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Tekstilės darbininkų streikas 
New Bedforde likviduotas

Saska/c7urtv4WiFf
sniego prisnigo

Komunistų laikraščiai skelbia netiesą, bu
sią darbininkai atsisakę grįžti dirbti ir 
busią streikas tęsiamas toliau

W1NNIPEG, Manitoba, spa
lių 11. — Vakar po pietų šiau
rinėje Saskatcnewano provinci
jos daly siautė stipri sniego au
dra. Gerokai pasnigo ir Saska- 
toone. .

jų melas ir 
prigaut Ji nėjimas 

kad galėtų 
pinigų neva

toliau 
strei-

yra baigtas, ir jo
ties įmonėmis nebė-

simpatizuoto- 
kai atvykus 

pasa- 
paliautų pi-

Į nuovadų, 
eiti dirbti, 
darbininkų

NEW BEDFORD, Mass., 
spalių U. [F]. — Komunistų 
laikraščių skelbimai, buk New 
Btdfordo tekstilės darbininkai 
atsisaką grįžti j įmones dirb
ti, yra paprastas 
\4s t tomelis 
tuo tikslu, 
rinktis sau 
kui remti.

Streikas 
kių pikietų
ra, nežiūrint visų komunistų 
rėkavimų apie streiko tęsimą. 
Tiesa, kad buvo' areštuoti du 
asmenys, bet jų suėmimas nie
ko bendra su streiku neturi.

Tiesa taipjau, kad pirmadie
nį darbininkai dar nebuvo pra
dėję dirbti ir apie penkiasde
šimt komunistų 
jų pikietavo, bet
policija pikietuotojams 
kė, kad arba jie 
kietavę, arba eisią 
jie nusitarė geriau

Daug tekstilės
tebėra dar be darbo. Tai tiesa. 
Bet tai suprantamas dalykas, 
dėl ko. Po taip ilgai besitęsusiu 
didelio streiko, ne visi -įmonių 
skyriai gali vienu kartu darbą 
pilnai pradėti. Jie pradeda laip
sniškai, vienas Įiaskul kitą, kol 
pagaliau visi galės Ruip rei
kiant operuoti ir visiems dar
bininkams išteks darbo.

Daugely įmonių jau 
visi darbininkai sugrįžę 
Kitose grįžo dirbti dar 
nuoš., kadangi 
vininkai buvo

propaganda, ku- 
suskaldyti streiki- 
norejo pasinaudo-

O. Nebrasksj — 91 karščio
LINCOLN, Neb., spalių 11. 

Nebraskos valstijoje užėjo stip
ri kaitra. Vakar čia temperatū
ra siekė 91 laipsnį Fa h reniįeito.

[Per pastaras dvi dienas ir 
Chicaga turėjo gerokos šilimė
lės, nepaprastos šiuo meto lai
ku: trečiadienį termometras, 
oficialiu parodymu, buvo pa
siekęs 82”, o vakar dagi 87' .]

d.

Mussolini skelbiasi 
davęs italų spaudai 
“didžiausią laisvę”

Ta “laisvė” tokia, kad gali eiti 
tik fašistų laikraščiai: visa 
opozicijos spauda uždaryta

(Atlantic and Pneiric Photo 1

Mary Langę, 104 metų chicagietė, kuri mirė rugsėjo 26 _r
Ji gimė Vokietijoj 1824 m. ir prieš 70 metų su savo vyru atvyko pasauly, 
į Ameriką.

beveik 
dirbti.
tik 60 , mą 

streiko metu sa>- kai
anuliavę užsaky- ‘ ėjo

mus ir kol kas nėra pakanka
mai darbo.

Del to, kad dar ne visi strei
kavusieji darbininkai galėjo 
grįžti dirbti, komunistai ir su
bruzdo skelbti, kad streikas te- 
liesitęąiąs.

Komunistų 
ria jie siekė 
ninku eiles,
ti pora fabrikininkų: jie ban
dė priversti, kad kiekvienas 
darbininkas operuotų daugiau 
staklių, ne kad operavo prieš 
streiką. Bet tai jiems” nepavy
ko: pat pirmadienį darbininkai 
vė metė darbą, ir tuo priver
tė samdytojus atsteigti prieš- 
streikines sąlygas.

Del ilgo streiko, darbininkai 
yra stipriai suvargę. Prieš pat 
streiko likvidavimų, šelpimo 
komitetas beturėjo kasoj $53. 
Unijos vadai dėl to buvo pri
versti patarti darbininkams pri
imti kompromisą — penkiais 

(centais, vietoj 10 centų, mažes
nę algą. Tą jie ir padarė.
8 komunistai nuteisti pusei me

tų kalėjimo
Vakar įvyko byla astuonių 

komunistų, kurie buvo areštuo
ti jų centrinėj. Visi buvo nu
teisti šešiems mėnesiams kalė
jimo. Nuteistieji apeliavo. Vie
nas 
tyti

“Graf Zeppelin” diri
žablis jau kelionėje 

per Atlantą
Laukiama atskrendant j Jungti

nes Valstybes ateinančio sek
madienio rytą

naujas 
jau

Milžiniškas vokiečių 
dirižablis “Graf Zeppelin 
yra kelionėje per Atlanto van
denyną j Ameriką.

Orlaivis išskrido iš 
richšhafeno, Vokietijoj, 
kaip 8 valandą ryto,
kiama atskrendant j Lakehurs- 
tą, N. J., sekmadienio, spalių

Fried- 
vakar 

Jo lau-

14, rytą.
Dirižablio komandorius yja 

Dr. Hugo Eckner. Be keturių 
dešamėių’ jgulos įmonių, orlai
vis gabena dar dvidešimt pasa- 
žierių, jų ta/pe tris amerikie
čius.

komunistų turėjo užsista- 
$5,000 kaucijos už bandy- 
nudurti vieną streikininką, 
jis, jau streiką likvidavus, • 
į darbą.

Anglijos vyriausybė 
nutarė paskelbti 
laivynų sutartį

Girdėjot? Churchill įBurmo j 47 žmonės
patapo mūrininkų 

unijos nariu
sudegė naftoj

Komunistą vadas išdavė paslaptį, iš kur 
pareina tie dideli komunistų pinigą 

kolektavimo pasisekimai

kolektų, ne kad prita- 
narių daiktan paėmus, 
jie nuolatos skelbiasi 
dideles pinigų sumas.

Komunistai leidžia šeši

BOMA, Italija, spalių 11. — 
Kalbėdamas fašistų laikraščių 
redaktorių mitinge, diktatorius 
Mussolini pasakė, kad 
spauda esanti laisviausia 

. Visur kitur 
raščiai esą plulokratinių

: pių, partijų ar atskirų asmenų 
organai. Kai kuriais atvejais jie 
esą leidiniai, užsiimu tik sen
sacingų žinių pirkiihu ir par-

• davimu; kitais vėl atvejais jie 
I esą leidžiami asmenų, kurie 
laikraštį laiką kaip paprastą 
pramonę. Kas kita esą Italijoj, 
kuri esanti didžiausia pasauly 

nacija ir ku-

italų 
visą
laik- 
gru-

LONDONAS, spalių 11. — 
Winston Churchill, Anglijos fi
nansų ministeris, konservato
rius, patapo mūrininkų unijos 
nariu.

Dalykas buvęs toks. Atosto
gų metu Churchill savo West-4 
erbamo dvare pats savo ranko
mis pasimurijęs plytų namelius. 
Battersea burmistras James 
Lane, kuris yra vietos unijos 
sekretorius, pasimatęs su Chur- 
chilllu ir pasakęs jam, kad jei 
jis manąs ir toliau mūrininko 
darbą dirbti, tai lai įstojąs į 
mūrininkų uniją.

Churchill sutikęs, 
k ėjęs $1.25 įstojimo 
tų nario mokesnio 
savaitę.

Po to jam buvę pranešta, kad 
jeigu kiltų mūrininkų streikas, 
tai finansų 
streikininkas, 
gauti iš unijos 
dės” savaitėje.

Jis Bumo- 
ir 18 ccn- 
už pirmą

ministeris, 
turėsiąs

$5 streiko

kaip 
teisę 
“pei-

Prapuolė Francijos sub- 
marinas su 40 žmonių

PARYŽIUS, spalių 11. —Pa
sigendama francuzų submarino 
Undine su 40 įgulos žmonių. Iš
plaukęs iš Cherbourgo į Tu
nisą, submarinas turėjo jau 
prieš dvi dienas pasiekti Bizer- 
tą, tačiau ligšiol neatvyko ir 
jokių žinių apie jį nėra. .Laivy
no ministerija pasiuntė karo 
laivus ir aeroplanus ieškoti.

RANGOON, Burma, spalių 
11. — Praneša, kad Plaungbe, 
130 mylių nuo-Bangoono, naf
tos ugny sudegė 47 asmenys, 
jų tarpe 18 moterų. Dvidešimt 
ar daugiau kitų skaudžiai ap
degė.

Pasak pranešimų, pratrukus 
kiaurinei, kuria tekinama naf
ta, pasidarius naftos bala. Iš-, 
įširdę apie tai apielinkės gyven
tojai bėgo pasisemti. Jiems be
sidarbuojant, staiga naftos ba- 
'a užsidegė, ir žmones atsidūrė 
’iepsnose. Sako, kad neatsar
gus kaimiečiai buvo atsinešę 
paprastą žibalinę pasišviesti — 
nes tai įvyko naktį, — ir nuo 
jos nafta užsidegė.

Mandžurijos valdo
vai siūlo vietą Kini
jos valstybės taryboj

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
11. — Tautinė Kinų % valdžia 
>asiuntė į Mukdeną telegramą 
generolui čang Hsueliang’ųi, 
Mandžurijos valdovui, kad jis 
■manomai greičiau atvyktų į 
Šankiną dėl formalio priėmi- 
mo jo tautinės Kinų valstybės 
tarybos Dariu.

Kankino valdžia yra tos nuo
monės, kad geriausias būdas 
Mandžurijos klausimui išspręs
ti, tai įtraukti ją į bendrą Ki
nų valstybę, priimant jos val
dovą Nankino valdžios -nariu.

ap- 
ne- 
sla- 
su-

LONDONAS, spalių 11. 
Britų ministerių kabinetas, 
svarstęs kilusį visuomenėje 
pasitenkinimų dėl laikymo 
pty anglų-francuzų laivynų
tarties, nutarė “taip greitai, 
kaip tat bus praktiška,” pa
skelbti visus to pakto doku
mentus ir korespondenciją.

Manoma, kad dokumentai 
bus paskelbti ne anksčiau kaip 
ateinančią savaitę.

Hearsto reporteris 
išmestas iš spaudos 

draugijos
PARYŽIUS, spalių 11. —An- 

glų-Amerikos Spaudos Associa- 
cijos komitetas pašalino iš sa
vo organizacijos Haroldą Ho- 
raną, Hearsto laikraščių pary- 
žiškį korespondentą, kurį Fran
cijos vyriausybė ištrėmė iš sa
vo krašto dėl to, kad jis pa
skelbė slaptą francuzų diplo
matinį dokumentą ryšy su an- 
glų-francuzų laivynų sutartim.

Spaudos asociacijos komite
tas, kuris Horano bylą ištyrė, 
sako, kad Hearsto laikraščių 
korespondentas “tūleriopai nu
sikalto laikraštininkų profesi
jos etikai.”

Horan praeitą naktį’ apleido 
Paryžių ir per Belgiją išvyko 
j Angliją.

Auklėtinių ekskursija 
į Klaipėdos kraštų ■

Kėdainių aukštesnioji kultur- 
technikos mokykla ruošia savo 
auklėtinių ekskursiją į Klaipė
dos kraštą susipažinti su vietom 
ūkio laukų padėtimi.

Chicagos žydų socialistų laik
raščio Forverts bendradarbis 
rašo:

Daug žmonių stebisi: komu
nistai be paliovos ubagauja, be 
paliovos daro kolektas, renka 
pinigus, — iš kur gi atsiranda 
tiek dąug žmonių, kurie mielai 
aukoja jiems pinigų? Jie turi 
daugiau 
rėjų ir 
o betgi 
surinkę
Kas jiems tų pinigų duoda?

Tą paslaptį šiomis dienomis 
atidengė vienas francuzų komu
nistas, Laporte, buvęs Franci- 
Jbs jaunųjų komunistų sąjun
gos sekretorius, .lis parašė apie 
tai visą brošiūrėlę, kurioje pa
pasakoja labai interesingų da
lykų.

Laporte, sako, kad francuzų 
komunistų organizacijų išlai
dos per metus siekia 10 milio
nų frankų, bet iš ubagavimų ir 
kolektų surenkama vos du mi
lionai fhinkų. Iš kur jos ima 
likusius 8 inilionus? Juospri
stato Maskva, .sako Laporte.

Laporte paduoda visą apy
skaitą, kam francuzų komu
nistai išleidžią tuos dešimtį mi- 
lionų frankų. Visų pirmiausiai, 
jie turi nuo 130 iki 140 sekre
torių, kurie ima gana dideles 
algas. Jų išlaikymas bendrai 
pareina ne mažiau kai trys mi
lionai frankų per metus. To
liau, komunistų vadai daro 
nuolatines piligrimų keliones į 
Maskvą. 1927 metais ne ma
žiau kaip 300 komunistų atliko 
“šventkeliones” į Maskvą, o tai 
parėjo viso 
frankų.

157 tūkstančiai

Du anglų aviatoriai už
simušė aeroplano ' 

katastrofoj

11.HENDON, Anglija, spalių
— Aviacijos parodoje šiandie 
čia susikūlė britų karo aero
planas. Lakūnai Įeit. Sommer- 
ville ir kap. Ix>ud užsimušė.

ORH
Gincagai Ir aplankei fede

ralinis oro biuras čiai dienai 
•panašauja:

Reikia laukti lietaus; žymiai 
šalčiau, bent apie vakarą; vi
dutinis ir stipresnis, daugiau
siai žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūra įvairavo

tarp 64° ir 87° F.
šiandie saulė teka 5:58, lei

džiasi 5:16. Mėnuo teka 4:46 
ryto.

Komunistai leidžia &esis pro- SpalK|0S laisvės nacija ir ku- 
pagandos laikraštėlius, bet tie- rjos žurnalizmas stovįs daug 
ji visai neišsimeka ir 
didelių nuostolių, 
lėlių nuostoliams padengti iš
leidžiama daugiau kaip 4 inilio- 
nai frankų per mietus. Apie 
du milionai frankų išeina išlai
kyti įvairioms komunistų or
ganizacijoms, kurios turi būt 
išlaikomos, idant savi žmones 
galėtų turėti, šiltų vietų.

Trumpai tariant, komunistų 
darbuotė Francijoje, pasak La-

ir nesą aukščiau už kitų kraštų.
Tų laikraš-

Dik talerius betgi negražiai 
atsimokėjo didžiuliams Jungti
nių Valstybių kapitalistų laik
raščiams, kurie dažnai , saldžias 
giesmes gieda, garbindami Ita
lijos fašizmą. Mussolini pasa
kė, kad tokių “paplavų” laik
raščių gyrimų fašistai visai ne
prašą. *

■ ; No. 242
— -—............ ..... -

Lietuvos žinios.
Iš Mariampolės

[‘'Naujienų” korespondento]
MABIAMPOLR. — šis mies

telis, didelę rolę vaidinęs Lietu
vos atbudime ir valstybės su
kūrime, šiandien tuno lyg pri
snūdęs. Viskas visur labai ob- 
ligatoriškai [?] daroma. Žmo
nių iniciatyva, kaip prasidėjo 
po perversmo būti prislėgta, 
tai vis dar neatsigauna. Viso
kios formalybės (popierinė 
prašyminė, leidiminė procedū
ra) daug daro trukdymų visuo
meniniam veiksmui. Globoja^- 
ma tik viena partija — tauti
ninkai, į kurių dabar visokių 
išgamų prilindę, kaip velniai 
uodegomis maišydami juodina 
skaidrų Lietuvos gyvenimą. 
Nėra to lietuviško karščio, ku
ris net nuo “Aušros” laikų ma- 
riampoliečius dirgindavo... O 
reikėtų! Beikėtų, kad senieji 
Basanavičiaus, Kudirkos, Armi
no, Kriaučiūno — didvyrių 
principai mariampoliečiams im
ponuotų. —Pranės Brolis.

porte, pareina ne mažiau kaip joje n$ra, lygiai taip, kaip kad 
jos nėra sovietų Rusijoje, šian
die Italijoj eina vien fašistų 
laikraščiai, kurie rašo, tik tą, 
ką jiems diktatorius liepia ra
šyti. Visa opozicijos spauda 
pasmaugta. Laikraštininkais 
taipjau gali Luti tik fašistų 
žurnalistų sindikato nariai. Iš 
to sindikato buvo pašalinti 100 
žurnalistų dėl to, kad politinės 
jų pažvalgos nevisai sutiko su 
fašizmu. Jiems dagi buvo visai 
užginta rašyti laikraščiams.

Chicagos Daily News kores
pondentas Romoj, Carroll Bin- 
der, sako, kad užsienio kores
pondentus Italijos valdžia ge
rai ir gausiai traktuojanti, bet 
užtai jiems duota suprasti, kad 
savo korespondencijose jie nie
ko bloga nerašytų apie fašis
tus ir apie Italiją.

dešimtį milionų frankų per 
metus. Iš kur gi jie gauna 
tiek daug pinigų?

Atsakymas, žinoma, 
renkama kolektomis. 
ko Importe, visos tos 
yra tik blefas. Jos 
tik akims dumti. Norima paro
dyti, kad žmonės taip labai 
suinteresuoti komunizmu, kad 
komunistams tik ir žeriami pi
nigai iš visų pusių. Iš tiesų gi, 
sako Laporte, kolektos maža 
ką duoda. Komunistų laikraš
tėliuose ir mitinguose skelbia
ma, kad tokia ir tokia aukų 
rinkėja surinkus tiek ir tiek 
tūkstančių frankų. O iš tikrųjų, 
tie tūkstančiai yra gauti iš 
Maskvos.

Laporte papasakoja atsitiki
mų, kur jis patsai paskelbęs 
komunistų laikraštėly L’Avan- 
tgarde pranešimą, kad laikraš
čio naudai buvus padalyta ko- 
lekta, ir ji davus 30 tūkstan
tių frankų. Tiesa, 30 tūkstan
čių frankų laikraštėlis gavęs, 
bet — iš Maskvos, o ne iš “ko
lektos.”

yra: su-
Bet, sa- 
kolektos 
daromos

Bemyluodamas nukan
do nosies galą

KAUNAS. — Būna visokių 
atsitikimų, nuotykių. Bet ve 
Kaune, vienoj siauroj gatvėj, 
sulinkusioj lūšnelėj, įvyko dar 
.ki šiol negirdėtas atsitikimas. 
Kazys Abelkis jau kuris laikas 
draugavo su Anele Makariene 
ir mylėjosi. Tiesa, būdavę at
sitikimų, kad jie susipykdftvę, 
bet kaip kaimynai pasakoja 
‘šiaudas neperdegė—jau juodu 
susitaikė”. Panašiai atsitiko ir 
dabar. Jie buvo susipykę, tik 
vieton įprasto sutaikinimo, A- 
lielkis savo draugę bučiuoda
mas ar gramonėdamas nukan
do jai nosies galą. Vieną gali- 
Tia pasakyti, kad po tankio įvy
kio ji'Mu rimtai susipyko.

Ekspreso darbininkų 
streikas likviduojamas

Užsimušė nukritęs iš 
15-to trobesio aukšto
NEW YORKAS, spalių 11.— 

Nukritęs žemėn iš penkiolikto
jo trobesio aukšto Broad gat
vėje, užsimušė brokeris Leo 
Neiwborg, 50 metų amžiaus. 
Ar jis netyčia nukrito, ar pats 
šoko nusižudymo tikslu, neži
noma.

Keturiolika nusikaltė
liu ištruko iš kalėjimo

* farmos

HUNTSVILLE, Tex., spalių 
11. — IŠ valstijos kalėjimo 
Wynpe farmos pabėgo keturio
lika nusikaltėlių, kurių trys 
nesenai buvo kalėjimą padegę.

NEW YORKAS, spalių 11.
Praneša, kad International 
Brotherhood of Railrway and 
Stmmship Clerks unija susi
taikė su American Railway 
Express kompanija ir kad tos 
kompanijos darbininkų ir tar
nautojų streikas likviduojamas.

Paslaptinga žmog 
žudybė

KAUNAS. — Rugsėjo 19 d. 
rytų Gargždų girininkijos eigu
lys Žemgulis, eidamas vieške
liu Gargždai — Kuliai, ties Ar- 
moniškiais pastebėjo šalia vie
škelio užmuštą nepažįstama 
vyriškį. Užmuštojo kaktoj kir- 
vepente buvo padaryta didele 
žaizda, nuo kurios jis, matyt, 
ir mirė. Užmuštojo lavonas bu
vo įmestas pelkėn. Užmušime 
kaltinamas nepažįstamas vyriš-

Nubaudė mušeikas 
veselninkus

Čekiškės valsčiaus, Besmer- 
čių kaime A. Bakanausko na
muose buvo vestuvės, tekėjo jo 
sesuo. Svečiai įsilinksminę, 
kaip dažnai atsitinka, pradėjo 
savo tarpe pyktis, o vėliau ir 
muštis.

Du vestuvių svečiai B. Kra
sauskas ir A. Miknevičius buvo 
labai sunkiai sužeisti. Dienai 
praėjus jie mirė.

Kauno apygardos teismas 
nubaudė K. Astrauską, VI. 
Bakanauską, Zenoną Bakanau- 
ską, M. Bakanauską ir Pr. Ma
kauską po 2 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo, bet įskaičius 
atsėdėtą laiką, pritaikius am
nestiją, jiems liko tik po kelis 
mėn. sėdėti. A. Bakanauskas iš
teisintas.

DULKIŲ AUDRA IOWOJ

nusikaltimo vietoj beišlendantį 
iš kupsto šieno. Eiguliui už
klausus, kur jis einąs, nopažįs- 

' tamasis pareiškė, kad jis ei
nąs įš Platelių į Gargždus ieš-

SIOUK (JiY, la., spalių /11. koti sau bendradarbio miško 
—šioje apielinkėje siautė smar- darbams.
kiausi dulkių audra, kokios se- Policija stengiasi įtariamąjį 
niai vietos gyventojai nematė, sulaikyti.

Lietuvoj draudžiama 
gaudyti vėžius

KAUNAS. — Žemės ūkio mi
nisterija išleido aplinkraštį 
draudžiantį nuo spalių mėn. 15 
d. iki liepos 15 dienos- (vėžių 
neršto metu) gaudyti ir eks
portuoti vėžius. Bus leista gau
dyti tik tiems asmenims, ku
rie turės specialius žemės ūkio 
ministerijos leidimus.

Iš Varnių koncentracijos sto- 
vykfos’ paleistas iš žemaičių 
Kalvarijos kilęs .lanauskas, val
stietis liaudininkas.

Dar Varnių koncentracijos 
stovykloje yra palikę apie 15 
valstiečių liaudininkų.
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Trumpos žinios apie Lietuvą
(Geografinė apžvalga)

Lietuvos dydis ir padėtis
šių dienų Lietuvos respubli

ka Europoje apima žemės plo-Į1“1^“1 
tą maždaug tarp 54° ir 56°.?
_. - i . .. . . ’ i Jinsiaurės platumos ir tarp 21° ir 
26° rytų ilgumos, šis plotas 
turi su viršum 55,000 kvadr. ki-: 
lometrų. Jei Lenkija nebūtų' 
okupavusi Vilniaus srities, tad 
visas Lietuvos respublikos že
mės plotas turėtų apie 80,000 
kvadr. kilometrų.

Lietuvos respublikos sienos 
susiduria su šiomis valstybė
mis: Latvija, Lenkija ir Vo-į 
kietija; vakaruose prieina < 
Baltijos jurą.

Lietuvos žemės paviršiaus 
vaizdas

| Kol kas tėra tik vie- 
> nas uostas, tinkamas didesniems 
Į laivams priplaukti, būtent, Klai- 

. Dar yra statomas toliau 
į šiaurę nuo Klaipėdos kitas 

i uostas Šventosios upės žiotyse,
• bet tasai uostas labiau yra tai
komas žvejų laivams.

Nuo Klaipėdos pietų linkui
• susidariusi juros įlanka vadi
nasi Kuršių užutekis. Šį užute
kį skiria nuo juros siaura že
mės juosta apie 2 kilometrų 
platumo, šita juosta vadinasi

i Kuršių Nerija; ji turi ilgumo 
dar al)*e kilometrus, bet Lietu

vai tepriklauso tik beveik pusė 
šios juostos; kita pusė, kuri 
eina Karaliaučiaus linkui, pri
klauso Vokietijai. į Kuršių užų- 

T . 4. , - .„..J tekį įteka didžiausioji LietuvosLietuvos žemes paviršius yra j ' J
daugiau lygus, negu kalnuotas; I ‘ cniunas’ 
o vadinamieji kalnai tėra tik ■ Kuršių užutekis visai negilus, 
kalvos arba ankštumos, nedaug Pietuose jis turi apie 8—10 
tepakilusios nuo juros lygio, metrų gilumo, vietomis 16 20 
Tų vadinamųjų Rainų yra že- metrų, o žiemiuose 2 4 
maičiuose apie Telšius, pietuoserus, todėl didesni laivai ___
—artinantis j Suvalkus, rytuo- negali plaukioti. Kadangi Kur
se—Zarasų, Utenos ir Ukmer- šių užutekis negilus ir jo 
ges apskrityse. ‘Dar aukštesnių duo beveik nesūrūs, tai žiemos 

okupuotame ' metu dažnai taip 
žmonės puikiausiai 
žinėja.

Baltijos krante 
f juros kurortų, kur 
i tu suvažiuoja daug žmonių pa- 
1 sigydyti, pasistiprinti, pasilsėti. 

Rytuose, vadinamuose Aukš-J Kuršių Nerijoje tokių kurortų 
žymiausi yra Nida ir Juodkran
tė,—tai vadinamajame Klaipė
dos krašte. Seniausias Lietu
vos juros kurortas yra Palanga, 
kur juros pakraštys labai yra 
patogus maudytis, o pačios Pa- j 
langos aplinkės yra nepaprastai 
gražios.

Lietuvos klimatas

Lietuvos vietų • temperatūra, 
kritulių kiekis, saulėtumas šiek 
tiek skiriasi.

Lietuvos vidutinė metų tem
peratūra svyruoja tarp 6 ir 7 
laipsnių šilumos. Kaune, pa
vyzdžiui, vidutinė metų tempe
ratūra yra -f- 6,6°, Mariam pe
lėje -j- 7°, Klaipėdoje -f- 6.7° 
Mėnesių vidutinė temperatūra 
yra gan įvairi. Tas įvairumas 
ypač pastebimas Uotu vos va
karų ir rytų temperatūroje, 
žiemos mėnesiais šaltis didėja 
einant iš vakarų į rytus. Taigi 
vidutiniškai imant žiema pajū
ry tęsiasi apie 8l/a mėnesio, o 
toliau į rytus apie 4 mėnesius. 
Bet pavasaris vakaruose būva 
šiek tiek ilgesnis—apie 2l/2 mė
nesio, o rytuose— apie 2 mėne
sius.

buvo pradėta • laukai dirbti? mėn.- Baltijos juros pakraštys 
1724 m. metais sausio mėn, bu- j dar buvo užšalęs. 1728 metais 
vo sugrįžę gandrai ir kiti pau- ištisus šešis mėnesius buvo ro- 
kščiai. Bet yra butą ir tokių gių kelias. Taip pat gana šal

tos ir sunkios žiemos buvo šiais 
metais: 1740, 1771, 1790, 1800, 
1812, 1813,1819 ir kt.

—567 mm., Vilniuje—572 m.m. 
Daugiausia drėgmei)y iškrinta 
vakaruose, negu rytuose. Be to, 
daugiau aukštumose, negu že
mumose. Juo aukštumos ar- metų, kad pavasaris buvo pra- j
čiau yra prie juros, juo dau-'sidėjęs tik gegužės mėnesyje ir 
giau jos gauna drėgmenų. Taigi šalnos rodydavęsi net liepos mė- 
žemaičių aukštumos arba kai- nėšio pradžioje, 
nai, ypač jų vakariniai šonai, 
gauna didžiausią kiekį drėgme-' liepos mėnesio, kuiiv 
nų, negu kitos Lietuvos vietos.' pusei išpuola šilčiausios dienos 
Toliau drėgmenų gausumu pasi-* Liepos mėnesio vidutinė tem- • i,av.!Įsiuus’, .. Jas v.aT
žymi Aukštaičių

Vasaros viduriu yra laikomas 
kurio antrajai

*) Jei yra sakomu, kad tam tik
roje vietoje iškrinta 7,(100 nulini, 
kritulių per metus, tai reikia Su- 

> prasti, jog tiek aukščio butų van-

Jauties Pavargęs?
Kada jus piibundate su skau
dančia galva, ORANGEINE Mil
teliai pašalins .skausmą ir tuo- 
jaus jus atgaivins. Neturi nar
kotikų ar opiatų. Formula ant 
kiekvieno pakelio. Sėkmingai 
vartojami per 30 metų.

Visose aptiekoso 10c ir 25c

O. MAN Ofc/I N E Povvorns -

met-
visai

van-

. , ’ ... | v. į duo (lietus, sniegas, ledai) nesusi-kalnų sritis peratura svyruoja apie 18° ši- gertų , žeiuęi neišgaruotų arba ki- 
(tarp Rokiškio, Zarasų, šven-pumos, bet jei tempąratura die- tur nenubėgtų, 
čionių ir Širvintų), ir pietinė nos metu pavėsyje pakyla ligi 
Lietuvos dalis .artinantis prie 25—30°, tad jau sakoma, kad 
Suvalkų ir Vištyčio.

Lietuvos klimato atžvilgiu

(Bus daugiau)

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

kalnų yra lenkų 
krašte, Vilniaus krašte.

žemaičių kalnų žymiausi yra į 
šie: Mbdvėgalio — 235 metrų1 
aukštumo, Šatrijos — 227 m 
Lapaičių—210 m.

užšąla, kad 
rogėmis va-

yra keletas
vasaros me-

taičių kalnuose, pažymėtini yra 
šie kalnai: Taurapilio — 251 
m., Pratkunų—241 m.

Pietuose Vištyčio ir Vižainio 
kalnai turi apie 280 m. aukš
tumo.

Baltijos jura

Lietuva susisiekia su Baltijos 
jura daugiau kaip per 90 kilo
metrų. Visur krantai yra ne
aukšti, greičiau žemi; juros pa
kraščiai ne labai gilus.. Viduti
niškai imant, už pusantro ki
lometro nuo krašto juros gilu
mos yra apie 10 metrų, o už 
5 ar 6 kilometrų tolumo —apie 
40 metrų gilumo; bet daugelyje 
vietų už 2 kilometrų 
metrų gilumo.

Baltijos juros pakraščių lini
ja ties Lietuva yra labai mažai 
vingiuota, beveik visur eina 
tiesiais ruožais, nesudarydama

yra 40

Vakarų Europoj ir Amerikoj 
daugelis žiuri j Lietuvą kaip 
j Europos rytu šalį ir todėl ma
no, kad Lietuvos klimatas yra 
kontinentalis. Tokis manymas 
nėra teisingas, nes Lietuvoje 
nebūva nei labai šaltų žiemų 
nei labai šiltų vasarų. Greičiau 
galima sakyti, jog Lietuva yra 
viduryje tarp vakarų Europos 
švelnaus klimato ir tarp rytų 
Europos šiurkštaus klimato.

Nors Lietuva yra nedidele ša
lis, tačiau josios klimatas nepa
sižymi vienodumu, nes įvairių

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 .West 18-ta Gatve

- 1 1 ” ■' "■ ----------- ------ ------ -- ■ 11 ------- -------- -- ■n-.ž.a ... ----- --- ---------------------

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

negalėjo jumis išgydyti, atsitankykit pas mane. Mano pilnai iieg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryl Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterimi įeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaua lažai, vanos ir prūdas visada.

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

.. -....... ...•••■....... . ------- .=41

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevelt Rd.
arti St Louii Avė.

CHICAGO, ILL.

Galima butų išskirti trys 
Lietuvos klimato juostos, ku
rios maždaug atatiktų Lietuvos 
reljefui, kuris irgi paprastai 
skaidomas į tris dalis: vasaros 
vakarų aukštumą, vidurio ly
gumą ir rytų aukštumą.

Tuo budu į pirmąją Lietuvos 
klimato juostą įeina Klaipėdos 
kraštas ir apskritai visa Lietu
vos vakarinė dalis, kurios rytų 
siena eina maždaug pagal Ven
tą, Dubysą ir dar toliau j pie
tus kitoj pusėj Nemuno, maž
daug ligi tos linijos, kur Šešu
pės tėkmė pasisuka į vakarus, 
šioje klimato juostoje vandens 
(atmosferos) kritulių esti per 
metus apie 680 milimetrų, bet 
atskirose vietose būva ligi 700 
milimetrų ir daugiau*).

Nors pirmoje klimato justo
je metinis kritulių kiekis yra 
gan didelis, palyginti su kito
mis Lietuvos vietomis, tačiau 
pavasaris ir pradžia vasaros 
dažnai būva sausa, šis reiški
nys pareina nuo to, kad ūmus 
pavasarį saulei šildyti, sausu
ma daug greičiau įšyla, negu 
jura, ir nuo juros eidamas drėg
nas oras patenka ne į šaltesnes, 
bet į šiltesnes sritis, arba daž
nai susiduria su einančiomis 
iš rytų šiltomis oro srovėmis.

Pirmoji klimato juosta pasi
žymi smarkiais vakarų vėjais, 
šitie vėjai kai kada virsta 
smarkiomis vėtromis, kurios iš- 
rauja arba aplaužo nemaža 
medžių ir apdrasko arba ap
griauna nemaža trobesių.

II- ji Lietuvos klimato juosta 
vakaruose susisiekia su I-ja 
juosta; rytuose nusitęsia maž
daug ligi 25° rytų ilgumos, o 
pietuose prieina Kauno—Kaišia
dorių liniją, šioje klimato juos
toje metinis kritulių kiekis yra 
kiek mažesnis, negu I-jo juos
toje, būtent, apie 567 milimet
rai. Rudens mėnesiai čia pa
prastai esti sausesni, negu va
karuose, t. y., artimesnėse nuo 
juros vietose, ir didelių vėjų 
čia daug mažiau esti.

III- ji klimato juosta eina to
liau į rytus nuo ll-sios juostos. 
Bendrai imant, kritulių čia esti 
per metus apie 600 milimetrų, 
t. y., truputį daugiau negu II-jo 
juėstoje ir mažiau negu I-je 
juostoje.

Iš šitų klimato juostų reikia 
dar išskirti kai kurias kitas Lie
tuvos sritis, kurios turi savo 
ypatingą klimatą. Pavyzdžiui, 
Baltijos pajūrio juosta, turinti 
apie 10 kilometrų platumo, yra 
tiesioginėje Baltijos juros įta
koje. šita Baltijos juros įtaka 
toliau kaip 10 kilometrų nuo ju
ros kranto nebepasireiškia. ši
tame pajūry ruduo paprastai 
esti šiltesnis, negu kituose Lie
tuvos vietose, nes jura vėliau 
atšąla nekaip sausuma, čia ir 
vėjai esti stipriausi negu kur 
kitur.

Drėgmenų, arba vandens kri
tulių atžvilgiu Lietuva užima 
vidurinę vietą tarp Europos ry
tų ir vakarų. Drėgmenų dau
giausia atneša vakarų vėjai; 
rytų vejai esti sausi. Imdami 
kai kurias atskiras vietas, mes 
matome, kad Kaune vidutiniš
kai per metus iškrinta 617 mm., 
Panevėžyje 555 mm., Kelmėje

yra didelis karštis.
Dažnai tarp vasaros pabaigos 

metai skirstomi į keturius lai- ir rudens pradžios esti gražių 
kus arba dalis: pavasarį, vasa- ir saulėtų dienų, būtent, rugsė- 
ra, rudenį ir žiemą. Kiekviena jo mėnesio pabaigoje (apie šv< 
šių dalių susideda iš trijų mė- Mykolą), ir šitą laiką, prime- 
nesių. Paprastai pavasariui ski-' nantį sugrįžusią vasarą, žmo- 
riami kovo, balandžio ir gegu-' nės paprastai vadina bobų va- 
žės mėnesiai, vasarai — birže- sara.
lio, liepos ir rugpiučio mėnesiai, j Ruduo pajūryje vėliau prasi- 
rudeniui — rugsėjo, spalių ir deda, negu kitose-vietose. Rug- 
lapkričio mėn., žiemai— gruo- sėjo mėnesį ūkininkai papras- 
džio, sausio ir vasario mėnesiai, tai baigia javus valyti ir kitus 
žinoma, atsitinka, kad kai kada darbus dirbti. Spalių ir lapk- 
šitos metų dalys prasideda an-'ričio mėnesiajs krinta medžių 

arba tęsiasi lapai, prasideda pašalai ir dar- 
gonotos apsiniaukusios dienos.

žiema įsigali paprastai apie 
Būna atsi

laka Šiek tikimų, kad vanduo užšąla ru-

ksčiau ar vėliau, 
ilgiau ar trumpiau.

Pavasaris ankščiau prasideda' 
tolimesnėse nuo juros vietose,' Naujuosius Metus, 
o vakaruose jūrių 
tiek suvėlina šilumos pasirody-' denį, rugsėjo pabaigoje, ir il- 
mą. Balandžio mėnesio antroj- ginusia žiema nusitęsia ligi bir- 
pusėj paprastai pradeda viskas želio mėnesio, bet toki atsitiki- 
žaliuoti: medžiai sprogsta, lei- mai labai reti, šalčiausi esti 
džia lapus, pievos ir laukai pra- ' sausio ir vasario mėnesiai. Ne-i 
deda žaliuoti. Bet kai kadA iš- paprastai ilgos žiemos Lietuvo- 
tikusios šalnos pakanda išdy-'je buvo šiais metais: 1459, 
gurius augalus arba pasirodžiu-11496, 1513—nuo spalių mėnesio 
sius žiedus; ir dažniausiai to-' pabaigos, 1557 m. žiema tę-. 
kių šalnų būva baigiantis gegu- sėsi nuo lapkričio pradžios ligi 
žės mėnesio pirmajai pusei.

Nepaprastai ankstybas pa va- 1651, 1708, 
saris buvo Lietuvoje 1379 me
tais, kada rugiapiutė prasidėjo 
apie birželio pabaigą. 1407 me
tais apie Naujuosius Metus žy
dėjo kai kurie augalai. 1506 
metais sausio mėn. grušios ir 
kiti vaisiniai medžiai žydėjo. 
1532 m. sausio mėn. pabaigoj 

Ui jip-j •*■

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą 
arba iš Lietuvos į 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?
D
2)
3)
4)
5)
6)

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.

Kainos 
iš Kauno 
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax

Ekstra

Kainos 
j Klaipėdą 
Trečia kl. $107 
Į abi pusi $181 
Turistinė 3 kl. 
ar buvusią II kl.

$122.00

Į abi pu
si .. $203.50

kovo mėnesio pabaigos. 1640,
1709 m. gegužės

j E R B. Naujienų skai- 
VjJ tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u < i e n o g e.

Išplaukimai Laivų iš New Yorko
“POLONIA”
“ESTONIA”
“POLONIA”

..... Spalių (Oct.) 27
Lapkričio (Nov.) 15
.... Gruodžio (Dec.) 4

žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, 111.

i
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“If you have knovvledge, let others light their candles at it”.
— Fuller.

Mr. J. Yokubovvski i s in Cleve- 
land vvhere he is employed by 
Sears Roebuck A Co. Mr. Yoku- 
bowski left Chicago during lašt 
summer for Clevėland to assist • ♦ 
in opening up a nevv branch 
store there. He is certainly 
advancing and with bold strides. 
“Red” plans to study medicine 
at the U. of I. next Fall.

INTELLECTUALISM AND 
CORNER

DELTA PHI*S TO HOLD 
INFORMAL

The Delta . Phi Sorority is 
giving a Fall Informal on Satur- 
day evening, October 
at the South Manor 
iti Center, located at 
Troy St., Chicago.

This affair promises to be1 
the biggest and best of any of

We hope that it is not the 
exception of most of our read
ers that our “Corner” be re- 
presentative of the intellectual 
thought and its expression 
among Lithuanians, either 
American-born or otherwise. 
There are comparatively very 
few persons of whom it mi 
b& said that they belong to the 
intellectual aristocracy, the only 
real aristocracy. On the other 
hand, there are many who as- 
pire to a position among the 
select few. Among them there 
ar« likewise many vvho make 
wide pretensions of their own 
individual worth and ability, 
and ūse every superficial means cess”, and 
available to impress others ofjtime, remind you that the com- 
their own 
ity.

Among 
there has 
tjie writer, an instance or two 
in vvhich a young Lithuanian 
man of Icfty ambitions has ex- 
pressed a disdainful and super- 
cilious attitude tovvard the 
“Corner” and our organization. 
He indicated a preference for 
the sočiai company of members 
of two or three other nation-

20, 1928, 
Commun- 
6641 So.

lght| its predecessors. The music will
be furnished by the Oriental 
Melody Kings—the “fellers vvrto 
knovv how” to “juggle” strains 
for the gay dancers.

Those vvho vvere fortunate 
enough to be able to attend 
the sorority’s lašt Spring 
Festival vvill testify to its “suc- 

will, at the šame

superior intellectual- ing affair is an event mot to be 
| missed for anything.

Don’t forget! October 20, 
1928 and at the Lawn Manor 
Community Center.

—H. T.

• Misses H. Tumavvich and A. 
Kropus are ąuite busy maidens 
novv. Each of them is-pursu- 
ing a course in the evening 
school at Morton Junior College. 
The fact is that, according to 
reliable reports, they seem to 
be especially attached to their 
accounting class. Why? Well, 
“truth is stronger than fic- 
tion”.

:----------------
’ All <correspondence relat- 

ing to the L.S.A.A. should 
be addressed to, the Cor- 
responding Secretary, 

Miss Eugenie Roges 
3308 Evergreen Avenue, 

Chicago, III.
We are alvvays pleased 

vvelcome any suggestion 
constructive criticism; so 
you have anything at all
say in regard to the L.S.A.A. 
—or if you desire to become 
a member and want Informa
tion—do not hesitate ■ 
vvrite.

With the coming of Fall we 
renew the issuance of the 
Students’ Corner. It was not 
because of any indifference on 
the part of the staff that the 
summer issues ‘ had lapsed. 
However, we feel that it be- 
hooves us to make a brief ex- 
planation to our members and 
readers.

Because of some unfortunate 
circumstance in his personai 
affairs the editor, a shoyt time 
prior to the lašt few issues of 
the “Corner”, found it most 
necessary to leave 
engage i n work of 
ąuiring most of his 
during- the Summer
practically impossible to edit 
the succeeding issue, unless 
considerable aid had been forth- 
coming from the remainder of 
the staff and fellovv students 
members. And since ‘co-opera-, 
tion was lacking, presumably 
because of the Summer and its 
attendant effects, the “Corner” 
also took a summer vacation.

Future issues will appear 
every 'other Friday until 
further notice which will not 
ikely appear until next Sum- 

mjrr during which time a 
monthly- publication will be suf- 
i’icient, we hope.

college to 
a kind re
tinto; while 
he found it

the latter group | 
become known, to

Place me among princes, or 
among beggars. The one’ shall 
not make me proud, nor the 
other ashamed.

alities chiefly because of their! as one contributing appreciably 
supposed higher cultural status..to the progress and vvelfars of 
Presumably he had a mentaljthe country iri which we live. 
tabulation of nationalities or We hope, through’the medium 
peoples according to their in- of this publication to promote 
tellectual ranking, and ąccord- eloser contacts betvveen Lith-
ing to him Lithuanians vvare 
ąuite a way dovvn the list, and 
not of much credit to his “high
ly important” individual self. 
Needless to say, there are many 
other of his kind. They sould 
not be at peace with themselves 
unless they thought themselves 
superior to every other mem
ber of their own nationality. 
The vvitticism and sarcasm they 
seek to imitate in Mencken and 
others they will not find in this 
page. The “Corner” attempts 
to fulfill other purposes.

More vvorthy of the generos- 
ity of “Naujienos ’ in granting
us this page and their Services | well get along 
is the endeavor, on our part, 
to foster and maintain among 
Lithuanian student a feeling of 
fraternity; to stimulate in 
Lithuanians, young and old 
alike, desire for higher educa- 
tin, thus insuring vvider re- 
cognition for our nationality

uanian students and public 
spirited Lithuanians, a situa
tion highly desired by all of 
us, to say the kast. Confidence 
in one another is essential to 
our success; lack of it in the 
professional and business man 
is due somewhat, it not mostly, 
to short-sightedness. Let us 
strive to develop and deservedly 
retain the confidence of Lith
uanians in their future and pro- 
sent professional and business 
men and vvomen.

As to the proudly indifferent 
l>ersons and the self-styled 
“intellectualists” we can very 

vvithout them.
Neither they nor any nation- 
ality have the monopoly of the 
intelligence of this vvorld. The 
expectatįons we seek to realize 
through this “Corner” do .not 
coincide with theirs, and to 
all intents and purposes need 
not. r i

OUR LIMITATIONS

We trust and fear, vve ąuestion and belleve, 
From life’s dark threads trembling faith to vveave, 
Frail as the vveb that misty night has spun, 
Whose dew-gemmed awnings glitter in.the sun. 
VVhile thė calm centuries spell their lesson out,• •
Each truth vve conąuer spreads the realm of doubt; 
When Sinai’s summit vvas Jehovah’s throne, 
The chosen Prophet knevv his voice alone;
VVhen Pilate’s hall that jivvful ąuestion heard 
The Heavenly Captive answered not a word. 
Eternal Truth! beyond our hopes and fears. 
Sweep the vast orbits of thy myriad spheres! 
From.age to age, vvhile History carves sublime 
On her waste rock the flaming curves of time, 
How the vvild swayings of our planet show 
That vvorlds unseen surtouAd the world we know.

— Emerson.

to 
or 
if 
tę

At Ulini

to

toNorbert F. has returned 
Champaign this Fall * to resume 
his law studties, būt undoubt
edly much of his time will be 
spent in whooping things up 
for thh Maize and Blue foot- 
ball team which is predicted by 
experts to win the Big 
Conference championship 
year.

Ten 
this

wilBernice Balikus likewise 
be am^ng the rooters on 
Illinois’ side this Fall. And she 
will find in store for her much 
entertainment such as is usaul- 
ly bestowed upon “Freshies”. 
We know Bernice will have 
things up down there, and we 
shall eagerly await her account 
of some first year experiences.

On Chicago?
Remember Leo . Warsh re

member? Well, he is at Chi
cago this Fall and from all re- 
ports he is active in his new 
studies namely, law and ath- 
letics. Things may be ąuite 
interesting when Leo and Nor- 
bert get together after the 
Chicago-Illinofts game. Alibis 
and bets will be in order.

Entrance Requirements

There has been some talk 
among sotne of the members on 
increasing the reąuirements for 
entrance into the club. The 
majority seem to prefer re- 
styiting the future member
ship to college students instead 
of the present 75% college and 
25% fourth year high-school 
basis. Come and bring your 
vote on this issue this coming 
Sunday.

•' į. K ■

Fall Dance
Our first Fall dance is to be 

held at the South Side Masonic 
Temple located at 64th and S. 
Green Street on No. 17, 1928. 
Those who attended our lašt 
dance at the Cooper-Carleton 
will remember that a most en- 
joyable time vvas had by all, 
and advance predictions are

Some of the officers of the 
club are predicting that our 
“Studentą’ Aid Fund” vvill be 
definitely established and put 
to some service in the near fu- 
ture, providing, they say, that 
our financial status is raised 
somewhat by our expected suc- 
cessful enterprises, during the 
comming year.

MUSIC

Number 10

jjs.

SONG WRITEN ANSWERS 
A QUESTIONAIRE

Accountant: “My firigers, ad- 
ding machine and abacus*.

(* Ixx)k it up in the diction- 
ary—that’s vvhere I found it.)

. —Jesa Jay.

Severai members have joined 
the Birutes dramatic and mu- 
sical organization. Here lies 
an opportunity for some of our 
Corning musical artists, who 
may not be aware of the fact 
that those lovers and patrons 
of music who are behind this 
organization a¥e not uunvvilling 
to go the limit, financially or 
otherwise in developing what- 
ever talent may be discovered 
among the coming generations. 
Their critics, *however, are 
sometimes too harsh and un- 
fair' in their criticism of the 
work of some the younger 
generation. This situation vvill 
undoubtedly be overcome.

1. Where were you born?
I think it was (in) Spain.

2. When?
’Twas on a night likę this.

3. What is your occupotion?
Sweeping the cob-webs off 
of the moon.

5. What
To lay 
brook.

6. What

Lim.^rried:—“Do you ever 
change your mind?”

Married:—“No, my wife 
changes it for me”.

THE NEW AND OLD

is your ambition?
besides a babbing

are your outdoor 
creations ?
The bird.s and the been, hum- 
ming in the trees.

7. Do you gamble?
I*ve played the game; had my 
ups and dovvns.

8. When do you start to work ?
Three o’clock in the morning.

9. What is your favorite dish?
Pastafozoola.

re-

— Jay

;hat the coming affair vvill far 
outrank the former affair 
in attendance, music, 
lilarity.

botVi 
and

Plans gone Amiss
. Stahley Lucas, our former 
treasurer, contemplated going to 
Detroit to remain . there in- 
definitely, and for this reason 
resigned from the post at which 
he has served likę a faithful 
sentinel for the past nine 
months. Now Stanley finds 
that his superior changed his 
plans and Stanley štili finds 
himself in Chicago. What 
changing world, eh Stanley?

a

The Fair Onės
The ladies seem to be stand- 

ing for their rights these days 
more
girls predominated (in nunv 
bers) 
don’t 
count.

then ever before. The

Not long ago, a well 
known literary critic re- 
marked that of the' thou- 
sands of literary attempt? 
made each year the vast 
majority of them are not 
worth the price of the pulp 
from. which the paper on 
which they are printed is 
made.
quire very far as to the 
truth of this condition. It 
exists. The market is filled 
with the books of so many 
aspiring writers that one 
becomes confused in making 
a good selection among 
them. And in this mad 
scramble very few persons 
turn back to occasionally 
enjoy some of the literary 
jewels of the past. Though 
some or all of the following 
selections may not appeal to 
every reader, they are ne- 
yertheless stimulating — 
mentally.

“When I was a lad I thought 
nothing of vvorking hard all 
day”.

“Yeah, I don’t think so much 
of it myself”.

Accountant: “No matter how 
much tough luck I may havę 
there remain several things I 
can always count on”.

Student: “What are they?”
One need not in-

FIGŲ VALGYTOJAI NETURI 
UŽKIETĖJIMO

Suvalgykit po svarą figų kasdie 
ir jus niekad neturėsite vidurių už
kietėjimo. Dar guriau, suvalgykite 
Boal’s Roll (figos suspaustos j ro- 
lelę kartu su kitais vaisiais tinka
mame balanse).

Boal’s Rolls, skanios kaip saldai
niai, veik tuojaus sutvarko skilvį, 
veikia natūraliu švelnumu j porą 
valandų ir apsaugo vartotojus nuo 
nevirškinimo, galvos skaudėjimo, 
kvaitulių, nuovargio.

Apsaugokit save nuo konstipaci- 
jos nesmagumų. Visuomet turėkit 
po ranka skanių Boal’s Rolelių 15 
centų dėžutę.

OLD GOLD
at our lašt meeting, and 
forget boys, their votes

Fallacious ImpressiOns
Al, Bjlly, Stanley, and A.A.D. 

made a trip dovvn to Champaing 
a few vveeks before the oppning 
day, and according to them it 
appeared as if there was a 
tailors’ convention in town. The 
Street corners were filled vvith 
young collegiates vvearing pants 
pressed likę the flexible part 
of an accordion, and hair 
shellaced back nifty and neat. 
The four Chicago “muskateers” 
in their lone motorcycle didn’t 
look so good in such company, 
and hence they decided not to 
eat in Champaign.

The man that would be truly 
rich mušt 
tune, būt 
tites.

not increase his for- 
retrench his appe-

Seneca.

When once you trust your- 
self, you know the art of living.

The source of our happiness 
mušt also be the foundation of 
our misery.

One always feels an inclina- 
tion to sweep one’s neighbor’s 
door.

Goethe

JUOKAI

STUDENTS’ MEETING
OCT. 14, 1928

Each member is urged 
attend the next meeting this 
coming Sunday at McKinley 
Park. Many impoYtarit issues 
willl be taken up and noted 
upon. Future policies of much 
importance to all members will 
also be discused. Next month 
is “Membership Month” and 
all members are kindly advised 
by the President to bring with 
them the narnės of prospective 
eligible members.

The session will be called to 
order at 2:30 P. M. sharp.

to

His heart was as great as the 
world, būt there was no room 
in it to hold the memory of a 
vvrong.

In all the superior people I 
have met, I notice directness, 
truth spoken more truly, as if 
e very th ing of obstruction, of 
malformation, had been trained 
avvay.

Sensible men are rare.
Erterson.

Bušo konduktorius: — “Viena 
dynė viršuj, o kita apačioj”.

Ponia: “Juk jus gal nenorėsite 
skirti dukterį nuo motinos?”

Konduktorius: '“Niekad daugiau. 
Aš lai padariau vieną kartą ir vis 
dar tebesigailiu”.

Mokytoja paliepė visai Riešai 
trumpai aprašyti besbolo lošį. Visi 
vaikai parašė paskirtu' laiku, išimant 
vieną, kuris neparašė nė vieno žo
džio. Mokytoja davė jam dar pen
kias minutes. Bet praėjo ir penkios 
minutės, o jis vis dar nieko nepara
šė. Tik urnai vaikiščias atbudo ir 
pastvėręs popierą parašė ant jos: 
“Rain — No game”.

Biznieriaus pati, atėjusi i jo raš
tinę, piktai pažvelgė j jauną gražią 
stenografę.

“Tu sakei, kad tavo stenografė y- 
ra sena moteris”, ji paskui išmė- 
tinėjo savo vyrui.

Vyras susimaišė, bet greitai atsi
peikėjo ir atsakė: “Taip, bet ji šian
die serga ir atsiuntė savo vieton sa
vo anūkę”.

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

se-

at-

Bevvare what proceeds from 
you will return to you again.

If a man takes no thought 
of what is distant he vvill find 
sorrow near at hand.

The evil of men is that they 
likę to be the teachers of 
others.

■fI..' .i ’L

Confucius.

FLIT
IŠNAIKINA 

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Speaking of dumb guys, I am 
reminded of a bird vvho found 
an insect in his bouillon (pro- 
noun^ced “bull’-yon”) būt didn’t 
knife the vyaiter; ----he thoujarht
it was one of those vitaminą 
bees he’d been hearing so much 
about lately.

—Noah Buddy.

^Man (on board ship): “Do 
you enjoy deck games?”

Giri: “No, I do not care at 
all for cards”.

He: “Wil you lend me several 
dollars for a week, old giri?”

She: “Don’t be foolish! What 
does a week old giri want with 
moey ?”

“Tell them I died game”, 
groaned the hunter vvho had 
been mistaken for a vvild turkey 
by his companion.

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25*

ood

CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

ICIOUS

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT

.1 i.:' linu;. i.» 1
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GEROS AKYS DŪMŲ NEBIJO

Sušaukęs j Romą Italijos laikraščių redaktorius, 
Benito Mussolini pasakė jiems kalbą apie “spaudos lais
vę”, kurioje pareiškė:

“Italijos spauda yra laisviausia pasaulyje^ Ki
tur laikraščiai yra lobininkų grupių, partijų arba 
atskirų žmonių organai. Kai kuriuose atsitikimuo
se jie atlieka pažeminantį darbą, pirkdami ir par
duodami sensacingas žinias, o kituose atsitikimuo
se juos valdo asmens, kurie žiuri j laikraštį, kaip į 
paprastą biznį, pavyzdžiui, kaip į plieno arba odos 
pramonę.”
Italijos spauda “laisviausia pasaulyje”! O štai ko

kių faktų apie tą spaudą praneša iš Romos vienas Ame- 
, rikos korespondentas:

“Tiktai fašistiški laikraščiai dabar eina Itali
joje. Kai kurie dienraščiai pretenduoja turį aukš
tesnį autoritetą, kaipo fašizmo principų aiškintojai, 
bet kiekvienas laikraštis, pradedant turtingais so
stinės dienraščiais ir baigiant menkais provincijos 
savaitraščiais, spausdina tiktai tas žinias ir nuomo
nes, kurios tinka valdžiai ir fašistų vyriausybei. 
Pasitaiko, kad tam Tikrą dieną tas pats straipsnis 
pasirodo pirmam puslapyje visuose krašto laikraš
čiuose arba koks nors užsienio arba vidaus klausi
mas yra gvildenamas beveik tais pačiais žodžiais ir 
visuomet iš vienodo taškaregio.”
Ir ta spauda, kuriai valdančiosios partijos klika ne 

tik diktuoja bendrą nusistatymą, bet dagi ir pasako, 
kokius straipsnius ir žinias ji turi dėti, —* ta spauda 
esanti “laisviausia”! Mussolinio akys, matyt, durnų ne
bijo.

BADAUJANTYS MOKYKLŲ VAIKAI

Nuo ketvirtos dalies iki pusės vaikų Jungtinėse 
Valstijose eina į mokyklas be pusryčių, o daug kitų 
eina, tik kavos puoduką išgėrę.

Tai faktas, o ne reklama, anot tos patarlės. Tai yra 
tiesa, kurią paskelbė ne koki nors agitatoriai, kuriems 
rupi diskredituoti šios šalies valdžią, bet pati valdžia. 
Tą pranešimą apie mokyklų vaikų badavimą Amerikoje 
yra padaręs Vidaus reikalų departamento švietimo hid
ras Washingtone.

O tuo tarpu Amerika yra turtingiausia pasaulyje 
šalis — taip turtinga, kad nežino, kur padėti savo auk
są !

Pasirodo, kad nuo lobininkų “prosperity” daugybei 
žmonių nei šilta, nei šalta. Ar gera yra tokia visuomenės 
tvarka, kuri, taip nemoka sukontroliuoti savo augančius 
turtus, kad milionuose šeimynų net maži vaikai negali 
būt sočiai pavalgydinti?

SERGA RAČKAUSKAS

Buvęs amerikietis, p. V. K. 
Račkauskas, kuris per keletą 
paskutinių metų dirbo Lietu
vos pasiuntinybėje Londone, 
sergąs. “Tėvynė” sakosi ga
vusi tokią žinią iš Londono:

“Lietuvos Pasiuntinybės 
Londone sekretorius ir buvęs 
per pusantrų suvirs metų at
stovo pavaduotoju Anglijoje, 
V. K. Račkauskas, lydimas 
žmonos, išvažiavo rugsėjo 20 
d. keliems mėnesiams gydy
tis į Vokietiją. Jis serga gan 
sunkiai nuo pereito balandžio 
mėnesio ir pastaruoju laiku 
jo sveikata tiek pablogėjo, 
kad Londono gydytojų nuo
mone be operacijos negalės 
apseiti. Gydymasis Londone 
yra neįmanomai brangus, to
dėl ir tenka važiuoti Vokie

Užsisakymo kainai

Chicagoje — paltu:
Metams .........   ......_ $8.00
Pusei metų .............. .........    4.00
Trims mėnesiams -____ 2.50
Dviem mėnesiam _____ 1.50
Vienam mėnesiui ____ ..__ _ .75

8c 
18c 
75c

Chicagoje per iineiiotojus 
Viena kopija________
Savaitei_______ ____ __
Minėsiu!....... ......... .........

♦

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paltu:

Metams____________
Pusei metų............
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam minėsiu! ——

$7.00
8.50 
1.75 
1.25 
.75

Metams_________________
Pusei metų 
Trims minėdami

>8.00
4.00
2.50

Pinigui reikia dusti palto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

tijon. Iš pradžių, kiek žino
ma, p. V. K. Račkauskas gy
dysis VVjesbadene, po to vyks 
Lietuvon pasitaisyti ir pasil
sėti po operacijos.”

KAM TARNAUJA RAŠTAS

“Laisvės” švenčioniškis- Pau
kštys mėgina pašiepti “Nau
jienų” redaktorių, kuris nesu
prantąs to “SLA. konstitucijos 
punkto, kur sakoma, kad liuo- 
są vietą kokio nors viršininko 
užima sekantis kandidatas, rin
kimuose gavęs daugiau balsų”.

Tokio punkto SLA. konstitu
cijoje, žinoma, nėra. Paukštys 
gal niekuomet nematė Susivie
nijimo konstitucijos, bet tie pa
ragrafai, kurijose eina kalba 
apie vakansijų {“tuščių vietų”) 
užpildymą Pildomojoje Tarybo
je, buvo atkartotinai perspaus
dinti keliuose laikraščiuose, tarp 
jų ir pačioje “Laisvėje”. Taigi 
švenčioniškis turėjo juos per
skaityti, jiegu jam tikrai rūpė
jo žinot, ką tuo klausimu sako 

SLA. “konstitucijos punktas’’ ir 
ar j j Grigaitis supranta, ar ne.

Ir vis tik jisai drįsta rašyti 
tą, ko konstitucijoje visai nėra. 
Ar švenčioniškis tam mokinosi 
rašyt, kad galėtų per spaudą 
apgaudinėt žmones?

“JUODAŠIMTIŠKAS IR VEL
NIŠKAS DARBAS“

Lietuvos klerikalai barasi. 
Suskilę j dvi srovi, “tautiškų” ir 
“krikščioniškai - demokratišką” 
jie pešėsi visą laikų nuo pačių 
pirmųjų Lietuvos nepriklauso
mybe dienų. Krikščionių val
dymo metu “tautiško” klerika
lizmo šulai, Smetona ir Vokta 
maras, buvo net areštuojami, 
ir kun. Tumas-Vaižgantas dėl 
to kartą padarė viešą skanda
lą valstybės teatre. Dabar jau 
tautininkai sėdi valdžioje ir taip 
“švelniai” glosto savo brolius 
Kristuje, krikščionis demokra
tus, kad šiems tenka be palio
vos gvoltu rėkti.

Bet ne gana, kad Tumo-Mi- 
rono-Smetonos-Voldemaro frak
cija išjojo “krikščionių” vadus 
iš šiltų valdiškų vietų; “naujo
je eroje” atsirado dar k raštu ti- 
nesnių “tautiškų” elementų, ku
rie slaptai ir viešai organizuo
jasi, leidižia savo literatūrą ir 
reikalauja, kad valdžia visai su
riestų “krikdemus” į ožio ragą. 
Ginti krikščionis dabar išėjo 
pralotas Dambrauskas- Jakštas, 
kuris, nors ir simpatizuoja sme
toninei srovei už jos “nuopelnus 
katalikybei” (mat, Smetona pa
sirašė konkordatą su Romos pa-I
pa), bet nenorėtų, kad krikš
čionys demokratai butų galuti
nai sumalti. Juk kitąsyk jisai 
pats buvo krikščionių demokra
tų vadas ir, kartu su Tumu 
(dabartiniu smetonininku), ra
šė jiems programą, skelbdamas, 
kad lietuviąį privalą tenkintis 
savo padėtim, kaipo “kampinin
kai” pas Jo Didenybę Rusijos 
ciesorių.

Ilgam straipsnyje A. Jakš
tas vanoja kailį tiems kraštuti- 
niems tautininkams ir jų laik
raštukui, lygindamas juos prie 
juodašimtiškos “Rusų Tautos 
Sąjungos”, kuri gyvavo cariz
mo laikais. Tų Rusijos juoda- 

’šimčių “niekšiškas programas" 
buvo toks: “visus, kas tik nėra 
sąjungos narys, šmeižk, įtari- 
nėk, žandarams skųsk, neleis
damas jokiai naujai kūrybai ap
sireikšti”. Ir šitokia juodašim
tiška dvasia, girdi, dabar ėmusi 
reikštis ir Lietuvoje:

“Nei iš šen nei iš ten”, ra
šo p. Jakštas, “pastarais lai
kais atsirado ir pas mus ke
letas juodašimčių vyriokų ir 
berniokų, kurie, turėdami 
daugiau aklo patriotizmo, ne
gu mokslo ir sąžinės, tarė 
sau: valdžia užimta užsieniais 
ir lenkais, • nemato vidaus 
priešų. Jų Lietuvoj pilni pa
šaliai. Eime juos mušti! Bet 
kaip: šautuvu, kulkosvydžiu, 
ar patranka? Ne. Tai butų 
perbrangu ir nepatogu: muš- 
kim velyk juos plunksna. Su
manymui pritarta ir įsisteig
ta savas laikraštukas”)
Toliaus, Jakštas su pasipikti

nimu pažymi, kad tas laikraš
tukas ne tiek puoląs bolševikus, 
socialdemokratus, lenkus arba 
žydus, kiek-“krikdemus”. Girdi, 
negali katalikai nė pasijudinti, 
kad jisai neimtų šaukti apie 
“krikdemus”: ar atvyko į so
džių vyskupas, ar pasirodė ku
rioj katalikų įstaigoj studentas 
ateitininkas, ar pravažiavo ka
talikas generolas — tuoj aus 
laikraštukas rėkia apie “krik
demų” pavojų. Jakštas išdro
žia rustų pamokslą apie katali
kų bažnyčios pareigą organi
zuoti ir auklėti jaunimą ir ši
taip jam, atsako:

“...Jei jis, užuot parodęs! sa
vo kūrybos gabumą, stengsis 
vien griauti katalikiška^ jau
nimo organizacijas žandariš
komis priemonėmis, tai toks 
jo darbas bus jau nebe juo
dašimtiškas, bet tiesiog vel
niškas, nes tik velnias telai-

NAUJIENOS, CEleago, m'
ko savo uždaviniu—griauti ir 
ardyti, kas Dievo sukurtą.”
ši užbaiga skamba keistokai. 

Apie kunigų sutvertas pavasa
rininkų ir ateitininkų organiza
cijas Jakštas sako, kad jos 
esančios “Dievo sukurtos”! Ar 
tai ne bliuznijimas?

Bet didžiausias kur j ozas yra 
tas, kad tie, anot praloto Dam
brausko, aklu patriotizmu ap

Prohibicija ir pra-dc' ',iuk'",° rbva*u^ •I j.. • 1 svaigalų įstatymo ir tik 13 dėl
SlKRltlItlRL prasižengimo prieš nacionalės 

-----------  prohibicijos aktą. Nuo 1918 m. 
Prohibicija ir girtavimas. — automobilių nelaimėse kas me-

Gengsterių siautimas. —Ne
laimingi atsitikimai. — Kas 
dedasi įvairiuose "Amerikos 
miestuose. —Gengsterių mie
stas.— Munšainas ir pamiši
mas. — New Orleans polici
jos viršininko nuomonė. — 
Prohibicija, butlegeriai ir ko
rupcija.

Now Yorko laikraštis “The 
\Vorld” šiomis dienomis paskel
bei labai įdomių davinių .apie 
prohibiciją. Pasirodo, jog nuo 
prohibicijos įvedimo visuose 
didesniuose Amerikos miestuo
se žymiai padidėjo areštai dėl 
girtavimo, žmogžudysčių skai
čius ir mirimai nuo alkoholiz
mo. žmogžudystėmis Chicaga 
užima pirmą vietą. Po to seka 
New Yorkas ir Bostonas. Nuo 
alkoholizmo daugiausia žmonių 
miršta New Yorke; antrą vietą 
užima Chįcaga, o trečią — 
Pittsburgh’as. Areštais giltų 
automobilistų New Yorkas pra
lenkia visus kitus miestus.
/ Policija ^atvirai prisipažįsta, 
jog ji nebepajėgia suvaldyti 
gengsterių. Esą paprasti pilie
čiai bijosi liudyti prieš geng- 
sterius. Ne retai pasitaiko, jog 
žmonės, kurie mato žmogžu
dystę papildant, atsisako liu
dyti. Jie bijosi gengsterių kerš
to. Pastaruoju laiku labai pra
siplatino “racketeering” — iš
gavimas grąsinimais pinigų iš 
biznierių. Bet nukentėjusieji 
tyli. Tyli, nes bijosi gengste
rių.

Nelaimingi Įatsitikimai su 
automobiliais upolat didėja. Prie 
to padidėjimo žymiai prisideda 
girtavimas. Nukenčia ne tik 
automobilistai, bet ir pašalinė 
publika.

kštai ką sako “The World’o” 
tyrinėtojas apie įvairius mies
tus :

Atlanta, Ga. Nesimato, kad 
prohibicija čia butų griežtai 
vykdoma. Svaigalų galima gau
ti be jokio sunkumo. Kova tarp 
butlegerių eina smarki. Tos ki- 
vos rezultatas — pusė tuzino 
žmogžudysčių. Policija g prisipa
žįsta, jog jai pasiseka “konfis
kuoti” tik mažą dalį tų svaiga
lų, kurie kas dieną yra prista
tomi iš uosto. Federališki a- 
gentai kol kas neparodė per 
daug didelio veikimo. 4

Alfabetiškai imant, sekamas 
yra Baltimore, Md. 1927 m. čia 
įvyko 47 žmogžudystės. O šiais 
metais iki rugpiučio 1 d.—39. 
Rer 1927 m. buvo užrekorduo- 
ta 4,920 stambių prasikaltimų. 
1926 m. tokių prasikaltimų bu
vo užrekorduota 4,717. Psichiat
rinės miesto ir valstijos įstai
gos yra pripildytos. Daugelis 
gauna proto pamišimą nuo gė
rimo nuodingų svaigalų.

Birmingham, Ala., raportas 
yra lakoniškas. Del prohibici
jos įstątymo įvyko 8 žmogžu
dystės. Eina tyrinėjimas. Daug 
žmonių įvelta į bylą.

Bostone prohibicija ir nedar
bas prisideda prie prasikaltimų 
padidėjimo. Nuo 1918 m. but
legeriai papildė 10 žmogžudys
čių. Didelė dauguma jų, —tai 
gengsterių kovos rezultatas. 
Sunku yra vykdyti Volsteado 
įstatymą, sako policijos virši
ninkas. Ir juo tolyn, tuo da
rosi sunkiau. Nuo 1927 m. 
pradžios buvo ąreštuota 2,659 

svaigintieji juodašimčiai, ką va
ro savo “velnišką darbą” prieš 
krikdemus,—jaučiasi turį da
bartines tautiškai-klerikališkos 
valdžios protekciją! Čia—kon
kordatas su Romos papa, čia— 
velniškas darbas: ir tu žmogus 
dabar suprask, kodėl Ponas 
Dievas taip sumaišė liežuvius 
Lietuvos klerikalams, kad jie 
jau nebesusikalba!

tai žuvo nuo 92 iki 132 žmonių.
Buffalo, N. Y., šiandien turi 

daugiau saliunų, negu 1918 m. 
Buffaliečiai tiesiog nepripažįsta 
prohibicijos. Tiesa, kartas nuo 
karto yra daromi “reidai”, bet 
jie tankiausia yra kreipiami 
prieš ateivius. Policijos komi- 
sionierius yra tos nuomonės, 
kad prohibicija- žymiai prisidė
jo prie prasikaltimų padidini
mo. Daug nelaimių įvyksta 
dėl girtų automobilistų. •

Chicago yra tikras 'gengsterių 
miestas. Vieno profesoriaus 
tyrinėjimai rodo, jog čia turi 
susukę lizdus 313 gengių. Per 
pastaruosius dvejetą metų čia į- 

Ivyko 199 žmogžudystės. Nuo 
prohibicijos įvedimo žmogžu
dystės nuolat didėja. Apie 50% 
savižudybių irgi įvyksta dėl 
prohibicijos. O savižudybių 
Chicagoj kas metai atsitinka 
apie 400.

1919 m. Chicagoj buvo areš
tuota 96,676 žmonės, o 1925 m. 
—282,260.

Cincinnati mieste buvo pa
pildyta 20 žmogžudysčių, ku
rios tiesioginiai yra surištos su 
gėrimu. Tai atsitiko bėgiu 12 
mėnesių. . Trys dešimtys žmo
nių de! gfiriitio'.' nusižudė, o 65 
kėsinosi nusižudyti. Longview 
ligoninėn pateko 42 pacientai, 
kurie nuo gėrimo gavę proto 
pamišimą. 45 asmenys apako 
begerdami nuodingą munšainą. 
Gengsterių padidėjimas sudaro 
rimtą problemą policijai. Gengs
terių savitarpinėj kovoj žuvo 12 
žmonių. Nei viename atsitiki
me kaltininkai nebuvo nubausti.

Clevelande taip pat įsigalėjo 
butlegeriai ir gengsteriai. t

Penveryj 1921 m. buvo areš
tuota 657 asmenys dėl laužymo 
prohibicijos įstatymo, o 1927 
m. tas skaičius pašoko iki 1,284. 
Be to, 1927 m. 712 asmenų ta
po nubausta dėl nepildymo 
valstijos prohibicijos įstatymų.

1919 m. Detroite už girtavi
mą iš kiekvieno tūkstančio gy
ventojų buvo areštuota 7.8, o 
1927 m.—16.4. Del laužymo 
valstijos svaigalų įstatymo 1918 
m. buvo areštuota 1,511 as
menų, o 1927 m.—3,012. Per 
dešimtį metų ten įvyko 1,200 
žmogžudysčių. Policija mano, 
jog didesnė pusė tų prasikalti
mų yra surišta su munšainu.

Kansas City turi penkias ar 
šešias gerai organizuotas but
legerių genges. Nelaimingi at
sitikimai su automobiliais dėl 
girtavimo labai padidėjo.

Los Angeles policija deda pa
stangų suvaldyti gengsterius, 
dauguma, kurių spėjama, yra 
atsibaladavę iš Chicagos.

New Orleans’o policijos Vii$i- 
ninkas sako, jog munšainas yra 
atsakomingas už 50% įvairių 
prasikaltimų, šiandien žmonės 
praranda protą munšainą beger
dami ir nebežino ką daro. Dau
guma taip vadinamų aistros 
prasikaltimų įvyksta dėl gėrimo 
blogo munšaino. Vaikėzai pri
sigeria munšaino ir paskui* eina 
plėšti žmonių. Sutikę pasiprieši
nimą, jie tuoj šauna. Del tų šo
vinių vyriausia yra kaltas mun
šainas.

Apie Philadelpriją pastaruoju 
laiku pusėtinai daug kalbama. 
Mat, ten miesto vyriausybė de
da pastangų apsivalyti nuo 

gengsterių. Prokuroras Monag- 
han sako, jog jis greit apie Phi- 
lodelphiją paskelbsiąs tokių da
lykų, nuo kurių plaukai ant 
galvos turės atsistoti.

Pittsburgh’o policijos virši
ninkas tvirtina, jog prohibicija 
daugiau nei bile kuris kitas da
lykas 'prisidėjo prie atsiradimo 
jaunų kriminalistų, pakrikimo 
šeimų ir išvedimo jaunų mergi
nų iš doros kelio. Pittsburgh’e 
labai yra įsigalėję “racketeers”; 
šiaip* kitokie prasikaltimai ma
žėja.

St. Ix>uise 1() metų j-
vyko 1,418 žmogžudysčių, žu

dymai tarp butlegerių didėja.
Washington, D. C., raportas 

sako, jog girtavimas ten žy
miai padidėjo. 1918 m. dėl gir
tavimo buvo areštuota 6,898 as
menys, o 1927 m.—13,982. Viso 
areštų 1924 m. buvo 72,113, o 
bėgiu paskutiniųjų dvylikos 
mėnesių—103,113.

Ant galo, pažiūrėkime kas 
dedasi'New Yorke. Areštai dėl 
girtavimo ten, tiesa, lyg mažė
ja. Bet tai greičiausia pareina 
nuo to, kad New Yorko polici
ja su girtuokliais nėra perdaug 
griežta. Tačiau pastaruoju lai
ku pasireiškė didelis padidėji
mas prasikaltimų skaičiaus.

žodžiu, tyrinėjimas parodė, 
kad kiekviename Amerikos di
desniame mieste nuo prohibici
jos įvedimo žymiai padidėjo 
prasikaltimų skaičius. Įdomu 
dar ir tai, kad dauguma poli
cijos viršininkų atvirai sako, 
jog dėl kriminališkumo padidė
jimo yra kaltas Volsteado ak
tas. Tiesa, prohibicijos šalinin
kai bando tą faktą užginti. Esą 
dabar sąlygos yra kitokios, ne
gu prieš dešimtį metų. Tokie 
miestai, kaip Detroitas, nepa
prastai paaugo. O kur gyvento
jų daugiau, ten, natūralūs da
lykas, ir prasikaltimų įvyksta, 
daugiau. Antra, prohibicijos 
įstatymai nėra griežtai vykdo
mi. .

Tame, žinoma, yra daug tie
sos. Bet faktas yra tas, jog 
prohibicija pagimdė naujos rų- 
šies prasikaltimus. Juk butle
geriai, kurie šiandien šaudo 
vieni antrus, yra prohibicijos 
padaras. Policijos korupcija 
taip pat y»a žymiame laipsny 
prohibcijos vaisius. O kąi dėl 
griežtesnio prohibicijos vykini- 
mo galima tik tiek pasakyti, jog 
tai yra tušti kalba. Jeigu butų 
norima visiškai “nusausinti” 
Ameriką, tai tos operacijos iš
laidos pasidalytų tiesiog nebe
pakeliamos gyventojams.

—K. A.

MARGUMYNAI
Nelygybė. Prieš kiek laiko 

tarp New Yorko daktarų mo
terų kilo sąjūdis. Jos sako, jog 
ligoninės daro diskriminaciją. 
Pavyzdžiui, 26 New Yorko li
goninės turi 1,667 daktarus ir 
chirurgus. Jų tarpe moterų tė
ra tik 20. Viso New Yorke 
mediciną praktikuoja 700 mo
terų ir apie 15,000 vyrų. Reiš
kia, iš vyrų daktarų ligoninėse 
įvairias vietas užima 117<, o iš 
moterų—tik 37c.

Daktarai-moterys ypač yra 
pasipiktinusios tuo, kad kai ku
rie ligoninių veidėjai tiesiog pa
reiškė, jog moterys nesubegan- 
čios taip gerai atlikti uždeda
mas pareigas, kaip vyrai. 

* * *
'Klostuoti čekiai ir svetimų 

pinigų aikvojimas. Apskaičiuo
jama, jog kas metai Amerikoj 
išleidžiama klastuotų čekių su
moj $200,000,000. Kiekviename 
mieste yra žulikų, kurie klas- 
tuoja čekius ir tuo budu daro 
sau pragyvenimą. Nuo klas
tuotų čekių nukenčia ne tik pa
prasti piliečiai, bet ir bankai, 
kur dirba patyrę žmonės.

Amerikoj daug taip pat yra 
išaikvojama svetimų pinigų. 
Įvairių įstaigų darbininkai *ne 
retai vienokiais ar kitokiais su
metimais “pasiskolina” iš kom
panijos pinigų. Pasiskolina 
nieko nesiklausę ir bedos pri- 
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spirti. Jie paprastai turi ge
riausius norus “paskolą” grą
žinti. Bet tankiai tie norai tik 
norais ir pasilieka. Apskaitoma, 
jog Amerikoj tuo budu kas me
tai išaikvojama $125,000,000 
svetimų pinigų.

♦ * ♦
Kova su vabzdžiais. Neseniai 

įvyko tarptautinis entomologų 
kongresas mieste Ithaca, N. Y. 
Dr. L. O. Howard pareiškė kon
grese, jog mažai kas težino 
apie tą pavojų, kuris gręsia 
žmonijai iš vabzdžių puses. Esą 
kas metai vien tik Amerikai 

vabzdžiai padaro nuostolių už 
$2,000,000,000. Reikia, sako Dr. 
Howard, pradėti griežtą kovą 
su kenksmingais vabzdžiais, 
kurie naikina musų javus, žolę 
ir medžius. ♦ * »

Žmogus, kurį perkūnas nega
lėjo nutrenkti. Kiek laiko at
gal Francijos mieste Lyons mi-' 
rė Ceasat Beltram, 80 metų 
senis. Kai Beltram buvo 25 
metų, į jį pirmą kartą trenkė 
perkūnas ir nudraskė jo drabu
žius. Tačiau jis išliko sveikas. 
Keturioms savaitėms prabėgus, 
perkūnas vėl trenkė į Beltramą. 
Šį kartą jo kairioji akis buvo 
išdeginta. Praėjo keli metai. 
Kartą Beltram su savo draugu 
nuėjo į bažnyčią skambinti var
pus. Perkūnas trenkė į baž
nyčią, truputį sužeisdamas Belt
ramą ir ant vietos užmušdamas 
jo draugą. Po to kelioms die
noms praslinkus perkūnas 
trenkė į medį, po kuriuo sto
vėjo Beltram su savo sunumi. 
Sūnūs tapo užmuštas, o tėvas 
išliko gyvas. Prieš porą metų 
perkūnas trenkė i jo namus. 
Namai pavirto pelenais, l>et 
Beltram išliko sveikas.. * * ♦

šeima sveria 2,693 svarus. 
Philadelphijoj gyvena gal rie
biausi šeima pasaulyj, šeimos 
galva, p. Waite, sveria 614 sva
rų. Jo žmona “subytina” ir jį 
—sveria 624 svarus. Jų vyriau
si duktė siekia 547 svarus, o 
sūnūs Jack— 604. Tačiau jis 
dar tebėra jaunas ir mano pa
sunkėti.

Jauniausi duktė yra žinoma 
kaipo “Tiny” (plonutė). Kaip 
plonute ji yra, galima spręsti 
iš to, jog ji sveria 304 svarus.

—K.
ATeJO “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 didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagfls dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500 L -------J

Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą.
Lengvi išmokėjimai, jei 
norima.

FSJ PEOPLES PLUMBING
& HEATING SUPPLY 

COMPANY
490 Mi1waukee A venų e 
461 N. Halsted Street 

Phcme Haymarket 0075 ir 0076

GYVENIMAS
Mlneainii Burnai aa 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO•

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metą--------------- $1
Kopija -......-..............- 10c

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



Penktadienis, spalių 12,1928 NAUJIENOS, Chicago, III. S. 5

Mados ir nuogumai
Madų patriarchai. — Apsuko 

musų mergaičių galveles. — 
Madų tikslas. — Mados suriš
tos su apnuoginimais. — 30 
svarų papuošalų. — Dantis iš
simuša. — Australiečiai juo
kiasi iš musų ilgų nosių. — 
Nepaprastos krūtys.

Dabar daug kalbama ir ra
šoma apie madas. Jos ir bangos 
sukeltos bet kokiam vandenyno 
taške, skleidžiasi ir plinta į vi
sas šalis. Didžiuose miestuose, 
pav. Paryžiuje ar Romoje, ku
rie skaitomi madų patriarchais, 
atsiradusi naujenybė 'skuba api
bėgti visą kultūringąjį pasaulį. 
Be abejo, kad tokia nauja ma
da dar kitur neįgyvendinu, 
centre greit pasensta ir ją se
ka kitos, šiandie naujosios ma
dos, nors nepilnumoj, yra pa
siekusios ir musų miestus, o iš 
jų ir kaimą. Kad ir nedrąsiai, 
bet vis stengiamasi prilygti di
desniems musų miestams, o tie 
užsienio didmiesčiams. Mados 
apsuko ir kukliųjų musų mer
gaičių galveles. Jos tai suknelę 
žymiai sutrumpina, tai ilgąsias 

« kaseles nukerpa — bubikopfą 
padaro ir t. t. Kai kas dėl to 
pyksta, bet, rodos, be reikalo. 
Tokia jau laiko dvasia..

sų baltų dantų. Vienos laukinės 
tautelės moterys užsiveržia 
raikščiais kojas, kad jos išsi
pūstų ir ištintų, ir tas joms la
bai gražu atrodo. Hotentotai 
mėgsta nepaprastas savo žmo
nų krūtis, kurias jos per pečius 
sau persimeta, žodžiu, tai paei
na nuo rasės, nuo paprdčių, nuo 
klimato.

Vienas įdomus ir skirtingas 
dalykas yra pas laukinius, kad 
jų vyrai daugiau vargsta dėl 
grožio ir labiau nori moterims 
patikti, nei jos vyrams. Tai da
roma todėl, kad vienam (neve
dusiam) palikti tėra tik vyrams 
galvoj. Laukinės moterys ma
žiau vertas priduoda savam 
puošnumui, kaip jų vyrai, ku
rių gražumas ir tuštumas sulig 
moterų skoniu taikosi.

Kai dėl nuogumų laukinėse 
tautose, tai vėl ten randame 
priešinga sau. Nors kartais 
tvirtinama, kad gėdos jausmas 
tėra tik žmogaus savybė, bet 
tai netiesa. Daugelio tautų gy
venimas visai ką kitą rodo.

Vienų papročiai reikalauja, 
kad vyrai, kitų, kad moters, bu
tų nuogi. Ir drabužiai yra atsi
radę apsisaugoti nuo šalčio ar 
karščio, pasipuošti, tik ne užsi
dengti dėl gėdos jausmo tam 
tikras kūno dalis. Yra laukinių, 
kurių vyrai labai gėdis užsi-

kad tas modernizmas, suteik
damas joms malonumų, dar to
liau žengs.....

Betgi ir pas laukinius viešpa
tauja mados galia. Tik ji yra 
kur kas pastovesnė, kaip kultū
ringose tautose ir tvirčiau lai
kosi įsigyvenusių papročių rė
muose. —J. B-kas [“L. U.”]

Trejos Devynerios
Stovi prie kelio kuklus namu

kas. Niekuo, i-odos, jis nepasi
žymi. Jei ne lenta aukščiau du
rų, kurioje pirštu, matyt, pa
mirkytu į dažus, iškreiveizoti 
keli biesas žiųo ką reiškią žo
džiai — “Kolonališka, galinteri- 
ja”, — tiesiog to neskirtom iš 
kitų namų.

Bet atsiprašau, musų parduo
tuvės užsimojimos gana didelis. 
Čia lengvai gausi paprastame 
gyvenime reikalingų daiktų 
daiktelių, Čia be vargo sočiai už
kąsi, o jei ištroškęs — laisvai 
ir gardžiai atsigersi. Rūpestin
gi šeimininkai su geru patyrimu 
ir taktu pildo visokius Reikala
vimus.

Piliečiai myli saVo aprūpinto
jas ir dažnai atlanko. Tas nie
kis, jei kartais tenka biškį pasi
barti, susipykti: išlygini ir vėl 
broliškai gyveni. Toks žmogus 
ilgai nepyksta.

Tačiau darganai dūkstant ar
ba šiaip sau laiko esant, nėra 
niekur geriau, kaip* šikšniaus 
krautuvėje, čia nenuobodu — 
linksma. Diena, žiūrėk, ir prie 
vakaro. O šiaip saulė kaip pa
kabinta laikos.

Taip ir netrūksta pas musų 
gerbiamą tarpininką svečių. 
Daugiausia,’ žinoma, vietos pilie
čiai — jauni ir seni, — bet už
suka dažnai ir iš toliau.

Ką gi jie daro? Labai papra-. 
štai. Ruko, biškį, kaip jie patys 
prisipažįsta, išgeria, vieni su už
kanda kiti be jos. Ginčijas, juo
kias, kitas dar prie progos bet 
ką ir nusiperka. Netuščias, mat, 
sugrįš.

Blogiausia, kada, ilgiau užsi
žiopsojus, bobos pribūva vyrų 
paieškoti. Tada jau skandalas, 
sarmata ir kvaila gimnastika.

Atsilanko ir policininkai. At
važiuoja rustus, pikti, o grįžta, 
raudoni, linksmi ir juokaudami, 
šikšnius, mat, suranda ir jiems 
tinkamų vaistų.

Sykį pasklido gandai, kad gau
ta šikšniaus nauja prekė — tre- 
;os devynerios. Elgeta Kaspa- 
ris ėmęs jų didelę kukšterą šik
šniui iš Palangos ir parnešęs. 
Ten girdi, esąs trejų devynerių 
fabrikas.

Trejos devynerios, gerbiamie
ji, yra vaistai. Jos mačija nuo

daugelio ligų. O sirguliuojančių 
ir paliegusių dabar netrūksta. 
Tačiau sveikata, kaip buvo; taip 
ir paliks kiekvieno brangiausias 
turtas.

Taip ir susibūrė sykį pas šikš
nių pilna troba abiejų lyčių pi
liečių trejų devynerių gydomą
ją! galiai išmėginti. Ligoniais 
pasirodė esą ir seni lankytojai ir 
nemaža naujų.

šeimininkas, žmogus jau su 
didoku pilvu, bet be galo judrus, 
Pacientai padaužos, žmogų su
trypti gali bepuldami, o jis nesi- 
veikia, bet dar su šypsena ir be
žiūrint tau pastato trejų devy
nerių bonką ant stalo.

Prašau ponas, — ir kiek
vieną prasčioką ponu vadina. 
Vadinasi labai mandagus.

Viskas gerai. Tik vakare, kai 
publika ėmė skirstytis, trejos I 
devynerios pradėjo reikštis.

Usytis su Kaulium, vyrukai 
jauni ir stiprus, ėmė trintis ir 
bėgioti aplink poterių mokytojos 
Rozalijos trobelę. Monevruoja 
kojomis ir kaž ką daryti ruo
šias.

Ir keistas, žinote, sugalvotas 
dalykas! Girdi, sumanyta per
šokti Rozalijos bakūžėlė, kaip vi
dutinis kupstas. Kada kai kas 
paabejojo drąsuolių pasisekimu, 
juodu sykiu atsikirto:

—Pažiūrėkit ir pamatysit?
Ir ryžosi jau drožti. Bet Ro

zalija, Supaisiusi, galop, kas čia 
dedas, su šauksmu ir kačerga 
pastojo vyrukams kelią.

—Iš galvos išsikraustėt ar pa
siutot, palaidūnai! Užkliuvo 
jiems mano bakūžėlė, Dieve ma
no.. Stogas ir be to skylėtas... 
Pas šikšnių rijot, ten ir siuskit, 
bedieviai!...

Bernard Petkas
Vyrų Aprėdalų Sankrova
Daugiau ir daugiau Chicagos vyrų nešio
ja Ėlgin marškinius. Portis Bros, skrybė
lės ir kepures po $1.95, $2.45, $4.95.
Mes užlaikome pilną dideli pasirinkimą 
rudeninių Wilson Bros, apatinių skalbi
nių, paniekų, diržų, kaklaraikščių, šalikų 
ir pirštinių.
Rudeniniai Ovcrkotai už Pigią Kainą 
Grynų vilnų. 80 paternų pasirinkimui. Už 
Schmitt-Orlow Co. dirbtuvės kainą — 
$24, $27, $80, $33, $36, $42, $45.
Atdara nedėldieniais iki. 12 vai. dienos 
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

f
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu*
TAI yra piuku jeigu gali taip

' padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus ’ 
dantis yra nešvarus, tai jus no
rom s ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
. dantis nauju budu. Musu che- 

mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pbarmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A. *

==X=============

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu aesma- 
r«mų i* priežasties dantį 
aigirno, nieko nlra geresnio 
kaip iis saagns Ksdildą 
Laaative.

Madų, arba prašmatnaus ap- 
sirėdymo tikslas aiškus. Tai no
ras vienų kitiems patikti, no
ras surištas su grožio jausmu. 
Vyrai stengiasi patikti mote
rims, tos vyrams. Ir kam dau
giau patikimas rupi, kam vie
nam palikti yra daugiau pavo
jaus, tas kaip tik visokių prie
monių griebiasi save kitam 
įpiršti. Tiems žodžiams patei
sinti geriausias pavyzdis šių 
dienų moterys, kurioms ištekė
jimas daug daugiau rupi, negu 
vyrams. Užtat moterys ir vai
ko daugiau madas, stengdamos 
viena už kitą geriau pasipuošti, 
apsitaisyti.

Kadangi šių dienų moterų 
mados ankštai surištos su ap
nuoginimais, arba stačiai nuo
gumais ir gėdos jausmu, tai čia 
trumpai žvilktersime į laukines 
tautas dėl tų pačių dalykų — į 
laukinių tautų patraukimo bu
dus.

Puošimasis ir tuštumas siekia 
urvinio žmogaus laikus. Neap
siėjo be to nei buvusios lauki
nės tautos, neapsieina nei da
bar dar esamos. Pavyzdžiui, sa
vęs tepliojimas, marginimas 
veido, rankų, kojų išbraižymas 
ir k. randamas ir pas daugiau
siai atsilikusias laukines taute
les.

Yra tokių laukinių, kurių mo
ters (Sentalio moters) 30 sva
rų papuošalų ant saVo kūno ne
šioja, arba tokių, kurie įvairiais 
papuošalais išvarsto savo ausis, 
nosį, lupas, o kartais ir dantis 
išsimuša. Ir viso to vienintelis 
tikklas: norėjimas patikti, lyti
nės traukos kėlimas, nors kai 
kada ir su religija surištas.

Bet tokios štukos ne visiems 
laukiniams yra bendros. Mat 
čia, kaip ir pas kultūringąsias 
tautas, yra.grožio nujautimas, 
o tas labai įvairus. Australie- 
čiai, pav., juokiasi iš musų ilgų 
nosių, Cochino kiniečiai iš mu-

dengti lyties organus, o randa 
labai puiku juos nuogus laiky
ti. žmonių draugijoj, kur Visi 
nuogi vaikšto, aišku, kad nuo
gumas nei patraukiamai veikia, 
nei begėdiškas yra. Tvirtinama, 
kad pridengimai labiau vilioja
mai veikia, negu visiškai apnuo
ginti. Permatomi drabužiai, 
pav., baleto šokėjos, gal dau
giau nepadorus bus, kaip visai 
nuoga moteris.

Buvo kartą norima vienai 
mergaitei nuogųjų laukinių gi
minės užvilkti drabužiai, bet ji 
atsisakė; gėdijos, kaip gėdytų- 
si musų moteris svetimiems 
matant būti nuoga. Arba, kartą 
vėl, laukinės juokėsi, kai Li- 
vingstėna nuogi palydovai gė- 
dydamies joms nugaras atsuko.

Iš to aiškiai matyti, ir tai 
yi;a faktas, kad drabužius ne
šioti ar nuogam vaikščioti yra 
įpratimas. Ypač neįprastas vie
nos lyties apsitaisymas bei sa
vęs išskyrimas iš kitų (dau
giausia pas moteris), turi šan
sų kitus patraukti ir -seksuali-; 
nius (lytinius) jausmus juosei 
sukelti.

Laukinių suruoštose orgijose 
(triukšmingos puotos), šventė
se, vaišėse, kame jie labai pa
velija sau vieni kitų viliojimą, 
pastebėta moteris tyčia apsi
dengusi lyties organus įvairio
mis priejuostėmis su tikslu Vy
rus erzinti. Kadangi tokios lau
kinės nuolat nuogos yra, tai 
toks jų laikinis “apsirengimas”, 
turi tam tikrą tikslą,....

Vėliau, kai pas kultūringas 
tautas apsirengimas visų bend
ru papročiu tapo, apnuoginimai 
ėmė darytis begėdiški. Pav., ap
nuoginimas kiniečių moterų ko
jų, machomedoniečių veido — 
jau yra nenormalus, neleistinas 
daiktas, liet kaip visokie papra
timai, taip ii; šie atsiekia savo 
tikslo. Šių dienų kultūringų tau
tų moteris jau pusnuogės gali
ma matyti ir, reikia manyti,

Mrs. Winslow*s 
Syrup

viena draugijas vadove išrinko

Old Gold... kai Mrs. Sidney Borg 
padariė bandymą Užrištomis Akimis
“Labdarybės veikimas, kuriame aš dalyvau
ju, priverčia mane susitikti su moterimis vi
sokiuose parengimuose. Mane tankiai pa
kviečia rūkyti, bet aš tiek mažai rukau, kad 
mano gerklė tuoj aus užprotestuoja, jeigu ci- 
garetai nebūna visiškai lengvus. Taipgi su 
ypatingu smagumu aš suradau OLD GOLD 
bandyme užrištomis akimis. Aš išrinkau 
juos tuojaus... ir nuo d’abar jie bus mano iš
imtini favoritai.”

P-IA BORG buvo paprašy
ta surūkyti po vieną 'ketu
rių žymiausių rųšių cigare- 
tus, tarp rūkymo atgaivinant 
skoni su kava. Tik vienas 
klausimas buvo duotas: “ku
riuos jus mėgstate geriau
sia?”

OLD GOLD medaus švelnumai-., 
tai visas to branduolis. Bet tas 
vėsumas ir kvapsningumas gali 
paeiti tik iš širdinių tabako aug
mens lapų. Ne kieti, šiurkštus

MRS. S'IDNEY BORG.j. visoje šalyje žinoma savo draugijine ir lab
darybės darbuote... pirmininkė moterų skyriaus Federated Jewish 
Chąrities... pirmininkė Jewish Big Sisters.

Kame yra ta kokybė, kuri pasako 
eeenet ir tamsoje?

viršutiniai lapai... ne nuvytę apa
tiniai lapai. štai kode! OLD 
GOLD yra skirtingi.,, geresni... 
štai 'kodėl jus galite juos išrink
ti ir užmerktomis akimis.

ŠVELNESNI IR GERESNI- NESŲKOSfiSI IR VEŽIMĄ' (IŠRŪKĘS

Itching Sklis
(Įuickly Relieved
Don’t sufler with Eczema, Dandrufl, Pim 
plės, Blemishes and other annoying slun 
irritations. Žemo antiseptic Uquid is the sale 
aure way to relief. Itching olten disappears 
ovemight. Splendid for Sunburn and Poison 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1 00

žemo
FOR SKIN IRRITATIONI

For Cuts and Woundi
Apslsaagoldt ažsikritimo!
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą sa ilso ne-

i
 nuodijančia antiseptiku 

Zonite užmuia bakterijas. 
Ir ifcgydo.

OUrtyES
Night and Moming to kecp 
thern Clean, Clear and Healthy 

Write for Tį^ee *'Eye Care” 
* or “Eye iieauty” Book

Marine Co. Dept. H. S, 9 B. Okio St. Chirafo

LISTERINE
THROAT 
TABLETS

<5Wode by
Lambert Pharmecel Co., Saint Loois, U. S. A.
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Didelis šaltis? Imkite1 
“Cascarets” nuo vi

durių šiąnakt
Tarp Chicagos 

Lietuvių
lki ryto jau nebebus galvos 
skaudėjimo, konstipacijos, 

didelio šalčio ar surū
gusių vidkirių.

Čia gimęs jaunimas 
rengia šokių vakarą

Gaukit 10 centų dėžutę.
Galvos skaudėjimas, aitru

mas, apsivėlęs liežuvis, galvos

Meldažio svetainėje, 2244 W. 
23-r d Place.

Turime užkvietę gabius dai
nininkus. P-nas Vanagaitis ap
siėmė mums papdainuoti naujų 
dainelių, o vienų, tikimės, dai
nuos apie Joniškiečius. Pasiža
dėjo dalyvauti ir p-nia Biežie- 
nė, p-lė Šiauliutė ir kiti daini
ninkai ir dainininkės, kurių vi
sų vardų nei nesuminėsiu.

Taigi galiu pasakyti, kad 
publika jausis smagiai musų 
vakare ir kad visi yra kviečia
mi atsilankyti. —Kazys.

North Side
Iš 226 kp. SLA. susirinkimo

Universal Lodge SLA. 344 
kp. •jaunimas rengia puikų šo
kių vakarą, kuris įvyks šešta
dieny, lapkričio-Nov. 10 d., 8 
vai. vakaro, West Englewood

ir nosies užsikimšimas su slo- pagonie Temple svet., Loomis 
ga — visuomet paeina nuo ne- B|vd ir gatvė.
veiklių kepenų; nesuvirškinto, Jokių vakaro komisija, kuri 
surūgusio maisto viduriuose „|sldeda is pp. Kaui0> Bunio, 
arba rugščių ir gasų skilvyje., stevens,- Ryboko ir p-lės Va- 

Nuodingos medžiagos užkem- lendiutės, dirba išsijuosusi, ir 
ša žarnas ir vieton jas pašalin- men sakė, kad šis jų šokis bus 

vienas iš pavyzdingiausių ir 
skaitlingiausių jaunimo atsilan
kymu. —Jaunimo busteris.

ša žarnas ir vieton jas pašalin
ti iš sistemos, jos yra sugeria
mos į kraują. Kai šie nuodai 
pasiekia jautrias smegenų plė
ves, jos pagimdo užsikimšimą 
ir tą kartų, įkirų gaivus skau
dėjimą.

Cascarets tuojaus išvalo vi
durius, 
surugusį maistą, 
perviršį kepenyse ir 
kietėjusias 
iš vidurių.

Cascaret 
taisys jus 
kai jus miegate — 10 centų 
dėžutė iš jūsų aptiekininko rei
škia tyrą galvą, gerai veikian
čius jūsų vidurius, skilvį ir ke
penis per mėnesius.

Štai ir vėl joniš
kiečiai

pašalina nesuvirškintą, 
išima tulžies 

išvalo su- 
ir nuodus

Rengia vakarų 14 d. spalių 
Mildaži) salėj

M.

atmatas

šiąnakt 
iki rvto.

tikrai su
jos veikia

Sutinku vienų komiteto 
rių skubinant gatve. Klausiu:

Na, kur draugutis taip sku-

na-

Z ............  >

Ką gi jus 
. . Darysite?

__ _________________ >
Vargiai yra tokie namai, ku

rie nebūtų girdėję apie Casto- 
ria! Mažiausia penki milionai 
namų niekad be jos nebūna. Jei
gu jūsų namuose yra vaikų, tai 
beveik kasdie būna reikalingas 
šis ramintojas. Ir kartais nak
tis gali rasti jus labai dėkingą, 
kad jus turite savo namuose jos 
bonkutę. Tik keli lašai, ir tie

Ir išsipildė rusų patarlė — 
povaliau važiuosi, toliau busi.

— Reporteris.

res” rengti ir kitokius šposus 
krėsti, o jaunimas turi mokin
tis, auklėtis ir jam ne vieta 
tarp bile kaip besilinksminan
čio būrio. Iš kulno pranešu, 
kad skaudžiai kritikuosiu vi
sus tuos tėvus ir motinas, ku
rie nesirūpins savo vaikų lei
dimu 226 kp. SLA. mokyklon.

— Mokytojas.

Svarbus debatai 
įvyks 

Nedėlioj, 
14 d. Spalio (Oct.) 

3-čią valandą po pietų
STRUMILO SVET. 

158 E. 107th St. 
Roselande

Tarpe VISUOMIO ir ORAKULO 
temoj: “Ar Visuomybė geresnė už 
Katalikybę?”

Pereitą sekmadienį, spalių 
7 d., Liuosybės svetainėj', ku
rią užlaiko Draugijų Sąryšis, 
įvyko kuopos susirinkimas.,Bu
vo priduota viena aplikacija, 
kuri tapo atmesta, nes kandi
datas pasisako nesirgęs per pa
staruosius 5 metus, o nariai ži
no, kad jis sirgo nesenai ir bu
vo užsimaldavęs j vieną drau
giją- ' 
vienas 
bandęs 
Matyt, 
raštinė 
tvarkoj

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad ji turėjo susirinkimą 
jaunuoliams mokyklos atidary
mo klausimu. Kadangi vienas 
jaunuolių globojimo komisijos 
narys, p. Zelinkavičius rezigna
vo, tad valdyba parinko laikiną 

spalių 24 dieną, Lietuvių Audi- narį, p k čepuką,-kurį kuopa 
tori joje įvyks koncertas p-ios S. užtvirtino kaipo pastovų komi- 

I sijos narį. Dabar kuopos komi
sija jaunuolių mokyklai tvarky
ti susideda iš K. čepuko, A. Ži
lės ir Montvido. Iš pastarojo 
raporto paaiškėjo, kad buvo 
šauktas tėyų susirinkimas, ku
ris išrinko komisiją koperuoti 
su kuopos komisija. J komisiją 
įeina trys darbščios jaunuolių 
motinos — p.p. Žiliene, Smala- 
lienė ir Valiulienė. Kuopos ir 
tėvų komisijos turinčios pilną 
planą mokyklos tvarkymui ir 
parengimų vykdinimui. Mokini
mas prasidės sekmadienyj, spa
lių 14 d., 10:30 ryte, Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia avė. 
Petras Sarpalius mokins dai
nuoti ir tuoj po jo pamokų Dr. 
Montvidas dėstys lietuvių, kal
bą. Kuopa paskyrė $5 išlaidoms 
jau įvykusiam tėvų ir jų vaikų 
vakarui.

North Sidės Draugijų Sąry
šio delegatai raportavo, kad iš 
įvykusio pikniko liko 24 dol. pel
no, kad sąryšis turi ižde apie 
$150, kad svetainė bus. naujai 
išdekoruota ir neužilgo įvyks 
sąryšio rengiamas balius. Kuo
liai už 3 dol. į mėnesį duodama 
svetainė jos susirinkimams, jos 
jaunuolių skyriaus pamokoms ir 
tėvų susirinkimams. Buvo nuo 
sąryšio laiškas, kuriame papei
kiama p. F. Harmanas už ne- 

: teisingų raportų davimą iš sąry
šio darbuotės ir intrigų varinė
jimą prieš sąryšį. Po karštų 
debatų nutarta jį palikti dele
gatu, nes tik du mėnesiai beli
ko iki naujų delegatų rinkimo.
Nutarta surengti vakarą Liuo

sybės svetainėj ir išrinktu tam 
tikslui komisija. —Nrys.

P-nios Krasauskie 
nes koncertas

Na, tai ir vėl prasideda dra
mos, koncertų ir kitokių paren
gimų sezonas. Jau pasirodė p. 
Vaičkaus teatras, jau dainavo, 
sakysiu, “tunino” Balsą p. Bab
ravičius, ateinantį sekmadienį 
duos pirmą šį sezoną koncertą 

I “Birutė”, o po to, trečiadienyje, 
' 0.1 /Iiamii I inititMii Aitria

E, drauge, geriau ir ne
klausk. Žinai, kad mes, kol gy
vi esame, turime skubėti, ir 
skubėti taip, kaip tos skruzdės, 

[kurios vasaros metu dirba dar
bus, nepaisydamos kartais ir 
savo gyvasties, nepaisydamos, 
kad jas koja gali kas užminti 
ir pabaigti jų gyvenimą.

Taip ir mes, joniškiečiai, tu
rime dar gerokai. pasidarbuoti 

■ savo kliubo labui, kuris yra 
gaji jaunutis. O darbu užsiė
mę visi, taip jauni, kaip suau
gusieji darbininkai. Kiekvienas 
veikia sulyg savo išgalia 
darbą, kurį yra užsibrėžęs, 
paisydamas tų, kurie ar 
savo neišmanymo, ar dėl ko
to mėgina kenkti kliubo reika
lams. Turiu pasakyti, kad to-

t# 
ne- 
del 
ki

diegliai, ar konstipacija išnyks- k;e draugai klysta, bet tikiu, 
ta. ar viduriavimas apsistoja.

Castoria yra ramintojas, ka
da kūdikis nerimauja. Kaip greit 
priima ją, taip greit aprimsta. 
Jei nerimauja, keli lašai greitai 
nuramins, žalos nepadaroma, 
nes Castoria yra kūdikių vais- gas, tai ir dabar sumanėme su- 
tai, skirti kūdikiams. Pilnai sau- rengti k()l,wrt,, kuris įvvks at- 
gus duoti mažiausiam kūdikiui; . .. ,tą užtikrina jums daktarai! Ji einanH nedeldienį, spalių 14 d., 
yra augmenų produktas ir jus1------------------------------ -----------
galite ją vartoti kasdie. Bet • 
skubiame reikale Castoria reiš
kia labiausia. Kurią naktį, ka
da reikia palengvinti konstipa- 
ciją — ar dieglius — ar kito
kius skausmus. Visi aptiekinin- 
kai turi Castoria. Niekad ne
būkite be jos; laikykit namuo
se extra bonkutę; ji yra gera 
dėl visokio amžiaus vaikų.

kad jie susipras anksčiau ar 
vėliau.

O mes, joniškiečiai, nenuri- 
inome vasaros metu rengdami 
išvažiavimus ir kitokias pramo-

Krasauskienės.
Ką galima apie jį pasakyti? 

Nemanau pranašauti, nes šian
die pranašai yra tik tie, kuriems 
ne viskas “namie”. Bet štai yra 
“points”, kuriuos mes, chicagie- 
čiai, turėtumėm atminti:

1. Jau keletą metų p-ia Kra
sauskienė buvo chicagiečių lie
tuvių solistė.

2. Dainavo ji, kada tik buvo 
kviesta ir kada tik 'galimybės 
turėjo dainuoti.

3. Programą 
jai p-lės Elena 
Vera Bigeliute, 
roševičia, smuikininkas.

4. Visi programo pildytojai 
yra čiagimiai lietuviai.

5. Kiekvienas jų, atskirai, 
yra didesnė jėga, negu paprasti 
choristai ir choristės; bet prog
ramo įvairumui sudaryta būrys 
iš penkių asmenų.

6 Visi jie bendrai sudarys, 
galima sakyti, aukštesniųjų mu
zikalių čiagimių lietuvių jėgų 
kombinuotę.

Kaip j i-a pasirodys, kaip juos 
priims musų publika — ot kas 
man, kaip vienam lietuvių pa
rengimų lankytojų, išrodo įdo
mu šitio laiku.

Laukiantis programo.

išpildyti padės 
Sadauskaitė ir 
taipgi p. Pet-

r
Jei nori, išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

North Side

Iš politikos lauko
CENTRAL COMMITTEE LI- 

THUANIAN POLITICAL 
CLUBS.

Visiems Delegatams.

Taipgi centro atmestas 
kandidatas, kuris yra 
įstoti į Cicero kuopą, 
kad centralinė SLA. 

laiko rekordus- -geroj 
i ir tuoj suranda faktus.

North Sidės lietuvių kolonija, 
galima sakyti, turtinga koloni
ja. Nors ten lietuvių neperdau- 
giausiai gyvena, bet jie visi yra 
pasiturintys žmonės. Toje kolo
nijoje dabar atsidarė labai gra
ži ir puikiai įrengta vyrams ap- 
rėdalų krautuvė. Tos krautuvės 
prižiūrėtojas yra B. Korsak.

Vardas krautuvės — Morris 
Clothing Co. Ta krautuvė 
dasi 861 Milvvaukee avė., 
Chicago avė.

Iškilmingas atidarymas
krautuvės įvyks subatoj, spalio 
13. Kiekvienas 
krautuvę gaus 
veltui.

North Sidės 
pasinaudoti šia
sipirkti sau reikalingų rūbų ir 
gauti veltui dovaną. —r.

ran-

tos

atsilankęs į tą 
gražių dovaną

lietuviai turėtų 
gera proga, nu-

Gerbiamieji:
Turiu garbės pranešti, kad 

įvyks specialis (special) meti
nis susirinkimas visų politinių 
Ikliubų d^legVitų penktadieny, 
spalių (October) 12-tą dieną, 
7:30 po pietų, Meldažio svetai
nėje, 2344 West 23rd Place, 
Chicago, III.

Tikslas susirinkimo bus nau
jos Centro valdybos rinkimas.

Nuoširdžiai prašau visus de
legatus kiekvieno kliubo daly
vauti šiame susirinkime, nes 
rinkimai artinasi ir yra svarbu 
visiems Cook County lietu
viams, kad musų politiniai kliu- 
bai iš anksto prisiruoštų prpie 
aktyvaus darbo politikos dirvo
je. ’

—John Kuchinskas, 
(President),

—E. J. Kareiva,
(Secretary).

Orakulas tvirtina, kad sumuš Vi- 
suomj j dulkes, prirodydamas, kad 
Katalikų tikėjimas geresnis už Vi- 
suomybę, nes daugiau dūšių pasiun
čia i dangų.

Kviečia Rengėjai 
Įžanga 25c.

Šokius su Dovanomis
Rengia

Š. Jono Krikštytojo
Draugija

Nedėlioj Spalio 14,
K. & P. Svetainėj

' 9231 Cottage Grove Avė.

Pradžia 6 v. v. Įžanga 35c y patai

Marąuette Park
I ————-

Povaliau važiuosi—toliau busi

Trečiadienyje, taip apie 6:30 
vai. jin pietų, zWestern avė., iš 
pietų pusės į šiaurę važiavo 
autas. Jisai sustojo prie 68-tos 
gatvės ir iš jo išlipo moteris. 
Apsižiūrėjo ji, ar nesimatyti 
arti atvažiuojančio auto, ir lei
dosi per gatvę į vakarus.

Tolokai matėsi autas, va
žiuojąs į pietus. Moteris, p. M. 
Carter, manė suspėsianti perei
ti gatvę iki autas atvažiuos. 
Bet autas bėgo nepaprastu grei
tumu. Ir ve jis jau čia pat prie 
einančios per gatvę moters, šo
feris, moteriškė, mėgino stab
dyti autą, bet kur tau ^su
stabdys.

Autas užvažiavo ant p-nios 
Carter. Sulaužė jai koją, užga
vo ir apdraskė šoną. P-nia Car
ter, gyv. 6829 So. Artesian avė. 
nugabenta namo, o važiavusioji 
autu moteris nugabenta polici
jos stotim

PRANEŠIMAS.
Lietuviai republikonai vaka

rų valstijų, kurie nori savo 
kolonijose šaukti susirinkim|is, 
o neturi lietuvio republikono 
kalbėtojo, malones atsišaukti 
sekamu adresu, o bus pasiųstas 
kalbėtojas:

—Dr. A. L. Graičunas,
Foreign jLanguage Division, 

21 st 11. 333 N. Michigan avė.,
Chicago, III.

Price 
for over 1$ years 

ŽS ounces for X5C 
ŪSE LESS 

than of high 
prięed branda 

MILLIONS OF POUND3 
USED BY OUR GOVERNMENT

Laike to vakaro norintieji įstot 
nuo 18 m. iki 45 m. bus priimami • 
veltui..

Augščiau minėtos Draugijos su
sirinkimai atsibuna paskutini trečia
dieni kiekvieno mėnesio, Tuley Park 
svetainėj, 90th St. ir St. Lawrence 
Avenue.

FARMOS
Ant pardavimo arba randavojimo 

360 arėkių; 115 akerių išdirbtos že
mės, budinkai geri. Sena vieta gy
venimui arba bizniui, nes rudis ran
dasi po žeme.

Gyduolės dėl Reumatizmo 
B Pasekmingai gydo nuga

ros, rankų, kojų ir rau
menų skausmus. Kaina pėr 
paštą $3.25; kaina iš na
mų $3.00.

Gyduolės dėt džiovos._______tKam yra pripažinta nuo* 
liaktarų plaučių liga, tai 

atsilankykite pas mane.
Kaina per paštą $2.25; iš namų $2.00

J. ŽIMANŠIUS
5350 S. Maplewood Av., Chicago, III.

Feen-ataint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

,, Soknis Tik 
Mėtos _

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas tesruiio tnBne- 
•y) bus atliktas _phrionnis^ kainomis. Tai 
yra 
rna

perstatoma VIENODŲ KAINŲ Slate- 
musų aplelinkių Dental Ofisu.

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S. Halsted SL

9*40
$16 setas
$10 •7.50

♦a

$5
>6

»1

.VEIDAS
PRIPIL-

D0MAS-
BE TURITJLh TIKTI

Geriausi* auksinis darbas ot 
Geriausios Auksinės Crovrns 
Geriausi Auksiniai Ftlllngs 
Geriausi Auksiniai Tilteliai 
Alloy Fillinfs ___________ _
Sidabrlnai Fllinss 

12.50
12.50
13.50

SI 
_____ _____________  50c 

išvalymai dantų ___—_______ __ 50c
Šių kainų negausite musų dldžiamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS is teis tas 23 ma
tai atrai.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Prea 

326 South State Ht.
Phone liarrison 0751

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

(o prašo Lietuvos žmonės ir 
pataria Lietuvos bankai

North Side
Leiski^ vaikus į lietuvių mo-

♦ kyklą!
Sekmadienyje, spalių 14 d., 

10:30 vai. ryte prasideda dai
nų pamokos ir joms užsibaigus 
11:30 vai. prieš pietus tuoj 
prasideda kalbos pamokos. 
Mergaitės ir berniukai turi bū
ti Liuosybės svetainėje pažy
mėtu laiku. 226 kp. SLA. turi 
apie 50 jaiiimolių, kurie visi 
privalėtų mokyklą lankyti. Ir 
nenariai gali įstoti mokyklon. 
Todėl visi North Sidūs lietu
viai tėvai ir motinos atsiųski
te arba atveskite savo vaikus 
mokyklon, kad pradėtų nuo 
pirmos dienos ir neatsiliktų 
nuo kitų. Mokestis 25c. šeimy
nai mėnesiui nariams ir 50c 
šeimynai nenariams. Taigi ne
ilsiais brangiau/- nors ir kelis 
vaikus įrašysite.

Dainuoti mokins p. Sarpa
lius, kalbos Dr. Montvidas. Iš 
gabesniųjų mokinių bus suda
rytas dramos skyrius, kuris 
duos bent {Mirą teatrų šią žie
mą.

Suaugusieji jaunuoliai irgi 
turėtų ateiti, nes jeigu jie su
darys bent tuziną ar daugiau 
gerų balsų, p. Sarpalius mokins 

išgirsite puikių dainielių musų gerbiamų . dainininkų ir paremsite musų juos atskirai nuo jaunesniųjų.
1 Suaugusieji vyrai ir moters 
gali grybauti, piknikauti, “pa-

Kalėdų
Ekskursijos į
LIETUVA

Praleisk švientes savo tė
viškėj, atlankydamas my
limus gymines, ir senus 

draugus, savuosius 
vaizdus.

t

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly
S. S. L E V I A T H A N

(iki Cherbourgo)
Iš New Yorko išeina Gruodžio-December 5 d.

ši specijalė ekskursija ant- šio laivo bus asmeniškai vedama 
p. J. TURCK viršininko United States Lines New Yorko ofiso.

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. S. GEORGE WASHINGTON

(tesiog j Bremena)
Išplauks Gruodžio-December 12 d.

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p.W,H.Schare.
Sugrižimui leidimus (Re-cntry Pcrmits) visi nepiliečiai turite 

įsigyti nevėliau kaip 30 dieną prieš išvažiuosent.
Pirk laivakortes ten ir atgal.
Del reikalingų informacijų ir kainų, klausk pas vietinį laivakor

čių agentą, arba rašyk

United States lines
110 S. Dearbom St., Chicago, 111. 45 Broadway Nevv York City

Joniškiečių L. K. Kliubo
KONCĘRTAS SU ŠOKIAIS

Sekmadieny, Spalio-October 14 d., 1928
M. Meldažio svetainėj, 2244 W. 23rd Place

Durys atsidarys 6 vai. vakare. Programas prasidės 7:30 vai. vakare
Koncertas bus labai įdomus, dalyvaus įžymus musų gerbiami artistai 

chicagiečiai p. A. Vanagaitis, p-ni O. Biežienė, p-lės Jadvyga Griciūtė ir 
Adelė šiauliutė ir dar vienas įžymus dainininkas dainuos, o p. Juozavitas 
skambins ant piano. Taigi gerbiamieji, malonėkite atsilankyti, nes gana
išgirsite puikių dainielių musų gerbiamų dainininkų ir paremsite musų 
Kliubą, kuriuo tikslas ir užduotis yra veikti kultūros ir labdarybės dar-1 
buose Kviečiu KOMITETAS.

Setas Visam Gyvenimui
' ) . ^7 vi.

3 Šmotų Mohair Parlor Setas 
--Karalienės Anne S t yliaus

. Mažas 1 C O Lengvi
;■ {mokėjimas J, Išmokėjimai

šis trijų šmotų parlor setas, gražaus karalienės Anne styliaus, su
sideda iš išmušto didelio davenport, vienos kėdės ir vienos sparninės kė
dės. Visi jie yra išmušti puikiausiu visokių spalvų Mohair, kurio kandys 
nelies. Apverčiamos, sprenžininės sėdynės. Pilnas sprenžinti darbas per
dėm. Tai yra labai gražus setas už labai žemą kaina. Reikia jį pamatyti, 
kad galėjus jį pilimi įvertinti.

CENTRAL DISTRICT FURNITURE COMPANY
JOS. JOZA1TIS, Vedėjas

3621-23-25 So. Halsted St.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sidabrinės adv. Bag- 
džiuno-Borden 

vestuvės

Po to prasidėjo šokiai. Muzi
ka gera, svečiai linksmi, ūpas 

. pakilus. Visiems jauku būti to
kiame susirinkime.

Bet vėl svečiai tapo pakvies
ti valgomajan kambarin. Mil
žiniškas pi ragas (keksus) laukė 
jų. šeimininkai vaišino svečius 

i kava ir keksu.
Baskui vėl muzika ir šokiai.
Kuriems teko būti šiame ban- 

kiete, sako, kad Chicagos lietu-

bankos, gražios įvairios krautu
vės ir profesijonalų ofisai.

Keletas savaičių atgal atva
žiavo iš kito miesto jaunas pro- 
fesionalas dantų gydytojas, Dr. 
J. A. Paukštys. • Jis apsistojo 
pas Dr. Draugelį. Ir kiek laiko 
praleidęs, jis nupirko nuo Dr. 
Drangelio ofisą, kuris randasi 
adresu 4198 Archer avė.

Dr. J. A. Paukštys, vadinasi, 
mano Chicagoj, Brighton Parke,

užduotis yra veikli kultūros ir lab
darybės tikslams.

Kviečia Komitetas.

I’rmu'Ai man: Penktadieny, Spalio* 
12, B vai. vak., “Olivet Presbyterio-1 
nu Bažnyčioje” ant kampo Cleve- 
land ir Blaekhovvk gatvių įvyks sma
gus programas. Bus Husų, Anglų ir 
Lietuvių kalbėtojai. Gera muzika ir 
krutanti paveikslai. Kviečiame Lie
tuvius gausingai atsilankyti. Tiems 
kurie turite gatvekariu važiuoti, va
žiuokite iki North Avė. ir North, 
Avė karu iki Cleveland gat. ir eiki
te viena blokų į pietus.

Kviečia Komitetas.

Lietuvės Akušeres

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101‘South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1116

Lietuviai Daktarai

i viai dar neturėję taip šaunaus 
Puošnioji lietuvių publika užpil-11>oki|io knip pp Bagdžiuny gi.

dė Cooper-Carlton viešbutį.

Trečiadienio vakare gražiame 
Cooper Carlton viešbutyj įvyko 
sidabrinės pp. Bagdžiunų-Bor- 
den vestuvės. Tai buvo gal puoš
niausias ir puikiausiai sutvar
kytas Chicagos lietuvių paren
gimas, kokis tik yra kada bu
vęs.

dabrinės vestuvės pereitą tre
čiadienį.—Reporteris.

Ko reik, tai reik

kitataučių—apie 300. Tai juk 
minia. Ir šitoji minia liudijo, 
kaip didelę pažint] pp. Bagdžiu- 
nai-Borden turi. Bankiete da
lyvavo musų profesionalai, 
stambieji biznieriai, trumpai 
kalbant, pasiturinčioj! Chica
gos lietuvių dalis. O ir kita
taučių buvo ne mažai.

Tvarka, nors dalyvavo taip 
skaitlinga svečių minia, išrodė 
pavyzdinga. Kiekvienas turėjo 
savo vietą, kiekvienam 
jauku, kiekvieną maloniai 
imta.

Susėsta vakarieniauti, 
jau užkando.
Kalbėjo p-ni Nausėdienė, p. 
mutis ir kiti. Linkėjo pp. Bag- 
džiunams daug laimės. .1 —

Aš žinau ir visi kiti žino, 
kad mums, lietuviams, o ypa
tingai chicagiečiams, 
Kultūros Bumų, 
bud u mes gyvent 
be Kultūros Bumų 
lei gresia “kaput”, 
kurie žmonės yra 
šingi, bet tai tik
Nors jie ir sako, kur bus gali
ma tiek pinigų gauti, o ant
ra, ką tuose Bumuose dėsime, 
tai tikiuos jų kalbos rodo pras
tą jų sąmonę.

veikia 
nes kitokiu 
negalim, ir 

m ustk tau te
žinoma, lie

tam prie- 
menkniekis.

Pinigų gausim iš lietuvių 
biznierių — iš vieno— dešimtį 
dolerių, iš kito šimtą, o bus 

buvo daug ir tokių, kurie duos tuk- 
pri- stantj. j metus 

lim surinkti ne 
Kai kokia 15 šimtų

prasidėjo kalbos, lengvai surinkti, 
šį. tų mes galėsime

laiko mes ga- 
niažiau, kaip 

dolerių. Tai 
o per 50 me
ne mažiau su

rinkti, kaip 75 lakstančius. Ir 
- - 4 P-nas rinksime, kol surinksime

Bagdžiunas prabilo paskutinis rnilion^ dolerių. O paskui, kai 
dailia, tinkama tokiai iškilmei i J1111 turėsime milioną, tai kitus 
prakalba, dėkodamas už linkCji- (l“ Salėsime pasiskolinti. Na, 

. ir matot, kaip bus galima gaut 
, ir ‘ši: PinW

O ką mes laikysime 
Kultūros Bumuose? 
vietos butų! Vieną 
duosime golfo lazdom 
paskui didelį aruodą 
mos bolėm supilti. Kitą kam
barį su daug lentynų sudėt 
“Visuomybei” ir “Teisybių Tei
sėms.” Trečių kambarį pavėsi
mo šakmatams lošti, ketvirtą 
—pokeriui... ir ką čia kalbėti. 
Jeigu bus šimtas kambarių, tai

; kiekvienas bus kuo nors užpil
dytas. O jeigu dar liks vietos, 
i tai galėsime ir burdingierių

mus, už dovanas. Pagalios, ap
kabinęs pabučiavo žmoną, 
bankieto dalis užsibaigė.

Svečiai paprašyti į didžiulę 
viešbučio salę, kurioje ant sta
lą buvo sukrautos dovanos, čia 
prie stalo sustojo visa pp. Bag- 
džiumi šeima. Nuimta kinta
mieji paveikslai. r

tuose
Kad tik 
kambarį

ant žie-

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa- taikyti, 
sakyta “Bayer” Pakeliuose Taigi

apsigyventi visada. Tokį jauną 
profesionalą Brighton Parko 
apielinkės lietuviai turėtų pa
remti, — reikalui esant atsi
lankyti pas jį.

Daktaras yra* linksmaus ir 
malonaus budo žmogus. Nėra 
abejonės, kad jis savo klien
tams suteiks tinkamą patarna
vimą. —r. z

Birutės Kalno Draugystės mėnesi
nis susirinkimas įvyks Penktadieny, 
Spalio 12 dieną, 1928 m., 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Audito
rijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. 
Malonėsit visi draugai pribūti lai
ku, nes turim daug naujų reikalų 
aptarti. •

K. Plėnis, nut. rašt.

te 
mi

PRANEŠIMAI
SO. CHICAGO

Parduodu gyvas žinias, čia gali- 
pirkti paskiausias žinias pirkda-

i Naujienas.
8706 Hauston Avė.

269Lietuvių Kriaučių Skyriaus
A. C. W. of A. mėnesinis susirin-! 
kimus įvyks Penktadieny, Spalio 12,1 
4 928 metų, 8 vai. vakare, Unijos sve-1 
tainej, 333 So. Ashland Blvd. Už
duotis visiem nariam dalyvauti, nes 
bus svarbus reikalai svarstomi šia
me susirinkime. A. M. Kadsel, Sekr.

Teatrališkas 
laikys savo 
Spalio 11 d., 
Sųuare Park svetainėj 
malonėsite 
rinkimo.!!.

K Ii ubas 
mėnesinį 
8:80 vai.

susirinkti
1. rašt.

“Lietuva” 
susirinkimų 
vak., Dayis 
Visi nariai 

ant šio susi-

Park Lietuvių Vyrų ir 
mėnesinis

Garfield
Moterų Pašelpinio Kliubo 
susirinkimas jvyks, Nedėlioj, Spalio 
(Oct.) 14 d., >1928, Lawler Hali, 
3929 W. Madison St., 1 v. po piel.

Visi nariai neatbūtinai atsilanky- 
kit nes yra labai daug naujų rei? 
kalų apsvarstymui ir taipgi bus ren
kami darbininkai dėl baliaus.

Sekretorius.

Bridgeport — • Dr-stė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį su
sirinkimą^ Nedėlioj, Spalio 14 d., 1 
vai. po pietų, Mark VVhite Sųuare 
svet., prie 29-tos ir So. Halsted gat. 
Visi nariai-rės malonėkit būtinai lai
ku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Raštininkas.

Joniškiečių L. K. Kliubo koncer
tas su šokiais įvyks Spalio-October 
14 dieną, 1928 m., Meldažio svet., 
2214 W. 23rd PI. Draugai ir drau
gės, malonėkit ątsilankit į Kliubo 
vakarą, kuris bus, įdomus nes jame 
dalyvaus gabiausios Chicagos spė
kos, dainininkai. Kurie savo atsi
lankymu pai’emsite Kliubą, kurio

JUOZAPAS STULPINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 10 dieną, 5 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 55 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Vešvienų para p., Telšių apskr. 
I’aliko dideliame , nubudime 
dukterį Barborą, 18 m. ir vie
ną posūnį Antaną šakį, 13 m., 
du broliai Lietuvoj, Tadeušas 
ir Stanislovas. • > 

Kūnas pašarvotas, randasi 
818 W. 18th SI.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
ny, 15 dieną Spalio, 8:30 vai. 
iš ryto iš namų į Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Stulpino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
iam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudime liekame,
Duktė Barbora, posūnis 
Antanas šakis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus. Tel. Canal 3161

JONAS JANUŠAITIS

Baigusi akuše
ri jog kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennaylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priež gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
it merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai vakare.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytoj** ir Chirurgas 

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

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

Tel. Ropublic 7868 
CHIUAGO, ILL.

■HMM*

Ofi'jo ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakar*
Rea 8201 Sczth Wallace Street

įvairus Gydytojai

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 9 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyrišką Ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki ‘2 v. dieną 

Phone Miduaj 988d

Advokatai

S. D. LACHA VICZ
Phon*/ Vfctory 4952

MRS. A. JARUSTI-KAUSHILI^AS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viriui Universal 
Stato Link

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
įeikalaie nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Re*. 2850 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofisd valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal futartį

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 S. La Šalie St., Room 2001 
TeJ. Randolph 1084 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

Pitnyčios

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

ChUavo. IU.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avenue, Room 209 
kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunsvrick 6597 
Ultraviolėtini šviesa ir diathermla

s

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
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. zyto 
nuo 6 iki 9 vai vak.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Caual 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS
. ADVOKATAS ą

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St^ Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po plot 

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1810
Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nediliomie nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN 
(Johv Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Went Adams St. Room 211) 
Telephone Randolph 6727

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.

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

Namu Telefonas Repuhlic 9660

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Rdbm 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Weet Washington Street 

Cor. IVashir.gton and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Karnų Tel.: Hyde Park 8895

J. R WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namu Tek Pullmau 6377

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis' žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, 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. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETHIST

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

Pbone Kenvvood 1752

Ofiso TeL Vieton/ 7188
Rez. TeL Hemločg 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8248 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 > ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

Persiskyrė sii -šiuo pasauliu 
Spalio 16 die'nų, 7 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 52 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Su
valkų mieste. Amerikoj netu
rėjo jokių giminių, Lietuvoj 
nėra žinoma ar turėjo gimi
nių ar ne. Kūnas pašarvotas, 
randasi Zolpo koplyčioj, 1646 
W. 46th St. *

Laidotuvės įvyks Penktadie
ny.!, Spalio -12 dieną, 2 vai. 
po pietų iš koplyčios •tiesiog 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Jono Janušaičio 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvaut lai
dotuvėse ir suteikti jam pas- 
kutini patarnavimu ir

4 Pastabai Mįano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
ĮvRirųs Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki t Tak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien

Rec. T-denhone Plaza 8200

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svivijfimo, akių aptemimo, neVvuotu- 
mo, skaudamų Ic a. r H t. j • atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
lalao trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas bu elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali 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 ihmh'vąrd 7581

Taigi matot, Kultūros Rūmai 
nė kiek nėra pavojingi, o prie 
tam dar ir naudingi. Žinoma, 
paprastiems Jurgiams jie nėra 
parankus, nes ką jie ten veiks 
atėję? liet tokiem žmonėms, 
kurie pro <lirl>tuvę eidami nosį 

užsiima, kad nepritrauktų dul
kių į plaučius, tai kaip tik ir 
bus ten vieta, žinoma, mes iš 
paprastų galime prašyti para
mos. • , 1 ‘

Taigi matot, ar jus norit ar 
ne norit, o* už šimto metų mes 
turėsime Chicagoj Kultūros 
Bumus ant pat kanalo kranto, 
prie Halštedstričio tilo.

— Pustapėdis.

AUGUSTINA V IčlUS
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

Spalio 10 dieną, 6:55 vai. va
kare, 1928 m., sulaukęs 58 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio aps., 
Naujamiesčio par., Čiurų kai- 
me, Amerikoj išgyveno <24 m. 
Paliko <1 idel iurne nuliūdima 4 
pusbrolius, Alex ir Kazimierą 
Augustinavičius. Joną ir Do
mininką Churus, pusseserį Ur
šulę, o Lietuvoje sesserį ir švo- 
gerį Pleščius. Kūnas pašar
votas, randasi S. P. Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj. 
Spalio 13 dieną, 7:30 vai. ry
te iš koplyčios į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv.. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Antano Auguslina- 
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, pusseserė 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. P. Mažeika, Phone 
Yards

Educational

B AVĖ &

Brighton Park
Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

‘ thejleaMs
Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 

ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neu ritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

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

Brighton Parko lietuvių kolo
nija vis auga ir auga. O ypač 
pasižymi savo augimu Archer 
avė. Čia randasi dvi didelės

Ona Kodomskis užsiima lai
dojimu.

biidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp. Tel. Boule
vard 5203.

Graboriai

J. F, RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
4RA KORIUS CHICAGOJ

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

ei, kad priklausau 
prie grabų išdirby 
■tės.

OFISĄ S: 
668 W. ’8th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R Į U Si 

8238 S. Halsted St 
Tai. Victory 4088

Tel. Virt.T. 6279
DR. G. SERNER

Liatavis A'kjy Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandęs: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 Iki 1

Pilna Fizinė ir Anali 
tinė Egzaminacija $5

Leiskite Dr. C. C. Singley 
patarti jums. Jis specializavosi 
CHRONIŠKOSE ir KHAUJO 
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 sveikatą ir 
vyriškumą vartodami garsius 
pastovius ir tikrus GYDYMO 
budus.

SVEIKATA REIŠKIA LAK 
MĘ. Neapleiskite jos.

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

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

Lietuviai Daktarai

ONA JUREVIČIŪTE
Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 9 dienų, L valandų po pietų, 

1928 m., sulaukus 22 metų amžiaus, gimus Chicagoje.
Paliko dideliame nubudime tėvelius Onų ir Laurinų Jurevičius, 

du btoliu Kazimierų 19 metų ir Jurgį 13 metų ir seserį Johannų 
17 metų, 5 dėdes Rafolų, Kazimierų ir Juozapų šidlauskius, Juoza
pą ir Antanų .lurevičiu.s, 2 ciocias Johannų Janušauskiene ir Tek
lę Oxe ir giminės. Kūnas pašarvotas randasi 6940 S. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Spalio 13 d., 8 vai. ryte iš namų į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionės sielų, o iŠ ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Jurevičiūtės giminės, draugai ir pažįstdmi esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame *
Tėviy, broliai, sesuo ir visi gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Blvd. 4139

Lietavl* Graborla* Ir 
B&laamnotojaa

2814 W. 23rd PL 
CMcago, III.

( .

Patarnauja laidotuvė
se kubpigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti. c mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516

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

Tel. Calumet 8204 
Nuo 9 ;!4 12 vai. dieno* h 
nuo 6 iki 9 valandai vakar*

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta' 

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKC

1800 So. Ashland Ave»
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 Iki 38 
Nedėlioj nūn 2:30 iki 4:30 v. po pietį

TELLFON i S CANAL 0464

“IOerzman
~ Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 21 
m. kaipo patyręs gydytoja*, cbirur 
ga* ir skuteri*.

Gydo staigias Ir chroniška* ligai 
vyrą, moterų ir vaikų pagal nauiau 
■fu* metodus X-Ray ir kitokius elek 
troa prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18th St., netoli Morgan Si 
Valandos: Nuo 10—12 pietą L 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarą
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Snore 2288 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutari)

AGLYS
DRES.SMAKl.Nt; SCIIOOI.

Mes išmokinsime jus DES1GNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Mlscellaneous
įvairus

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 
Vemon Avė.

SENI . Įtaisymai Storų padaromi 
I kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 

i nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

Business Service
Biznio Patarnavimą*

PRANEŠIMAS
i Vyrams moterims

. ir merginoms •
< Siuvu naujas drapanas ir taisau se

nas kaip vyriškas taip ir moteriškas. 
Siuvam iš naujų kailių apsiaustus 
ir pertaisom, išvalom ir sudedam 
naujus pamušalus. Nudažom drapa
nas visokioms spalvoms. Darbas mu-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarr.av ima* 
laidotuvėse Ir kokiame 
reikale, visuomet e*ti 
lanžlningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
mo išlaidų užlaikymui 
skyrių- \

3307 xA uburn Avė 
CHICAGO,“’ iu*

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Itea^ GGU South Albany Avenue 
Tat Prospect 1930 

Valandos 2-4, 0-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

Tol. Kentrood 5107 
Valandos

nuo t' iki 11 vai. ryta;
cuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart Cvr^tadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. lai. Drexe] 9191 

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Cbinirra*
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofiaa*: 3102 S. Halsted St„ Chicagi 

arti 81 st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakari 
Nadiliouus ir švenlad. 10—12 dieni

Re*. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS 1U CHDIUKGA9 
1724 So. Loemis Street 

Kampas 18tla St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 

Telefonas Canal 1912
Kcsidence Tel, Fairfaz 6358

sų garantuotas.
Frank S. Kuzmarskis 
3404 S. Halsted St.,

Į ' Chicago, III,
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Uilai- 
koin malevą. popierą, stiklu* ir t U

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261

į XJL RAMANOTONTS, Sav.

PABUDAVOŠIU ant jūsų loto 5 
kambariu muro bung;do\\ už S 1.950, 
2 flatų narna už $9,500. JOSEPH 
STKNAD, 1808 So. Ashland Avė.
Tel. Canal 1272. įsteigta 32 m. atgal



8 ____ • 1 R AB jjjsnes, OmcKgo, n. Penktadienis, spalių 12,1928
-------L. 1 T 11

C I. A S S I F 1[ E D A D V E R T I S E M E N T S
Business. Service 

_______ Biznio Patarnavimas
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies,- 
bile katu ir bilc kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bų mieste- Kedzie Gili.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ?» fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Re pa ir Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Virtory 0634.

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUV.'AI
HOT WATER 4 STEAM HEAT1NG

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 Su Tel. Canal 1269

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų ex perta i patarnaus ir su
taisys jūsų setų jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletu 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimų skaitom — $2
Stewart 2992

po 6 vaL vakare Englewou»! 2544

MES darome pirmos klesos kar- 
nenterio, plumberlo ir apšildymo dar
bus: 2*1 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime* bile kur Chicagoj. Visfcs 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGU?

Mes atgausime juos per “gamish- 
ment” teismą. įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Koleklavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymų arba 

taisymų namo? Jeigu taip, tai sųsi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymų. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. L’žganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTHUCTION CO. 
5201 Wcst Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGU

Mes pastatysim ir finansuosim pas
tatymų bungalow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

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

MES valom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visa Chicagą. Že
miausios kainds

ACORN RUG CLEANERS, 
3037 W. Madison St. Nevada 4227

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

i 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

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

1618 W. 18th St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankoxv.sk i, ižd.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

5Į/o% 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.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuošimčiais padaromi j 3* 

valanda*. 
Mosi iilygoi bus Juma naudingo*. 

Kreipki t* s pa* 
M. J. KIRAS, 
SSM So, Halsted St.

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

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

Tel. Armitage 1199

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

MORGIŪIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
fius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama Jum* $100, $201 
U’be $800, imama legali nuoiim- 
J. Pinigu* gausite į 12 valandą. 
Tndustrial Loan Service 

17?? W. Chicago Avė.. 
Kampa* Hermicave Ava

PASKOLA namų eavininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assesmentų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

Personai
__________ Asmenų lejjto__________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rąžyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
greitas patarnavimas.

■ B. Pelechowicz
' Registered Patent Attomey, 

2oC0 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO. Noriu mokytis 
bučeriaus darbo, esu 26 metų vyras, 
antras metas iš Lietuvos, kalbu 4 
kalbas, lietuvių, vokiečių, lenkų ir 
rusų ir galiu susikalbėti angliškai. 
Kam bučiau panašiai reikalingas, 
dirbčiau už mažą atlyginimų. Mel
džiu pašaukt Lafayette 0455.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reiki*

REIKIA LIETUVIU AUTOMOBI
LIU PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerų 
algų. Jų* mokinsitės pas tokias 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 1*8 East 
Ohio St., Chicago, III.

REIKIA barberio vakarais ir visų 
dienų subatom. Atsišaukit tuojau. 
1405 So. 49th Avė., Cicero, III.

REIKALINGA prie kriaučių ope
ratorių, skylučių išsiuvinėtojų, pe
čių stryguotojų ir užbaigėjų. Careful 
Tailors, 3641 S. Halsted St.

SELESMANŲ reikalauja, gabių vy
rų, geru karakteriu — su plačia pa
žintim gali lengvai uždirbti $150 kas 
savaitę. Čia yra aukštos rūšies biz
nio propozicija ir tiktai šitokio tipo 
vyrai priimami. Atsišaukit tarpe 10 
ir 12 vai., kambarys 305, 163 West 
VVashington St.

REIKALINGAS darbininkas prie iš
nešiojimo “NAUJIENŲ” Bridgeporto 
apielinkėje — reikalinga piniginė kau
cija arba galima atsipirkti. Darbas 
nuo 4 vai. ryto iki 8 vai. ryte—vi
so 4 valandos. Galima uždirbti iki 
$5.00 i dienų. Kreipkitės i “NAUJIE
NŲ, agentūrų Bridgeporte, 3210 S. 
Halsted St.

AGENTŲ REIKIA 
ALGA, BONAI IR KOMISAS

2 ir 3 akrų farmos dėl paukščių 
pilnai įrengtos su budinkais ir viš
toms, arti transportacijos ir miesto, 
su mokykloms, bankais ir krautu
vėms. Transportacija North Wes- 
tem R. R. 45 minutės iki vidurmies- 
čio. Jus tikrai padarysit gerus pini
gus.

Atsišaukit nuo 12 iki 9-tos va
landos vakare.

Laikinas Ofisas:
4880 Archer Avė.
arti Kedzie Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau- 
{audami su mumis. Kaip tik dasl- 
inote kur kokį bargeną ir patys ne- 

6alite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
les turime pinigų pirkimui ir nu

pirkę užmokėsim jums už parody
mą pargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skobai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime vis
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO.
REAL• ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6086
. _...... .. .... ................. i--

VYRŲ IR MOTERŲ 
Reikalinga pardavinėtojų pardavinėti 
radios, elektrikinius dalykus ir kemi- 
kalus. Patyrimas nereikalingas. Dar
bas ant visados.

B. & J. Electrical & Radio 
Eng. tabaratories 

6819 So. Western Avė.

Fumished Rooms
RENDON švarus, šviesus kamba

rys vienam ar dviem vaikinam su 
ar be valgio. Galima ir gardžių var
toti. 4336 So. Washtenaw Avė.

For Rent

RENDON I)r. Karaliaus buvęs o- 
fisas. Vieta išdirbta per 15 metų. 
Gan) apšildomas, ofisas užima 4 
kambarius. Renda tiktai $45 j mė
nesi.

Atsišaukite j Jexyelry Store arba 
ant 3-čių lubų.

3303 So. Morgan Street
• arba šaukite Virginia 0055, 

M r. Ed. W. Baks.

RENDON
8 kambar. ant 3-čių lubų, vėliausi 

įtaisymai, vanos elektra ir gasas. 
Renda $50 i mėnesj.

Gyventojas kuris nori gali mokėti 
dalį rendos ir prižiūrėti boileri.

3303 So. Morgan St.
Atsišaukite ant 3-čių lubų, P. San- 

drauskienė, arba šaukite
Virginia 0055, 

M R. BAKS.

RENDON 6 kambarių • flatas, yra 
elektra ir vana, renda $26.00. Taip 
pat 4 kambarių flatas su elektra — 
$20.00. Kampinis mūrinis namas. 
Raktas bučernėj. 3158 S< VVallace St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Haisai

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kainų. Parduodame kaldras, karpe- 
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes perkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš
mainysime ant naujų išdirbėjų sam- 
palinių, pigiai. 2433 Irving Park 
Blvd. Tel. Irving 1289.

Sewin£ Machines
Siuvamo* Mašinos

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

4251 Cottage Grove Avė.

$1.00 įmokėti $1.00 j 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 skelbimų jisai jums 
vertas $1.00 Ileard Sewing Machine 
Exchange, 6212 Broadvvay. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

Musicai Instrumente
’ Msziko* Instruments!

TURIU PARDUOT tuo jaus savo 
gražiausi grojiklį Pianų. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
{mokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

K reipkitės
1418 N. Wood St.

Imos lubos

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas i viena lek- 
eja, BASFORD. Diversey 9502 ar 
VVabash 7519.

BEISEMENTO pratuštinimo par
davimas, išpArduodam už mažiau 
negu kaštuoja. Radio $50, Phono- 
g ra f ai $10. Visi modemiški, garan
tuoti. Lehgvi išmokėjimai.

MID WEST PIANO STORES 
6136 So. Halsted St. ,

Automobiles
1926 Lincoln Sport Phaeton.... $950
1927 Buick sedan 5 pas.............. $775
1928 Oakland sedan naujas .... $895
1928 Pontiac sedan naujas ....... $750
1927 Chandler luke naujas ....... $700
1928 Essex sedan, kaip naujas $700
1927 Pontiac Roadster ........... $495

Essex, Ford s, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7186 S. Halsted St.

Automobiles
GERBIAMIEJI LIETUVIAI

Ar matėt, kad Chandler Automo
bilių Kompanija jau išleido naujus 
1929 metų modelius. Nepadarykite' 
klaidos, nenusipirkite automobilio 
nepamatę Chandler. Gražesnio, tvir
tesnio su visokiais paskutinės ma
dos įtaisymais ir už taip žema kai
nų nerasite kito. Tikini už $995.00 
parsiduoda pilnai prirengti 4 durų, 
6 cilinderių sedanai. Už $1485 aš- 
tuonių cilinderių sedan.

Mes priimsime už gėrą kainų jū
sų vartotus automobilius į mainus, 
taipgi priimam morgičius, bonus ir 
šėrus.

Neturintieji laiko atsilankyti pas 
mus prašomi patelefonuoti. Mes at- 
važiuoshų. *

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

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dieno* Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau (rengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiai*, bu 
spare tire ir su parvežimu $1888.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ...................................... $1663.00

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. KASULIS 
Savininkai

Miscellaneous for Sale
Įvairu* Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kairia 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. • Taipgi turime marškonių 
Rijų dėl mezginių.

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

Chicago, 111.

PIETINĖS Illinojaus mainos tu
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimų su pristatymu. Del kainų 
ant kitų anglių šauk Boulevard 
1036. (.

Business-Ghances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas ir bu- 
čemė. 1705 So. Canal St.

PARDAVIMUI kendžių Storas dėl 
ligos šeimynoje. Labai pigiai. 1783 
So. Halfted St. Tęl. Canal 5904

Grosernė, Delicatessen Storas ir 
automobiRus už $875. 3 pagyveni
mui kambariai ir maudynė. Renda 
$50. 3744 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI Ice Cream, Ciga
rų ir Kendžių krautuvė nebrangiai. 
2951 Archer Avė.

PARDAVIMUI. Extra Bergenas. 
Parduosiu bučernę ir grosernę labai 
pigiai. Renda pigi, arba mainysiu ant 
loto, mažo namo. Savininkas (

J. J. SPAITIS, ?
4559 So. Justine St. 

Boulevard 4557

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, geras biznis, išdirbtas per daug 
metų, renda pigi, 3 kambariai dėl pa
gyvenimo. Parduosiu pigiai, priežas
tį patirsite ant vietos.

2419 W. 69th St.
Phpne Hemlock 8099

PARDAVIMUI karčiama, pigiai, 
prie dirbtuvių. Priežastis — savi- 
nirikas turi 2 bizniu. 3826 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI ruiming hause. -Ga
ru šildoma. Gerai įrengti kambariai, 
gera transportacija. Nebrangiai. 
Pardavimo priežastis: vienam sunku 
apsidirbti, esu nevedęs.

6103 So. Raoine Avė.

IŠSIMAINO gasolino staišinas ant 
namo nedidesnio kaip SeSių flatų. 
štaišinas randasi prie gero kelio 
arti Chicagos ' miesto. Kreipkitės 
6921 So. Westem Avė. Michiulis.

GROSERNĖ ir Delikątesen, 6 me
tų išdirbtas biznis. Savininkas ap
leidžia miestą. 8278 Archer Avė.

PARDAVIMUI Grosernė ir Deli- 
catesen, 4 pragyvenimui kambariai 
ir garažas. Renda pigi. Pardausįu 
pigiai 4631 So. Paulina St.

PARDAVIMUI saliunas, geras 
biznis, ilgas lysas. AtsiSaukit grei
tai. Parduosiu pigini

4617 So. Paulina St.

PARDAVIMUI, Grosernė ir Deli- 
catessen, arti prie didelių mokyklų, 
4 pragyvenimui kambariai. Atsi
Saukit greitai, parduosiu pigiai.

4550 So. Wood St.
t............... ,. ____________

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu ar be namo.

Tel. Boulevard 2548

Exchange—Mainai
KAS turite ne taip labai toli far- 

mų, netoliau 50 mylių nuo Chicagos 
ir norčtujnčt rhairiyt ant 2 flatų na- 
nkf Mariiuetto Park apielinkėj, at- 
sjšaukit 6921 Sp. Western Avė. Mi-

Farms For Sale
________ , Ukiąj Pardavimui________

» PARDAVIMUI arba mainymui au
ganti 165 aknj farma, Lake County 
arti Crown Point, 40 mylių nuo Chi
cagos, 20 galvų gyvulių, 5 arkliai, 
300 viStų, 24 žąsys, 12 ančių, visi 
įrankiai ir mašinerija, 7 kambarių 
namas, fumisu apšildomas, elektra, 
bėgantis vanduo, įjame 30x100 pėdų, 
20 akru gero kieto medžio rąstų, su 
visais javais ir šienu; 2 blokai nuo 
miesto ir mokyklos; $150 už akrų. Sa
vininkas priims mažų namų į mainus 
arba gerų morgičių popieras. H. S. 
BANACH, 4810 Armitage Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TURIT pamatyt ir pamanyt geriau
sia proga koki gali rastis dabar 
Chicagoj. 6 flatų, 3 po 6 ir 3 po 
5 kambarius, South Side, kampinis, 
gražioj vietoj, prie geros transpor
tacijos. Renda 403.50 į mėnesj. Sa
vininkui nelaimėj esant pigiai par
duos, su dideliu nuoSimčiu arba pri
ims du fintus į mainus.

Kreipkitės
6921 So. Western Avė. 

Michiulis

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow ant 3716x12b pėdų lotas, ma
žas {mokėjimas, gera apielinkė.

4110 N. Moody Avė.

BEISMENTAI IR PAMATAI
J septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naujų 
cementinį ar mūrinį pamatų su pil
nu beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene
ralini kontraktoriai Chica^oje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
apruokuos dykai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426 

Vardas
Adresas ............................................. ,
Telefonas ..............................................

EXTRA MAINAI

Išsimaino puikus kampinis biznia
vus muro namas, 2 Storai, 6 flatai, 
extra lotas ir 2 karų garažas. Na
mo kaina $55,500 arba mainysiu ant 
didelio privačio namo, gasolino sto
ties, garažo, hąrdware Storo, biznia- 
vų lotų ar ant geros farmos.

Išsimaino apirižnljįs 6 flatų muro 
namas, parduosiu už $18,500 arba 
mainysiu ant farmos ne paisant 
valstijos, arba ant bizniavo namo 
su bizniu.

Išsimaino 2 namai, 1 mūrinis 5 ir 
6 kambarių, kaina $8,300,

Antras metinis namas po 4 kam
barius, kaina $5,500. Mainysiu tuos 
namus ant didesnio namo nepaisant 
apielinkės, namas gali būt ant Town 
of Lakę. Su virš minėtais reikalais 
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO., < 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
STORAS IR FLATAS $1,500

2 flatų muro ir medžio Storas ir 6 
kambariai, taipgi 8 karų medinis ga
ražas ant 59th arti Aberdeen St. 
24x75 pėdų, šiltu vandeniu apšildo
mas, gera vieta dėl Lunch Room ar
ba Soft Drink Parlor. Kaina nuže
minta iki $7,000, $1,500 įmokėti, o 
likusius ant iSmokejimo.

Matykit 
NORLANDER 

c/o United States Bank, 
6000 So. Halsted St. 
Tel. Wentworth 0160

DU 3 flatų ir namas pardavimui 
pigiai. Fumasu šildomas, elektra. 
Tinka dėl rooming house. Kreipkitės 
prie savininko.

2309 Jackson Blvd.
PASIRENDUOJA 6 kamb. fialas, 

vanduo, gasas, elektra ir toiletas. 
Pigi renda. Vieną mėnesį dykai, 
10758 So. Kedzie Avė., Mt. Green- 
Wood, III.

Vartotų automobilių
Spalio mėn. Bargenai

Pardavimui 1927 Buick Coupe, 4 
pasažierfų. puikus originulis užbai
gimas, pilnai įrengtas. $875

1928 Chevrolet Coach, važiuotas 
2,000 mylių. Kaip naujas. $525,

1926 Buick Brougham, Modelis 51, 
visame kam*1 puikiausiame stovy
je. $875.

1926 Buick Coach, Modelis 40. 
Skūra išmuštas, labai gerame sto
vyje. $575.

1926 Nash Special Six Coach; už
baigimas kaip naujo, labai geri tai- 
rai. $525.

1926 Dodge Roadster, nauja Duco 
maleva, geri tairai. $325.

1926 Willys Knight Sedan, 5 pa- 
sažierių. Modelis 66. Originalis už
baigimas, labai geras mechaniškas 
stovis. $675.

Del sąlygų ir mainų kreipkitės į

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Phonė Virginia 2400

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TUŠČIAS lotas 1942-44 W. Gar- 
ifeld Blvd. $200 už pėdų. Dr. Frank 
Schick, 8222 S. Carpenter St.

$1,000.00 PINIGAIS
Numažinta. Vienatinė pardavimui 
bungalow ant atryto. Pardavimui ši 
modemiška bungalow tuojaus ant iš- 
mokesnio af už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockwell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruptas vidus 
ir iš lauko, plumbingas įbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. Mr. Sorenson, 
3211 W. 68rd St. Tel. Hemlock 4900

STOLZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
IŠTAISYTOS GATVES IR ELES 

NĖRA ASSESMENTŲ
Buk nepripilmingas nuo namu savi
ninkų. Veik šiandien, tik aprubežiuo- 
tas skaitlius yra tokia kaina.

$8700—įmokėti 
$500

$26 I MENESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGAI,OWS

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

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SĘELEY 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. 
ARBA JEIGU JUS TURITE SAVO 
LOTĄ NEREIKIA NEI PINIGŲ

PABUDAVOTI PAGAL

Stoltzner systemos
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI IR 

3 FLAČIAI.
šdbk musų arčiausių ofisų, pamatyk 
musų įvairias specifikacijas ir planus, 
taipgi kainas.

Stoltzner Constr. Co.
7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 

3825 N. Cicero Avė.
Palaside 6270-1-2 

134 N. La Šalie St.
Central 5901-2-3

9007 S. BACINE Avė. — Moder-. 
ninč 6 kambarių bungalow, karštu 
vandeniu šildoma, tile maudynės 
kamb. Lengvi išmokėjimai. Beverly 
9057.

DVIEJŲ FLATŲ muripis, 5—6 
kambariai; ąžuolinės grindys ir tri- 
iningai; garažas; nėra asesmentų 
mokėti; mažas įmokėjimas, lengvi 
išmokėjimai. Savininkas Beverly 
6G25.

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

$250 CASH, 5 kambarių bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas,, 4546 
St. Louis Avė. Likusieji mėnesiniais 
mokesčiais. Savininkas randasi Pro- 
spect 1696.

PARDAVIMUI modemiškas 8 
kambarių namas Beverly Hills apie- 
linkėj. Gera transportacija, arti 
mokyklų ir bažnyčių. Kaina $8000, 
pusė cash. Pašaukite Beverly 4746

PABUDAVOSIU ant jūsų loto ko
kio tik norėsite styliaus bungalow 
arba flatų buildingą už mažą cash 
įmokėjimą. W. H. GRAF, 5800 Map- 
lewood Avė. Prospect 1696

PARDUOSIU UŽ SAVO KAINĄ. 
Biznio nepasisekimas spyria savi
ninką parduoti 5 kambarių mūrinį 
bungalow, puikiausiame stovy, $1200 
cash, 2 extra miegkambariai ir viš- 
kos, furnace Šildomas, 2 karų gara
žas. Vienas blokas iki 2 karų lini
jų. Kaina $9000. Pamatyk bunga- 
low 4712 Kewanee Avė.

Savininkas
T. DWORK, 

Tel. Dearborn 9481.

BARGENAS
PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis 

namas, 6 ir 6 kambariai. Garu šildo
mas. Moderniškas. Labai gera trans
portacija. 7923 S. Throop St.

4 KAMBARIŲ medinis namelis, 
6148 So. Komensky Avė., vienas 
blokas į vakarus nuo Cravvford Avė. 
Elektros šviesa, gasas, maudynė 
$8500. Mažas įmokėjimas, likusius 
kaip rendą. Turi būt parduota tuo
jaus. Agentai nereikalingi. Privatiški 
žmonės. Hemlock 0040.

KAS TURIT du flatu Marąuette 
parko apielinkėj po 4, 5 ar 6 kam
barius ir norėtumėt mainyti į North 
Sidės prapertę, nebrangi, atsišaukit 
greitai.

6921 So. Western Avė.
Michiulis

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 įmokėt, 2442 
Monroe St.

Tuščias lotas 50x125 pėdas, buda- 
votojam gera proga, Jackson Blvd. 
į Westus nuo Crawford Avė. $19,500. 
Sauk Tel. West 5080.

VEIZĖKIT dvejų pagyvenimų, 
karštu vandeniu apšildomas ir 2 ka
rų garažas, nepertoli nuo kliošto- 
riaus, metų senumo namas už 
$6,800. Kas turite $2,500 cash pini
gais atsivežkite depozitą. 6921 So. 
Western Avė. MICHIULIS.

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., ankainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba flatą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195. j

TURfiK NUOSAVUS NAMUS 
80 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marąuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas jmokčjimas.

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

Central 8654

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
hent” “sim 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 9. Halsted 
St. Box 1130.

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^L’-jade 9600

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOW 

$9,350 iki $9,950
$1000 įmokėti — $65 į mėnesį. 
Apžiūrėk musų pavyzdžius, 
2800 ‘blokų ant Mobile Avė. 
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 
------i.-----------

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

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

Calumet City N
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, ugniaviete, šė
pos dėl knygų. Adverijos ir duris 
beržo, 1% užlaidų lazdukės, Langų 
drotai i'r 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 4988-W 
Taipgi namai su apartment. viršui

BARGENAS. Pardavimui biznio 
prapartė, Storas, 4 kambariai už 
pakaly, 6 kambariai viršuj. Karš
tu vandeniu šildomas, 2 metų se
numo. Mūrinis 2 karų garažas. Par
duos pigiai, ar mainys ant bunga- 
low, cottage ar lotų. Walter J. Paul, 
3286 W. 55th St Republic 4170

DVIEJŲ FLATŲ — 5—5 kamba
rių, garo šiluma, geram stovy, ang
liškas beismentas; 2319 W. Mar
ąuette Road; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Triangle 7475.

NUPIGINTA IKI $7,850. 6 kam
barių mūrinė bungalow; furnasu 
apšildoma; 30 pėdų lotas; garažas; 
% bloko iki Marąuette parko; tik
ras pirkinys, jei jus turite $2,800 
cash. Stewart 1771—4005.

APSIMOKANTIS Investmentas. — 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt; kaina $11,500; $300 

•cash; išmokėjimai.
3 apartmentų namas prie Berkeley 

Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų namo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681 

* .....
2 po 5 kambarius, medinis namas, 

karštu vandeniu apšildomas, 3 karų 
garažas, lotas 34x127, randasi Rosc- 
lande, mainysiu ant farmos, lotų, bu- 
černės, grosernės arba ant bungalo\v. 

2419 W. 69th St.
Phone Hemlock 8099.

MES turime cash pirkėju jūsų biz
niui. . Bile vietoj ir už bile kainą. Ne 
skelbiama. Vertos įstaigos finansuoja
mos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark St.
Dearborn 3840

Dankoxv.sk



