reiškia, anksčiau 
metų iškasta aukso 6.7 miliar- ar vėliau, bet visai netolimoj 
dų dolerių sumai, tai yra per ateity, gamtinio aukso 
septynis kartus trumpesnį lai- išseks galutinai. Apie dirbtino 
kotarpį aukso gauta beveik du aukso gamybą kol kas 
kart daugiau. Toliau kiekvie- galime nei svajoti, 
nais sekančiais metais gauna-' 
mojo aukso ‘ kiekis didėjo 0.4 
miliardo dolerių sumai. XVI • 
amžiuje kasmetinis gaunamojo 
aukso 
kad 
mų; 
1897 
kėši 
kilogramų, 1890 m. — 181,000 
klg., 1892 m. — 196,000 klg., 
1894 m. — 275,000 klg., 1896 
m. _ 305,000 klg. ir 1897 m.— [ 
378,000 klg. Reiškia, minėtu 
laikotarpiu kiekvienais metais 
aukso buvo iškasama 21/^ kar-| 
tų daugiau, negu prieš dešimtį1 
metų ir 50—60 kartų daugiau, 
negu XVI amžiuje, 1898 ii* 1899 
m tais gautojo aukso kiekis pa-, 
didėjo dešimteriopai (tuo kie-' 
kiu aukso prieauglis beveik ir, 
užsibaigė). Bendrai, devyniolik
tojo šimtmečio pabaigoje, sąry
šy su naujai atrastomis turtin
giausiomis aukso kasyklomis,

Nesigilinsime į senovę, palik
sime ramybėje viduramžius, 
nes tie seni “gerieji” laikai ne
paliko mums jokių tikrų davi
nių, bet pažvelgsime į artimiau
sius praėjusius šimtmečius.

Vienu žodžiu, ateitis vaidina
si tamsi ir baisi. Bet šios pasė
kos logiškai yra neišvengiamos,

mečių karų ir gaivališkų kata
strofų, nebūdavo tiek daug eko
nomiškai susmukusių valstybių, 
tiek materiališkai nuskurdusių 
tautų ir pavienių ūkių, tiek su
bankrutavusių pramonės įmo
nių, bankų ir firmų, kiek jų 
yra musų dienomis. Niekada 
kova už būvį dar nebuvo taip 
žiauri ir taip atkakliai vedama, 
kaip šiandien. Dar nesukako 30 
metų, kai p. Delonė rašė savo 
išvadas, o jos jau pasireiškė vi-

Stok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti byle kokį šil
dymo aparatą eik pas

kiekis vidutiniškai nie- 
neprašoko 7,000 kilogra- t 
o pradedant 1888 ir ligi 
m., aukso prieaugis neiš-Į 
taip: 1888 m. — 160,000,

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą
arba iš Lietuvos j Ameriką kaip per

KLAIPĖDA
— ANT

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
Nepertraukiama kelionė iš porto j portą.
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis. 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.
Išpildomi laivo orkestros, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

2)
3)
4)
5)
6)

Kainos 
iš Kauno 
Trečia Klesa 

$125

Kainos 
į Klaipėdą
Trečia kl. 
Į abi pusi 
Turistinė 
ar buvusio

$122.00
I abi pu

si .. $203.50

$107 
$181 
3 kl. 
II kl.

Valdžios Tax 
EkstraNORTHWESTERN 

STOVE REPAIR 
COMPANY

Išplaukimai Laivų iš New Yorko:
“ESTONIA” .....................f........... Spalio (Oct.) 6
“POLONIA” ............................. Spalių (Oct.) 27

žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.

jeigu tik žemes gyventojų pne-|su griežtumu ir su visomis jo 
aughs padidės neproporcingai' nuniatytomis pasėkomis. Garsia- 
gamtimams žemės turtams ir jo jame Urale auks0 senaį nebe)i. 
produkeuai. Visuotinas skurdas ko nei trupinių, tolimajame Si'- 
neišvengiamai pagimdys neapy- bil.e _ Lfnos pakraščiais _ 
kantų n- visuotinų nesantaikų.] ranki()jami pa8kutiniai ju liku- 
Ir pasiliks tik viena žiauri prie- čiai> Transvalis 3avo aukso vers. 
m°nC Pal5,’ginlJTaHlin!Lly.gS’ mes H«' paskutinio la- 

šo, pasakingos aukso kasyklos 
_ s ir Kalifornijoje jau 

senai užmirštos. O daugiau?— 
jokių viliojančių perspektyvų 
ateičiai visai nematyt. Tiesa,

varai — kruvini ilgamečiai ka- 
rai. Gal būt daugelis pasakys, Aliaskoje 
kad visa tai tik vieni gąsdini
mai — dalykas gana tolimos 
ateities, o “musų amžiui už
teks”. Gal būt,.... 1

mes ne- musų ainiai bus už mus suma- 
i nesni ir apsukresni, gal jis su-' 
ras padorias, musų nenumaty- 

\ isur jaučiamas aukso badas įas priemones; mokės išsisuk
ti iš bėdos, patenkins visus nu
skriaustus ir sutaikins kerštau
jančius. Vargas, sako, išmokina 
gyventi. Daleiskime ir tokią 
galimybę. Bet jog mes ir nekal
bame apie tolimu ūkanotą 
tį, o 20—80 m; 
netolimas. Gaila tik, kad 
ta neaugina aukso taip, 
moka auginti žolę.... O gal ji1 __ 7, ~
turi tiek aukso, kad jo užteks Vaiky Dvokiąs Kvapas 
visai žmonijai ir ant visados? paprastai paeina deiei nesuvirškin- 
Gal būt. Bet šios perspektyvos to tinkamai niajgo. Senesniais lai- . . w. . * 1 kais motinos sumaišydavo krūvon

versmės

Civilizacija iš visur išgraibs- 
to aukso trupinius, žmogus — 
gaivalas gruobuonis ir aikvito- 
jas. Jis aikvoja, vietomis jau 
ir išaikvojo, visokeriopus gam
tos turtus — miškus, dirvos 
našumą, akmeninės anglies 
sluoksnius, naftą ir t. t. h* už
baigs tuo, kad išaikvos visą 
auksą. Aukso pertekliaus mums 
nėra ko bijoti; jeigu jis ir ras
tųsi, tai tik labai trumpam lai
kui, vienam momentui, šiuo 
laiku, nežiūrint kasmetinio mil
žiniško aukso prieauglio, jo vis 
gi nebeužtenka ir visur girdėt 

į nusiskundimai, kad aukso ma- 
Iža. žmonija kas metai surenka 
apie 0.4 miliardo dolerių aukso, 
bet ši milžiniška suma akimirk
sniu kaž kur prasmenga. Šalys, 
gaunančios aukso daugiau už 
visas kitas, pavyzdžiui *— Rusi-

kasmet didėjo gaunamojo aukso j Ja ir Amerika - vis. Savo gro- 
kiekis, bet dar labiau < 
žmonėse jo troškimas ir nesvie
tiškai dauginosi greito pralobi-l 
mo mėgėjų skaičius. Į pasaulinę 
rinką paleistas aukso kiekis pa
siekė pasakingų skaitmenų ir 
milžiniškai išaugo tarptautinio 
kapitalo galybė. Tas nepraėjo 
be pasėkų.
Ekonomininkų baimė Jei aukso 

pertekliaus ir jo išsekimo 
Tokių davinių akivaizdoje,' 

tolregiai ekonomininkai susini-j 
pino “visagalinčiojo” metalo Ii-j 
kimu ir iškėlė daug reiškiančius 
klausimus. Ar toks milžiniškas 
kasmetinis aukso prieauglis ne
sudarys milžiniško aukso per
tekliaus ir ar nenustos jis savo 
vertės? Arba priešingai, ar ga
lų gale neišseks visos aukso 
versmės ir ar žmonija nepri
truks to taip visų pageidauja
mo metalo? Ir galiausiai kokios 
bus to viso pasėkos?

Auksas pasibaigs

I tuos opius klausimus atsa
kinėjo žinomas tų laikų prancū
zų ekonomininkas p. Delonė. 
1898 metais laikrašty “Revue 
Bleu” jis savo į šį dalyką pažiū
ras išdėstė šitaip:

Turint galvoj milžinišką auk
so prieauglį, gautąjį pastarųjų 
metų laike ir, sulyginant jį su 
praėjusių šimtmečių daviniais,

didėjo suryja vienos pačios, neiš- 
| leisdamos jo už savo rubežių; 
i likusiajai žmonijai, mandagiai 
' tariant, lieka tik apsilaižyti.
Priežastys šio žmonių godumo 
prie aukso gludi tame, kad auk
sas tarnauja monetų gaminimo 
metalu, o moneta — pinigai, 
yra musų laikuose be galo vi
siems reikalingi; apie tai liudi
ja visa musų piniginė apyvarta 
ir finansų ūkis. Nėra šalies, ku- 

i ri nejaustų aukso trukumo. 
: Kaip jau minėta, Rusija ir A- 
merika ne tik kad neišleidžia 
savo aukso ir neturtina juo 
pasaulinės rinkos, priešingai, | 
stengiasi dar iš kitur sutraukti 
kuodaugiausia aukso. Australija 
išleidžia pusę gaunamojo aukso 
kiekio, o Transvalis — du treč
daliu. 1896 metais aukso gau
ta 265 milijonų dolerių sumai, 
o išleista jo iš auksą gaminan
čiųjų šalių tik 11.5 milionų.

Pataisymai dėl

VISOKIŲ PEČIU 
FURNASŲ 
BOILERIŲ 

ir
GAZO PEČIŲ

f

|r y. . MVV4V1BI VILIUI UtlUUVJV. A lt 0U j

aus žino, gal Anierjųa SUgrobė '% viso žmo-
5 Krautuvės Chicagoj

MARGUTIS

ta ūkanotą atei
stų laikas visai

gam-

nijos aukso, yra ir daugiau ša- 
I lių turinčių jo nemažą kiekį, 
bet šio brangaus metalo geruo
ju iš jų neišviliosi. O aukso rei
kalingų valstybių skaičius de
šimteriopai didesnis. Vieną kar- 

, tą 1914 m. valstybės jau mėgi
no panaudoti paskutinę, p. De- 
lonės nurodytą, priemonę auk
sui įgyti ir šio’ pasėkos mums 
gerai žinomos. Bet šiomis prie
monėmis tarptautinės lygsvaros

662 W. Roosevelt Rd. 
176 West Lake Street 
2355 Milwaukee Avė. 
853 West 63-rd Street 
3209 E. 92-nd Street

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

DAINOS IR JUOKAI! r
Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri į Margutį. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
. 3241 S. Halsted St., Chicago, II).

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiisiiiiiniiiiisiiiiiiiiiiiifi

RUSIMOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATARr- 
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada. - i

908 W. 14 SU 2 blokai j vakarus nuo Halsted St.
Phone Canal 2544—2545

LAIKINAS PRENUMERATOS NUPIGINIMAS

TIK IKI SPALIO DEŠIMTOS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III

9lliiilllllMim«

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd.
arti St. Louia Avė.

CHICAGO. ILL.

slepiasi nežinios ūkanose.
žinoma, čia nėra pranašystė, • 

tik logiškos išvados sveikai pro
tavusio tolregio ekonomininko, 16^ra- tiek pat Bktini> r 
bet nei atimti iš jų, nei pridėti sultinga figa ir vaikai pr 
į jas daugiau nieko negalima

vaisius, žoles ir žieves ir duodavo 
vakarais vaikams kairio reguliuoto- 

’, ją. Ta pati senoji formula dabar 
yra pasiūloma kaipo Boal’s vaisių 

I ii trasuojančios'*' Rolelės. Boal’s role- 
le yra tiek pat .-skani, kaip <U<lele, 

_ . . njšo jų <lar
j dauginus Parsiduoda apuekose vi- 

• sur, 15 centų.

t- r------------------------------- -------------- *-------------- -JJ.---------------------------------------------------

°l Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei ki... _ , _ _ .. - kiti

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mano. Mano pilnas iieg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsiinisiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ižegzanuna* 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

JAU EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmonės su pasigerėjimu skaito “Nau 
jienas”, nes “Naujienose” jie randa Amerikos 
lietuvių gyvenimo atvaizdą ir neįkainuojamo 
dvasiško peno dėl savęs.

sunku. Daugelis žmonių Lietuvoje neturi 
lėšų užsiprenumeruoti sau “Naujienų” pagel 
bėkime jiems!

Naujienų” prenumerata į Lietuvą metams $7.00 ą

Ką žada aukso nedateklius
Kur link visa tai veda? Pir

miausia pakartojame, aukso 
perprodukcijos nėra ko nugąs
tauti, reikia bijoti priešingo: 
aukso trukumo. Daleiskime, pa
vyzdžiui, kad tokios didelės vai-1 
stybės, kaip Kinai, kurios ligi 
šiol neturėjo auksinės monetos, 
panorės ją turėti. Kas bus išl 
to? Aukso vertybe uibai pakils.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Mortgage Organization

C. J. Dankowski, ižd.

18-ta Gatvė

Eighteenth Bbnd &
I. F. Dankowski, pres.

1618 West



epalių 5s 1928

Pinigai, jų atsiradi 
mo priežastys ir 
reikšmė gyvenime
šiandien kiekvienas žmogus 

žino kas yra pinigai. Ir kur gi 
nežinos. Be pinigų gyventi ne
galima. Neturintis pinigų gali 
turėti geriausių norų, bet jų ne
įgyvendins. Pinigai yra visaga- 
lingi. Ir sako rusai: pinigai kal
ba, pinigai tyli. Ir visur pinigai 
savo galybę rodo, žiūrėk kas 
nors švystels pinigų, tai per
versmas, tai ekonominis krizis, 
įvairiausi bankrotai ir t. t. žo
džiu už pinigus visko gausi — 
visur durys bus atviros.

Bet tur būt daugumai kils 
klausimas, kas yra tie pinigai, 
kad turi tokią galybę, iš kur jie 
atsirado ir ta jų galybė ir kam 
jie reikalingi? Gal vienas ant
ras galvoja, kad pinigai yra 
biznierių išmislas žmonėms ap
gaudinėti. Tiesa, netolimoj pra
eity daugumai teko būti apvil
tais. Gerai visi prisimename ru
siško rublio ir vokiečių markės 
likimą. Visa tai mums padarė 
dideliausių nuostolių. Bet tas 
dar nenusako pinigų reikšmės 
gyvenime. Ji yra didelė. Sunku 
yra įsivaizduoti gyvenimą l>e 
pinigų.

Senovėje ir viduramžių lai
kais žmonės manė, kad pinigai 
yra įstatymų leidžiamo organo 
padaras, kad valstybė įstaty
mais pinigams teikia taip dide- 

• lią galę, nuo kurios daug kas 
kenčia- Taip žiūrėdama visuo
menė į pinigų reikšmę klydo. 
Pinigų istorijos tyrinėjimai pa
rodė, kad tam tikrų įstatymų 
pinigams pramanyti nebuvo iš- 

leista. Pinigai atsirado paleng
va, iš lėto, gaivališkai ir pir
miau visokių įstatymų, taip 
kaip ir kiti socialinio gyvenimo 
reiškiniai, pav., kalba, papro
čiai ir t. t. Tad pinigai yra pa
čio gyvenimo padaras.

Pinigų istorijoj negalima nu
rodyti to momento, kada pini
gai atsirado. Savaime aišku, 
kad pinigai atsirado visose tau
tose, bet atskirai 
pakilus tautos

kiek vieno j e, 
visuomenės 

ukiui į kiek augštesnį laipsnį. 
Esant natūraliniam ukiui, t. y. 
kada kievienas atskiras ūkis 
pats sau visus reikmenis — 
daiktus gamindavosi, tai pinigų 
būti negalėjo. Jie tiktai atsira-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas neguli o mėne
sy) bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinkių Dental Ofisų.

$26
$15
510

tnucų apielinkių Dental Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS

1800 S'. Halsted SL
Dantų Setas ui H 

setas_______________________

$5 
$5 
'5 
*‘Z 
SI

$12.60 
>7.60 
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VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI

TIKTI
Geriausia auksinis darbas ni % 
Geriausios Auksinės Crdwns __ 12.60
Geriausi Auksiniai Ftllinrs __ $2.60
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.60
Alloy Fillinr*$1 
Sidabnnai FlHngs 00c

išvalymas dantų  60c 
Šių kainų nerausite musų didžiamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL.OFFICES 

Ine. 
DR. Tz T. WOOLLENS, Prea. 

320 South State Ht. 
Pbone llarrlson 0761
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do prasidėjus mainų ukiui. Mai- kalingų daiktų, pamažėl įpran- 
nai prasidėjo savaime, be jo- (ta prie to mainų budo ir ieško 
kio žmonių susitarimo. Natų- būdų juos padaryti paprastes- 
ralųs mainai, t. y. mainai pro- niais ir visiems patogesniais, 
dūktų į produktus, sutinka di-( Pradeda nusistatyti prekės kai- 
delių kliūčių ir sunkumų. Na- na. žmonės toliau plėtodami 
turalųs mainai gali įvykti kaip mainų ūkį atrado metalus, ku- 
abiem pusėms yra reikalingi rie pasirodė patogesniais tarpi- 
vienam antro daiktai. Bet tas Slinkais mainų operacijose. Taip 
labai retai pasitaiko.

Ir yra sunku nustatyti mai
nomųjų daiktų vertę: jie ten
ka įvertinti vien mainančių 
norais vieno į kito daiktą, bet 
įvertinimo daiktų neesti. Pav. 
laukinis žmęgus menką žibutį, 
kuris jam patikdavo, keisdavo 
į daug brangių kailių arba ir 
visa, ką jis turėdavo, atiduoda
vo. Iš viso to matyti, kad pra
sidėję toki natūralus mainai il
gai negalėjo tęstis. Kaip tik 
padaugėjo žmonių, atsirado 
miestai, pradėjo užsimegsti šio
kia tokia prekyba, tai tuojau 
mainuose atsiranda įvairus 
daiktai, kurie esti 
pininkais pirkime 
me daiktų. Prekė 
kas nustato lyg ir 
verčią kiekvienos kitos prekės.l 
ir žmonės pradėjo žinoti kuri: 
prekė kiek kitų prekių kainuo-■ 
ja, pav. arklys kainuoja 10 
ožio skurų ir t. t., arba gali 
būti išreikšta keliais kailiais, ( 
gyvuliais ir t.t. Ilgainiui žmo-| 
nes pradeda labiau mainais

besivystant mainų ukiui, paga
lios, rasta, kad auksas yra pa
togiausia prekė — tarpininkė 
mainų ūkyje ir visoki rtukso 
gabalai pradėta susverinėti ir 
už juos pirkti ir parduoti įvai
rias kitas prekes. Pasirodė, 
kad senovės žmonės gerai su
prato mainų reikalą, nes .tas 
pats būdas yra palikęs iki šių 
dienų. Valstybė įsimaišė į pini
gų sutvarkymo reikalą jau daug 
vėliau, kaip buvo pastebėta di
delės apgaulės ir kaip panorėjo 
geriau sutvarkyti mainų ūkį, 
ypatingai, kad iš to valstybė 

(turėtų pelno. Todėl valstybė už- 
įtvirtino įstatymo keliu žmonių 

I*— I

išrastą būdą prekių mainus at
likti ir nustatė dalyvaujančiam 
mainuose tarpininkui tam tik- 

, rą formą (išvaizdą), jo sudėtį 
j (kad butų visada tam tikros 
j vertės ir apgaulėjimo^neįvyk
tų) ir, pagalios, už nesilaikymą 
nuskyrė bausmę. Tiek yra pri- 

keliais kailiais, sidėjus 1

valstybė. O mainų preke, kaip 
ir jos funkc. nustatytos yra pa
čio gyvenimo. Trumpai apibu
dinti pinigus galima sekančiai: 
prekė, tarnaujanti išreiškimui 
verčios visų prekių ir esanti 
bendru tarpininku mainų ūky
je, vadinasi pinigais.

Kokia prekė eina pinigais, 
priklauso nuo visuomenės išsi
vystymo laipsnio. Pirmykštės 
kultur. išsivysi. laipsny pini
gais buvo įvairus daiktai, pav., 
kaileliais, gyvulėliai, akmenu
kai ir t. t.

Bet 
i tampa 
varis, 
talai.
tinkamiausi būti pinigais, 
turi aukštą verčią, nepasiduoda 
lengvai gedimui ir nykimui, pa
togus smulkinti. Kadangi auk
sas turi labai augštą ir gana 
pastovią verčią, tai patogus ne
šiotis. Valstybėms sustiprėjus, 
ir patogumo žiūrint, auksą pa
keičia popieriniai banknotai (pi
nigai), kurie 
auksu.

laikui bėgant pinigais 
metalai, pradžioj geležis, 
jau vėliau brangieji me- 
Sidabras ir auksas yra 

Jie

keitimo pinigais (pardavimas) | Be to, pinigai yra geriausia 
ir, priešingai, pinigų keitimas taupymui priemonė. Ankščiau 
daiktu (pirkimas). Esant mai-'pinigų taupymas buvo neįma- 
nų ukiui, t. y. perkant ir par-gnomas, nes orinės sąlygos daik- 
duodant reikalinga turėti daik- tUs gadina, 
tai, kurie norima iškeisti j 
mums reikalingą prekę; arba ir 
vieną ir kitą prekę kartu;
tarpininkaujiant 
kę mes galime 
gautus pinigus 
pirkti kurioj 
kitą prekę. Be 
sau reikalingą daiktą pirkti ka
da tik panorime.

Pinigai taip pat tarnauja ir vaičių karčiama buvo.
verčios matu. Ankščiau sakė
me, kad daikto verčia gali būti 
išreikšta kita preke. Esant

pinigams, pre- 
parduoti ir už 

galime nusi- 
norime vietoj 
to, mes galime

Dabar auksas ir sidabras yra 
turtingumo išraiška. Jie nesi- 

K1 į dėvi, nenyksta ir jo kokybė ne
sikeičia.—Tn.

Pripratęs arklys.
—Ko gi čia dabar tavo ark

lys prie šitų namų sustojo?
—Agi čia dar prieš porą sa-

lyg ir tar- 
ir pardavi-1 
—tarpinin- 
mainomąją

Pragaro nebėr.
Adomas: (Į Joną): “Sako,. . . , | /MlUIIlaS. «JOI)<

l»n>gų sLstemm, daikto verčia dabar pragaro neb#t 
išreiškiama pinigais ir mainy-, Jonaa. ..žtoomu> kur bcbus> 
mo procesas žymiai palengvėja: velniai ne kvailesni už žmones: 
čion nereikalinga turėti pinigai jsdraskė pragarą ir išsiskirs- 
rankoje, bet užtenka tiktai ži- j vienkiemius, 
noti daikto verčią išreikštą pi- 
nigais. , i

Pinigai yra teisėta (kada į- Kada Galvą Skauda
mokėjimo

yra garantuoti

funkcijos
pinigų funkcija

Pinigų

Svarbiausia 
yra ta, kad jie tarnauja mai-

—....T. ----- . nų įrankiu. Mainymo aktas su-
prie pinigų tvarkymo sideda iš dviejų dalių: daikto

įteisėja)
. Nesant pinigų, no-

statymai 
priemone.
rint iškeisti kokią nors prekę' 
į reikalingą daiktą, reikėjo su
rasti žmogų, kuris turėtų mums 
reikalingą daiktą ir norėtų iš
keisti. Dabartiniu metu, už' 
pinigus mes galime lengvai nu
sipirkti reikiamą daiktą. |

Jums nėra reikalo išlikti 
iš darbo arba gulti lovon. 
Vienas ar du ORANGEINE 
Milteliai sustabdys skaudė
jimą. Moterys kasmet su
vartoja milionus tų milte
lių. Daktaro Receptas.

Visose A pliekose.

ORANGEINE
POVVDERS-TABLET0

užsiimti, prasideda kai kb^ jo- 
markai ir pradeda daiktai įgy-, 
ti vis pastovesnę verčią. Atsi-, 
radus tokių daiktų, kurie vi-t 
siems lygiai yra reikalingi, tie 
daiktai tampa tarpininkais, apie 
kuriuos augščiau esame kalbe-( 
ję. Tie tarpininkai — daiktai, 
tai bus pinigų pirmtakunkį.1 
Jč.ius paprotin pirkime ar par-A 
davime imti ne tiesioj? tų pre

kę, kuri reikalinga, kadangi 
sunkiau yra gauti, bet dar tar
pininkę prekę (pav. tarpininkė 
prekė yra ožkos kailis; žmogus 
pardavęs arklį už 10 ožkos 
kailių, bet^perkasi už juos mil
tų ir dar kitų reikalingų jam 
daiktų), už kurią jis gali leng
viau nusipirkti kitų jam rei-

Rųšis No. 1—“Well, aš nežinau

Adolphe Menjou

Qna$&tĮb

".i'M

UTiek Daug
Daugiau 

Gaunate!”
UNIJOS gamintas

MaltHracT
w

surūkyti po vieną keturių žymiausių r 
gaivinant kava. Kamerai rekorduojant 
duotas: “Kuri jus labiausia mėgstate?”

Bandymas buvo padarytas atsakomingų liudytojų, kurie paprašė p. Menjou 
keturių žymiausių ryšių cigaretus, tarp rūkymo skonį at- 

; bandymą, tik vienas klausimas buvo

m i
Rųšis No. 3—(OLD GOLD) “Aš 

mėgstu šiuos!”

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuoja tęs.• »

J Garažas

Visados Tas Pats!
Taip... nuolatinė- laboratorijų į,?!’!r°.! 

lė palaiko aukštąjį gerumą Blue BĮbbon 
Malt Extract! Ir kiekvienoje bitinėje 
pilni 3 svarai. Kepkite vagiuose. Džlau- 
g-kltėa skanumu. > Paraiduodn visur. 
Klauskite tik “Dine Klbbon!”

“Amerikoj 
daugiausia 

išparduodamas”

ADOLPHE MENJOU...malonus, išpaikin
tas Paramount žvaigžde...vienas iš didžiau
sių gyvenančių aktorių...nesenai rodėsi 
veikaluose “His Tiger Lady”, “Night of 
Mystery” ir “Serenade”.

išrinko OLD GOLD
kamerai rekorduojant bandymą

Užrištomis Akimis

Rūšis No. 2—“Ne taip blogi, 
bet...”

£
B
g

“Aš radau naują būdą sujungti biz
nį su smagumu. Mano lošiamos ro
lės reikalauja nuolatinio rūkymo ci
garetę... Aš galbūt vidutiniškai su
rukau vieną cigaretę ant kiekvieno 
šimto pėdų filmų. Bandyme užrišto
mis akimis aš suradau vienus taip 
švelnius, taip lengvus mano liežu
viui ir gerklei, kad net reikalas ur
minio rūkymo filmuojant scenas bus 
man smagumas. Cigaretai, kuriuos 
aš išsirinkau pasirodė OLD GOLD”.

CONCfĄ,

full 
31*

Į J Namo pakėlimas
J Cementinis pamatas

2) Abelnas pertaisymas
Į Į Naujas namas ir finansavimas

Vardas ... ................ 1W..............................

Adresas ..................................... . ..........

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St. 
Tekph^ne Avenue 4718

Trijų rūšių lapai auga ant tabako stie- 
bo...šiurkštus viršutiniai lapai, erzinantys 
gerklę...nuvytę apatiniai lapai, be skonio 
ar kvapo...ir viduriniai širdiniai lapai, tur
tingi vėsiomis ir kvapsniomis rūkymo ko
kybėmis. Tik širdiniai lapai yra varto
jami OLD GOLD cigaretuose.

Kodėl jus galit juos išrinkt 010 Goto
ClGARETTES

v-;

TNt TRUSORE OfTHCMAII

C P. Lorillsrd Co.. Ėst. 1760

Padaryti iš širdinių lapų tabako augmens

ŠVELNESNI IR GERESNI
NESUKOSESI IR VEŽIMĄ IŠRŪKĘS

Blue 
Ribbon 

Malt 
Extract 

Pastatomas per
t Premier Malt Sales 

Company
720 No. Michigan Avė. 

Chicago, III.
Phone: Whitehall 7807 

Gaukit šitą 
Lena Skudurų 
Lėlę 
Prisiuntę 10c su kuponui 
Dykai Virinio Knyga!
Frialuaklt Kupono dcl Virimo Knygos Dy
kai kur telpa 200 suvirš išbandytų pata
rimų skaniems valgiams ir saldainiams.

••

Ryšis No. 4—“Ne... trečias laimi!”

Safei TUBBY

| I’KEMIEK MALT SALR8 CO. . I
I 720 N. MirhiKun Avė. Dept. 4337 I 

Chlcago, III. Tel. UliltebaK 7HO7
I įdedu 10c. pilnai apmokėti pnsiuntima I 
1 nesuduttamos, mazgojamos tena sku- ■ 

durų Lėlės (15 colių aug.l.
Kryžiukas dėl Lėlės 

Frisiųskite, Dykai, tą Blue Ribbon Malt 
Eztract Virimo Knygų.

Kryžiukas dėl Knygos
Vardas
Adresas
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ANGLIJOJE FAŠIZMAS IŠNYKO
• I

Fašistų steigėjas Anglijoje, majoras Adam (ar 
Adams?), parašė Romos laikraščiui “Impero” laišką, 
pranešdamas, kad fašistų partija Anglijoje galutinai 
likvidavosi.

Laiško autorius sako, kad Anglijoje fašizmas netu
ri menkiausios dirvos, kol tenai gyvuoja parlamentarine 
tvarka. Anglijos visuomenė, policija ir net komunistai 
visiškai nesiinteresavo fašistais ir jų darbais. Todėl fa
šistų laikraštis, pasirodęs vos keletą kartų, turėjo mir
ti — nes jo niekas neskaitė!

Anglijos fašistų vadas išreiškia nuomonę, kad fa
šizmui dirva tame krašte susidarytų tiktai tuomet, jei 
įvyktų Anglijoje koks perversmas arba prasidėtų smar
kus komunistų bruzdėjimas.

Čia mes turime puikiausią įrodymą, jogei tvarka, 
kurioje žmonės renka valdžią, fašizmui yra aršiausi 
nuodai. Taigi ne smurtu reikia kovoti su fašizmu, kaip 
skelbia bolševikai.

Tečiaus tas pats reikia pasakyti ir apie bolševizmą. 
Demokratinėje tvarkoje ir bolševizmas neturi dirvos. 
Jisai tarpsta tiktai tenai, kur siaučia priespauda ir ne
teisėtumas. Lietuvoje komunistinis judėjimas įgijo šio- 
kios-tokios įtakos į darbininkų mases dėl to, kad per 
klerikalų viešpatavimo metus niekuomet nebuvo krašte 
tikros žmonių laisvės, bet vis gyvavo karo stovis, spau
da ir organizacijos buvo varžomos ir policija žiauriai 
apsieidavo su piliečiais.

Susidarius demokratinei valdžiai Lietuvoje, apie 
vidurį 1926 metų, komunistams buvo visai pradėjusi 
sprūsti dirva iš po kojų. Triukšmingos demonstracijos 
ir riksmas, kuriuos komunistai keldavo Kaune, Panevė
žyje ir kitur, buvo desperatiškos sovietų demagogų pa
stangos per savo apmokamus agentus atgaivinti bolše
vikišką lavoną. Jei ne gruodžio perversmas, tai Lietu
voje komunizmas jau butų galutinai susmukęs. Bet ka
rininkų pučas ir seimo išvaikymas suteikė komunistams 
naujos progos atsigauti.

Fašizmas gimdo bolševizmą, o bolševizmas gimdo 
fašizmą. O demokratiška tvarka “be peilio piauja” juo
du abu.

VĖL ŠMEIŽTAI

Jaunas Kriaučius “Laisvėje” 
kaltina Amalgameitų rubsiuvių 
unijos viršininkus, kad jie ne
tiksliai leidžią unijos pinigus. 
Laikraštyje “Advance”, girdi, 
paskelbta, kad streikininkų šel
pimui ' Milvvaukee’je išleista 
$200,000; bet niekas netikėsiąs, 
kad šita baisi suma esanti su
vartota tikrai streiko reikalams. 
Komunistų organo bendradarbis 
sako:

“Ir keisti tie bus unijos na
riai, kurie patikės šitam Hill- 
mano blofui.”
Vadinasi, unijos prezidentui 

prikaišiojama organizacijos pi
nigų eikvojimas ir narių apgau
dinėjimas!

Toliaus tas pats “Laisvės” ra
šytojas klausia, kodėl Amalga
meitų unijos vadai nelaužo teis
mo “indžonkšeno”, kuris yra iš
leistas prieš streikininkus? Ir 
atsako:

“Atsakymo toli nereikia 
‘ieškoti. Atsiminkime, kad 
Milvvaukės miesto adminis
tracija yra socialistų ranko
se. Socialistų (? “N.” Red.) 
teisėjas išdavė indžonkšiną, 
socialistų (? “N.” Red.) po
licija ir valdžia skaldytų gal
vas streikieriams, jeigu jie

Užsisakymo kainai

Chicago je — paltu:
Metams ....................—...............  $8.00
Pusei metų ............. w................. 4.00
Trims mėnesiams ..  — 2.50 
Dviem mėnesiam »•••••••••••••••• 1.50 
Vienam mėnesiui ,_______—, .75

Chicagoje per iineiiotojua:
Viena kopija  8c
Savaitei _____    18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago-
je, paltu:

Pusei metų ..............  8.5C
Trims mėnesiams _____ . 1.75
Dviem mėnesiams  _________  1.25
Vienam mėnesiui _______—. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ____ ______________- $8.00
Pusei metų____________ ____ 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

pasirodytų prie dirbtuvės. 
Tai kaip tada butų su socia
listų partija, kuri dalyvauja 
šiuose rinkimuose. Amalga- 
meitų lyderiai yra socialistai. 
Tai ar šitie lyderiai kirs į 
akį savo draugams Milwau- 
kėj ? Ne, nekirs.”
“Laisvės” redaktoriai, kurie 

įdėjo šituos bjaurius prasima
nymus apie rubsiuvių unijos va
dus, žino bent tiek, kad miesto 
administracija ir teismai tai vi
sai ne tas pats dalykas. Teisė
jas, kuris išleido indžonkšeną 
prieš streikuojančius Adler fir
mos darbininkus, nieko bendro 
su socialistais neturėjo ir ne
turi.

Jeigu Brooklyno šmeižikai šj 
tą nusimano apie Mihvaukee, 
tai jie turi žinot, kad tame 
mieste ir policiją kontroliuoja 
ne vietinė administracijar, bet 
valstija, šitokią tvarką Wiscon- 
sino legislatura įvedė dar tuo 
laiku, kai socialistas Seidel bu
vo Milvvaukee’s meru: mat, Wis- 
consino kapitalistai norėjo pa
daryti “saugiu” didžiausiąjį tos 
valstijos miestą.

Ir keistas dalykas: kuomet 
“Laisvė” taip begėdiškai šmei
žia Amalgameitų uniją, tai tam 
pačiam “L.” numeryje (236-am) 
rašo, šmeiždamas Norman Tho- 
mas’ą, Pruseika, kuris yra 
Amalgameitų unijos organo, 
“Darbo” redaktorius. Apginti 
uniją, kuri moka jam algą, ji
sai nemato reikalo.

DIDELIS BALSŲ PRIAU
GIMAS

Po balsavimų Stockholme su
skaityta, kad visoje Švedijoje 
socialdemokratai gavo 862,000 
balsų. O keturi metai prieš tai 
jie buvo gavę 725,000 balsų. 
Reiškia, partija laimėjo 137,- 
000 naujų balsų.

Bet atstovų skaičiumi ji pra
kišo: pirma turėjo 105, o dabar 
turės tiktai 90.

Tai visai panašus rezultatas, 
kaip anąmet buvo Anglijoje, 
kuomet Darbo Partija surinko 
milioną ir šimtą tūkstančių dau
ginus balsų, bet pravedė apie 
40 atstovų mažiaus, negu pir- 
mesniuose rinkimuose.

Kaip šiuose Švedijos, taip ir 
anuose Anglijos rinkimuose ka
pitalistai laimėjo, nugąsdinda
mi publiką “raudonuoju pavo
jum”.

DIDELIS SMŪGIS VILNIAUS 
KRAŠTUI

“L. žinių” bendradarbis, p. J. 
Kardelis, neseniai lankęsis Vil
niuje ir turėjęs daug pasikalbė
jimų su vilniečiais, sako, kad 
Nepriklausomos Lietuvos gy-

: Apie įvairius Dalykus į

Apie negimusius ir 
mirštančius

Gyventojų prieauglio problema. 
—Gimimų skaičius įvairiose 
šalyse.—Biedniokų šeimos. — 
šalys, kurios sumušė Franci- 
jos rekordą. — Gimimai ir 
mirimai. — Didelis mirtingu
mas. — Vaikų mirtingumas 
Francijoj ir kitur. — Reikia 
rūpintis tais, kurie gyvena, o 
ne tais, kurie galėtų gyventi.

Gyventojų prieauglio proble
ma jau senai kvaršina galvas 
taip sociologams, kaip ir sta- 
tistikams bei higienistams. Ta
čiau pastaruoju laiku taja pro
blema susirūpino ir kitos šalys. 
Francija paliovė būti žemiausio 
gimdymo šalimi, kokia ji buvo 
iki karo. 1913 m. 10 tūkstan
čių gyventojų gimė vaikų: Ita
lijoj—317, Ispanijoj—304 , Vo
kietijoj—276, Anglijoj — 241, 
Švedijoj—232, Šveicarijoj—231, 
Belgijoj— 216 ir Francijoj — 
191. Francija, vadinasi, stovė
jo paskutinėj vietoj.

Septynių dešimčių metų lai- 
kotarpyj (nuo 1841 iki 1910 
m.) gimimų skaičius ant kiek
vieno desčtko tūkstančių gy
ventojų nupuolė: Vokietijoj — 
nuo 367 iki 330, Anglijoj —nuo 
326 iki 172 ir Francijoj—nuo 
274 iki 206. Tie duomenys yra 
gan charakteringi. Anglija 
1841 m. pradėjo nuo to, kuo 
70 metų praslinkus baigė Vo
kietija, o Francija 1841 m. pra
dėjo nuo to žemo gimimų lyg- 
malio, iki kurio Anglija daslin- 
ko tik per 70 metų. Kuomet 
garsus franeuzų statistikas 
Beltolini palygino kiek tūkstan
čiui moterų gimsta vaikų Ber
lyne, Londone, Vienoj ir Pary
žiuj, tai pasirodė, jog mažiau
sia vaikų gimsta tose miesto 
dalyse, kur gyvena turčiai. 
Biedniokai paprastai turėjo di
deles šeimas.

Tačiau paryžietės užėmė ypa
tingą padėtį. Tiesa, ir Pary
žiuje didelėmis šeimomis pasi
žymėjo biedniokai. Bet bied- 
niausios paryžietės turėjo ne 
daugiau vaikų, kaip turtingos 
Londono, Berlyno ir Vienos mo
terys. O turtingos paryžietės 
gimdė tik pusę tiek vaikų, kaip 
kitų sostinių moterys.

Bet štai 1925 m. pasirodė, 
jog franeuzų žemą gimimų re
kordą sumušė visa eilė kitų 
šalių. Tais metais ant kiekvie
no desėtko tūkstančių gyvento
ji! gimimų buvo Francijoj 189, 
o tuo tarpu Anglijoj — 183, 
Šveicarijoj—184 ir Švedijoj — 

ventojai esą visai blogai pain
formuoti apie sąlygas Vilniaus 
krašte. Vilniečiai esą labai ne
patenkinti tuo, kad Lietuva ne
sistengia užmegsti su jais ry
šius.

“Vilniaus krašto lietuviai”, 
rašo p. Kardelis, “palikti pa
tys sau ir, tą supratę, gyve
na savitu gyvenimu. Didžiu
lė jų energijos dalis eina at
sispyrimo kovai su persekio
jimais, su ištautinimu, demo
ralizacija, kurią okupantai 
tam tikrais tikslais palaiko 
pavergtame krašte.”
Bet Lietuva ne tik nededa 

pastangų su vilniečiais susiar
tinti; jie yra ir labai nusivylę, 
kad Lietuvoje tapo sugriauta 
demokratinė tvarka.

“Vilniaus lietuviai, su ku
riais tik man teko kalbėtis”, 
tęsia “L. ž.” korespondentas, 
“nurodo, kad demokratines ir 
parlamentarinės tvarkos su
irimas N. Lietuvoj yra dide
lis Vilniaus kraštui smūgis. 
Jo rezultatas — nepaprastas 
ir netikėtas didžiųjų valsty
bių spaudimas įeiti į norma- 
liškus su Lenkija santykius 
išsižadant Vilniaus.”

175. Vadinasi, trys šalys su
mušė franeuzų rekordą. Franci- 
jai reikėtų dūliai to tik džiaug
tis: ji juk neina prie išsigimi
mo taip sparčiai, kaip kitos 
šalys. Vienok gimimų skai
čius pats savaime dar vieno ne
reiškia. Reikia galvoj turėti ir 
mirtingumą.

Tuo atžvilgiu Franci jos pa
dėtis yra gan liūdna. Kaip ir 
iki karo, Francija vis dar te
beturi labai aukštą mirtingu
mą. Per penkerius metus iki 
karo ant desėtko tūkstančių 
gyventojų gimdavo daugiau, 
negu mirdavo, Vokietijoj — 
130, Italijoj — 120, Anglijoj 
—108, Švedijoj—93, Belgijoj— 
77 ir Francijoj— 9. Tai buvo 
pasibaisėtina disproporcija. Kai
myninėse šalyse gyventojų prie
auglis ėjo nuo 8 iki 14 kartų 
greičiau, negu Francijoj. Var
tojant militaristų kalbą, tatai 
reiškė, jog kiekvienam franeu
zų auginamani kareiviui vo
kiečiai agina net 14! Na, o pa
prastai kalbant, tai reiškė, jog 
Vokietija didina savo darbinin
kų rezervą 14 kartų greičiau, 
negu Francija.

Varžytinės tarp tų dviejų ša
lių buvo atkaklios. O tuo tarpu 
jųdviejų demografiški santy
kiai aiškiai krypo Franci jos ne
naudai. Per 120 metų Franci- 
jos gyventojų prieauglis lygi
nosi 12 milionų, o Vokietijos— 
37 milionams. 1800 m. šimtui 
franeuzų teko 85 vokiečiai, o 
1920 m. šimtui franeuzų buvo 
jau 153 vokiečiai. O štai kitas 
palyginimas. 1880 m. tūkstan
čiui europiečių buvo 112 fran
euzų, o po 30 metų, t. y. 1910 
m., tūkstančiui europiečių teko 
tik 88 franeuzai.

Po karo Franci jos padėtis 
pagerėjo ta prasme, kad ir ki
tose šalyse gimdymų skaičius 
žymiai nupuolė, o trys valsty
bės sumušė net franeuzų mini
mumą. i

Vienok didelis franeuzų mir
tingumas sudaro rimtą proble
mą. Pavyzdžiui, 1925 m. de- 
sėtkui tūkstančių gyventojų gi
mimų buvo daugiau, negu mir
čių, sekamai: Italijoj — 109, 
Ispanijoj — 96, Vokietijoj — 
86, Belgijoj—67, Šveicarijoj — 
62, Anglijoj—61, Švedijoj—58 
ir Francijoj—15. Trijose šaly
se, kur gimimų skaičius yra 
žemesnis nei Francijoj, gyven
tojų prieauglis yra keturis kar
tus didesnis nekad pas francu- 
zus!

Matomai, franeuzams pavojų 
sudaro ne gimimų sumažėjimas, 
bet didelis mirtingumas. Kuo
met visose kitose šalyse .mirtin-

A. G. Sorlie, North Dakotos 
gubernatorius, kuris šiomis die
nomis pasimirė.

gumas žymiai sumažėjo, tai 
Francijoj jis pasiliko beveik 
tas pat. Sakysime, 10 tūks
tančių gyventojų nuo 1913 iki 
1925 m. mirtingumas sumažė
jo: Vokietijoj nuo 150 iki 118, 
Belgijoj nuo 139 iki 131, Itali
joj nuo 188 iki 166, Japonijoj 
nuo 221 iki 197, Šveicarijoj nuo 
143 iki 122, Anglijoj nuo 138 
iki 122, Švedijoj nuo 137 iki 
117, o Francijoj nuo 176 iki 
175!

Tiesa, bandoma pateisinti 
paskutiniųjų metų aukštą mir
tingumą tuo, kad vidutiniškas 
franeuzų gyventojų amžius yra 
daug didesnis, negu kitose ša
lyse, kurios praeityj mažiau 
tesusilaikė nuo gimdytų. Fran
cijoj, sakoma, yra labai daug 
senių, ir todėl visai natūralu, 
kad mirtingumas ten yra aukš
tas. Vienok tas paaiškinimas 
nustoja savo vertės, kuomet 
mes palyginsime vaikų mirtin
gumą. Vaikų mirtingumas žy
miai sumažėjo visose kitose 
šalyse, išėmus Franciją. Nuo 
1913 iki 1926 m. 1,000 vaikų 
vienų metų amžiaus ar mažiau 
mirtingumas sumažėjo: Vokie
tijoj nuo 157 iki 105, Belgijoj 
nuo 130 iki 89, Šveicarijoj nuo 
96 iki 62, Švedijoj nuo 70 iki 
55, Anglijoj nuo 198 iki 75 ir 
Francijoj nuo 112 iki 96. Vai
kų mirtingumas sumažėjo ir 
Francijoj, bet ne tokiame laips- 
nyj, kaip .kitur. Jei Anglijoj 
tas mirtingumas sumažėjo be
veik tris kartus, Vokietijoj pus
antro karto, tai Francijoj tik 
ant 14%. Priegtam mirtingu
mas faktinai Francijoj ne ma
žėja, bet didėja. 1924 m. iš 
kiekvieno tūkstančio nurodyto 
amžiaus vaikų mirė 85, seka
mais metais—85, o 1926 m.— 
jau 96. Per tuos tris metus 
jokioj kitoj šalyj vaikų mir
tingumas nepadidėjo.

Tokiu budu, sako V. 1. Ta
linas, Francijos tragizmas yra 
ne tame, kad ten gimdymų 
skaičius yra žemas, bet tame, 
kad ten mirtingumas yra aukš
tas. O aukštas mirtingumas 
pareina nuo to, kad sanitarinės 
sąlygos Francijoj yra daug blo
gesnės, negu kitur. įtikinti, 
kad moterys daugiau gimdytų, 
yra kur kas sunkiau, negu įti
kinti, kad ir moterys ir vyrai 
mažiau... mirtų. šalyse, kur 
gimimų skaičius yra mažesnis 
nei Francijoj, taip pat yra ma
žesnis ir mirtingumas. Tai nėra 
rezultatas kurių nors rasinių 
arba klimato, savybių. Higiena 
ir tinkamos sanitarinės sąlygos 
gali apsaugoti tuksiančius vai
kų nuo mirties. »

Akyvaizdoj tų faktų, sakb 
Talinas, yra tiesiog paika triu
kšmauti dėl gimdymų Akontro- 
lės praktikavimo. Kuomet mirš
ta tūkstančiai jau gimusių vai
kų, tai kalbėti apie kokias ten 
mistiškas gemalo teises yra ne
sąmonė. Reikia daugiau rū
pintis tais, kurie gyvena, o ne 
tais, kurie galėtų gyventi.

-K. A.

Skaitytojų Balsai
Tėvynės Mylėtojų Drau

gijos nuveikti darbai
1896 metais buvo lemta su

sitverti šiai apšvietos draugijai. 
Sumanytoju buvo Tarnas As- 
tramskas ir keletas kitų gerų 
tėvynainių. T. M. D. gyvuoja 
jau 32 metus.
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Kad pažinti šią organizaciją, 
reikia pažvelgti į jos atliktus 
darbus, štai nuveikti darbai: 
Atspausdinta šie raštai: 1, Keis
tutis, tragedija; 2, Orleano Mer
gelė, tragedija; 3, Lenkai Lie
tuvoje; 4, Grovo Kyburgo Ke
lionė Lietuvon 1430 m.; 5, Van
duo ant žemės, po žeme ir vir
šuj žemės; 6, Baudžiava Lietu
voje; 7. Geologija; 8, Kaip Su
taisytas žmogaus , Kūnas; 9, 
Prano Vaičaičio Eilės; 10, Kaip 
žmogus Gyvena Ant žemės; 11, 
Chemija; 12, žemės Istorija;
13, Kaimiečių Kova su Ponais;
14, Socijalizmas ir Darbininkų 
Klausimas; 15, Živilė, Duktė 
Karijoto, tragedija; 16, Revo
liucija, jos prasmė, priežastis 
ir pamatas; 17, Vinco Kudirkos 
Raštai, šeši tomai; 18, Paskai
tos iš Biologijos ir Bakteriolo
gijos; 19, Jono Jonylos Raštai, 
trys tomai; 20, A. Strazdo Raš
tai; 21, širdis; 22, Motina; 23, 
Dvasios Gyvenimo Mekanika; 
24, Teknikos Stebuklai; 25, De
šimties Metų Tautinė Kultūra 
Lietuvoje; 26, Kultūros Istori
ja, trys tomai; 27, Lietuvos Is
torija; 28, Aritmetikos vadovė
lis; 29, Lenkų Apaštalavimas 
Lietuvoje; 30, Lenkų Sąmoks
las Lietuvoje; 31, Kitas Karas; 
32, Psichologijos vadovėlis; 33, 
Emocijos ir jų kultūra; 34, 
Kandidas; 35 Pasaulio Istorija, 
trys tomai; 36, Dailės Milžinai.

Taigi nupintas gražus kultū
rinis vainikas, susidedantis 
36 skirtingų leidinių, viso 
knygų. Tarpe tų knygų, 
vardų, matom'e, kad abelną su
pratimą įvairiausiais klausi
mais skaitytojai skaitę suminė
tas knygas įgyti galėjo. Ačiū 
kūrėjams tos draugijos ir ilgų 
metų kuopų darbuotojams, at
likta kilnus apšvietos darbai.

Kiek daug naudos T. M. D. 
yra davus lietuviams, mes tur 
būt nejstengiam tinkamai įver
tinti. Abelno mokslo raštai šim
tu^ lietuvių išbudino iš ąežini- 
jos, jie praregėjo, suprato lais
vą protavimą, atmetė žemus 
gyvenimo įpročius, įgavo gerus 
norus ir ėmėsi prie patobulini
mo savęs; siekti kas kilnu, gra
žu, žodžiu sakant, liko kultū
ringi, pavyzdingi gyvenimo 
žmonės. Tas nuopelnas tenka 
T. M. D.

Daug apšvietos darbe jau 
nuveikta, bet dar daug turim 
ir darbuotis. Dabartiniu laiku 
musų tarpe randasi šimtai bro
lių ir sesučių lietuvių, kuriems 
labai pravartu šviestis, skaityti 
knygas. T. M. D. varo be susto
jimo darbą naujų raštų leidime. 
Jei didesnis skaičius lietuvių 
prisidėtų, prisirašytų, lengvai 
butų galima daug moksliškų 
raštų išleisti. Bet didžiausia bė
da yra tame, kad visai mažytis 
skaičius supranta ir remia. Di
delė gi didžiuma lietuvių yra 
visai pamiršę apšvietos reikalą.

Gal kai kurie pasakys, kad 
mes Amerikoje gyvename, tai 
jau lietuvių spausdintas žodis 
— knygos ir laikraščiai — 
mums nereikalingi. Aš nesigin- 
činu, — šioje šalyje gyvenant 
musų visų privalumas yra iš
mokti anglų kalbą. Bet pamiršti 
savąją, neremti jos, tai jau per
daug. “Lietuviais mes esame gi
mę, lietuviais turime ir būti; 
tą garbę gavome užgimę, netu
rim leisti jai pražūti!”

Kiek daug vargo, gyvasčių 
jaunų vyrų sudėta ant aukuro, 
vis už išlaikymą lietuvių raštų. 
Algi mes, dabartinė karta, iš
dilsime tų savo kovotojų už 
tiesą, už spausdintą lietuvišką 
žodį, jų brangią vilties kibirkš-

jtelę, užmiršti, paneigti? Juk 
jie ne dėl keno kito, bet dėl i
musų geresnės ateities paauka
vo kas buvo jiems brangiausia 
— gyvastį!

'Liesa, šiuo laiku mes, Ame
rikos lietuviai, savo tarpe gar
sių rašytojų neturime, bet jų 
yra Lietuvoje. Mes gi turim pi
nigų, tai ir eikime su savo ga
lingu doleriu šviesti Lietuvos 
kaimą. T. M. I). ateitis ir gludi 
tame. Reikia pasamdyti geriau
sius Lietuvos rašytojus ir leisk, 
ti tokius raštus, kurių būtinai 
šiuo laiku reikalinga. Duoti po 
vieną knygą nariams, o likusias 
dešimtimis tūkstančių dykai iš
dalinti po kaimus Lietuvoje 
knygynėliams. - Amerikos lietu
viai aukomis ir paskola nema
žai prisidėjo prie iškovojimo 
Lietuvai nepriklausomybės. Da
bar turėtų būti ir yra musų pa
reiga, kad toj Nepriklausomoj 
Lietuvoj butų visi piliečiai ap- 
sipažinę su abelnu mokslu. Tada 
neras vietos durtuvais saugoja
mi naktiniai prezidentai žmo
nėms valdyti, bet bus renka
mi visų piliečių — moterų ir 
vyrų balsais. Visiems yra žino
ma, kad mes, Amerikos lietu
viai, savo geromis širdimis ir 
aukomis išlaikome nuo galutino 
susmukimo litą. Ten žmones 
biedni, turi sveiką protą aukšto 
mokslo vyrai, bet kišeniuose vė
jas laksto. Mes dolerių turime, 
gyvenam 
prisidėti 
prie T. 
šviesti 
kiekvienam musų butų lengva. 
Tik tas galėtų išsikalbinėti, ku
ris yra didelis saumylis, nes už 
tuos du doleriu j metus gausi
me ir mes, kaipo nariai, nema
žiau dviejų knygų į metus.

T.M.D. kuopos yra kviečia
mos imtis už gyvensnio veiki
mo. Jau ir taip ilgai ilsėjomės. 
Ateina ruduo, laikas tinkamas 
organizuoti, prirašinėti naujus 
narius,—pildikime naujomis spė
komis praretėjusias eiles. Kur 
nėra T.M.D. kupos, visų tų ge
ros širdies lietuvių prašau su
tverti kuopą, tą lengvai galima 
padaryt—penki nariai susirašo 
ir gauna iš centro čarterį.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės prie centralinio sek
retoriaus šiuo adresu:

pertekliuje ir į metus 
su dviem doleriais 

M. D. su tikslu, kad 
Lietuvos kaimiečius,

Vytautas Sirvydas, 193 Grand 
Str., Brooklyn, N. Y. Patari
mai su nurodymais atsikreipu
siems bus suteikti veltui.

—M. Kasparaitis.

ATĖJO “Kultūros” nau
jas numeris. Galima gauti 
“Naujienose”. Kaina tik 45 
centai.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2LrREAL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
. Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Minėtini* žurnalas

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metą 
Kopija 10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. _
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Tarp Chicagos i
Lietuvių Į

Iš politikos lauko
Dr. Graičunas — lietuvių 
republikonų vadas Chicagoj

Chicagos republikonai pa
kvietė vadovauti lietuviams re- 
publikonams šiame rinkimų va
juje daktarų Graičuna, kuris 
pakvietimų priėmė. Kuomet 
lietuviai demokratai jau kuris 
laikas veikia sušilę, tai lietuviai 
republikonai buvo iki šiol kaip 
apsnūdę. Ale dabar daktaro 
Graičuno energija ir nežinanti 
ribų iniciatyva tur būt išju
dins lietuviškų Chicaga, prita
riančių republikonams. — Rep.

Didelis Marųuette Parko 
lietuvių politiškas pikni- 
kas-mitingas.

Pereita sekmadienį Martpiet- 
te Parko apielinkės lietuviai, 
pasinaudodami puikiu oru ir 
savo Marųuette parku, suėjo 
pasiklausyti politiškų kalbų i>o 
atviru dangum. Tai buvo pada
ryta Marųuette Parko Lietuvių 
Politikos Kliubo iniciatyva.

Šis buvo tur būt pirmas- di
delis lietuvių mitingas, pašvęs
tas ateinantiems prezidento rin
kimams apkalbėti, ir pirmas net, kad jeigu šiandien nori bu- 
patyrimas, už kų lietuviai šiais | ti priimtas už gerų kalbėtojų,

(Pacific and A dantie Photo]

Myrtle C. Valsted, kuri perei
tais metais laimėjo Chicagos 
gražuolių kontestų, rugsėjo 20 
dienų mirė Hollywood, Cal. Ji 
buvo čia pakviesta vaidinti kru- 
tamiems paveikslams.

rinkimais balsuos. Visi stojo už 
Alfredų Smithų, New Yorko 
gulnruatoriaus, demokratų 
partijos kandidatų i Suv. Vals
tijų prezidentus. Kiekvienam 
kalbėtojui kalbant, Smitho 
vardas buvo priimamas karš
tais delnų plojimais.

P-nas K. Bičiūnas, Marųuet- 
te Parko lietuvių nenuoalsus 
darbuotojas politikos dirvoje, 
buvo mitingo vedėju ir persta
tė kalbėti visų eilę kalbėtojų. 
Visi kalbėjo už Smithų. Išrodo,

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

tai turi kalbėti už Al. Smithų. 
Advokatas J. J. Grish savo kal
boj sakė, jog jis buvęs repub- 
likonu iki šiol, bet dabar matus 
lik vienų kandidatų, kurs gali 
būti geras žmonėms, tai Al. 
Smithų. Advokatas Kleofas Jur
gelionis pasakė įspūdinga kal
bų, kurioj nurodė, jog Ameri
kos žmonės dabar turi stoti ap
gynimui savo laisvės, kurių no
ri atimti nuo jų republikonų 
partija, kad iš Amerikos pada
rius ne demokratinę respubli
ka, bet kelių turtuolių oligar
chijų. Be to kalbėjo Marų liet te 
Parko Lietuvių Politikos Kliu
bo prezidentas p. Mickeliunas, 
p. Kai. Dr. Savickas ir K. Bi
čiūnas. — Pilietis.

Bridgeportas
Kas perdaug, tai perdaug

Pereitų šeštadienį, gana jau 
vėlai, eina namo lietuvis skulp
torius p. I. Ilakis. Eina nieko 
nekliudydamas, nieko nebijoda
mas, kaip žmogus turįs ramiau
sių sąžinę.

Pasaulis jam išrodo gražus, 
Chicaga dar puikesnė, net ir 
stokjardų kvapas sušvelnėjęs.

Tik staiga iš jėlos, kaip šešė
liai, iššoka du vyrai. Pagriebia 
p. Ilakį už kaklo, paverčia ant 
žemes, ir na meškerioti po kiše- 
nius! Ir kokioj vietoje? Nagi 
pačioje, taip sakyti, Bridgepor- 
to širdyje — prie 33-čios gat
vės ir Auburn avė.

čia šventas Jurgis su savo 
apieka, čia pora laidotuvių įstai
gų, vos bloko tolumoj Ilalstri- 
tis, kur stambiausias lietuvių 
biznis susibūręs, čia dievobai
mingiausi Amerikos lietuviai — 
ir štai du piktadariai pasiguldo 
žmogų ir nei dėkui, kaip sa
koma, neišlupk netardami krau 
sto kišenius! Ir nei šventas 
Jurgis, nei vietos biznieriai, 
nei policija, nei nakties sargai 
nepabunda, kad suteikus ra
miam piliečiui pagalbos.

O aršiausia lai ve kas: pasi
girsta vieno piktadarių balsas:

—Gadem, mažai pinigų turi!
—Take his coat off — atsi

liepia kitas balsas. Ir piktada
riai nuvelka p. llakio plosčių, 
pasiima skrybėlę ir palieka 
žmogų vienų gatvėje.

Mes, Chicagos piliečiai, esa
me pratę, kad holdaperiai kar
tas nuo karto musų kišenius 
pakratytų. Bet mes žinome, kad 
ne vienam musų holdaperiai 
yra palikę nors po 7 centus 
gatvekariui, namo parvažiuoti. 
O čia, netik visus pinigus ati
ma, ale dar ir plosčių, ir skry
bėlę pasiima. Sakau: kas per
daug, tai perdaug! — Report.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Pienis M.
Bubąs B.
Ruiz F.
Smitas J.

Skukowski K.
Šlinskas 
Stirkus J. 
Sbimkus C. 
Tananevich M.
Urbanavičiene S. 2 
Valinčius K. 
Wenckus J. 2 
\Villiams, L.

JUOKAI

Kuris gudresnis.
(Mažeikių anekdotas)

Kartų kunigas sutikęs Aps
krities Valdybos pirmininkų 
klausia:

Sakyk, mano mielas, kur 
kelių rodyklės, kų anuokart pa
sakojai, kad Mažeikių apskri
tyje visur ant krįžkelių prika
lęs ?

—Saldyk kunige, kur tos dū
šios kų anuomet pasakojai, kad 
čyščių kenčiančias dūšias gali
ma matyti ir laukuose lakstan
čias?

—Matai, mano mielas, dūšios 
tai dvasia, ir mus griešnomis 
akimis jų matyti negalima.

—Matai kunige, rodykliai y- 
ra ir dvasiniai ir juos matyti 
turime būti negriešnais!

Ar JUS prisirengę 
kada jūsų vaikai 

v^rks jos?
<_________________________ /

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

B AVĖ R

Does not af fect 
the Heartl —

Sudegė namas, 
apdegė namo 

savininkė
Pereita penktadienį sudegė 

namas p-nios A. Gerlikienės, 
kuris radosi prie 62-ros gatvės 
ir Mayfield avenue. Tai buvo 
medinis bungalow.

To ne gana, nukentėjo p-nia 
Gerlikienė.

Nelaimė atsitiko ve kaip. 
P-nia Gerlikienė, sakoma, kuru-

Baltas, Chas 2
■ Bobrovich J. 3 

Bertulis, Wm. 
Dambrauskienė F. 
Dundulienė, M. 
Gaižiūnas, K. 
Grinuke B. 
Jankus, T. 
Kudzma Wm. 
Kandis J. 
Klovai D. 
Kershulis J. 2 
Leckavičius A 
La peni s P. 
Laurinaitienė A. 
Libuszoroski J. 
Peterson W.

Kūdikiai kartkartėmis turi 
mažus nesveikavimus. Visa jū
sų priežiūra negali to išvengti. 
Bet jus galite būti prisirengu
sios. Tada jus galite padaryti 
;ai, kų kiekviena patyrusi slau
gė pasakys jums daryti—duo- 
;i kelis lašus Castoria.

Kaip tik tai bus padaryta, 
Kūdikis nurims; palengvinimas 
yra dalykas menkos valandėlės. 
Ketgi jus pagelbėjote savo kū
dikiui be jokių abejotinų vais
tų; Castoria yra augmenų pro
duktas; kūdikių vaistai skiria
mi ir vaikams. Tai yra vienati
nis dalykas, kurį daktaras pa
tars kūdikiui. Stipresni vais
tai yra pavojingi mažiems kū
dikiams. Taigi jie yra saugus 
vartoti kiekviena kartų, kada 
kūdikis pajunta mažus skaus
mus, kurių glamonėjimu nega
lite sustabdyti. Jie visuomet 
pagelbsti nuo aštriausių dieglių, 
konstipacijos ar viduriavimo; 
taipjau pagelbingi ir senesniems 
vaikams. Dvidešimt penki mi- 
lionai bonkų liko išpirkta perei
tais metais.

Geroji senoji Castoria! Atsi
minkit nusipirkti ja. Ji gali iš
gelbėti jus nuo be miego, sush 
krimtimo nakties.

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirode milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Pilna Fizinė ir Anali
tinė Egzaminacija $5

Leiskite Dr. C. C. Singley 
patarti jums. Jis specializavosi 
CHRONIŠKOSE ir KBAUJO 
ligose per pastaruosius 40 me
tų ; ypač srityse sifilio, socia
lių jaunųjų ligų, vidurių ir ner
vų suįrimo, pražudyto VYRIŠ
KUMO ir abelno silpnumo.

Atgaukite savo sveikatų ir 
vyriškumų vartodami garsius 
pastovius ir tikrus GYDYMO 
budus.

SVEIKATA REIŠKIA LAI
MĘ. Neapleiskite jos.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Beui.

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

si krosnį. Kad greičiau ugnį į- 
kurenus, ji pilusi pečiun žyba- 
lo. Liepsna šokusi, pagavusi 
ponių Gerlikienę ir užsiliepsno
jęs visas namas. Pasekmės — 
p-nia Gerlikienė buvo išgaben
ta ligoninėn, o namo paliko tik 
pamatas ir grindys.

Marųuette Park
Vakar 17-to place ir Halsted 

gatvės municipaliame teisme 
buvo iššaukta p-nios Pratapie- 
nės Jvyla prieš p. Pratapą. P-nų 
Pratapo gynėjas biiv<> adv^Kli- 
činskas, o skundųjH^turejo ad
vokatų moterį. Skuodas, jei ne
klystu, buvo tokis, kad p. Pra- 
tapas išgąsdinęs jų ir kokį ten 
rusų Zajevskį. Byla išmesta iš 
teismo, kadangi, matyt, pati
skundėja norėjo ištraukti kalti
nimus. Kaltinamojo advokatas 
Kučinskas, žinoma, tani nebu
vo priešingas, nes ne jo klijen- 
tas bylų užvedė. — Reporteris.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u < i e n o s e.

Rudeninis Valymas

Bernard Petkas
Vyrų Aprėdalų Sankrova 
Daugiau ir daugiau Chicagos vyrų nešio
ja Elgin marškinius, Portis Bros, skrybė
lės ir kepures po $1.95, $2.45, $4.95.
Mes užlaikome pilnų didelį pasirinkimų 
rudeninių Wilson Bros, apatinių skalbi
nių, pančekų, diržų, kakluraikščių, šalikų 
ir pirštinių.
Rudeniniai Overkotai už Pigių Kainų 
Grynų vilnų. 80 paternų pasirinkimui. UŽ 
Schmitt-Oriow Co. dirbtuvės kainų — 
$24, $27, $30, $33, $36, $42, $45.
Atdara nedėldieniais iki 12 vai. dienos 
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

Į VISUR
Chicagos Apygardoje

■B/chicagoV’BB 
Įąurora and ęlgi~nį 

l?AOOAD«įį

Aptarnauja industrinę apygar
dų į pietus nuo Chicago, Dune- 
land ir Indianos ir pietinio 
Michigan ežero rezortų mies
tus.

Tiesioginiai 
miesčius 
cagos ir
Aurora
Elgin
Batavia
Geneva
St. Charles 
Wheaton 
Glen Ellyn

j gražiausius prie 
vakarus nuo Chi

Fox upės ■ Klonyje.
Lombard 
Vilią Park 
Elmhurst 
Westmore 
Warrenviile 
West Chicago 
VVayne

Motoriniai busai susijungia per 
Western Coach Co. (Marigold 
Linijos) su
Naperville La Grange
Downers Grove Ontarioville 
Hinsdale Bloomingdale

Addison
Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungia su 
Exposition Park, Mooseheart, 
Yorkville, Osvvego, Dundee, 
Carpentvilie, Yoeman City of 
Childhood, Elgin State Hospi- 
tal, St. Charles School for 
Boys, Rockford, Belvidere ir 
daugeliu kitų vietų.

Telefonuokit Traffic

Puikiausias patarnavimas j vi
sus miestus ir miestelius pa 
lei gražųjį šiaurinį ežero pa 
kraštj ir Skokie Klonį.
Milwaukee 
Racine 
Kenosha 
Zion 
Waukegan 
Great Lakęs 
Lake Bluff 
Lake Forest 
Fort Sheridan

Highwood 
Highland Park 
Ravinia 
Glencoe 
Hubbard Woods 
VVinnctka 
Keni1worth 
Mundelein 
Libertyville

Reguliaria* vaigščiojantys bu
sai sujungia North Shore Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox Lake 
Channel Lake 
McHenry 
Antioch 
Lake Vilią 
Deerfield

Lake Zurich 
Woodstock 
Northbroo’k 
Wauconda 
Gurnee 
Techny

Iš Kenosha motoriniai busai ei
na j Povvers Lake, Silver Lake, 
Paddocks Lake, Tvtin Lakęs ir 
Lake Geneva.

South Bend Tremont
New Carlisle (the Dunes)
Hudson Lake Gary
Michigan City East Chicago

Hammond

Motoriniai busai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
iš Michigan City stoties su
Benton Harbor 
St. Joseph 
Bridgman 
Sawycr

Lakeside
Union PierNcw Bu f falo
Grand Beach

Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungimai 
su Chicago Heights, Valparai- 
so, Flint Lake ir Hobart.

Dept., Central 8280, dėl pilnų informacijų
' 7

Geriausias Patarnavimas i visur Chicagos Apygardoje
Grrltl plieniniu! traukiniai, akmenimis išlyginta* kr- 
IIuh, patyrė ir maiulagŲK traukinių uptariiuutojui, <luug 
patogių atoMų, UI valandų tankiai valgAčIojaiiMų 
traukiniu aptarnuvlinaa, reguliari kiinI jungimui hii po 
vIhu šal| vulgščioJančIų hunų keliais valgomųjų ir 
1mrlor-oln«ervotion karų puturimvImiiH — tai yru pili- 
m* aptarnavimu*! elekt triniu t raukiniu operuojančių 

Iš ClilcugdH vliliirmieačlo j vUur, kur tik Juh imnu-

rftlimi't va7.liiotl. KVlirųn — n?ra dulkių, dilinu ar 
clndrų. Atvažiuokit Ir išvaftiuoklt kutu tik norite. 
Nėra Jokio Hiislgrudlino, Htabdomųjų Avienų ar par- 
klniino riipenulo. Juh galite paniHamdyti karų, trau
kini ar motorini biiM) dėl vIhoh partijos jei norite. 
Planuodami kokį nore išvažiuviinii kreipkite* j Out- 
Ing and Kecreation Itureuii (dykai), kad ji* pagel
bėtų jums TZ W. Adam* St., State OOHO.



Tarp Chicagos 
Į Lietuvių

North Side
Jaunuolių mokyklos tvarka

Northsidiečiai buvo ar ne pir
mieji suorganizuoti dainavimo 
ir lietuvių kalbos mokykla jau
nuoliams. Draugijėlė per ilgus 
metus vadinosi Bijūnėlis. Jų 
globoja tėvai, dainavimo per il
gus metus mokino p. P. Sar- 
palius, o kalbos Dr. Montivi- 
das. Bijūnėlis buvo pagarsėjęs 
sėkmingais koncertais ir opere
čių statymų, lietuvių taisyklin
gos kalbos išmoko didelis skait
lius mergaičių ir berniukų. Ne
toli visi buvusieji Bijūnėlio na
riai lanko augštesnes mokyklas 
ir universitetus.

Pastaraisiais dvejais metais 
apie 60 Bijūnėlio narių, p.p. K. 
Čepukui, K. Semaškai ir J. Gri
gaičiui pasidarbavus, įstojo į 
226 kp. S LA., kuri ir pasiėmė 
Bijūnėlį globoti ir jo mokyklą 
finansuoti. Dabar Bijūnėlis 
vadinasi kuopos jaunuolių sky

MES JUMS PAGELBĖSIM
Nusiusti Pinigų Senon Tėvynėn

DRAUGINGAS, malonus patarnavimas daug pa
lengvina daryti biznį su užsieniu. Mes gali

me jums atlikti daugelį dalyką, kitaip butų jums 
persunkti.

Atsilankykit ir pasikalbėkit su vienu musų per- 
dėtiniu — žmogumi, kuris turi daug patyrimo to
kiose dalykuose — žmogumi, kuris kalba jūsų 
prigimta kalba įr kuris išaiškins jums dalykus 
lengvai.

Mes užlaikome skyrius daugiau negu šimtų 
šalyse. Mes galime jums patarnauti bile kur.

Taipgi yra lengva laikyti savo taupymus čio
nai. Musų vieta randasi parankioje vietoje ir ma
loniai jums patarnausim. Atsilankykit dėl pa
žinties.

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank 

La Šalie and Washington Streets, Chieago

T U R T A S V I R š I J A 100 M I L I O N Ų D O L E R I Ų

—

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

VISOKIŲ RUSIU GERA KOKYBĖ

KAINOS YRA ŽEMESNĖS DABAR, NEGU JOS BUS 
VĖLIAUS ŠĮ SEZONĄ

PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YRA GALIMAS

SEKAMOSE VIETOSE
SANTA FE TREKĖS 21 ST. IR ARCHER AVĖ. 
CHICAGO & No. WF,STERN R. R. CLINTON & KINZIE 
ROCK ISLAND TREKĖS TAYLOR IR CLARK GT. 
PRODUCE TERMINAL 27 ST. IR ASHLAND AVĖ.

CHICAGO ‘
Labai žemos freito kainos yra gvarantuotos bile kurion 

vieton kitų miestu pirkėjams.

NAUJOS KNYGOS?
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta --------------------------  92.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ______ >1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ___ _______________  13.01
šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- 

žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius &jrrentojų9 kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas. . .

KAUNO ALBUMAS ...................-------------------- ----------------------------__  BOc
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto,

VINCO KRftVftS RAŠTAI. Septyniuose tomuose __________  ITJJO
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...»-------------- ----- ----------------  50c

Rašybos vadovibs su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVfiLIS .................... ~........   I5e
Namų darbai, naminė sąskaitybč ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

riumi. Kuopa turi įsteigusi 
jaunuoliams finansuoti fondą. į 
tą fondą pinigai suplaukia iš 
SLA. Tarybos paskirtų pinigų, 
pelnas iš parengimų ir jaunuo
lių duoklės už pamokas.

Duoklės už pamokas yra šito
kios: 25c ir 50c mėnesiui: tie 
vaikai, kurie yra SLA. nariai, 
moka 25c, o tie, kurie nėra na
riais, vienok ateina mokintis 
kalbos, dainuoti ir dramos, mo
ka 50c. mėnesiui. Ne už kiek
vieną vaiką reikia mokėti, o nuo 
visos šeimynos. Nors ir 5 ar 
10 vaikų kuri šeimyna atsiųstų, 
už visus juos tereikia mokėti 
25c arba 50c. Išliks nuo laiko 
vaikai turi žaismes, vaišes, šo
kius ir už tai nieko jie nemoka. 
Taigi nežiūrint kiek vaikų jus 
įrašysite į kuopos mokyklą ir 
nežiūrint kiek jie viešės, jums 
kainuoja tik 25c arba 50c mė
nesyj.

Jaunuoliams globoti, mokyklą 
tvarkyti, koncertus, teatrus ir 
vaišes rengti kuopa yra išrinku
si trijų žmonių komisiją. Ta 
komisija koperuoja su tėvais, 
kurie irgi yra išrinkę komisiją 
iš trijų. Tėvai susirinkę iš
klauso kuopos komisijos rapor
tą; jie svarsto jaunuolių organi
zacijos reikalus, daro tarimus, 
sutartyj su kuopos komisija

NAUJIENOS, Chieago, HL
ui 'j*.v y i■ >«■ ... ......................* ... —■    ■"1 -   ........—-

spalių 5, 1928
»»» ......... --------------------------------------- -----

tvarko mokyklą ir vykdina pa- sirgo. Jis randasi Dr. Montvi-
rengimus. Visas lėšas padengia 
226 kp. SLA. Pelnas eina į 
jaunuolių fondą.

Manoma šiemet subruzti dau
giau, negu kada pirmiau. Bus 
dėta pastangų pasiekti visus 
išmintingus tėvus ir motinas, 
kad jie savo mergaites ir ber
niukus leistų tapti jaunuolių 
skyriaus nariais. Mokintis bus 
ko ir parengimų bus apsčiai šią 
žiemą. Jaunuoliai statys bent 
porą teatrų, nes įvedamas dra
mos skyrius. Jie turės išmokti 
gerai skaityti įr aiškiai kalbėti 
lietuviškai. Bus ir koncertų, 
nes nemažas būrys mokinsis 
dainuoti. Kalbos, skaitymo ir 
rašvbos lekcijos bus duodamos! 
savaitėj sykį. Kalbos ir rašybos 
mokins Dr. Montvidas, girdė
jome, P. Sarpalius yra kvie
čiamas ir neatsisako mokinti 
dainavimo, dramai mokinti jau 
turime pasižadėjusių.

Jau yra nemažas būrys mo
kinių, bet norima, kad visi 
North Sidės lietuviai lavintų 
savo vaikus. Todėl jie yra 
kviečiami su savo mergaitėm ir 
berniukais atsilankyti šeštadie- 
nyj (Oct. 6), į Liuosybės sve
tainę, kur jaunuoliai bus vaiši
nami, galės žaisti, šokti ir įsi
registruoti mokyklon.

—Mokytojas.

North Side
P-as Tumosus da viena duktė

Jonas Tu moša, 3250 N. Nagle 
Avė., vienas pirmesniųjų pa
žangiečių lietuvių North Sidėj, 
kuris per keletą pastarųjų me
tų veda pasekmingą bučerio ir 
groserio biznį kitataučių apgy- 
ventoj apielinkėj ir jau spėjo 
nutukti, tapti masonu ir nariu 
vietinių amerikonų draugijų ir 
kliubų, iki šiol turėjo labai gra
žią dukterį Venerą ir sūnų
Artūrą. Mergaitė tik 8 metų, o 
jau gerokai pramoko skambin
ti pianu ir mokinasi smuikuoti.
Sekmadienyj, rugsėjo 30 d., pas 
Tumosus apsinakvojo Dr. Mont- 
vidaš ir ponia Tumosienė įsakė 
jam atnešti da vieną gražią 
mergaitę. Daktaras užtikrino, 
kad jo specialumas yra balsuoti 
vien už mergaites. Arturas 
protestavo, nes jis norįs bro
liuko, bet daktarui pasisekė jį 
papirkti. Kaip buvo nutarta ir 
visų sutikta iš kalno, taip ir 
gimė sveika, graži mergaitė. 
Ponia Tumosienė sirgo taip 
sunkiai, kad vos gyva išliko. 
Dabar ji sveiksta ir didelis 
skaitlius draugių ją nori maty
ti, siunčia jai gėlių, vienok dak
taras draudžia lankytojas įsi
leisti.

Jonas Kuprevičius, 3446 
Pierce Avė., senas North Sidės 
darbuotojas, daugelio progresy
vių draugijų narys, sunkiai ap-

OLD GOLD
JUOKAI

Žinojo savo tėvą
Mažas vaikas nuvyko į geležinke

lio stotį palydėtu išvažiuojantį vie
šėti tėvą. Po atsisveikinimo, trau
kiniui išėjus, vaikas jlgai žiurėjo į 
traukinį iki jis visai išnyko iš akių. 
Neužilgo atėjo iš tos pačios pusės 
kitas tokio pat ilgumo traukinys. 
Pamatęs tą traukinį, vaikas ir šau
kia mamai: “Mama, mama! žiūrėk, 
traukinys vėl sugryžo. Papa ką 
nors užmiršo.”

“Ar užteks dolerio už tą vištą, 
kurią suvažinėjau?”

“Gerinki duokite du: aš turiu gai
dį, kuriam ta višta labai patiko ir 
jis dabar iš nusiminimo gali irgi 
pastipti.”

Senas jurninkas pasakojo senai 
moteriškei:

“Taip, poniutė. Aš iškritau iš lai- 
vo, tuo laiku a. t plauk & vyle lys ir 
pastvčrC man už kojos.”

“Jčzulčliau!” atsiduso klausytoja: 
“Ir ką gi jus tada darėte?”

“Ką kito darysi: aš leidau jam 
pasilaikyti mano koją. Aš niekad 
su rykliais nesiginčiju.”

....Beje — Rūkykite Oold Gold ci- 
garetus. Nesukosėsi ir vežimą išrū
kęs. šiame laikraštyje dabar eina 
visa eilė Old Gold cigaretų garsini
mų, kur visoj šaly pagarsėję žmo
nės po bandymų užrištomis akimis 
indorsuoja Old Gold cigaretus. Pa
matyk tuos garsinimus, perskaityk 
juos ir jsitikrink, kad “nesukosėsi 
ir visą vežimą išrūkęs”.

do priežiūroj, kuris sako, kad 
ligonis pasveiks, vienok ims lai
ko.—Prosytojas.

Cicero
Lietuvaitė, p-lė šimkiute, lai

mėjo šokių kontestą; šokių 
rengėjas matė “šaltąją”.

Pereito trečiadienio ryte (ti
ksliau pasakius, naktį), kaip 
1-ma valanda, pasibaigė čia 
šokių kontestas (Marathon 
Dance). Keturios poros apleido 
fliorą, jų tarpe ir viena vietos 
lietuvaitė, p-lė Eleonor šimkiu- 
tė, gyv. 1400 So. Cicero Avė. 
Iššoko šios keturios poros 1,061 
valandą. Ir dar apleido fliorą 
nebaigusios šokti.

Bet apie tai tegul bus papa
sakota viskas paeiliui.

Kontestas prasidėjo rugpiu- 
čio menesyje, šokio vieta buvo 
6200 W. 22nd St. Šokio promo- 
teris^buvo p. Ross.

Kai šokis prasidėjo, promo
teris turėjo nusamdęs daktarą, 
porą nursių, virėją. Išrodė, kad 
priežiūra šokėjų busianti tinka
ma ir kad promoteris yra O. K. 
Promoteris prižadėjo laimėju
siai porai $2,500; sekančiai po
rai ir trečiai—po mažiau. Jis 
užsidėjo $5,000 bondsą. Be to, 
jis sutiko dėti į banką po 25 
nuočimčio pajamų, kaip depo
zitus, iš kurių turės būti atly
ginti laimėjusioms poroms pri
zai.

Norėta padaryti šokis, kuris 
subytytų “viso pasaulio rekor
dus.”

Pirmą dieną, kai šokis prasi
dėjo, susirinko ytin didelė mi
nia žiūrėtojų. Pajamos pasiro
dė ne mažos. Visą savaitę pel
nas rodėsi ne prastas. Bet jau 
antroj šokio savaitėj pelnas 
ėmė mažėti, o kai suėjo dvi sa- 
vaiti, tai jis ir visai sumažėjo. 
Promoteris sumanė užbaigti šo
kį. Jis padarė konferenciją su
šokėjais, pašildė jiems baigti 
šokti prižadėdamas užmokėti 
porai po $250.

Kada kai kurie šokėjų nesu
tiko pasiūlymui, tai p. Ross pa
grūmojo sustabdyti šokį svei
katos departamento valdininkų 
pagalba. Tuomet viena mergi
nų, dalyvavusių šokyje, išėmė 
warantą prieš Ross. Policija 
nugabeno Rossą šaltojan, kur 
jis išbuvo pusę dienos ir išėjo 
iš ten.

įvyko vėliau dar viena kon
ferencija, kurioj nutarta, kad 
šokis butų užbaigtas naktį iš 
antradienio į trečiadienį, šioms 
paskutinėms šokio valandoms 
susirinko gan daug žiūrėtojų. 
Kaip 1 vai. trečiadienio ryte šo
kį užbaigė keturios poros. Reiš
kia, šokis nebuvo baigtas. Bet 
šios keturios poros tikisi gauti 
$1,700, kurie randasi bąnke de- 
pozituoti kaip atlyginimas šokio 
laimėtojams. Jie be to, mano 
reikalauti iš p. Rosso daugiau. 
Kaip vakar turėjo įvykti teis
mas Ciceroje, magistrate. Čia 
Boss yra kaltinamas, kad jis 
vedąs apgavingą lošį (confi- 
dence game).

Bridgeport
Sidabrinės vestuvės.

Pereitą šeštadienį įvyko si
dabrinės vestuvės pp. Charles 
ir Frances Jacobs (lietuvių), 
kurie gyvena adresu" 3139 Eme- 
rald avė. Svečių susirinko ban- 
kietan ir palinkėti pp. Jacobs 
geros kloties apie 75.

Puotą surengė pp. Jacobs du
ktė, p-nia Karr ir p-nios Ja- 
cobs sės vi o, Mi-s.

Pokilyje dainavo p-hč Cereš- 
kiutė ir p. Ežerskis (jaunuo
lis). Svečiai išreiškė daug ma
lonių linkėjimų pp. Jacobs.

P-nai Jacobs turi gražią šei
myną — sūnų, kuris eina 20 
metus ir lanko universitetą 
(studijuoja tiesas), ir dvi duk
terį. Viena dukterų, jau išėjusi 
už vyro, kita—jauna daili mer- 
K™- ■ . .HVL'į

P-nai Jacobs ačiuoja už su
rengimą 25 metų šeimininio gy
venimo apvaikščiojimo, o taipgi 
svečiams už dalyvavimą ban- 
kiete ir malonius linkėjimus.

— Xx.

Chicagos jaunuome
nės šokiai

Universal Lodgc, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 344 
jaunimo kuopa, rengia šokių 
vakarą 10 dieną lapkričio West 
Englewood Masonil Temple sa
lėje, kuri randasi prie Loomis 
blvd. ir 64-tos gatvės. Bus pir
mos klasės muzika. Dalyvaus 
puikiausioji Chicagos lietuvių 
jaunuomenė. — Reporteris.

Anstybinis Rodymas
Naujausiu

Rudens Lempų
Ypatybės

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

Mica dangos 
Importuotos Stiklines šaftos 

Naujos čecho-Slovakijos spalvos

Naujos iš Rytinės Europos yra 
skaisčiai spalvuotos storo stiklo 
šaftos šių “Best” stalo lempų. Tur
tingai užbaigtos metalinės kojos. 
Švelnus pagražinimai aiškiai sla
vų tautinio meno. Modernistinės 
mica dangos (šeidai), originališko 
darbo ir spalvų. Dabar tik $22 pil
nai įrengta.

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Didelį dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jio turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nią ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
nų dienų. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry- 

| nos, nekenkiančios Castoria. Malo- 
I nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, kaiščio, nemigės ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai butelių išvartojama į metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Ohas. H. Fletcher’s

$ Įmokėti
12 menesių užmokėti balansą 

I mažas priedas išlaidų I

72 West Adams St.— Randolph 1200
4562 Broadway
2618 Milwaukee Avė.
3935 West Madison St.

11116 South

4834 South Ashland Avė.
825 West 63rd St.

2950 East 92nd St. 
Michigan Avė.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.



Penktadienis, spalių 5, 1928 ” NAUJlENQS, CEIcigO, in.

Tarp Ghicagos
Lietuvių

“Pinigėliai”
Pinigėliai, pinigėliai, ar pini

gai — visi juos gaudo, visi jų 
ieško. Visi juos- ima — blogi 
ar geri. Bet kas blogiausia, tai 
kad tuos pinigėlius daugelis 
nori |>asiimti iš ten, kur jų vi
sai nėra padėję, ir todėl kai ka
da rezultatai esti prasti.

Tatai komedijos “Pinigėliai” 
autorė p. Čiurlionienė, ir nori 
parodyti.

Komedija “Pinigėliai” bus 
pastatyta scenoje Lietuvių Au
ditorijoje spalių 7 dieną kaip 
dalis programo to vakaro, kurį 
rengia D. L. K. Keistučio Pa
šalpos Kliubas. savo 17 metų 
gyvavimo sukaktuvėms pami
nėti.

Veikalų pastatys scenoje pa
ties kliubo Dramos Skyrius. 
Pastatymui rengiamasi gan rū
pestingai.

“Pinigėliai” — nėra vien tu
ščių juokų komedija. Nors tas 
veikalas yra komedija, bet jo 
tipai imti iš realaus gyvenimo; 
p-nia Čiurlionienė gražioj for
moj pašiepia ydas įsidrąsinusių 
perdaug godume ypatų. Kome
dijoj “Pinigėliai” parodoma, 
kad ne visi žmonės turi “užmi
gusių” sąžinę, kad yra žmonių, 
kuriems rupi dorovė, ir kad jie 
neužmiršta, jogei ir kiti žmonės 
turi teises.

Lošėjų sąstate dalyvauja vi
si gabus asmenys, būtent — 
p-lės J. Pukinskaitė, A. Pras
ekite, A. Zolpytė ir p-nia Saka
lauskienė; iš vyriškių dalyvau
ja: J. Vaičaitis, W. M. Buišas, 
J. Murauskas, F. Sutkus ir M. 
Kasparaitis. Viena panelių, bū
tent p-lė Pukinskaite, yra daly
vavusi “Naujienų” gražuolių 
konteste. i'^1

Veikalų režiseruoja M. Kas
paraitis.

Apart lošimo bus dar kon
certinė programo dalis. Dainuos 
p-lė šidiškaitė, skambins pjūk
lą K. l’rbaitis. rodos, dainuos 
F. Jakavičius. Bus duodami 
garbės žiedai nariams, išbuvu
siems kliube 12 metų ir neė- 
musiems pašalpos.

Po programo šokiai. (iriešĮ 
gera muzika.

Keistučio kliubas* yra tvirtas 
ir didelis. Narių turi virš 500, 
kapitalo daugiau kaip $12,000. 
Taigi ne pro šalį priklausyti 
šiam kliubui tiems, kurie nori 
aprūpinti save ateičiai. Šiame 
vakare galėsite gauti platesnių

DYKAf GRAŽIOS IŠKABOS.
Išdirbėjai VVennersten’s Malt-Hop 

suteikia visiems pardavinėjantiems 
šj garsų produktų, gražias garsini
mo iškabas-sainas.

Wennersten’s Malt-Hop garsini
mai yra labai pagelbingi to produk
to pardavinėtojams. Dabar kada par
davinėtojai turės ir šias gražias iš
kabas, tai jų pelnas dar labiau pa
didės. Jos yra patogaus didumo, ir 
gali būti iškabintos kaip lauke, taip 
ir viduje—lange ar pačioje sankro
voje.

Naujos iškabos bus pasiųstos vi
siems VVennersten’s Malt-Hop par
davinėtojams dykai, kurie tik jų pa
reikalaus. Rašykite adresu: Wen- 
nesten, Incorporated, 2760 Archer 
Avenue, Chicago, III.

/ ■■■■■■
Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą.
Lengvi išmokėjimai, jei 
norima.
PEOPLES PLUMBING 
& HEATING SUPPLY 

COMPANY 
490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street

Phone Haymarket 0075 ir 0076

Y ’• ••••••• . - «
informacijų ir įstojimui j kliu- 
bą aplikacijų.

Patartina visiems priklausy
ti Keistučio kliubui. Musų or
ganizacijos, palaipinės draugi
jos savo rėmėjams teikia atly
ginimo taip materialiai, kaip 

j moraliai, kai jų narius ištinka 
nelaimė. Juo didesne pareiga 

' yra paremti Keistučio kliubą, 
kuris yra atsižymėjęs jau daug 
kartų vietiniame lietuvių gyve
nime ir yra sušelpęs daug to
kių žmonių, kuriuos ištiko ne
laimė, nors kliulg) įstatai to ne
reikalavo; parėmė vien dorybės 
ir broliškumo jausmu vaduoda- 
miesi. — M. Kasparaitis.

Cicero
Spalių 9-ta yra paskutinė diena 

užsiregistruoti

Spalių 9-ta diena yra pasku
tinė diena vietos piliečiams už
siregistruoti busimiems balsa
vimams. 69-me prccinkte yra 
daugiau, kaip 500 balsuotojų. 
Užsiregistravo iki šiol tik 290. 
Būtinai turi užsiregistruoti ir 
kiti piliečiai. Kalbamas precink- 
tas eina nuo 13-tos gatvės iki 
16-tai ir nuo 49 avenue iki ge
ležinkelio. Registracijos vieta 
barbernėje pas Aleksiuku, 1405 
So: 49-th avenue. e

Kas sakė, kad lietuviai ne 
“smart?”

Vietos ugnegesių komandoje 
dirba 10 žmonių. Vadovauja 
jiems kapitonas Daniel Povvers. 
Komandoje dirba 3 lietuviai, 1 
italas, 1 lenkas, 2 airiai, 1 če
kas, 1 amerikonas ir 1 dar 
koks ten kitatautis. Reiškia, šio 
je komandoje lietuvių ugne
gesių daugiausia.

O tuo tarpu ši komanda tarp 
Cicerų ugnegesių skaitosi pada
riusi geriausių rekordų. Į 18 
sekundų jos vežimas jau gatvė
je, į 35 sekundas jie jau atbė
ga į tam tikrų, nusakytą vietų. 
Komandos mašinos vandeniui 
spausti jėga yra 120 arklių. 
Mašina išvaro 150 galonų van
dens į minutę. Komandos teri
torija — viena mylia į visas pu
ses nuo buveinės. Gaisro vietų 
ši komanda pasiekia dažnai į 
dvi-tris minutės. Nužiūrima, 
kad Cieeroje gaisrų, bendrai 
imant, esti mažiau, negu bet 
kuriame mieste Illinois valsti
joj. O tarp ugnegesių kap. Po- 
\verso komanda skaitosi geriau
sia. Ir šioje komandoje dirba 
lietuvių daugiausia. Kas sakė, 
kad lietuviai ne “smart”?

♦ * ♦

Piktadariai ėmė daryti blėdj 
pp. Miliauskų namams: tai lan
gą išmušė pp. Kvederų valgyk
loje, tai viešbučio koridoriaus 
turėkles nuplėšė ir nunešę jas 
pametė tuščiuose lotuose prie 
10-tos gatvės, tai spynų suga
dino, tai kitokios žalos daro. 
Savininkas mano, kad turės pa
imti piktadarius už pakarpos; 
jis jau turis* įrodymų, kas tie 
piktadariai yra.

Automobilistai, matyti, prak
tikuoja čia “savotiškų” sportą: 
jau buvo pranešta, kad nesenai 
vienas jų mėgino įvažiuoti p. 
Malachausko aptiekon, o kitas 
nuvertė namo gonką; pereitą 
šeštadienį dar nuvertė duonos 
baksų National Tea kompani
jos, kuris buvo ant šalygatvio. 
Man rodosi, kad tai vis dar 
palyginamai menkas* “sportas.” 
Kodėl nepamėgina kas nors su
griauti automobiliu kokį nors 
kampinį mūrą? O t, tai bent sū
nyty tų “rekordą.” — Rep.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių ueema- 
tarną Ii priežasties dantą 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip ftfc aaagna Kudikią 
Laaative.

Mas. Winslow’* 
Strup

“Birutės” choras da
lyvauja “Vilniaus 

dienoje”
Vilniaus užgrobimo paminėji

me, spalio 9 d., “Birutė” pa
sirodys su naujuoju mokytoju

Didžiųjame Chiėagos lietuvių 
liūdname paminėjime lenkų už
grobimo Lietuvos sostinės Vil
niaus, dalyvauja didysis Chica- 
gos lietuvių choras “Birutė”. 
Čia “Birutė” pirmą kartą pasi
rodys su savo naujuoju moky
toju p. K. Steponavičium. ,

Bus ir kitų žymiausių lietuvių 
daiųininkų.

Paminėjimas bus ateinantį 
utarninką, spalio 9 d., Lietuvių 
Auditorijoj.

Visi Chicagos lietuviai daly
vaukime šiame paminėjime. 
Mes negalime užmiršti, kad len-

PRANEŠIMAI
Koseland—SLA. 139 kp. susirin

kimas įvyks 4 d. Spalio, 7:30 vai. 
vakare, Strumilos svet. visi nariai t 
ir narės dalyvaukit susirinkime ir 
užsimokėkit užvilktus mokesčius. At- 
siveskit ir naujų draugų prisirašyt j 
prie SLA. 139 kp. J. Slančauskas, j 
sekrt.

Brighton Park. — SLA. 176 kp. 
susirinkimas įvyks Pėtnyčioj, Spa- 
lio-Oct. 5 d.„ 1928 m., Jokantų svet., 
4138 Archer Avė., 7:30 v. vak. Vi
si nariai atsilankykit ir atsiveskit 
naujų narių prisirašyti prie SLA.

A. Trejonis, sekrt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiško, Kliubo mėnesinis susirinkimas 
jvyks Penktadienyj, Spalio 5 dieną, 
8 vai. vak., Chicagos Liet. Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Visi drau
gai malonėkite laiku pribūti, nes y- 
ra draug svarbių Kliubo reikalų. 
S. Kuneviche, nut. rašt. * I

Humboldt Parko Lietuvių Polit.: 
Kliubas rengia grybų išvažiavimą 
nedėlioj, 7 d. spalių, iš P. Radžiūno 
namų, 3308 Evergrecn avė., i Palos 
Park miškus. Susirinkit ne vėliau 
8 vai. iš ryto. Kas nori gauti nuro
dymų, šaukit Belmont 3512. Kvie

čiame dalyvauti kliubieČius ir visais 
lietuvius. —Kliubo Komitetas.

Drstė Atgimties Lietuvių Tautos 
Moterų ir Vyrų laikys susirinkimą 
7 d. spalio mėn., Lietuvių Tautos 
parap. svet., 3501 S. Union avė., 1 
vai. j)o pietų. Kviečia

B. 'Dubinskienė, sekr.

L. D. K. Vytauto Draugijos Nr. 2 
susirinkimas įvyks nedėlioj, spalio 
7 d., 2 vai. po pietų, K. Strumilo 
svet., 10618 Indiana avė. šis susirin
kimas svarbus, nes daug naujų 
reikalų yra. Visi nariai ir narės 
bukit susirinkime. Tapgi ir naujų 
narių atsiveskit. —J. Kirkus, rašt.

Siinano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
spalio 7 d., 12 vai. dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted st. Nariai būtinai malonė
kit laiku pribūti, nes turime naujų 
reikalų svarstymui. Bus rinkimas 
patarnautojų dėl busiančio koncer
to spalio 28 d. —P. K., rašt.

SLA 122 kuopos susirinkimas at
sibus nedėlioj, 7 d. spalio, 2 vai. po 
pietų, 4523 S. Wood st. Gerbiami 
kuopos nariai malonėkit būti laiku, 
jei norite užbaigti susirinkimą prieš 
vakarienę*. —Valdyba.

West Pullman. — SLA 55 kuopos 
susirinkimas įvyks subirtos vakare, 
6 d. spalio, K. Statkaus svet., 722 
W. 120 St. Nariai bukit susirinki-' 
ine ir užsimokėkit duokles.

K. Statkus, sekr.

West Pullman Lietuvių Paš. Kliu
bo susirinkimas įvyks nedėlioj, spa
lio 7 d., toj pačioj vietoj. Nariai 
nepamirškite, kad šiame susirinki
me turėsime keletą gana svarbių 
reikalų, todėl atsilankykit skaitlin
gai. —K. Statkus, K. koresp.

SLA 129 kuopos suaugusių ir jau
nuolių bendras susirinkimas įvyks 
7 d. spalio, 2 vai. imi pietų, čer- 
nausko svet., 1900 S. Union avė. 
Malonėkit visi nariai dalyvauti, nes 
turim svarbių reikalų aptarimui. 
Taibgi nepamirškite atsivesti naujų 
narių. —K.Batutis.

Marųuette Park apielinkės SLA 
260 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks 7 <1. spalio, 2 vai. po pietų, 
K. J. Mačiuko svet., 2354 W. 59th 
st., prie Artesian avė. Visi nariai ir 
narės nepamirškite pribūti, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptari- į 
imti. Ateidami neužmirškite kiekvie-, 
nas nors po vieną savo draugą bei 
draugę atsivesti prirašymui prie 
SLA 260 kp. —Pr. Druktainis, sekr.

Lietuvių Keistučio Kliubo Dramirs 
Skyriaus repeticijos veikalo “Pini-1 
gėli ai” įvyks šeštadieny, spalio 6 d., 
7 vai. vak. Liet. Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted st. Visi artistai būtinai tu-1 
rite susirinkti laiku, nes tai pasku-, 
tinė generalė repeticija, o spalio 7 
jau turime scenon statyti. Jokių 
priežasčių neatsilankymui būti ne
gali. —Režisierius.

“Pamišėlių namo” repeticijos at-i 
sibus šiandien, 7 vai. vakare, Liuo-1 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Bandykite susirinkti visi laiku |

Valdyba. 

kai 8 metai atgal išplėšė musų 
sostinę ir dar tos skriaudos 
Lietuvai nėra atitaisę. Mes dar 
sykį pareikškime pasauliui, kad 
mes be Vilniaus nemirimsinie, 
jis lietuvių buvo ir lietuvių tu
ri būti. —S.

Surado paskenduolę
Vakar buvo pranešta “Nau

jienose,” kad moteris, Todd pa
siskandinusi trečiadienio anks
ti ryte, apie 2 vai. Trečiadieny
je visa dienų j ieškojo ,po kana
lą, ties Ashhland ir Archer av. 
Surado moteriškės kūną tik ket
virtadienį pavakary apie 6 v. 
kanale ties Lockport, 111. —taip 
toli nuplovė jį vanduo. — D.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

JONAS ASTRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 4 dieną, 4 v. ryte, 1928 
m., sulaukęs 48 metų amžiaus, 
gimęs Budežerių kaime, Kal
varijos par., Mariampolės ap
skrity. Paliko dideliame nubu
dime moterę Marcelę, sūnų Jo
ną ir dvi dukteri Oną ir Ago
tą; du švogerius, Antaną Gel
gaudą ir Prancišką Bacevičeir 
Lietuvoj vieną brolį. Kūnas 
pašarvotas, randasi 830 West 
33rd Place.

Laidotuvės įvyks Spalio 8-tą 
dieną, 8 vai. iš ryto iš namų 
į Švento Jurgio parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Astrausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs, dukterys 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Radžius. Tel. Canal 6174

A t A

JUOZAPAS KRINČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 2 dienų, 9:45 vai. va
kare, 1928 m.,sulaukęs 60 m. 
amžiaus, gimęs Viduklės pa
rap., Suvainių kaime, Lietuvoj. 
Paliko dideliame nubudime du
kterį Feliciją, sūnų Adolfų ir 
švogerį Valantinas. laidotuvė
mis rūpinasi Valantinai. Kū
nas pašarvotas, randasi I. J. 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 46th 
Street. i

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Spalio 6 dienų, 8 vai. ryte iš 
Zolp koplyčios j Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Krinčio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Duktė, sūnūs, svogeris 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius I. J. Zolp. Tel. Boule- 
vard 5203.

Bridgeportas
Kuone įvažiavo nepriklausomin- 

gon bažnyčion

Union avenue važiavo Star 
autas į pietus, o 35-la gatve 
važiavo Yellow Cab iš vakarų 
pusės rytų link. Yeilow cab ne
sustojo. Autai susikūlė. Yellow 
davė į šoną Star’ui, o tas tie
siog į lietuvių neprigulmingos 
bažnyčios tvorą ir kuone įva
žiavo šventorium Yellow kebo 
vienas pasažierius tur būt sun
kiai nukentėjo. Jis buvo iškel
tas iš auto ir nugabentas ligo
ninėn. — Rep.

Graborfai

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
SRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ Si 

8238 S. Halsted St 
Tel. Victorv 4088

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Grabo ries Ir 

Balzameotujas
2814 W. 23rd PI.

Chicago. IU.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, c mano darbu 
busite užganėdinti
Itoosevelt 2615-2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patan.av Imsi 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyria

3307 Rublini Avė.
CHICAGO, IL»

Lietuvės Akušeres
Phono Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILI^AS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
Stato Link

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victoiy 1116
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priei gim
dymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
Sietų, nuo 6 iki 

vat vakaro.

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dabkatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. K. BLUMENTHAL 
OPTOMET1UST 

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

Phone Kenwood 1752

Akių Gydytojai
Tel. Virtim 6279"

DR. G. SERNER

Uetevis Aklą Specialistą*
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro 
Nedėboi nuo 10 iki 1

Pastabai Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D

LIETUVIS AKIU SPECIALISTASPalengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akig karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuinft 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 i mokyklos vaikus. Va
landos nuo .10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Bnnlevard 7586

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 2 12 vai. dienos h
nuo 6 iki 9 valandai vakar*

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avense 
Telefonas Boulevard 7820 

Res^ 6M1 South A i Dany Avenue 
Iti Prospect 1930 

Valandoj 2-4, 6-8. Nedėboj 10-12 d.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas Ir Chirsrga* 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Retidcr.cya 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Repubbc 7888 
CHICAGO, ILL.

Ofiuo ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH 

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro 
Rea, 3201 Scath VVallace Street

A. L Da vidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė. 

Td. Konwood 5167 
Valandos

nuo C iki 11 vai. ryta;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart ivuntadienio ir ketvirtadienių

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartj

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. 1U.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini iviesa ir diathermla

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTA8 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Vieton/ 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted SL

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6398 

Rex. Tel Drsiel 919x
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas ir Chirurras
Jpeciabstas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas i 8102 S. Halsted 8L, Chicage 

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

Telephone Yards 0994

DR. M AURICE KAHN
4631 South Ashland Avesue 

Ofiso valandob:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą
7 iki l *ak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Re^, Tdeohone Piaza 8200

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrij ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki II 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. IIERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius elsk* 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St^ nfctoli Morgan Si. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą Ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 
Tel. Canal 8110 

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 luboą 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką Ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvrar ^^0

Res. Telephone Piaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Streel 

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

Telefonas Canal 1912 
Residence TeL Fairfax 6858

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

Pitnyčios
........... .................. —■..................................  ■ i i

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Csual 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. pb

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piąf 
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310 

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 211t 
Telephone Randolph 6727

Vaharais 2151 W. 22nd St. nso 7-1
Telephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Republic 96M

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We-t Washington Street 

Cor. Wa&hi.'.gton and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2978

Mamų Tel.: fayde Park 8895
J. P. WAITČHEŠ~

Advokatas
10756 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Namų Tet Pdlman 6377 .



I Tarp Chicagos
Lietuvių

r———

West Side

susirin- 
spalių.

10 vai-

P-no G. Stungio, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 6-to ap
skričio pirmininko, pastango
mis tapo suorganizuota antra 
čiagimių jaunuolių Susivieniji
mo kuopa Westsidėje.

Organizatyvis kuopos 
kimas įvyko 1 dieną 
Naujon kuopon įstojo
kinu ir penkios merginos. Susi
rinkimas įvyko M. Meldažio 
svetainėje. P-nui Stungiui šia
me organizatyviame darbe pa
dėjo M. Meldažis, .Ir., ir (reorge 
Žukas.

Sekantį susirinkimą nauja 
kuopa laikys ateinanti pirma
dienį. Tame susirinkime bus iš
rinkta kuopos valdyba. —Rep.

Jei nori išmokti

nusipirk typevvriterį

fcLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

Miscellaneous
(vairus

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 Office 7451 
Vernon Avė.

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

_________ !________________ ___________________________________ ■ —

SENI įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi dar
bą mieste- Kedzie 5111.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai Jy furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Virtcry 9634.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir pupieruojam. 
kom malevr '

Vilai 
n malevą, popierą, stiklai ir t t 
3149 So. Halsted St.

Phona Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

TAISOM STOGUS, 3 taisymai 
Stogus sutaisom. Mes einame 
sur. Darbas garantuotas.

7752 Ratine Avė.
Tel. Triangle 5032

$4.
vi-

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 2992

po 6 vaL vakare Englewou4 2544

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garniflh- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dvkai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

KGCTOTEN&S, Onmago, UI. Panttadrenie, ĄkdiU 5^ W<28
*-**-<-

Business Service
Biznio Patarnavimas

Personai
Asmenų Ieško

For Rent

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, (skaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
(mokėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganėdlnimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCHON CO. 
5201 West Grand Avė.

Bcrshire 1321 
MR. PARIS

VELTUI
Patentai, Valzboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, 111.
— -

Copy- 
Patentų 

i su 
ir

PASIRENDAVOJA 4 dideli šviesus 
švarus kambariai, uždaryti porčiai, 
šiluma, šiltas vanduo, skalbykla. $40 
mėnesiui. 6114 8, Carpenter St., 2 
augštus.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Furnished Rooms
RENDON švarus, šviesus kamba

rys vienam ar dviem vaikinam su 
ar be valgio. Galima ir garažių 
vartot. 4336 S. Austin Av. 1 lubos.

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

Mes pastatysim ir finansuosim pas
tatymą bungalow arba flatų natno 
ant jūsų loto.

QUALITY CONSTR. CO., 
4538*40 Adison Avė. Avenue 4718

Partners VVanted
SOFT DRINK parloris. Paieškau 

Sartnerio, negaliu vienus vesti visq 
iznj. Puiki proga tinkamai ypatai 

$400. 7419 S. Western Avė.

PASIRENDAVOJA kambarys blai
viems žmonėms prie mažos šeimy
nos. Galima matyli nuo 5 iki 9 v. 
vakare. 3319 Ix>we Avė II fl. iš fr.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonioS pančiakos dej 

vyri] ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonlos gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

STOPI EXTRA EXTRA
80 akni ūkė, 5 kamb. stuba, geros, 
barnūs, 6 karvės, 3 kiaulės, 2 ark
liai, 200 vištų, mašinos, .levai, miš
kas, upelis. Arti miesto. Kaina 4000 
dol., tarpe 5 lietuvių kaimynų. 
Griepk greitai. P. D. Andrekus, Real 
Estate, Pentwater, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jusu loto bile 
bungalow arba flatą budlnką, kokį 
iųs galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

( 2 'dienas

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

RUIMAS ant rendos dėl inteli
gentiško vaikino, frontrtiimis ir 
steam heat, antros lubos. 3326 
Emerald avė.

PIETINĖS Ulinojaus mainos tu
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 ųž 
vežimą su pristatymu. Del kainų 
ant kitų anglių šauk Boulevard 
1036.

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,500 jmokėt. 2442 
Monroe St.

llkamb. mūrinis namas garu šil
domas, kieto medžio padlagos, beis- 
mentas $7,500. $2350 pinigais. 2309 
Adams St. arba šauk West 5080.

1647 W. 47 St

MES daromo 1, 2 ir 3 morgičlus. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai! padaromi ( M 

valandai. 
Mošų išlygą bua jumi naudingo*.

1385 So. Halated 9L

Paskolos suteikiama 
į vieną dien^

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6798-6716

Be Komiso ir Išlaidų 
Mei paskolinamo jums $100, $20$ 
arba $800, imamo legali nuošim
ti. Pinigui gausite j 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avo., 
Kampas Hermivago Ava.

MORG10IA1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

Room 607
192 N. Clark St

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 

ar kitokių skolų. Greita 
Cent-

assesmentų
pagelba. Prieinamos sąlygos.
ral Finance Co., Rm. 514 City State

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126 Bank Bldg., 128*30 No. Wells St.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LI V PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus moklositės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikt! pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Oliio St, Chicago, 111.

REIKIA 2 patyrusių boilerių ant 
elektros preso. Vienas patyręs prie 
laužymo metalo. 2426 N. Robey St.

REIKALINGAS pardavėjas par
davinėti aukštos rūšies “preffered” 
staką su paprasto stako bonais. 
Preffered padalytas jau uždarbis. 
Patraukianti propozicija dėl gero vy
ro. Naujienos, Box 1123.

REIKALINGAS dreiveris dėl iš
vežiosimo baltos ir juodos duonos, 
kad butų patyręs savo darbe. 3357 
So. Autburn Avė.

REIKALINGAS darbininkas prie 
ūkės darbų, atlyginimas $50 ir auk
ščiau patyrusiam, nepatyrusiam 
$40 ir žemiau. Del platesnių žinių 
kreipkitės šiuo adresu: Joe Subrin
ki, Goodman, Wis.

REIKALINGAS Salesmanas eiti per 
groserius, alga ir komisas. Kreip
kitės j Linco Products Co., 11636 
So. Halsted St.

REIKALINGAS pirmarankis pie- 
korius. Darbas ant dienų. 2424 W. 
69th St.

Help VVanted—Fcmale
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris, patyrusi in
dų plovėja. 4169 So. Halsted St.

REIKALINGA senyva moteris 
prie namų darbo. E. Pormalis, 1011 
VV. 59th St. Nornftd 1222.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne- 
Salite nupirkti, kreipkitės pas mus. 

les turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi-
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime vis-
skolą, o pasimatykite su mi 
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
cą absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO.
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

For Rent

RENDON
8 kambar. ant 3-čių lubų, vėliausi 

įtaisymai,, vanos elektra ir gasas. 
Renda $50 į mėnesį.

Gyventojas kuris nori gali mokėti 
dalį rendos ir prižiūrėti boilerį.

3803 So. Morgan St.
Atsišaukite ant 3-čių lubų, P. San- 

drauskienė, arba šaukite
Virginia 0055, 
MR. BAKS.

RENDON Dr. Karaliaus buvęs o- 
fisas. Vieta išdirbta per 15 metų. 
Garų apšildomas, ofisas užima 4 
kambarius. Renda tiktai $45 į mė
nesį.

Atsišaukite J Jevvelry Storo arba 
ant 3-čių lubų.

33Q3 So. Morgan Street 
arba šaukite Virginia 0055, 

M r. Ed. W. Baks.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisat

PARDAVIMUI kietų anglių šildo
mas pečius kaip naujas, kaina $38. 
1232 S.* 50th Ct., Cicero, III.

TUŠČIAS lotas 1942-44 W. Gar- 
field Blvd. $20 už pėdą. Dr. Frank 
Schick, 8222 S. Carpenter St.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marąuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas {mokėjimas.

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

v Central 3654

RAKANDAI 2-jų kambarių viskas 
sykiu, labai nebrangiai. 3402 Lowe 
Avė. 1 lubos iš užpakalio.

PARDUOK ar mainyk savo senus 
rakandus. Mes perkam už pinigus 
jūsų senus rakandus arba išmainy
si m ant naujų išdirbę jų sampalinių 
pigiai. 2433 Irving Park Blvd. Tel. 
Irving 1289. .

PARDAVIMUI Garlando kukninis 
pečius, kombinuotas dėl anglių ir 
gaso, beveik naujas, kaina $40. 1 
šildomas pečius vartotas minkštoms 
ir kietoms anglims, kaina $14. 1 
bresinė pilnos mieros lova su spring- 
sais $10. 1454 So. Homan Avė. 2nd 
Fl. Phone Lawn<|ale 4878.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

$1,000.00 PINIGAIS
Numažinta. Vienatinė pardavimui 
bungalow ant stryto. Pardavimui ši 
moderniška bungalovv tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockvvell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, plumbingas įbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. Mr. Sorenson, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGER’IO ir WIIITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

ANT RENDOS arba pardavimui 
Barbei- Shop geroj apielinkėj, 4550 
So. Kedzie Avė., savininkas 1758 
W. Hastings.

$1.00 įmokėti $1.00 į savaitę
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 į savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Se\ving Mnchine 
Exchange, 6212 Broadvvay. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

PADAVIMUI cigarų, kendžių ir 
kitų reikmenų krautuvė. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 225 
W. 39th St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ris, 1905 Canalport Avė. Savininkas 
gyvena 1701 So. Canal St.

Musical instrumente
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražinusį grojiklį Pianą. 
$750. Vėliausi voleliai,

Verčios 
kabinetas 

ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
(mokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Vfood St. 

Įmes lubos

TURIU paaukauti savo player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
Sis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE 
8941 Koogpvelt Road 

Lst floor

Pa-

100 NAUJŲ Pianų ir phonografų, 
turi būt parduoti už mažiau negu 
verti taip žemai kaip $10. Atve
šim į jūsų namus. Išmokėjimai $1 
j savaitę jeigu norite.

MID WEST PIANO STORE, 
6136 So. Halsted St.

Autbmobiles
PARSIDUODA geras trokas, tin

kamas dėl pekarnies, arba dėl kito 
biznio tam panašiai. P. Palosky, 
3631 So. Halsted St.

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas..............

Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke naujas .......

Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ..........

$950
$775
$895
$750
$700
$700
$495

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Essex, Fords, 50 kitokiai dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido. naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais. su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASUSIS 
Navininkai

$1663.00

GERBIAMIEJI LIETUVIAI
Ar matėt, kad Chandler Automo

bilių Kompanija jau išleido naujus 
1929 metų modelius. Nepadarykite 
klaidos, nenusiplrkite automobilio 
nepamatę Chandler. Gražesnio, tvir
tesnio su visokiais paskutinės ma
dos įtaisymais ir už taip žemą kai
ną“ nerasite kito. Tiktai už $995.00 
parsiduoda pilnai prirengti 4 durų, 
6 cilinderių sedanai. Už $1485 aš- 
tuonių cilinderių sedan.

Mes priimsime už gėrą kainą jū
sų vartotus automobilius į mainus, 
taipgi priimam morgiČilis, bonus ir 
šCrus.

Neturintieji laiko atsilankyti pas 
mus prašomi patelefonuoti. Mes at
važiuosim.

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 So. Cicero Avė. 
Telephone Cicero 2070

PARDAVIMUI kendžių ir cigarų 
Storas pigiai. Viskas pirmos kle- 
sos. Renda pigi. Geram žmogui ge
ras biznis. P. Palosky, 3633 South 
Halsted Street.

AUCTION SALE
Gučernės ir Grosernės fikčeriai, par
siduoda ant licitacijos už pirmą tei
singą pasiulimą. Jeigu kas nori 
galima ant vietos biznį daryti.

. 2433 W. 69th St.
Savininkas 2437 W 69th St.

GROSERNĖ ir Delicatessen Sto
ras, renda $50, 3 kambariai pagy
venimui ir maudynė. 3744 So. Ked
zie Avė.

PARDAVLMUI bučemė, grosernė 
ir namas. Atsišaukit i Naujienas, 
Box 1122.

PARDAVIMUI grosernė ir delica
tessen ir visokių reikmenų; biznis 
daromas geras. Parduosiu pigiai. 
4631 S. Paulina St.

BARGENAS. Visokių smulkių 
vorų krautuvę mainysiu ant lotų 
ba automobilio. 408 W. 103rd 
Tel. Victory 4898.

ta- 
ar- 
St.

PARSIDUODA Delicatessen Sto
ras už $550. Pigi renda, 4 kamba
riui su rakandais. Turiu parduot 
greitai. 146 W. 59th St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
shapa su elektros mašinomis, biznis 
geras. Parduosiu pigiai, turiu aplei- 
ste Chicagą. 1808 W. 46th St.

PARSIDUODA Soft Drink Parlor, 
gera ir didelė vieta, su namu ar be 
namo, šaly šokių salė, garažas dėl 
2 karų, 12001 S. Halsted St. kampas 
120-tos gatvės.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ris, geras pelningas biznis, vokiečių 
ir švedų apgyvento] apielinkėj. 510 
W. 81st St.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen krautuvė. Gera vieta. Labai 
prieinama kaina. 3278 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2033.

PARDAVIMUI kendžių ir cigarų 
Storas pigiai. Viskas pirmos klesos. 
Renda pigi. Geram žmogui gleras 
biznis. P. Palosky, 3631 South 
Halsted st. i

PARDAVIMUI kriaučių krautuvė. 
Senas išdirbtas biznis. Visados tu
rime užtektinai darbo. Ateikite ap
sižiūrėti. Mes pakalbėsime apie kai
na. Atsišaukit. 3210 So. Halsted St. 
Box 100.

EXTRA. Parsiduoda restoranas ir 
rooming hou.se. Labai pigiai arba 
mainysiu ant cottage. Pardavimo 
priežastis — savininkas nesupran
ta biznio. 3717 S. Halsted st.

PARDAVIMUI hinch room pigiai, 
arba kas nori restorano fikčerių. 
Galima iškraustyti kitur. Parduosiu 
už pirmų pasiūlymų. Priežastis — 
turiu kitų bizni. 3347 S. Wallace St.

STOLZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI

PARDAVIMUI ar išmainymui ’A 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą įmokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Esfqf4>, 

104*3 E. 43 fa>t.
Phone Oakland 4681

ELĖSIŠTAISYTOS GATVĖS IR
NĖRA ASSESMENTŲ 

Buk neprigulmingas nuo namų savi
ninkų. Veik šiandien, tik aprubežiuo- 
tas skaitlius yra tokia kaina.

$8700—jmokėti 
$500

I MĖNESI IR NUOŠIMTIS 
KAMBARIŲ BUNGALOWS

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujienas*’, 1739 S. Halsted 
St. Box 1180.

$25
5

Dideli užpakaliniai porčiai “Quaker” 
plieninis furnisas, imurytos maudy
nės, ant kojos prausykla. Pilnos mie
ros žiursto sinka. Pastogė su grindi
mis. Vidus gražiausia dekoruotas.

ŠITIlFBUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77-tos ir 78-tos gatvės. Vie
nas blokas nuo 79-tos gatvės karų 
linijos, 2 blokai nuo publiškos mo
kyklos ir bažnyčios, čia yra greitai 
auganti apielinkė, pietų daly miesto, 
kur verčia nuosavybių greitai kyla. 
ARRA JEIGU JUS TURITE SAVO 
J.OTĄ NEREIKIA NEI PINIGŲ 

PABUDAVOTI PAGAL

Stoltzner systemos
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

3 FLAOIAI.
Sauk musų arčiausią ofisą, pamatyk 
musų įvairias specifikacijas ir planus, 
taipgi kainas.

Stoltzner Constr. Co.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR
2121 N. Cicero Avė.

I’Alb.ąde 9600

IR pavyzdžius,
Mobile Avė.

Halsted St. 
8704-10301

7403 So.
Triangle

3825 N. Cicero Avė.
Palaside 6270-1-2

134 N. La Šalie St. 
Central 5901-2-3

PAAU- 
reikalin- 
parduos 

namą už

2 APARTMENTAI 
KAUJAMI. Savininkui 
gi pinigai, tuojaus 
3218 N. Albany avė.
$11,995; 2 po 5 kambarius, ga
ru šildoma. Naujas, naujai gat
vė ištaisyta ir elė ir išmokėta, 
tik $2395 įmokėti. Galima par
duoti su pelnu. Šauk:

Keystone 3133 arba 
4226 N. Whipple St.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu u.‘__ 
apartmentiniu namu.,

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 North Cicero Avė.

Palisade 9600

arba

JACKSON Blvd., arti Western 
Avė., akmens priekis, 3 flatų na
mas, 7—8—8 kambariai. Rendos 
$2,880 į metus. Kaina $12,500. F. H. 
Tavlor, 2138 W. Madison St. West 
1296. 1

2 FLATŲ mūrinis namas — 7—7 
kambarių ir beismentas; 8 karų ga
ražas, ant 3 lotų; parsiduoda ar iš
simaino ant bungalow. Savininkas 
2447 W. 45th Place. Yards 0171.

TfiMYKIT, kas norit geros vietos 
uždirbimui pinigų. Parsiduoda sa- 
liunas su nedideliu namuku, 
Park mieste, 50 mylių nuo 
Sos. Biznis tikrai geras, nes 

nis savininkas išlaikė 3 
Galima matyti. Ką turite?, 
tams komišenas.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6036

Maple 
Chica 
dabar 
metus. 
Agen-

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
namą, kuris randasi North-West si
eloje, Wicker Park apielinkėj; labai 
gražioj ir turtingoj apielinkėj. Na
mas yra 7 flatų ant 57 pėdų loto. 
Mainysiu ant biznio namo, garažo 
ar nedidelės farmos netoli Chica- 
gos. Didelis bargenas. Kreipkitės į 

________ knygyną “Idetuva”, box 1, 3210 S. 
3223 Auburn Avė., 2 lubos užpakalyj Halsted St. Tel. Victory 1266.

Exchange—Mainai
EXTRA MAINAI. Naujas garad- 

žius 100x147 dar nerenduotas. Kas 
manote eiti į biznį, tai proga. Mai
nys ant 4 flatų, lotų arba Summer 
rezorto. Garadžius randasi 915-35 W. 
35th St. Matyk

K. G. URNEZIS

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGAL0W 

$9,350 iki $9,950
$1000 įmokėti — $65 į mėnesį.
Apžiūrėk musų
2800 blokų ant
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 į vakarus. Vis
kas yra, ką tik norite matyti 
namuose. Viskas moderniška. 
Watson Bond & Mortgage Co., 

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius pagal sutari
mą. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette 
0909.

FLATŲ budinkai pietvakarų pusėj. 
Pardavimui ar mainui 5 flatų na
mai po 5 ir 6 kambarius su štorais 
galutinai parenduoti. Pirmos klesos 
stovyj. 22-ros arti Kedzie Avė., leng
vi išmokėjimai, arba priimsiu tuščią 
arba mažesnį flat bildingą kaipo pir
mą įmokėjimą. A. A. SHEPTENKO, 
6120 W. 22nd St. r •

PARDAVIMUI ar mainymui biz- 
niavas lotas ant 79-tos. Aš mainy
siu ant bile ko. Jeigu jums reikia 
pinigų, tai aš turiu.

. WALTER J. PAUL 
6601 So. Western Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 įmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 3 dideli miegrui- 
miai, įbudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

N-Calumet City 
CALUMET CITY, ILLINOIS 

$500 įmokėt,, kiti išmokėjimais 
Nauja 5 kambarių mūrinė, bun- 

galow, moderniška, gerai pabudavo- 
ta. Stikliniai miegamieji porčiai. 
Viršus su padlaga ir 2 ruimam pa
likta vieta. Nepaprastai gražiai iš- 
dekoruotas vidus, akmenukais gręs- 
ta asla maudynės, įbudavotas beržo 
kukniai kabinetas, ugniavietė, šė
pos dėl knygų. Adverijos ir duris 
beržo, 1% užlaidų lazdukes, Langų 
dfotai ir šturmo duris. Žolė, mede
liai, 5 m. Insurance užmokėta, Mor
gičiai 15 metų arti prie mokyklų ir 
transportacijos.

STYER & HISGEN, 
441—157 St. Ph. Hammond 4088-W 
Taipgi namai su apartment. viršui

TIKRAS bargenas $1000 mažiau. 
2 fintų muro rezidencija. Išmokėta. 
$75 į mėn. inlauku. 1341 Oak Park 
Avė. Sav. 6600 S. State St., Chica- 
go, III. Tel. Wentworth 9351

1 ŲRI būt parduota i tris dienas 
Hardware krautuve arba 5 kamba
rių 2 metų senumo Cottage, cemen
to pamatas, elektra, maudynė, kaip 
naujas. Krautuvė su namu ir 6 
pagyvenimo kambariais mainysiu į 
2 aukščiu po 4 kambarius muri
ni namą. 224 W. 47th St.




