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Ford patenkintas į ve 
dęs penkių darbo 

dienų savaitę

NAUJIENOS
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Knterod m Moond Clao Mattar March 7, 1»1<, at tha Fort Offlaa of Chicago, BU 
iandar tha Aet of Mareh I. 1871.

Chicago, III. Trečiadienis, Lapkričio-November 10 d., 1926

Amerika virto viso pašau 
lio bankininku

Svetimiems kraštams 
paskolinus daugiau 
bilioiui dolerių

yra jau 
kaip 10

XI. 9.
apskaičiavi- 

Valstijos

 • į NEVV YORKAS,
.Vietos bankininkų

Mussolini atsiprašo F ran- Cts b^nEnnXUJOužX

• • /* • • n*u*’ daugiausiai 'Europos k'iaš*
ciįos už rasistų žygius -d”

" * J (MM) (1 bihoną) doleriu. I
* Amerikiečių iki šiol duotos I

Jungtinės Valstijos paskolino 
užsieniams $10,000,000,000

Fordas patenkintas įvedęs Mussolini atsiprašo Fran 
ciįos už fašistu žygius5 darbo dienas

Darbininkų darbingumas padi
dėjęs, per penkias dienas 
jie padarą šešių dienų darbo

DEARBORN, Mich..
Pasikalbėjime

Daily 1
Carroliu
i’abrikininkas
sakė, kad
fabrikuose
savaitės tai buvęs
propozicija, 
žiausios 
tenzijos.

<1. 9. 
icagos 

‘W*s korespondentu, 
Binderiu, automobilių 

nry Ford pa
rvedimas savo

penkių darbo dienų 
šalta biznio 

neturinti nė ma- 
filantropiškumo pre- 

Tai buvę padaryta 
metų svarstymo, ii 
hzniškais sumetimais, 

padaryta 
įvedus 

savaitę, 
nuoskau-

pasirodę, kad
kadangi,

grynai
• ir jau 

išmintingai. 
|x*nkių darbo dienų
Kompanija turinti ne 
dos, bet daugiau naudos: dar
bininkų darbingumas padidė
jęs, ir dabar per penkias die
nas toks pat darbininkų skai
čius padarąs beveik tiek pat 
daibo, kaip kad padarydavo 
per šešias dienas.

prisižino. kad 
darbo dienas, 
4OS buvo ati-darbininkams 

tinkamai sumažintos, 
kė jis, darbininkų 
mui kįlant, atitinkamai 
mos jiem 
kai kuine 
na tek, kiek gaudavę už šešias 
darbo dienas, lis 
kad netrukus visi 
darbininkai gausi, 
dienu. iv dar did

darbingu-
didina-

ir algos, tau 
jų jau dabar

neabejojąs,

šešių 
s nes,

Antras didžiausias Ja
ponijos submarinas

TOKIO. Japonija, XI. 9.
Kobėj tapo į vandenį nuleistas 
antras didžiaus'ias 
submarinas, 2,200 
dviem 12 centimetrinių i 
liomis 8 centimetrinėmis 
motomis.

Japonijos 
tonu, 

ir
SU

ar-

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose * ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite i Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodj. 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai-
Mažiausia kai- 
colis (apie 30
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i \ .paskolos svetimiems 
siekia daugiau kaip 10 I ilionų I 
dolerių. Į

Kasyklų streikas davė
Anglijai 1 bilioną dole-

jos diktatorius Mussolini įteikė 
Francijos ambasadoriui Bomoj 
notą, kuria jis Italijos vardu 

triukšmingas la
pt i eš 
Ben-

kuria 
atsiprašo už 
šis tų demonstracijas 
franeuzus Ventimilloj ir 
ghazi. Tripoly.

Prot ėst as J u gosią v i ja i

lijos ministeris padarė aštrų 
protestą Jugoslavijos užsienio 
ministerijai dėl viešos švietimo 
ministerio Stefano Badičo kal
bos, kurioj Badič
Mussolini “neatsakingu 
sėliu” ir pasakęs, kad 
tini Italijos žmones pavergęs 
dar jiems burnas užspaudęs.

LONDONAS, XI. 9. — Sir 
Cunliffe-Lister, prekybos ko
misijos pirmininkas, pareiškė 
atstovų bute, kad anglies ka
syklų streikas ir dėl to sumen
kėjus pramonė davus Didžia
jai Britanijai tarp 250 ir 300 
milionų svarų sterlingų nuo
stolių.

VValter Bunciman, prekybos 
apsaugos asociacijos pirminin
kas nesenai apskaičiavo, kad 
dėl kasyklų streiko Anglija 
jau turėjus t 
milionų svarų 
stoliu. F

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Atidarymas paminklo grafui Pulaski, kuris laike revoliucinio 

karo buvo nukautas. Pulaski paėjo iš Lenkijos. Paminklas jam 
pastat yta Washingtone.

Argentinos ižde susekta Lietuvos ekonominės dele
dideliu vagysčių

Iždo ministeris ir kiti aukšti 
valdininkai suimta; vienas 
prieš areštą nusišovė

BUENOS AIBES, Argenti
na, XI. 9. — Valstybės ižde 
susekta didelių vagysčių. Iždo 
ministeris Bartolome Varavi 
ir kiti aukšti departamento 
valdininkai tapo areštuoti. Vie
nas vaidininkas, kurs buvęs 
irgi įsimaišęs į vagystes, prieš 
areštavimą nusišovė. c

Ex-kunigas sėdės 10 
mėty už $35,000 

suktybę
Miss. XI.

9. — Už sufabrikavimą notų, 
viso 35,060 dolerių, Dr. G. 
Sharmon, kurs pirmiau buvo 
kunigas, paskui laikraštinin
kas, paskui labdarybės dar
buotojas, paskui real-estate’- 
ininkas, tapo ųuteistas dešim
čiai metų kalėjimo.

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

nuo-

gaciįos priėmimas 
Maskvoj

pavadinęs 
pami- 

Musso- 
ii

Persija prašo Amerikos 
gyvuliu ligų specialistu

Fašistu unijy vadas lojoja 
ADFvady

Kinai-Japouija kalbėsis 
dėl naujos sutarties

UBBANA, III., XI. 9. —šie 
mėnesio 19 ir 20 dienomis čia 
įvyks Illinois valstijos viduri
nių mokyklų mokytojų 
žiavimas. Posėdžiai bus 
mi Illinois Universitete, 
žiavime dalyvaus apie 
mokytojų.

MASKVA, X. 22. (Elta). 
“Tass” žiniomis, spalių mėn. 
22 d. SSSR delegacija derybose 
Lietuvos Sovietų Rusijos pre
kybos • sutarčiai sudaryti suruo
šė priėmimą Lietuvos delegaci
jai pagerbti. Priėmime daly
vavo užsienių komisaras čiče- 
rinas, jo pavaduotyfas Litvino- 
vas, Lietuvos diplomatinė mi
sija su Baltrušaičiu prieky, už
sienių komisariato kolegijom 
narys Rotšteinas, Karachanas, 
prekybos komisaras Mikojanas, 
prekybos komisariato kolegijos 
nariai šleiferis ir 
aukščiausios ūkio 
prezidiumo narys 
nas, • jos užsienio skyriaus ve
dėjas Gurevičius, prekybos ko
misariato sutarčių skyriaus 
viršininkas Kaufmanas, susi
siekimo komisariato kolegijos 
narys Sverčkovas, karo tarny
bos narys Kamenevas, Sovietų 
delegacija su Stomniapovu 
prieky, atsakomingi užsienio ir 
kitų komisariatų valdininkai ir 
Sovietų trestų bei sindikatų 
vadovai.

Ganeckis,

laiko-

4,006

Prusai uždraudė įvežti iš 
' Lietuvos mėsa

Drakoniški Mussolinio 
įstatymai priimti

Italijos “parlamentas’’ išbrau
kė iš narių skaičiaus visus 
opozicijos atstovus

BOMA, XI. 9. —' Atstovu 
butas šiandie 295 balsais prieš 
S patvirtino Mussolinio pateik
tą “fašizmui apsaugoti” įstaty
mą, kuriuo įvedama mirties 
bausmė už pasikėsinimus prieš 
karalių, diktatorių ir kitus 
krašto valdininkus, ir kuriuo 
Mussolini siekias visai Jšnai- 
kinti fašizmo priešus Italijoj.

Buvo pašalintas betgi 6 
straipsnis, kuriuo einant ir 
svetimšaliai, nusikaltę provizi- 
joms prieš antifašistinę pro
pagandą ar skleidimą neteisin
gų žinių užsieny, turėjo būt 
baudžiami lygiomis su italais.

Opozicija išbraukta
Atstovų butas taipjau priė

mė Augusto Turati-, genui ali
nio fašistų partijos sekreto
riaus, įnešimą išbraukti iš par 
lamento narių skaičiaus opozi
cijos atstovus, 
laiko, kai 1924
fašistų nudaigotas 
atstovas Mattcotti, 
dalyvauti parlamento 
se.

Komunistų atstovai
nors tie j i 
ir

kurie nuo pat 
metais buvo 

socialistų 
atsisakė 
darbuo-

taipjau išbraukti, 
parlamento sesijose 
vo.

Pasiėmęs sau ir 
portfelį, būtent vidaus 
ministerio, Mussolini 
pasiuntė laiškus 
fektams Italijoj,
jiems instrukcijų dėl jų parei
gų.

buvo

dalyva-

septintą 
reikalų 
šiandie 

visiems • pre-
duodamas

TOKIO, Japonija, 
šiandie oficialiai 
kad Japonijos 
maa gruodžio

XI. 9. — 
paskelbta, 

seimas su^aukia- 
24 dieną, b ant 
£ox~mi*litvi »-O£fe*n-

TEHERANAS, Persija, , XI. 
9. — Nežiūrint opozicijos pro
testų, kad jau dab?r valstybės 
departamentai/ es 
“perdaug brangių

perpildyti 
su diktato- 
mažu paty- 

Persu ag- L 4 Frimu amerikiečių”, 
rikulturos ministerija kreipėsi 
į VVashingtoną, prašydama at
siųsti epideminių gyvulių ligų 
specialistu

BOMA. XI. 9. — Kadangi 
Amerikcs Daibo F'ederacijos 
prezidentas Wm. Green yra ne
palankiai atsiliepęs apie fašiz 
mą. Italijos fašistų unijų pir- 
nlininkas, Edmondo Bossoni, 
savo laikrašty rašo:

“Vadinas, p. Green, tasai 
puikus proletarų vado tipas,1 
yra fašistų < priešas. Bet kas1 
gi yra pats {Minas Green? ;

yra monelninkas ir politi-' 
sukčius. O kas yra Ajineri- 
Dattbo Federacija? Ji api- 
žmones be idėjų, be užsi-

tikėjimo ir visiškas 
žmogaus išnaudotoj us. 
darbininkai beveik visai 
imami į federaciją.”

----- ,———_
South Chicagoj bus 
įsteigta nauja di

delė įmonė

TOKIO, 
Japonijos 
sieiti su 
stovais ir 
kalavimus
abiejų valstybių sutarties.

Japonija, XI. 9. 
valdžia sutiko 

Pekino valdžios 
apsvarstyti Kinų 
dėl naujos 1

Du armijos aviato
riai užsimušė

GETTYSBUBG, Pa.. XI. 9. 
— Vakar užsimušė du armi
jos aviatoriai, leitenantai H<s 
gardt ir Downing, jų aeropla
nui atsimušus į South kalno 
viršūnę, api< penkiolik : myli 

vakairus nuo Gettysburgo.Į

Fašistu smurto žygiai 
užgrobtose teritorijose
VIENNA, Austrija, XI. 9. 

— Gauti čia pranešimai sako, 
kad pietų Tiroliui fašistinė 
Mussolinio milicija puolus laik
raščių spaustuves, klubus 
susirinkimų 
smurto žygių
Goricoj, slavų gyvenamoj Itali
jos teritorijoj. Klubai buvę 
sudeginti ir vieno laikraščio 
įstaiga dalinai sunaikinta.

ir 
vietas. Panašiu 

fašistai padare

Žemės sųpurtymai Ni- 
karaguoj sunaikino . 
kavos plantacijas

MANAGUA, * Nikaragua, XI 
9. Du žemės supurtymai 
Masayoj, kainiinijoj Santiago 
ugniaikalnio, iš kurio ėmė ver
stis nuodingi garai ir lava, su
naikino artimas kavos planta
cijas, 
stotini 
lerių.

nis 
kos 
ma

darbo
Italų 

nepri-

su
ni

rę n 
taip

Streikas McKeesport
Tinplate įmonėj

Svetimšaliai Lietuvoje

PITTSBUBGH, Pa., XI. 9.
Kadangi trisdešimt aštuosi 

vaikai, protestuodami prieš 
“ekstra darbą”, paskelbė strei
ką, astuoni šimtai McKees- 
poi-t Tinplate kompanijos dar
bininkų buvo taipjau priversti 
švęsti.

Ho!lywoodui gresia stu
dijų darbininkų streikas

KAUNAS,'X. 22. — Einant 
Piliečių apsaugos departamen
to statistinėmis žiniomis rug
sėjo pirmos dienos Lietuvoje 
gyveno 13,569 svetimšalių šių 
valstybių: Amerikos piliečių 
163; Anglijos — 101; Aus
trijos -— 80; be pilietybės — 
8,008 (tame skaičiuje apie 75 
nuošimčių okupuotos Lietuvos 
piliečių, kurie tai dokumentais 
negali darodyti). Belgijos pi
liečių — 3; Brazilijos — 2; 
Čekoslovakijos — 80; Danijos 
—61; Estijos — 64; Italijos 
—21; Latvijos — 1,827; Len
kijos — 17; Norvegijos — 3; 
Olandijos — 6; Palestinos — 
4; Persijos — 1; Prancūzijos 
— 21; Bumanijos

Suomijos — 19;
15; Šveicarijos

Vokieti- 
3,826; Vengrijos — 8;

KARALIAI CHS, X. 19. 
(Elta). Gumbinės valdžios 
pirmininkas, papildydamas jau 
anksčiau išduotą krašto polici
jos įsakymą, Prūsijos žemės 
ūkio ministeriui sutinkant, 
naujai išduotu įsakymu už
draudžia įvežti mėsą mažaja
me sienos susisiekime iš Lie
tuvos kareivinėms, ligoninėms, 
prieglaudoms, viešoms virtu
vėms, kalėjimam^ ir panašioms 
įstaigoms, kaip ir mėsininkų, 
mėsos pirklių, viešbučių, pil- 
stytuvių ir valgyklų naminei 
ruošai.

DVYLIKA KALIMŲ PA
BĖGO.

CATLETTSBURG

YIOUNGST()WN, Ohio,
— Youngstown Sheet 

Tube kompanija skelbia, 
ateinančiais metais ji įs 
sianti South Chicagoj naują 
įmonę, kurios įsteigimas pa
reisiąs apie 5 milionus dolerių. 
Naujoji įmonė turės dvi batn- 
rėjas krosnių, bendrai 120.

9. and

LOS ANGELES, Gal., XI. 9. 
— Studio Mechanics Alliancc, 
—krutamu jų paveikslų studijų 
darbininkų organizacija, pra
nešė studijų savininkams, kad 
jei iki gruodžio 1 dienos nebus 
pripažinta unija, įvestos uniji
nės darbo sąlygos ir unijinė al
gos norma, bus paskelbtas 
streikas.

jos — 99;
Švedijos 
101; Ukrainos — 1; 
jos
Dancigo — 4; Graikijos

XI.
21; Rusi-’9. — Iš vietos Boyd kauntės 

kalėjimo pabėgo dvylika kali
nių, tarp kurių vienas buvo 
nuteistas iki gyvos galvos už 
žmogžudybę. Pabėgėliai ieško

mi. • -r

PREZIDENTAS .COOLIDGT) 
IŠVYKO J KANSAS CITY

VVASHINGTONAS, XI. 9.— 
Prezidentas Coolidge šiandie 
vakarą išvyks j Kansas City, 
kame Paliaubų dieną jis daly
vaus Laisvės paminklo atiden
gime.

Du žmones žuvo. Nuo- 
siekia apie 130,000 do-

( Britų seimas susirinko
LONDONAS, XI. 9. — Bri

tų parlamentas šiandie vėl su- 
s i rinko.

a darbininkai užmušti 
traukiniui užgavus 

troką
HOUSTON, Tex., XI. J). — 

Southern Pacific pasažieriniam 
traukiniui užgavus autotroką, 
kuriuo kuopa darbininkų va
žiavo j aliejaus rafineriją dirb
ti, penki darbininkai buvo už
mušti, o devyni pavojingai su
žaloti.

Chicagai ir apielinkei federa-1 
linis oro biuras šiai dienai pra-' 
našauja:

Iš viso 
stiipręlkas 
jas.

Vakar
maksimum 43*, minimum 28* 
Fahirenheito.

BAUSMĖ Už PERGARSŲ 
“AMEN” BAŽNYČIOJ

gražu, bet nešilta; 
žien(ių vakahj yė-

temperatūros buvo

FERGUS FALLS, Minn., 
XI. 9. -r Už garsiai pasakytą 
“Amen” bažnyčioj, kai kuni
gas baigė savo pamokslą saky
ti, parapijietis Arthuę Isaac- 
son buvo teismo nubaustas 25 
doleriais.

! Šiauliuose politinė policija | 
šiandie saulė teka 6:34, lei- iškėlė kvotą penkiems asme- 

džiasi 4:34 valandą. ~ M&nuo nims už priklausymą prie 
leidžiasi 8:5O< valandą vakaro. munistų organizacijos.

ko- Ii



NAUJIENOS, Chicago, m. 10, ’2G

Okupuota Lietuva
VARfiO METAISEIMININKĖMS kelrodis

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti paturi
mų pagerinimui Jos žinojimo atlikinšjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips* 

nuliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

KODYKLfi

Virimo Receptas
Daug yra įvairių receptų vadina

mų “doughnuts” Nekurie yra išpu
čiami kepamu pauderiu, o kiti mielė
mis. Paprasas “donatų” receptas, 
galima paįvairini pridedant cinamonų 
ar nutmego arba primaišant sėlenų. 
Tos barankos paprastai yra mažiau 
saldžios ir tankiai daromos supjaus
iant tešlą į šmotus trijų colių ilgio ir 
dviejų pločio, paskiau padarant ketu
ris colio didumo plyšius, sudarant iš 
tešlos kaip “pirštus”. Sekantis re
ceptas yra su sėlenomis ir bus labai 
skanus vaikams.

Nuėmimui rašalo plėtmų, pašlapink 
suteptas dalis šaltu vandeniu paskui 
uždėk oxalic acid.
vandenyje. ‘

Kamparo spiritas arba 
prašalins plėtmus nuo piano

Pirštai padaryti plėtmai ant ma- 
liavotų durų ar medžio galima nuimt 
šiltu vandeniu, sumaišytu su keliais 
lašais amonijos. Nuplauk Šatu van- 
deniu ir visai nušluostyk.

Išvalymui savo vaarinių cretoiv 
nes, pamerk juos j tirštą krakmolą 
tiek tirštą, kad audimas butų biskj 

I štyvas. Tada audimas iŠrodys kaip 
I naujas.

Išplauk tyrame

alkoholis 
klevišų.

Sėlenų Donatsai (Doughnuts)
puoduko All-Bran (sėlenų)

I šaukštas riebalų 
't puoduko cukraus
1 kiaušinis 

puoduko pieno
1 ’v puoduko miltų
2 šaukštukai kepamo paudei io
1 šaukštukas duuskos

> riebalas ir cukrų, 
jlaktą kiaušinį, sėle- 

pieną. Sumaišyk ir persijok

Grožės Patarimai

Dadėk gerai 
nas< ir 
sausus dalvkus ir sudėk į pirmą mi 
šinj. 
Išpiauk su donatsu pjaustytojo, 
rink taukuose giliame puode.

Virinės patarimai

Kočiok ant miltuotos lentos

šalčio skaudulius galima prašalint 
Itiianf tą vietą drūčiai pirštu kuo

met jie tik pradeda jaustis. Jeigu 
šalčio skaudulis pradeda išsiverst, iš- 
spausk kiekvieną šašuką prie krašto 

I' ir išeisk vandeni kaip tik pasirodo. 
Užtepk biskj zink ointmento ant 
skaudulio. Pamąstyk, kad ta išvaiz
dą gadinanti rona bus tik kelias die
nas. Nebus šašo nei negražaus išti
nimo. Niekad nepradurinėkit jokių 
šašų ant veido su adata ar kokiu ki-

I tu naminiu įrankiu nesterilizavę jo ir 
kokioneduokit įleist parafino arba 

kitokio medikaio dalyko į odą.

Kad geriau butu čiupinėti 
dėk į druskinyčią biskj rvžių

Kad geeriau butų čiupinėt 
laike valymo, padažyk piršt 
druską.

Niekados nenumesk senos duonos, 
reikia sunaudot pudingams, kim- 

padaryt truni-
Ja 
ainiams arba galima 
nius j gaminius.

Išlaikymui kopūsto 
laike virimo, dadėk žiugnj

N u ha 11 y m ui ai mond ų. 
i vielų sietuką ir įdėk 
į verdantį vandenį keletui 
Alrnondai paskui gaima nulupt 
be ieškojimo jų po vandenį.

Naminiai pisi gelbėjimai

Nuskaidrinimui misinginių 
Klemkų, nutrink parafinu uo r 
m<>, paskui nušveisk minkštu

Ypatiška sveikata
Žmonės kartais įgauna paprotį 

t as daktarą arba šaukt dajetarą gy
dymui tokio apsireiškimo, 
ma apenkt kaip ta patarlė sako: un
cija apsisaugojimo. Jei valgysit kas
dien tinkamą maistą retai jums rei
kės daktaro gydymui vidurių ligų. 
Sekantis patarimas gali pagelbėt 
jums pasirinkt gerai reguliuotą mais- 

zalios spalvos užlaikymui viduriu geroj padėtyj, 
kepamos I Kasdien reikia išnaudot kvortą pieno 

ant vaiko ir po puskvortę ant suau
gusio. Duok valgiui mažiausia vieną 
vaisių, dvejopas virtas daržoves (ša
lip bulvių ir komų) ir viena nevirtą 
daržovę kas dieną. Duok rupią duo
ną ir cielų grudų valgius — arba su
maišyk su sėlenomis ir grūdais. Vie
nas kiaušinis priduos dešimtą dalį 
galežies kasdien reikaingos kiekvie
nam, taigi duok kiaušinius įvairiais 
budais, vienus ir sudarytus į kiauši-

I nienes ir kitaip

žun

sudėk juos 
s i (>t ūką 
miliutų.

baltai

nu rų

ski-1

\ agykit mažiausiai du stalavus 
šaukštu.'. Kellogg’s All-Bran kasdien, 
prie bile kokio valgio. Jums patik., 
jų skonis ir apsisaugosit nuo vidurių 
užkietėjimo.

eit

urį gali

-.-Borden’s Evaporated Pienas ge
riausias pavaduotojas paprasto pieno 
arba Smetonos. Tiktai sumaišyk 
Borden’s Evaporated Pieną su lygia 
dalim vandens ir vartokit taip kaip 
iš butelio peną

Ar Jus Žinote, kad Kellogg’s ALL-BRAM 
Suteikia Pastovia Pagalbą Nuo Užkietiejimo?
Užketėjimas at!»ukiml kūdikių 
mintis. Padaro juos atsiliku
sius mokyklom darbe, lai yra 
pradžia svarbių ligų. kurios 
gali sekti lik dėjimas yra 
pavojinga liga, daugiau pavo
jinga negu jus ištikrųjų ma
note. Aps saugokit nuo pa
vojingų ženklų.

Kellogg’o ALL-BRAN suteikė 
pagelbą tūkstančiams todėl,kad 
jis yra ALL-BRAN. Štai kodėl 
Kellogg’o ĄLI.-BRAN yra re
komenduojama gydytojų. Jos 
išvalo žarnas ir atšviežinu jas. 
Lauk ė j mas pasidaro natura- 
lis ir reguliar s, nes jos vei
kia taip kaip pati gamta kad 

Z veiktų.

Jus negalit rizikuoti su jūsų šeimynos 
sveikata. Kellogg’o ALL-BRAN suteikia 
tikrą pagelbą jei valgysit reguliariai. Ne
duokit jiems pilių, druskų arba kitok'.ų vi
durių pravalnmtojų. Tas nepadarys jiems 
nieko gero. Jie nemėgsta jų. Jie labai 
pamėgs įiellogg'o ALL-BRAN. Net ir 
chroniškose ligosi* užkietėjimo, garantu<>- 
jama, kad suteiks pasekmes. Jeigu ne
pagelbės jūsų groserninka-s grąžins atgal 
jums pinigus.

Ar jusli še myna valgo Kellogg’s regu
liariai du stalavu šaukštu j dienų. Chro
niškuose atsitikimuose nu k ekvienu val
giu. Duokite jiems su pienu aiba Sme
tona sumanytų su kitur, virtais arba ne
virtais valgiais. Vartokit tuose recep
tuose. kurie yru išdrukuoti ant k ekvieno 
pakel.o. Neatidėliok it ilgiau, bet pra- 
dėk.’t šiandien Pas visu, groserninkus 
raudonuose urbn žaliuose pakeliuose. Bei 
tikrai žiūrėkite, kad butų Kellogg’s. ru
duodama visuose hoteliuo.-e r restaura- 
nuošė.

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponą mums šiandien su jusą vardu ir adresu

Malonėkite atsiųsti nian dykai 
sampebni pakol) jusą Kellvgg’o 
ALI.

H
IJItAN sykiu su in- 
cijomis mano kallx»je ir 
■iAkia ALL-BRAN dėl ne
sveikatos ir kaip aš ga- 

išvengti užkietėjimo.

Kellogg Company
Bnttle Creek, Michigan

Lithuanian

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
bai^uikys ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra suienkaini; 
cinką dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj nkelbhn< ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. •

NAUJIENOS,
173!) Sn Halsted SU Chicaro. Iii.

Garsinkities “Naujienose”

[Iš Švenčionių padangės]

Laukdami šių metų mokslo 
pradžios tikėjomės, kad bus 
lengviau su mokyklomis, bet 
labai apsirikom. Duota leidimas 
vos 32 mokykloms visoj apskri
ty, kur gyvena dešimtys tūks
tančių lietuvių. Apie 20 mokyk
lų uždrausta ten, kur jos gyva
vo pereitais metais. Tos 32 pri
vatinės mokyklos leistos tose 
vietose, kur nėra arti lenkiškos 
valdiškos mokyklos. Bet ir į to
kius sodžius atsiųsta lenkų mo
kytojų, kuriems pavesta prižiū
rėti lietuviškos mokyklos, o 
tiksliau pasakius, šnipinėti, lo
kių “prižiūrėtojų” .jau susilau
kė Hieškutėnai ir Kekučiai, Cei
kinių valsčiuj. Nors po vieną 
vaikų teturi, bet sėdi savo “at- 
sakomingose” vietose ir rodos 
sėdės, nors pas juos niekas vai
kų neleistų. Žiūrės, kaip galėtų 
prikibti prie lietuvių mokyklų 
ir mokytojų. Mat reikės patei
sinti. už ką mokinių neturėda
mi ima algą. Jie žino, kad šie
met išsėdėję su vienu vaiku ir 
prikibę prie lietuvių mokyklos, 
kilimet jau turės tik savo mo
kyklą, nes lietuviškos jau ne
bebus leista. Iš šalies žiūrint 
aiškiai matyti, kad lietuvybė 
norima smaugte pasmaugti, šie
met daug lietuvių mokytojų, 
kad ir turinčių pakankamai 
mokslo ' jau atstatyta, žinoma, 
tik dėl to, kad yra tikri lietu
viai. Tėvai labai aimanuoja ir 
nežino kas daryli: verčia vai
kus leisti j mokslą, o mokyklų, 
kokių tėvai nori, neduoda. Su 
vadovėliais taip pat labai sun
ku. 'I'ėvai pirko, leido pinigus, 
o šiemet valdžia ėmė ir uždrau
dė juos vartoti. Tėvams vėl nau
jos išlaidos.

Kalti ir mes patys. Kenčiame 
vargą ir tylime. Taip rodos, 
kad pas mus visa geriausia bu
tų. Jeigu ką skriaudžia, tai bi
jo net į laikrašti pranešti. Ne 
taip daro tie patys lenkai, kai 
atsiduria svetimoj valstybėj, 
štai N. Lietuvoj jie turi val
džios aprūpintų mokyklų, o dėl 
to dažnai triukšmą kelia, kad 
juos, girdi, skriaudžia. O mes 
tik mokame dejuoti. Bepigu 
mus ir slėgti, nes mes jungą 
velkamo tylėdami. Ir apie mu
sų vargus ne tik nežino tolimes
nis pasaulis, bet ir musų pačių 
broliai.

O juk musų vargai siekia vi
są musų gyvenimą, štai vals
čių (gminų) tarybos. Sėdi ten 
mums svetimi žmonės; kai kur 
įsispraudžia musų atamelos 
“ugodoAvcai”, kurie valdžiai 
stengiasi įtikti musų galvon, 
štai jų šeimininkavimo pavyz- 
dis. Nutarė jie kelius laisvi i 
vadinamojo “šarvarko” bildu, 
kas reiškia, kad kiekvienas 
žmogus turi pats taisyti kelią. 
Žinoma, ponams tatai labai pa
tinka, bet ūkininkams skriauda. 
Mat ar kas turi žemės daug ar 
maža ar ir visai neturi, verčia
mas eiti kelio taisyti iš eilės. 
Tiems, kurie turi daug žemės 
tatai labai patinka.

Kaip ištik rujų išeina su tais 
ša r va r kais bus matyli iš šio 
pavyzdžio. Iš Švenčionių į Cei
kinius einančio vieškelio Šven
čionių valsčiui tenka 7 kilomet
rai, iru tai vis per ponų laukus: 
2 kilom. K. t kilom. tarybos 
nariui B. 1 kliu, valdžios miš
kų urėdijai ir tik 3 kini. -- so
diečiams. O taisyti varomi vie
ni patys sodiečiai. Prie to diy 
reikia pridurti, kad išvardytų 
ponų kelias menkiausias. Kodėl 
.tokią baudžiavą įvedė, žmonės 
negali suprasti, juo labiau kad 
yra renkami tam tikri kelių mo
kesčiai (“podatek drogowy”). 
Ir tos grįžusios kitame pavida
le baudžiavos našta labiausia 
užgula vargdienį • sodietį, štai 
kokią “lygybę” lenkai 'įvedė: 
kelių taisytų siunčia visus varg
dienius, o žemę vieni patys val
do.

Šiemet prie visa ko prisidėjo 
dar nederliuj. Duonos nėra, o 
ir skatikas sugriebti nėr iš ko, 
mat jokių darbų nėra. Daug

Ar Jus Mėgstate Gerą 
Puoduką Kavos?

Tai pabandykit Borden’s Evaporated Pieną 
savo kavoj kitą sykį. Jis suteiks kavai skir
tingą skon| negu bile kas kitas ką bandėt iki 
šiol. Jūsų šeimyna džiaugsis gerdama ją. 
Borden’s Evaporated Pienas padaro kavą 
daug geresnę. Tai yra todėl, kad jis yra rie
bus karvių pienas. Pastebėki t jo riebią Sme
toną, kaip pilat iš keno.
Borden’s Evaporated Pienas taipgi padaro gardžias , 
sriubas, keksus, pajus, prieskonius, Saločių košelės, 
sosus> ir visus kitus receptus kur pieną arba Smeto
ną reikia vartoti. Borden’s Evaporated Pienas su
teikia kiekvienam receptui riebumą, kas yra reika
linga kad padarius jį gardžiu. Tiktai Borden’s ke 
nas suteikia jums tokią rųšį. Pabandykit jį į savo 
kavą ir pažiūrėkit skirtumo.

Borden’s Evaporated Pienas yra išdirbinėjamas la
bai geroje priežiūroje. Tai yra pienas nepaprastai 
augštos vertės. Amerikos šeimininkės visuomet 
mėgsta Borden’s. Groserninkai žino tai ir visuomet 
laiko pas save užtektinai jo ir teikia savo kostume- 
ržams tą žinomą Evaporated Pieną.

Duona Mėsa
Saldainiai Košelės
Žuvis Pajai

KUPONAS
Pudingai 
Sosai 
Sriubos

Vardas

Adresas .....o.. Lithuanian

THE BORDEN C’OMI’ANY
Borden Building, Nevv York

Viešas Pakvietimas 
Del Kunigy 

Seredoj, Lapkričio-Nov. 
10 d„ 1926 m.

LIET. LIUOSYBĖS SVET., 
I1th ir 49th Ct., Cicero, III.

Nuo 7:30 vai. vakare
Atsibus svarbios paskaitos iš Šven

to Rašto, temoje: Musų Viešpaties 
Sugr|žimas! Ta linksma žinia. Priva
lo girdėti visi krikščionys, o ypatin
gai kunigai, nes jie yra žmonių mo
kytojai, todėl ant' jų guli didelė atsa
komybė. Ezekelio 33:8—7. Matydami 
musų pareigą, širdingai kviečiami, ne
tik kunigus ir visokių pažvalgu mo
kytojus, bet visus žmones be skirtu
mo. Vietos užteks visiems. Rengia ir 
kviečia
Tarptautinis Biblijos Tyri
nėtojų Susivienijimas

Įžanga liuosa. Nėra kolektų

Jeigu turi pus
tas slogą arba 
skausmingą nu- 
sišlapinimą mė
gink '

SANTAL 
MIDY

Parduodama vi
sose vaistiny- 
čiose. Greitai

skausmą.

kam neužteko sėklos žiemken
čiams javams, nebekalbant apie 
pavasarį. O kur dar kitų metų 
tugiapiutė? Nederliaus suprati
mui duosiu pavyzdį. Valako že
mės ūkininkas pereitais metais 
supiove 36 kapas rugių ir 10 
kapų kviečių, o šiemet tik 10 
kapų rugių ir 5 kap. kviečių, 
bet ir grudai 
žiau brendę. 
derlius buvo 
metai visai 
ypač kad iš 
nieko neliko.
mokesčius,
kos, druska, šviesa, ūkio įran
kiai taisyti ir tt. O jeigu ką 
dą^r liga ar kokia kita bėda su* 
spaudė, tai jau visai galas. Jo
kių pašalpų iš niekur nematyti 
ir negirdėti. ■—DJis.

pernai 
bet šie

šiemet daug ma- 
Nors ir 

menkas, 
žmones pakirto,
pernykščių metų

Verčia mokėti 
reikia pirkti mal-

ATSIMINKITE
Borden’n Evaporated Pienai, 
yra du syk riebesni, negu pa
prastas pienas. Jųa turit var
toti pu»f vandeni, ir pusė 
Evaporated Pieno jeigu norit 
jj vartoti kaipo paprast* pie
ną. Jei turi savo receptą kur 
reikia vartoti smeton,, varto
kit tiek pat Borden’s Evapo
rated Pieno, nes jis atsako 
Smetonai.

Mažas 
Kenas 
6 unc.

DYKAI
100,000 moterų nuolatoH pri- 
Hiunčia mum. naujun reccptua 
hu Borden’s Evaropatcd Pienu. 
Jeigu jųi, norit žinoti kaip 
paaidaryti tuos (vairius recep
tus su Borden’s išpildykit ku
ponų pažymčdamos kokių re
ceptų jums reikia, ir prisius- 
kit muniH.

Didelis
Kenas

16 unc.
^nsweeteneo

EVAPORATED
MILK

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663

I<3 reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
ną įsigykite naują, didelį, gra
žy, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su prl- 
siuntimu 75 centai.

* NAUJIENOS 
1735 Sau Halsted St » 

Chicmfft, Hl.

DAINOS
Del keturių balsų 

SminKtos L. Erendno

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vienų šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suraminto j a ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmesi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limų jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
*iuntimu $1.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

"NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS"
1739 So, Halsted St.

Chicago, III.
--------„ ... .......... II

Baltijos Amerikos Linijos
Kalėdos 

LIETUVON

“Estonia” Gruotl, 7 dieną
Važiuokit visu keliu vandeniu
, j pačią

KLAIPĖDĄ
per laisvąjį Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181 

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirium

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
j bendrovę:

Bailio America Line, Ine.
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. S., Minneapolis, Minn.

< TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Rcliance, Albert

Ballin, Deutschland 
lląnihury • 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Clcveland, VZe.stphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

$nAHis new yor- 
/įS '!ko iki KAU
LU v no IR ATGAL

Plūs T. S. Revehue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del p^rmito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hanibuirg Aifcncai* £iue
United American Lines, Ine.

General Agents
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Importuotos
PLUNKSNOS

Parduodamos pas

Beck’s Dept. Store
3323-25 So. Halsted St.

Chicago, III.
Geros rųšies baltos .plunksnos ran
komis suplėšytos.* Žąsų plunksnos 
svarui ......................  $1.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, su
maišytos su pūkais ............... $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Neperleidžįanti plunksnų jpilai. 
specialiai jardui ......................  39c

Sampeliai ant pareikalavimo

VALET

AiitoStrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

Jau atėjo Kultūra No.
9. Kaina 45c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
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! KORESPONDENCIJOS
Lawrence, Mass

R< pul.likonams nusisekė ge
rinus. negu demokratams, nes 
šie pataikė j skaitlingą 1.. I’. 
Kliubo susirinkimą.

Bet‘susipratę darbininkai ne
privalo balsuoti nė už demokra
tus, nė už republikonus, o bal
suoti lik u/. Socialistą Partijos 
kandidatus, kurie gina 
larbininku reikalus, 'lik 
na kodėl vietinė LSS (ii
na nepakvietė socialistu kandi
klių pakalbėti, kurią čia rau
kusi visai netoli, kaip tai Ha- 
/erhill ir Amesbury, Mass, ne
galiant jau Bostoną. —J. S.

3. Smarkus kosulys
4 Karštis- . /
5. Vėmimas
0. Raudonos ir ašarotos akys.
Ką molina gali daryti, kad 

neleidus tiems simptomams plė
totis?

I. Pašaukit gydytoją, kuomet

NAUJIENOS, Chicago, PI.
skauda gerklę. Nieko nelaukti.

2. Neprileisti kitu vaiku prie 
to, kuriam gerklė skauda ar tu
ri koki išbėrimą.

3. Nepriimti jokiu svečią 
(ypač vaiku) j savo namus, jei 
tavo vaikas turi bent vieną iš 
yiršminėtu simptomu. [FL1S].

dėmu kratų partijos lietuviu

Rimuose (plakatuose) buvo gar
sinta šie kalbėtojai: demokratą

“Dari minko”

kas. Bostono aptiėkmius 
Šidlauskas, Dr. Budreckas 
\ it finis Dr. Mikolaitis.

Atėjus paskirtam laikui, kai

\V. A. (iastono, kal
simus. Nemok ėdamas

dinėjo, kad dabartinis imi- 
jos Įstatymas yra nevykęs 
labiausia lietuviams yra 
ūda, kad tik apie 3OO Ne

legali Įvažiuoti i metui 
i šią šalį ir agitavo Kal

Antras kalbėjo K. Šidlauskas 
'I rečius kalbėjo D. \V. Makotą

ras, smarkus advo 
aipgi nurodė, ka<

1 \ inai ir reikia juo*

būvi tai žmonės nekilo

namo, k a 
kalbėtojui.

ne>magum<

pirmą kart:
Bt >t( n > apielinkės lietuviai da 
Ivvauja politikoj, tai ir lokio 
prakalbto buvo pirmos. Šulė 
I ai betoj u sąrašo, kuris buvt 
garsintas, tai žmonių buvo vi 
sai mažai, nors ir buvo skeli) 
ta bažnyčiose. Jas parodo, kai' 
I .n \\ renec’o lietuviai šios šalies 
politika da mažai įdomauja.

Spalio 29 d. atvvko iš Bos

ragino

ii advokatas F 
ir J. Adomavi 
demokratus ii 

už republiko
mis. Jie nurodinėjo, kad “Klai
vybę” ii imigracijos suvaržy 
mą įvedė palvs demokratai: 
.sakė, kad di m< kratų partija su 
sideda iš katalikų airišių ir jie 
mums, lietuviams, nieko r»e,£»al 
duoti; \iska, Ra demokratai ga- 
Ii mums duoti ir duoda, tai ka' 
mes pastatom bažnyčią, tai ai 
ilsis vyskupas ją pašventina

Reikalaukite .šio

Šviesus, Tamsus 
Tonikas

— Visur! Pirkit jį pa» 
KruMerniuką — delikatesen 
aiba tclefonuukit

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

nuo pleiskaną

musu 
ne/.i- 
kuo-

Grand Rapids, Mieli

ytą pastarųjų metų socialisti- 
lis judėjimas buvo apmiręs. 

Nors visgi yra keli tos 
įrangai, kurie ir palaike 

51 kuopą. Tečiaus kuopa 
veikimo nė politikoj, nė 
iniame darbe neparodo, 
ik duokles užsimoka,
iuonos nariai taip apsnūdę? 
viek man žinoma, prie pala i k y- 
no šios kuopos daugiausia dar
ia vosi ir darbuojasi A. K., bet 
is yra lėto budo, o kiti nariai 
ur būt yra kiek apsileidę. ,

jokio 
kultu

vių n 
Kodėl

tanids 
cnus

alima 
irbti.

bėtu vią kolonijos dir- 
saulė gerai įkaitino ir 
pradėjo vysti, taip kad 

j tuos dirvonus Įeiti
Nekurie “komunistų” 
jau pradeda logiškai 

nedrysta stoti 
ir dirbti nau-

rotauli, tii< dar

ingą žmonijos gerovei dalbą, 
'odei kviečiu visus šio mii'ste- 
o vienminčius suremti pečius 
• sutverti Lielilvią Darbinin- 
u Literatūros D r-jos kuopą, 
lamui, kad pasekmės butų ne- 
’ogos, nes ant kiek man teko 
atirti, dauguma ALDU) narių 
usiskimdžia, kad jiems jau nu
bodo “komunistų” šlamštai ir 
i amžina agitacija už rrrevo- 
uciją. —Tėvo Simus.

Sveikatos Dalykai
MOKYKLOS LAIKAI IR JŲ 

ATSAKOMYBĖ

Mokyklos dienos atneša atsa- 
komvbc molinoms ir tėvams ir 
vgiai vaikams ir jų mokyto- 
>ms. Taip kaip biznyje sergan- 
s vyras ar moteris negali dirb- 
gerai, taip ir mokyklose val

as, kuris nėra tvirtas ir svaj
as, niekuomet negalės žengti 

’irmyn. Vaikai ir mergaitės, 
urių |tėvai auklėja sveikais 
apročiais, tik jie tegalės turėti 
ukščiausius laipsnius moksle.
Ant molinų puola atsakomy- 

ė apsaugoti mažus vaikus nuo 
isų ligų. Apsaugojant ir tėmi- 
int visus pirmutinius ženklus, 

‘nolina gali daug prigelbėti su
laikymu i visų taip vadinamų 
vaikų ligų, kurios greit pasiro
do, kuomet vaikai pradeda mo
kyklas lankyti.

Ką tai reiškia “apsaugoti”?
Yra keturi patarimai, kurių 

kiekviena motina turi laikytis.
1. Vaikai turi pavalgyti gerus 

'usryėius prieš išėjimą mokyk
lon.

2. Jiems turi būti duodama 
užtektinai laiko valgyti, kad ne
nurytų gerai nesukramtyto val-

3. Turi dėvėti grabužius pri- 
taikintus orui. Turi turėti “ka- 
liošius”, kuomet lija, ir tam 
tikrą apsiaustą apsis-augojimui 
nuo lietaus, lygiai kaip šiltą ap
siaustą kuomet šalta.

4. Turi užtektinai anksti ei
ti miegoti, kad gautą dešimts 
valandų miegoti. Beveik visas 
vaiką ligas galima tuojau pa- 
tėmyti, jei tik motina tėmys 
“pirmus ženklus”. Beveik visi 
vaikai parodo vieną ar daugiau 
ženklą, žemiau pažymėtą, ir tu
ri būti laikomi įtaruje ir žinią 
reikia mokyklai duoti.

Pirmi ženklai:
1. Išbėrimas
2. Skaudanti gerklė

VAIKAI
VERKIA
JOS

i' UU Net Contenb 15 F lok) Prachnt 
J i ic ——

CaštoriA
Kuomet Kūdikiai Skundžiasi

CASTOria
aLCOHOL- JPER.CČNR 

AVc^vlable Pt»patjtionfcrA« 
similalu^lh* lood lly R‘<uU 
Imt I he Stomarts and

Thereby PromotM Di$<estion 
Chferfulncs«andR«slConuii” 
neither Opium. Morphine no» 
Mineral NotNarcotic

1 
kiti

Į '

A helpfulR«medyfor 
Constipationand DiarrhoM 

and Feverlshness and
I.ossofSleep 

resultml thertfrom mlnianty

išreiškia skausmą, nepatogumą ar
ba negerą aprengimą dėl* jo nor
maliu stovio sveikatos ir smagu
mo. Būna trumpas aštrus ii- irito* 
jautis verksmas. Kuomet būna-ne
ramus, nuolat besukąs galvą arba 
visą savo kūną, baugus. Tais ar 
panašiais budais kūdikis pasako 
jums, kad kas nors su juo yra ne
gera. Daugelis motinu žino, kad 
su jo viduriais kas nors yra. arba 
skilvis neveikia gerai, yra priežastis kūdikio kentėjimą. Pa
šaukimas gydytojo ateina pirmon mintin, bet pasitaikius ko
kiems sutrukdymams, turėtumėt turėti pas save saugias gy
duoles kaip antai Fletcher’s Castoria.

Castoria yra vartojama dėl kūdikiu ligą jau virš 30 metą 
ir' šeimynos gydytojai yra pripažinę, kad tai yra nepalygi
namai geros kūdikių gyduolės, nes jos nieko nekenkia ir su
teikia geras pasekmes.

Atsiminkite štąi ką: Castoria yra vien tik kūdikių gy
duolė, ir negydo visus šeimynos narius. Kas pagelbsti jums, 
gali būti pavojinga, jeigu duesite tą patį kūdikiui.. 
Kad apsisaugojus imitacijų, visuomet žiūrėkite parašo

(’has. Ii. Fletcher
Patvirtinti nurodymai ant kiekvieno pakelio. Gydytojai visdr reko
menduoja jas. . .

rnėce^AUR co NtvjrrofiH

HOP FLAVOR^

Biidweiser
TIKRAS APYNiy-SALYKLO SYRUPAS

Su Budweiser Tikrų Apynių Sa
lyklus Syropu jums krautuvnin- 
kas duoda vienatinės rųšies 
dovaną, vertą gauti. Jis duoda 

J kitus viršijantį produktą! Tai 
yra 100% gryną ekstraktą pa
rinktų žieminių miežių — ku
riuose absoliutiškai nėra jokių 
priemaišų, šiukšlių, ar pridėčkų! 
Jo skonį sudaro geras mišinys 
Saazer importuotų ir parinktų 
vietos apynių! Pilni 3 svarų 
kenai!

ANHEUSER-BUSCH
• ST. LOUIS

Western Sales Corporation
> Dittributors Chicago, III.

Pirkite nuo 
savo groser- 
ninko ar kai
myno pirklio

■ ......................... . ...... 1 ' •—

Rusiškos ir.Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
3514-16 Roosevelt Rd.

Arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

j 15 minučių
Kropas paprastai atsiranda staigiai 
— vidurnakty — be persergėjimo. 
Bukit prisirengę pravalninti pavęjin- 
gai užimtą gerklę tuojau. Turėkit 
pas save šias gydytojų užrašomas 
gyduoles kurios suteikia pagelbą j 
15 minučių — be vėmimo. Vartoja
mos milionuose na/nų per 35 metus. 
Greičiausiai žinoma pagelba nuo Ko
sulio, Slogų ir Užkimbančio Kosulio. 
Jei turit; vaikų, nusipirkit šias išban
dytas gyduoles — Dr. Drake’s Gless- 
co — nuo savo aptiekoriaus. Tiktai 
50c butelis.

Tel. Lafayctte 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms paturimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNiEVICZ-ViOIKIENE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Deni istas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Telefonas Boulevard 7171

Res. Telefonas Hemlock 2615

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A.R.BLUMENTHAL

()|>temestrist
Tel. Boulevard 6487
1619 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Baigusi akuše
rijos kolegijų: 
ilgai praktika
vusi l’ennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži-> 
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose; prie: 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

aku š®ė
Naprapat h

Dr. N.’Žukauskas
3219 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare
Tel. Boujevard 0313

Už dykų pa
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tęs, o rasite pa 
geibų.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South IJalsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATĄ S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

I.. ............................... ■'

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEK

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavltt St.
Telefonas CanaI 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Setedoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 
NedSlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St, Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

3.

5.

Tel. Deaiborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

(’.or. WashinJgton & Clark
Namų Tel.: Hyde Parit 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Teiephope Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 531 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S’. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenne 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais: Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6’9. Ned. iki 1-mai. . Prirengia 

visokias legaliSkas popieras.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
* . •h’ '*y " * *

Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie- 

• nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po
Pasiimantiems iš ofiso po.........

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

. 80 centų 
75 centus

Chicago, III

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKI ŠERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

DR. G. SERNER 
(ŠURNAS)

Vai. nuo 10 ryte iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 1

L Tel. Boulevard 7679
i 3265 S Halsted St 

2-ros lubos

»DR. HEUZMAN
-Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li- 
<as vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
ekius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS' Nuo 10—12 pietų 

ir nuo C iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

8110. Naktj
South chore 2288
Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

Ofiso Tel. Boulevard 96911 
Rezidencijos tel. l)rexel 9191

Dr. A. A* Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vynškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

das ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8200
Jllllll.im I I I IIUMI. ■■■■ ... ■!! <

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858
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by the Lithuanian Daily Newa Pub. į 
Co. Ine.

Edttor P. GRIGAITIS
1739 Roatb Hahted Street 

Chicago. III.
Telephone Rooaevelt 8500

Subscription Ratest 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
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Entered as Second Claes Matter 

March ?th, 19U. at the Post Office 
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DARBO PARTIJOS NIEKINTOJAS LLOYD GEORGE
• ••••• \
• • • e e e

ANGLIJOS LIBERALIZMO BANKROTAS
ii i. 1 ii 12 H

KLASIŲ TAIKYMO PARTIJA
• ••••• 
e e e e e e

TARP KŪJO IR PRIEKALO

Prieš kokius trejus metus Anglijos liberalų vadas, 
David Lloyd George, nesiliaudavo tvirtinęs savo' kalbose 
ir straipsniuose, kad Anglijos socialistai neturį gabumo 
valdyti valstybę.

Nuo to laiko Anglijos premjeru jau buvo socialistas 
MacDonaldas, o šiandie liberalu partija teturi vos apie 
penkias dešimtys atstovų parlamente, ir gabesnieji tų at
stovų jau bėgu iš liberalų partijos ir dedasi prie konser
vatorių arba darbiečių. Neužilgo Lloyd George’o vado
vaujamoje partijoje tu r būt nebepaliks nė tiek žmonių, 
kiek reikia ministerių kabineto sudarymui.

Kodėl Anglijos liberalizmas bankrutuoja? Todėl, kad 
jisai nežino, kaip išspręsti tuos opiuosius klausinius, ku
rie šiandie stovi prieš Anglijos visuomenę.

Liberalai Anglijoje nebuvo grynai kapitalo partija. 
Kapitalo reikalus ginti Anglijos valstybėje jau senai ėmė 
dvarininkų atstovai, konservatoriai. Anglijos lordai, mat, 
nesitenkino aukštais titulais ir dvarais, bet dėjo savo is 
žemės nuosavybes pasemtus turtus į prekybą, į bankini 
biznį ir j pramonę. Virsdami kapitalistais, tie lordai da
rėsi ir politikoje ne viduramžių sistemos (feudalizmo), 
bet kapitalizmo tvarkos šalininkai. Jų partija, konserva
toriai, yra savo esmėje tikra kapitalistinė partija. >

Liberalai gi stengėsi ginti reikalus ir kapitalistų, ir 
vidutinės bei smulkiosios buržuazijos, ir darbininkų. Bet 
šitų visuomenės sluoksnių reikalai yra nevienodi, ir jei
gu liberalams per ilgą laiką sekėsi palaikyt tokį margą 
mišinį savo partijoje, tai tik dėl to, kad jie vengė aiškaus 
atsakymo į bet kuri svarbesnį visuomenės klausimą.

Liberalai buvo stiprus tuo, kad jie mokėjo taikyti 
priešingas klases, vesti jas kompromiso keliu. Bet visuo
menės gyvenimas nevisuomet tuo keliu eina. Kartais su
sidaro tokia padėtis, kad viena klasė griežtai stoja prieš 
antrą ir nenori nusileisti. Ką tokioje padėtyje gali dary
ti liberalai? < a t

Tokioje padėtyje jie negali nieko. Jeigu jie rems vie
ną kovojančią pusę prieš kitą, tai jie bus tam tikrai sa
vo pasekėjų daliai “išdavikai”. Jeigu jie nerems nė vie
nos pusės, tai jiems paliks tiktai sudėjus rankas* ant kru
tinės žiūrėti į tai, kas dedasi, arba dejuoti.

Faktinai, tie gyvenimo keliami susirėmimai tarpe 
priešingų klasių ir vertė Anglijos liberalus vaidinti tai 
“išdavikų”, tai pasyvių žiūrėtojų rolę. Ir to rezultate jie, 
viena, laikui bėgant pražudė daugelį savo buvusiųjų ša
lininkų; antra, neteko pasitikėjimo plačiosios visuomenės 
akyse.

Didžiausias smūgis liberalams buvo atkritimas nuo 
jų darbininkų. Anglijos darbininkai jau apie šio šimtme
čio pradžią ėmė organizuotis politikoje skyrium. Iš tos 
organizacijos toliaus kilo Darbo Partija. Paskui, didžio
jo karo metu, ta partija priėmė ir visai atskirą nuo libe
ralų programą.

Suprantama, kad programas darbininkų partijos, 
pasifiuosavusios nuo buržuazijos įtakos, gali būt tiktai 
socialistiškas.

Taigi Anglijos liberalizmas gyvenimo eigoje ne tik 
neteko keleto milionų savo buvusiųjų rėmėjų, bet iš tų 
atsimetusių nuo jo žmonių susidarė nauja priešinga jam 
pajėga. Ir ši naujoji pajėga pasirodė daug pavojingesnė 
liberalams, negu senieji jų oponentai, konservatoriai.

Anglijos Darbo Partija turi programą: ji siūlo pa
keisti dabartinę kapitalizmo sistemą socializmu. Konser
vatorių partija taip pat turi programą: ji stoja už palai
kymą ir tolimesnį vystymą dabartinės kapitalizmo tvar
kos.

O ką siūlo kraštui liberalai? Nieko. Jie nori, kad bu
tu patenkinti ir kapitalistai, kurio traukia naudą iš da
bartines visuomenės sistemos, ir darbininkai, kovojantys

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metama ..........     $8.00
Pusei metų _________  $4«00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mšnetiama .... „......  1.60
Vienam mAneaiui —___  .7b

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .—....... —.............. 8c
Savaitei ........   18c
Mėnesiui ..........—.....  75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ................................ 3.50
Trims mėnesiams —.................. 1.75
Dviem mėnesiams —.................. 1.25
Vienam mėnesiui . .....—....... — .75

Lietuvon ir kitur uteieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams ..............................  $8.00
Pusei melų .................................. 4.00
Trims mėnesiams ..............  2.0<
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

už socializmo įvedimu. Ir, žinoma, jie nepatenkina nei vie
nų, nei antrų.

Tarp kūjo ir priekalo atsidūrę, liberalai tolyn Vis la
binus silpnėja ir nyksta. Jiems jau vargiai lemta kada 
nors prieiti prie valdžios vairo, — nežiūrint to, kad jiems 
vadovauja “pats” David Lloyd George.

Apžvalga
KUNIGIŠKAS IŠMANYMAS

Kai Chicagos Marijonų or
ganui pritruksią amunicijos 
savo “idėjų tvirtovei“ ginti, tai 
jisai pradeda rašyti apie Gri
gaitį ir jo brolius. Pavyzdį sa
vo “publicistikai” to organo ve
dėjai, matyt, ima iš kaimo mo
terėlių, kurios savo ginčus pa
prastai baigia asmeniškais “ba- 
gaslo vijimais“: tu šiokia ir to
kia- še tau špygų po nosiai.. *

Išmokęs vesti polemiką nuo 
tų liežuvingų moterėlių, Marijo
nų organas stengiasi pamėg- 
Ižioli ir ypatingas jų cnatas. 
lisai meluoja “ir liežuvį užrie
čia“, prasimanydamas, kad 
‘Naujienų’” redaktorius dangs- 
tąsis “vargšo vardu“. “Naujie
nų” redaktorius to nedaro, ir 
iam visai nėra reikalo tai da
lyti. Biednystę socialistai ne
laiko dorybe; todėl biednyste 
jie nesigiria įr jos neskelbia. 
Ktvirkščiai, jie ragina darbinin
kus kovot už tai, kad biednys- 
tė butų panaikinta.

Šios gadynės socializmas yra 
ie ubagų, bet darbininkų socia- 
izmas. Ubagų socializmą skel

bė pirmieji krikščionys. Bet da
bar jau ir tie, ką dangstosi 
‘krikščionybės“ skraiste (pav. 
‘Draugas”), j tos rųšies socia- 
izmą nebetiki. Jeigu jie tikėtų, 
tai jie ne kovotų už “svieto 
narnastis”, bet gyventų urvuo
se ir vaikščiotų basi ir nuogi.

PAIKA AR MŪŠIŲ PALIAUBA?

Pirmosios sovietų agentūrų 
paskelbtos žinios apie opozici
jos pasidavimą Stalinui, Rusi
jos komunistų partijoje, davė 
publikai suprasti, kad la opo
zicija esanti visiškai sutriuš
kinta ir kad partijos centro pa
darytoji su ja taika esanti la
bai panaši i Versalį. Bet lik-ką 
dėjusieji iš Europos laikraščiai, 
kuriuose paduodama smulkes
nių pranešimų apie santykius 
sovietų diktatūros aparate, ro
to, kad tai ne visai tiesa. Opo
zicija Stalinui buvo priversta 
nusilenkti, bet 'ji nepasidavė 
galutinai. Susitaikymas, kuris 
tapo pasiektas prieš pat konfe
renciją Maskvoje tarpe kovo- 
ancių partijos srovių, primena 
greičiaus “mūšių paliaubą“, ne
iti laikos sutartį.

Maskva yra palinkusi visuo
met pusti i pergales trimitą, 
bet šioje frakcijų kovoje ir ji 
pati turėjo viešai prisipažinti, 
kad jai teko eiti į kompromisą. 
Oficialiam sovietų pranešime 
įpie opozicijos pasižadėjimą 
’aikytis partijos “disciplinos” 
sakoma, kad opozicija išpildė 
tiktai “minimumą” to, kas rei

[Pacific and Atlantic Photol

Peggy Lamont, kuri laimėjo Anglijos gražiausių moterų 
kontestą. Ji yra londomete.

kalinga partijos vienybes išgel
bėjimui. Kad taip iš liesų yra, 
matyt iš opozicijos- pareiškimo, 
kuris prasideda šitokiais žo
džiais:

“14-am Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos kongrese 
ir po jo musų nuomonės ne
sutiko su kongreso ir Cen- 
tralinio Komiteto daugumos 
nuomonėmis visoje eilėje 
principialių klausimų. Savo 
pa žvalgas mes išdėstėme ofi7 
daliuose dokumentuose ir taip 
pat kongrese, Centralinio 
Komiteto plenume ir Politi
niam Biure. Mes ir šiandie 
tebestovime tų pažvalgų pa
grindu...”
Vadinasi, opozicija savo skir

tingų nuo centro komiteto dau
gumos nuomonių neatsižada ir 
ji žada už tas nuomones to
linus vesti kovą su centru. Ji 
prižada tiktai nevartoti “frak
cinių metodų” kovoje su centru, 
t. y. neorganizuoti savo šalinin
kus į atskirą frakciją partijoje.

šituo prižadu Stalinas turėjo 
tuo tarpu pasitenkinti. Jeigu 
jisai butų reikalavęs daugiau,, 
tai opozicija butų pasipriešinu
si ir jam butų lėkę mesti ją 
lauk iš partijos. Bet išmest Zi- 
novjevą, •Kamenevą, Trockį ir 
kitus tai reikštų viso pasaulio 
akyse pastatyti bolševizmo 
priešų padetin kuone visus pa
sauliui žinomus bolševikiško 
perversmo vadus! šitokio žinks- 
nio ir pats Stalinas pabūgo.

Antra vertus, ką butų galė
jus tolinus daryti opozicija, 
jeigu ji butų1 atsisakiusi eiti į 
kompromisą su centro komite
tu? Centras butų turėjęs tuo
met ją pašalinti; bet pašalin
ta iš partijos - opozicija butų 
netekusi galimybės teisėtai 
veikli.

’l'aigi ir vienai ir antrai pu
sei teko laikinai padėti ginklus, 
padaryti “musių paliaubą“.

Aišku, kad iš šitos- paliaubos 
laukt pastovios taikos negalima. 
Nesvarbu, ar prieš Busijos ko
munistų diktatūrą pakels gink
lą vėl tie patys jos oponentai 
komunistų partijos viduje, ar 
nauji žmonės. Neužginčijama 
yra tai, ka4 kova tarp diktato
rių ir jų priešų turės kilti iš 
naujo. Diktatūra Rusijoje yra 
atgyvenusi savo laiką, todėl 
ankšeiaus ar vėliaus- sąlygos 
4urės pagimdyti josios duobka
sius. *

Įdomu, beje, pažymėt, kad 
tarpe nusilenkusių Stalinui opo
zicijos vadų iki šiol nėra pasi
rašę po “atgailos pareiškimu” 
nei Krupskaja (Lenino našlė), 
nei Karolis Radekas.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nmiiieinu kabletzmmu

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrx
M ' * '

Apie Įvairius Dalykus
Kaip Monaco valstybė 
atsikratė nuo žmogžu- 

dos paskirdama 
jam pensijų

Monte Carlo miestą*.—Monaco 
kunigaikštystė.—Piliečio Ray- 
mande prasižengimas.— Teis
mas. — Negalėjimas teismo 
nuosprendžio įvykinti.—Nuo
sprendžio permainymas. — 
Keistas kalinys.—Paskyrimas 
kaliniui pensijos.

Monte Carlo yra plačiai ži
nomas miestas pasaulyj. Jis yra 
žinomas tuo, kad ten susirenka 
tūkstančiai turtingų turistų 
aimės ieškoti. Auksas ten be
lą upeliais.

Dalykas labai paprastas. Mini
te Carlo mieste randasi pagar
sėjusi ruletka, - s pečiai i s prie
taisas iš pinigų lošti. Bėgiu 
tik vieno vakaro ten turlingie-’ 

i pralošia po kelioliką tūkstan
čių dolerių, žinoma, pasitaiko 
ir laimingų, kurie su keliais 
loleriais išlošia tūkstančius. 
Bet tokių nedaug tesiranda.

Monte Carlo yra Monaco ku- 
rigaikštystės sostine. Kunigaikš
tyste yra po Francijos protekci- 
a, bet šiaip tvarkosi nepriklau
somai. Gyventojų ji turi apie 
15,000.

Žinomas Amerikos keliaunin
kas G. L. Merrill iš Minneapo- 
iso aprašė labai Įdomų atsiti

kimi) iš Monaco kunigaikštystės 
gyvenimo.

Prieš kelioliką metų Monaco 
dilelis Kaynionde nužudė savo 
moterį. Nužudė be jokios mo- 

tomos, priežasties, tad apie kal
tės suminkštinimą negalėjo 
uti nei kalbos.
Monaco piliečiai tuo Įvykiu 

abąi pasipiktino. Susirinko .au
kščiausias teismas, kad išspręs
ti bylą (niekuomet kunigaikš
tystes istorijoj žmogžudys dar 
tebuvo teisiamas). Teismas 
kaip vienu balsu paskyrė mir
ties bausmę. Kunigaikštis pa
tvirtino nuosprendį.

Visa kas liko padaryti, —tai 
nužudyti kriminalistą. Ret čia 
r prasidėjo sunkenybės. Kuni
gaikštystė neturėjo nei gilioti- 
los, nei budelio. Kas reikėjo 
taryti? Užsienio reikalų mi- 
listeris patarė kreiptis į l'ran- 
'iją ir pasiskolinti iš jos bu
lelį ir g'iliotiną (mašiną, ku- 
’ia franeuzai kriminalistams 
kerta galvas). Prasidėjo d<*ry- 
bos.

Franeuzų ministerija ilgai tą 
klausimą svarstė. ‘ Ant galo, 
Monaco susilaukė atsakymo, jog 
nasiuntimas giljotinos ir bude
lio atseis apie 16,000 frankų.

Kunigaikštis ilgai galvojo 
’r priėjo išvados, jog atgabeni
mas i franeuzų “nacionalės brit- 
vos“ perdaug brangiai atsieina. 
Šešiolika tūkstančių frankų už 
nukirtimą niekšui galvą! Die
važ !

Tokiu pat prašymu buvo 
kreiptasi Į italų valdžią. Kara
lius visgi'turės būti sukalba
mesnis, negu respublika, ir 
pagelbės savo bičiuliui. Italijos 
valdžia atsakė,' jog be 12,000 
frankų ji negalėsianti žudeikai 
nuimti galvą nuo pečių. Be 
naujų mokesnių iš niekur tų 
pinigų negausi. O prieš mokes
nių uždėjimą piliečiai gali už
protestuoti. Tad, ko gero, vals
tybe gali susilaukti visokių 
nesmagumų. Taip galvojo Mo
naco valdžia.

Pagailos, pas valdžios atsto
vus gimė išmintinga mintis. 
Kodėl žudeikos Raymonde ek- 
zekuciją nepavesti kareiviui? Iš 
tiesų, kodėl tai nepadaryti?

Ret kariuomenės komendan
tas pareiškė, jog jis abejojąs, 
kad jo kareiviai galėtų tą dar
bą tinkamai atlikti. 1<s;į jie 
neturį pakankamai patyrimo, 
kaip žmonėms galvas kirsti. 
Sušaudymas arba pakorimas 
ministeriams neatėjo Į galvą.

Kunigaikštis vėl .sušaukė au
kščiausiąjį teismą ir išdėstė 
jam, jog susidarė nepergalimų 
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kliučių nuosprendžio įvykini- 
mui. Teismo pirmininkas pa
siūk" mirties bausmę pakeisti 
kalėjimu iki gyvos galvos. Pa
siūlymas buvo priimtas.

Vienok atsirado nauja kliū
tis. Visoj valstybėj nebuvo ka
lėjimo. Mūrinis namas tapc 
paverstas kalėjimu, o vienas 
pilietis paskirtus užveizda.

Bėgiu šešių menesių viskas 
ėjo gerai. Per kiauras dienas 
Raymonde gulėdavo savo kam
baryj, o užveizda sėdėdavo prie 
durų ir tčmydavo praeivius.

Tačiau kunigaikštis buvo la
bai ekonomiškas. Jis labai skru
pulingai sekdavo savo valsty
bės išlaidas ir, prie kiekvienos 
progos, mažindavo jas. Pate
ko į jt> rankas sąrašas išlaidų, 
skiriamų užlaikymui . kalinio, 
kalėjimo ir sargybinio. Valdo
vui pasirodė, kad tos išlaidos 
apsunkina valstybę.

Iš pradžių jis tik susiraukė. 
Bet pagalvojęs, kad toki dalykų 
padėtis gali lęstis per daugel’ 
metų (kalinys buvo dar visai 
jaunas žmogus), jis įsakė tei
sių ministeriui sumažinti išlai
das. Ministeris pasitarė su 
tribunolo pirmininku, ir jiedu 
priėjo tos išvados, jog reikia 
naliuosuoti kalėjimo užveizdą. 
Paliktas L-e sargybos, kalinyr 
galėjo pabėgti kada jis tik no 
rėjo. I’uo budu visų patenki
nimui klausimas turėjo labai 
paprastai išsiristi.

Kalėjimo užveizda lapo pa- 
liucsuotas, o kunigaikščio vir
tuves tarnui buvo užkrauta nau
ja pareiga: taus rytą ir vaka
ru nešti kaliniui maistą. Bet 
Raymonde nedarė mažiausių 
pastangų pabėgti.

Vieną dieną nenunešė jam 
maisto. Visų nusistebėjimui 
kalinys pats atvyko į virtuvę 
ir pareikalavo savo porcijos. 
Nuo tos dienos jis pats atvyk
davo pas kunigaikščio tarnus 
na valgy Ii.

Kartais jis nueidavo į Monte 
Carlo palošti ant rulctkos. Jei-

Lietuviai DaKtarai
Ofiso ir lies. Tel. Boulevard 5913

1)R. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted S't.

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

Res. 3201 So. Walla<;e Street

I’hone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—4 ir 7—9; Ned. 10—12 r.
Rezidencija: 3114 West 42nd St.

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną .

ir 6:30 iki 9:30 vakare-
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.v
-----s------------------------------- -----------

A. L. Davidonis, M. D,
4910 So.Michigan Av«.
Tel. Kenwood 5107

rz i J J nuo 9 iki II vai. rytei Fa/andoaj nuo 6 iki 8 va|. vakare

/ .............•--.*• • • y t
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vuk. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Or. A. J. KARALIUS ’
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 įk Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos *— 

Nuo U iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 vilaiidaį vakaro

| gu pasisekdavo kelioliką fmn- 
* kų ižlošti, tai jis eidavo į kurį 
nors viešbutį pietų pavalgyti. 
Bet vakare iąiš,engiamai jis 
sugrįždavo Į savo kalėjimą ir 
užsirakindavo iš vidaus duris.

Padėtis susidarė kebli, — ne 
tiek kaliniui, kiek teisėjams. 
Teismas susirinko iš naujo ir 
lutarė reikalauti, kad krimina- 
istas apleistų Monaco valsty
bę. Kai tas nuosprendis buvo 
įaskelbtas, Raymonde atsakė:

“Jus bandote1 veidmainio ro- 
ę lošti. Ką aš turėčiau dary- 
;i tokiame atsitikime? Aš ne
ariu galimybės pasidaryti sau 
iragyvenimą. Aš neturiu šei- 
nos. Ką jus norite, kad aš da
lyčiau? Aš buvau pasmerktas 
nirti. Jus atmainėte nuospren- 
lį. Aš nesiskundžiau. Po to aš 
buvau nuteistas praleisti visą 
gyvenimą kalėjime ir pavestas 
largybinio globai. Jus atėmėte 
mrgybinį. Aš vėl nesiskundžiau, 
šiandie jus sumanėte išvyti ma
lė iš tėvynės. To nebus! Aš 
\su kalinys, jūsų kalinys, jūsų 
cistas ir pasmerktas. Aš išti
kimai pildau paskirtą bausmę. 
\š pasiliksiu kalėjime.“

Aukščiausias teismas nežinojo 
ieį kas bedaryti. JIu/ą-s kuni
gaikštis įsakė teismui neišsi- 
kirstyti tol, kol nesuras tinka- 
ną išeiti. Po ilgo svarstymo 
buvo nutarta pasiūlyti kaliniui 
>00 frankų pensiją, jeigu jis 
įpleis Monaco.

Raymonde suliko. Jis paėmė 
Mionion žemės sklypą prie pat 
donaco rubežiaus ir gyveno sau 
.vilpaudamas.

Tai buvo Monaco teismui ge- 
v,a lekcija. Po to įvykio tapo 
su franeuzų valdžia padarytą 
ui tartis, kuria einant visi Mo
liam prasikaltėliai yra siunčia
mi Į 1'ra nei ją, kur jie už labai 
mažą atlyginimų yra laikomi 
kalėjime.

Monaco teisme archive, sako 
Merrill, randasi tas keistas do
kumentas, kurio patvarkymu 
buvo paskirta žudeikai pensija.

—K. A.

Nėra kito šaltinio, 
•š kurio plauktu 
riek liaudinę žinių, 
kaip Nauiionn«.

A. MONTVID, M. I).'
1579 Milwaukee Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultravioletine šviesa ir diathermia
i ■->

DR. MARGERIS"
Gydytojas ir Chirurgas 
8327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevar i 8483 
Valandos: 10—2; 6—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578
Hm. ’ ■ i

A. K. Rutkauskas, M.D.
4142 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
, l nuo 9 iki 11 v. ryto V.lun<lo. j ^U() c jki 9 va| vak

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4601 So. Afihland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedžlioj 10 iki 12 d.

/ -... — '■ — ..................................... ...
Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Atihland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO, ILL. i
V. . ----- - -. J

lies. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Probpect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chtcago. UI.
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stupid class, they are doomed 
to suffer and are the pitiable 
vietims of the forces around 
them.

Eugėnie Grandet belongs to 
Balzac’s second group of vvonien. 
Therefore, she has to suffer. 
Both Eugėnie and her mother 
are the- vietims of the avari- 
cious father. 
in mnking the’ 
stories suffer.

Balzac’s “Eugenie 
Grandet"

1..
XX 1>U Ii is the title of Balzac’s 

works oi fietion, we find hi- 
cluded therein the novel en- 
titled “Eugėnie Grandet”. The 
story deals \\ith the sacrilice 
of a daughter to the will of an 
avaricious father. The tale is 
\voven around the lives of the 
principai characters in tl|e 
provincial to\vn of Saumur.

Balzac depiets intimately the 
life of this provinėe and, as is 
usual of him. 
proininence the

Balzac indulges 
women in his 
He does not 

stop tormenting them when
they appeared to have reached 
the limit of their cndurance 
and can bear no more, būt he 
keeps on inflieting pain and 
torment until he has sųueezed 
the lašt drop of blood ollt oi 
tlieir niisemblc ’l’bus,
luigėnie and her motlier get 
more Ihun their due sbare oi 
misfortune.

Many a reader gets ready to 
urn away from Balzac because 

o f this portrayal of cruelty, būt 
never succeeds in doing so 
completely because he is over- 
svhelmed by the sundry and 
zarious other (jualities vvhich

he brings into 
tragedies of 

l’c herein por- 
>e xvho are un- 

the
tra\rd. To thos< 
acqui|inted with 
manner of concluding the story

a \vay. disappointing. llo\vever. 
the 
ing

story is extremely interest- 
and is capable of holding 
reader’s attention in spite 
everal long and seemingly 

unessential paragraphs.
I he mention of Balzac to 

(•ne \\ ho is famiiiar vvith this 
tiiveys immcdiatel.v to 
individual the impres- 
iorror, suffering, mar-

a

mystery, and melodrama, all 
hnked to-gether vvith a strange 
povver. l\>r .Balzac. . indeed, 
does exert a strange influence 
over the reader vvhen the lat-

of this remarkable author. lt 
is likę becoming addicted to a 
drug. Having taken a small 
dose of a drug for a need, the 
occasion for it’s need seems to 
arisc more and more often until 
linally the drug is desired for 
itself ulone and thus the habit 
is formed. ♦

t ndoubtedly, this comparison 
is too extremr, būt it describes 
the effect of Balzac on many 
a reader. Altho Balzac is often 
dūli and uninterestin" in paris, 
and at tinies reijuires more at- 
tention than one is vvont to 
give to a novel, nevertheless 
he mystifies the reader and 
succeeds in holding his interest.

In order that Balzac may not 
scem repulsiye to one xvho is 
taking the first steps in forming 
an acijuaintanceslHp vvith this 
vvriter, it \vould be advisable 
to begiu vvith the less horritic 
tales, one of vvhich is “Eugėnie 
Grandet”. Begardless of the 
slight linge of repulsion pro- 
duced b y the account of tlie 
miserly father, this novel does 
not depiet crimes or porlray 
such horrible seems and events 
as in “Adieu,” “L’Auberge 

of the 
revolu- 
portray

i n “Pere 
Grandet”

. Hougc”, or* in any 
stories of the Frencb 
tion. Neither does it 
such acute suffering as 
Gorini”. “Eugėnie 
is based on a more gentie tone. 
I bis is due to the facl that ii 
is a story of provincial life.

Balzac makes bis vvomen 
characters either vvitty, vvicked, 
selfish and vicious, or he makos 
them virtuolis and slupid. If 
they belong to the first men- 
tjoned type, they have an in- 
Icresting, exciting and a mther 
enjoyable life. On the other 
hand, i f his vvomvn charucters 
belong to the virtuolis and

Balzac’s povver over his 
readers may be attributed to 
his sympalhy and to his in- 
tensity of expression of emo- 
jons.. It vvas thru his sympathy 
that he vvas able to create 
characters for every nook and 
jranny in France. Indeed, he 
created a little vvorld. His niode 
of expression make his charact
ers appear lifelike. One is puz- 
zled frequently over this point 
and is lead to vvonder vvbether 
Balzac’s characters may not at 

actually

troduces us to the characterj 
who live in this \vicked vvorlc 
and then proceeds to analyze 
them. They are successful i f 
they are wicked and strong. 
Hence, M. Grandet was suc
cessful. If they are weak, they 
are faihires likę M. Grandet’s 
brothcr. If they are virtuolis, 
they are simple and stupid likę 
Eugėnie and mušt therefore 
suffer. And, especially does 
he describe in detail the joys 
and sorrovvs of his characters.

In conclusion, we may say 
that “Eugėnie Grandet” is si- 
milar to the ręst of Balzac’s 
novels būt that it is vvritten 
in a much inoFe gentie fashion. 
'I'Ik' Hiifferings of tlio \vonien, 
the avarice of tlie nniser, and 

the uiekedness’es of some of the 
characters, tho minutely por- 
traved, are overdrawn. In this 

V r

tale, Eugėnie is the martyr. 
Balzac’s book would be in- 
com plėtė i f t here were no mar- 
tyrdom in it. Altho the story 
is tiresome in several instances, 
one vvould be vvilling to read it 
time and again because of the 
afore-mentioned power of Balzac 
over bis readers.

Louise P. Namon ta, 
(’hieago.

Our Lithuania
recent research

\Vhich the vvriter 
and

Lithuanian 
and beliefs 

customs, legends,

into
vvas a comparison 
tive treatment of 
customs, legends,

delved, 
correla-

some time or other 
have been real people.

Balzac’s
emotions amazes
povver enabled the 
paini such detail

and beliefs.

field vvas of a pecessarily limit
ed character, as one might well 
believe, realizing vvith what a 
vast amount of material one 
has lo deal. Then, too, the 
vvriter vvas interešted mainly 
in the compilation of those 
customs, legends, and beliefs, 
vvhich are typically Lithuanian 
and Spanish. She has altempt- 
ed to discard all material that 
had been made universal either 
through religious channels or 
by means of oiher agents. In 
passing, such a universal thing 
as the svvastika might be cited. 
This little mysterious sign is 
knovvn to exist in almost every 
nation of the vvorld, being found 
amonM lhe Chinese, in Knrope, 
an<l amonję the American Xr»- 
dians. The Lithuanians, cs- 
pecially the varly Lithuanians, 
have lised Ihis Symbol extens- 
ively i n vveaving, on pottery, 
and in other domestic patteras. 
Indeed, it oceupies an important 
place i n Lithuanian art.

Amcng the first observations 
of customs made by the vvriter, 
vvas the exsistence in both 
countries of a great respect of 
Jie young for old even to the 
joiiit of allovving the parents 
;o contract that vital event 
in every youth’s life—marriage. 
The ūse of lerms of respect 
and the kissing of the hand of 
an clder person or prilįst 
demonstrates even further tins 
respect. Hand in hand vvith the 
respect accorded age goes the 
vvors!lipiu! respect for the 
church and for all things 
ions as evidenced in 
countries by moralizing

’Twae Ever Thus

of the
\Vhat

portrayal 
one.

author to 
Monsieur

(uandet’s greed and Eugėnie’s 
suffering? Sūrely, he under- 
stood bis characters perleetly. 
Būt as thę reader plunges 
deeper into the story, he rea- 
lizes that the author’s inigina- 
tion has gone too far. 
characters are not real! 
reader begins to 
pointed.
his disappointment 
confronted by 
of detail and 
of expression.

The reader

Uis
The

glance, one is 
be a “Doubting

that in 
America, 

countries,

vvomAn or a lying man? There 
also abounded tales in both 
Lithuanian and in Spanish of 
money hidden undergronnd and 
its disturbing effect upon those 
vvith whom it came in contact. 
Mere, again, the Devil often 
appears as the guardian. It is 
interesting to note 
Guba and South 
Spanish-speaking
hidden treasures are also often 
menlioned. Ghost tales vvere 
numerous and of the šame 
general character. The existence 
of “Ali-Baba and the Forty 
Thicves” and other tales taken 
apparently from that vvell- 
knovvn Arabian Nigbts senes 
xxns found. Here in both cases 
tlio coloriiiję was cHctii.etly 
nationalistic. That these tales 

vvere broilght into Spain via 
the East is certa.’n * būt the 
vehiele by vvhich they vvere in- 
Iroduced into Lithuania, the 
vvriter has not been able to

Spanish and 
— supersti- 
may be cal- 
better tcrm.

Būt one soon forgets 
as he is 

niinutcness 
intensity

the
the

of Balzac mušt 
make. up his mind to go thru 
pages and pages of minutely 
detailed and seemingly unneces-' 
sary e.splanation, for Balzac will

the reader. 
discuss and 
and every- 

his charact-

goes on to tell us

formation escape 
The author vvill 
describe anything 
thing pertaining to 
ers, the scenery, and the story,
hovvever remote the eonneetion. 
He \vill stop in the midst of 
the story to give some Informa
tion about the subject vvbetber 
it is necessary or not.

In “Eugėnie Grandet”, Balzac 
describes the setting minutely. 
Then he
about M. Grandet. After several 
remarks about this character, 
be suddenly remembers that he 
has not told us enuf about M. 
Brandel’s house, aiid then pro- 
jeeds to ridate the history ot 
the house. In the meantime, 
this has brought up other sub- 
jects that need explanation. By 
the time the middle of the book 
is reached, the story begins. 
This scems very tiresome at 
first, būt the more one reads

does he pa y to* those vcry de- 
tailn vvhich ’secmed so bore- 
jome at first. <

Balzac’s purpose is to depict 
tlio emotions of his characters. 
Their actioųs are of only se- 
condary jmportance to him. His 
viovv of sodely is th#t it is 
corrupl bul interesting. ' He in-

tempted to
Thomas” as to the probability of 
the existence of a possible cor- 
relation betvveen so \videly 
separated nations having such 
different languages, 
ments, 
second 
of the 
recalls 
and i 
origin.
mind the decįdedly Eastern 
flavor that Spanish life mušt 
lave received through its long 
subjugation by the Moors and 
its conseųuent sojourn with 
Eastern culture. The permeation 
and inroad of Oriental customs 
and beliefs into the Spanish 
mind, first through compulsion 
and then through the more 
•jhorongh method of voluntary 
inter-marriage and sočiai 
gssimilation mušt, indeed, have 
jeen great. Thus it is that 
Spanish literature, Spanish 
customs, and Spanish beliefs 
abound with vestiges of Moorish 
influence. Let us next turn to 
Lithuania. One. has būt to call 
;o mind famous anthropological 
research to justify a theory that 
Lithuania, likę Spain, has had 
an influx of Oriental culture. 
True, it is, that the origin. oi 
;he Lithuanian is štili very much 
a mystery būt it is likevvise 
true that the similarity of the 
Lithuanian languąge to Sans- 
<rit has been established. Is 
this not enouffh to .justify n 
belicf that at sumetime there 
įas been a elose contact with 
;he East? Whethei* this contact 
was furnishrd by direct an- 
cestry or whether Eastern civil- 
zation vvas assimilated by 
roving nomadic Lithuanian 
;ribcs, the vvriter is not pre- 
parcd to say.

Bearing in mind the decided 
Moorish, tliereforc ’Eastepn, in- 
fluence i n Spain and the pin>- 
sible Eastern influence in Lith- 
uania, the vvriter has made a 
comparison of the customs, 
legends, and beliefs of these 
h\o countrirs. Work in this

respect and ' instilling a 
for church authority.

boti) 
tales 
such 
f ea r

tempera- 
, and histories. On a 
Į and more intent perusal 
■ subject in question, one 

bits of Spanish hįstory 
theories of Lithuanian 

Let us first bear in

bc-

the

of Spanish and Lithuanian 
vvords būt this the vvriter 
liovės can be explained by the 
Latinizing influence of 
Bcman Catholic Church.

The vvriter novv turned to the 
study of marriage customs and 
here she found a decided kin- 
ship of them in the tvvo 
countries. The arrangement of 
the mateh and the dovvry is 
much the šame vvith būt minor 
differences. The \ vvedding 
nuptials themselves have many 
similar features and «even the 
post-nuptial customs are eąsily 
comparable. Here mas made 
an interesting discovcry. In 
glancing ovv a book of Greek 
customs, there vvas found a 
description of an ancient Greek 
vvedding ceremony 
lied almost exactly 
Lithuanian and
customs. (On further examina- 
tion, the vvriter found there 
vvas supposedly at one time an 
influx of Greek culture into 
Spain and perhaps also into 
Lithuania.)

The next field into vvhich the 
vvriter delved was the field of 
folk lore and legends. Here, 
even a somevvhat superficial 
exuniination of material avail- 
able pro ved very resoitreeful 
and there was found abounding 
material vvhich vvas essentially 
of the šame fiber though at 
times of a slightly
pattern. The existence of no 
less a personage than the Devil 
himself in many forms, both 
aninial and man, is recorded 
in both languages. Perhaps the 
most delighU'ul Devil vvith 
vvhom the vvriter has ever mot 
up vvith vvas “EI Diablo Burlon” 
or the joking Devil. Here, tpo, 
somevvhat striking features 
vvere found to e.xist for the 
Devil often acted as a nyjral- 
izer an ageht, perhaps, of 
religious povvors šent to punish 
wrong-doers. Othervvise, why 
shęukl a Devil so jokiugly und 
charmingly rebuke a piUcring

The richest and by far the 
most produetive field vvas, hovv- 
ever, the field of 
Lithuanian beliefs 
tinus beliefs they 
led for lack of a
Here a decided corrėlation vvas Į 
traced. There vvi re literally' 
scores of beliefs dealing with i 
such sujecS as v.eather signs, 
agriciilture lore, aninial lore, 
plaut tore, and mjd’cimtl lore, 
that vvere either identical in 
make-up and expression or so 
nearly alike that they could i 
not be mistaken. Į

With such a phalanx of į 
evidence kstifving lo startlingl* ' # I
likenesses in both the Spanish 
and Lithuanian customs-, I 
legends, and beliefs, the sjibject ( 
seems necessitous and vvorthy j 
of a more thorough, morę 
meticulous, aiųi more extensive 
exploitation than the vvriter in 
her limited time and erratic 
research program has been 
able to accord it. 1

—Ulyssa Alice Moskos. <

NEWS AND 
NONSENSE

xvhich tal- 
with the

different

By Wm. Mack Jr.
The end of the year is com-’ 

ing and so is the election of I 
officers. *

* ♦

This thought brings tears to 
the eyes of the present officers. 

>:• * ♦

They fear the possibility of 
re-eleetion. 

* >:<
Yep! A lot of big doings Corn

ing off pretty soon. Among 
them is our Annual Fall Dance. 

n< ♦ ♦
If you haven’t got your tick- 

et, hurry up and gėt it, before 
we start auctioning off the lašt 
ones.

$ * *

If you missed lašt years dance 
here’s a good chance to make 
up. Leave your rheumatisim at 
home and come along.

♦ ♦ *
If your vvife vvont let you gd, 

call me, and 1’11 let you ūse one 
of my thousand and one ex- 
cuses prepared for the occasion, 

« ♦ ♦
Four ambitious boys sėt out 

to put up dance poster^ Sat
urday night and it took plenty 
of ambish.

♦ ♦ ♦ !

lt started vvith “Only onp is 
cnough on that post, oi’ we will 
run short of posters”.* * *

Jay vvireęl his tie up to 
post and nearly pulled it 
not the tie; the POST.

the 
off,

Some poet hath sung that love shall creep 
Into the heart as ivy on the great stone vvalls, 
Green, climbing, until it falls 
By its ovvn weight from thq steep, 
Dark gloomy vvalls only to creep 
Into the wren’s nešt holding, embracing, 
With its strength the love nešt lacing. 
So love as an ivy has crept and I weep 
For into- the crevices of my heart it’s stolen, 
First verdant, delicate, and nevv;
Then grovving stronger and stronger with life 
Breaking my heart it has invvoven 
Moldering the pattern of sorrovv 
And the sad image of you.

— Madam? “X”

Eyes Of Siu

“1 lįke your eyes”, said he;
“TheyTe deep as the great blue sea”.
“They’re deeper than that”, said she;
“Far deeper.than the cerulean sea”.

“Perhaps they are as the soul then deep, 
For in them infinite calmness does sleep, 
For in them haunting clearness lies, 
Sūrely no deeper than the soul see the eyes”<

“Deeper, deeper than the soul”, said she
“Deeper than that can my eyes see;
Deep as the sin-blackened gates of Heli,
Past my soul into eternity they see. Farevvell!”

— U. A. M.

Būt A Thought
When the lašt breath has left me cold, 
And winged my soul passes through 
Tiers of darkness imto fate, 
May all that is left of me be 
Būt one good deed
Imbedded in the heart of būt one man.
For as the pebble gathers the 
Ocean vvaves into mountains, 
Beginning with būt a ripple, 
So shall my one good deed gather 
Powerful, sweeping greatness, 
And I shall ferever live.

— U. A. M.
■u.............. .i ■■■*■ ............................- ■ 1 .....................................—...... ..

It almost ended vvith “Oh NOflTCE TO MEMBERS 
Shucks, I’ve only got s?x on thisĮ 
post. There’s room for tvvo 
more”.

- ♦ *

After we buried that fellovv, 
Junior almost hung Al. Kezes 
ui> by mistake. Really a good 
looker likę him vvoukin’t have 
been such bad advertisement at 
that.

They hung 
ever 
go.

a lot of

For ■ 
stations 
covered.

rr-r

up posters vvher- 
people come and

♦ *

that reason all police 
were thorough ly

The monthly L. S. A. A. 
meeting will be held Sunday 
November 14th, the day after 
the dance, at 2:30 P. M. Sharp. 
Meeting will take place a t 
McKinley Park bąli, 39th and 
\Vcstern Avė.

Meeting will be of consider- 
uble importance. Beports of the 
dance, • constitutional, and 
various other commitees will be 
made. L. S. A. A. pins will be 
ready for distribution at the 
dance.

Beg Your Pardon!

the lašt issue of “The 
” artiele en-

THE STUDENTO’ DANCE

sdcial event of the
The Annual

The 
year is here! 
Fall Dance given by The 
Lithuanian Studente Associa
tion of America wįll be held 
Saturday evening, November 
13th, at the beautiful South 
Side Masonic Temple at 64th 
and Green Sts.

We hope to see all our 
friendr, prospective members, 
professional and business men 
of Chicago at this gula affair. 
We are sorry we couldn’t see 
all persorutfly to extend this 
invitativn,

Mysic will be rendered by 
a snappy eight piece or
chestra. An enjoyable evening 
is assured. Don't forgct 
date. November 13th. 
won’t be long now!

In
Studentė* Corner
titlcd “The Cotton Fiber” was 
sįgneil Wm. Mack Jr. This was 
an crror. It should have been 
John Chesta Jr. Wc are sorry 
this happened.

• Truths are not uttercd from 
behind masks.

* *
If you cannot 

make no enemies.

*
make friends,

m

the
It

* ♦ ♦
Behavior betrays the 

ter.
charac-

' Self 
irony.

*
deceit 18

$
vvill

saddest

♦ ♦
' A vvise person 

tvvice over the šame thing.
* *M

Don’t stiek 
high for ’tis 
sinash it.

not

your nose 
easy to fall

ei r

u p 
and

♦
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PIGESNIS VANDUO
/ . 

Daugiau Spaudimo ir Ge
resnis Patarnavimas

Kas Dedas Lietuvoj
Suprantant didelį žmonių už- 

siinteresavimą. kuris dabar yra 
veikmėj link įvedimo vandens 
mitelių pagal patvarkymus Cit) 
(’ouncil September 1, 1925, at
stovas musu laikraščio turėję 
sekamą pasikalbėjimą su Komi 
sionieriu Publišku darbų, Col. A 
A. Spragile, kuris yra patvirti
nęs planus miesto inžinieriaus 
M r. John Ericson. M r. Spragiu. 
pasakė:

“Kad gavus auogreičiausia 
didesni pelną mio įvedimą vau 
dens miterių, darbas yra prade 
tas tame distrikte kur pagal re 
kordus yra žinomas kaipo dau 
ginusiai yra bereikalingai y r. 
žudoma vandens.

Distriktai, kurie jungiasi 
pietus ir i rytus nuo miesto ru 
bežiauy ir į šiaurę ir Į vakaru 
79th St. ir Yates Avė., U n jai 
apit pono myterių jau yra įves 
tų, vandens spaudimas yra pasi 
didinęs nuo dešimties iki pen 
kioliką svarų, ir dešimtis milio- 
nu galionų vandens pirmiau din 
gūsių tame distrikte, dabar te 
vandeni galės vartoti kiti žmo 
nes. kurie kai kada negalėdavo 
gauti užtektinai vandens.

Nauda yra ne tik tiems žmo
nėms, kurie gyvena tame dis 
t rikte, bet ir tiems, kurie gy 
vena netoli to distrikto ir abel 
nai, kur paprastas vandens pri 
žiūrėjimas buvo pirmiau ir pai 
pu prakiurimai buvo taisomi 
abelnai vartotojai suras, kad bi 
los už vandenį bus daug mažės 
nes negu buvo pirmiau.

Miteliai yra įvedami nežili 
rint kokis patarnavimas tam 
\ ra reikalingas.

Pasirenkant vietas dėl mite
rių. jų kaina ir apsaugoj ima? 
nuo sušalimo turi būt imamas 
atidon. Mitrriai bus įvesti j 
skiepus, nes surasta, kad tei 
vieta dėl jų yra paranki ir kui 
savininkui nebus jokių neparan 
kūmų. Taip praktikuoja gaso ii 
elektros kompanijos ir miestą* 
turėtų suteikti tokią pat privi 
legiją ir vandeniui. Visas dar
bas bus atliktas be jokių nema
lonumų savininkui.

Yra tikimasi, kad piliečiai 
kooperuos su miestu d^l prapla
tinimo to svarbaus darbo”.

STANISLOVAS VALACKAS
MIKĖ

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbes Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

l“B.Ž.”] šių melų rugsėjo 
nėn. 25 d. po ilgos senatvės li
ros, sulaukęs arti 100 metų, mi- 
ė Stanislovas Valackas, dide

lis liaudies muzikas ir dainius.
Valackas gimė Svilinus (Va

balu. parap.). Skaityt išmoko 
įuo brolio ir skaitė gerai, kad 
let grapas Tiškevičius va/.iuo- 
'amas kartą pro Svilins, pagy
ręs jį.

Valackui tekę ir baudžiavą 
>iti. šeši Svilių kiemai (su Va
ičkų) eidavę Jasiukiškin, kiti 
šluoni — Egerdiškin. Kai Bir- 
ų bažnyčią (katalikų) mūriję, 
is vežęs bonių k rotas iš Rygos. 
>e to, mūrijęs Salamesčio svir
us: tris dienas kas savaitę lu- 
ėdavęs dirbti. J rusų kariuome

nę nepatekęs, nes pasiskubinęs 
esi i, o vedusių neimdavę.

Valackas žinomas kaipo sku- 
’utin^nkas, ožio rago, lumdžio. 
riubų ir švilpos putėjas ne tik 
lačioj apylinkėj, bet ir liau- 

’ies literatūroj. Daug kartų lan
kėsi pas ji kliu. Sabaliauskas, 
ižra.šinėjo dainas, mokėsi sku- 
lučiais ir triubomis pusti. Bu- 
'0 atsilankęs ir Suomių prole- 
•orius Niemi, ir kompozitorius 
Kačanauskas, užrašinėjo sku- 
lučių, triubų muziką, studijavo 
agą, mokėti lumdžiuoti. Užra

šytą Valacko dainų ir skudu
rams L?i triuboms gaidų yra 
šspausdinta Sabaliausko “Lie

tuvių dainų ir giesmių gaidos” 
tnygoj (išleistoj 1D1(> m. Hel- 
unkuos).

Valackui teko ir pakoncer- 
uoti senovės lietuvių tautiniais 
nstrunientais. Nebekalbant apie 
uos laikus, kada lietuviai labai 
nėgo skudučius ir triubas, ka
la gražiais vasaros vakarais vi- 
ur skambėdavo ar tai skudu

rai, ar tai t r lubos, ar lumzdis, 
ir ragas • Valackas vokiečių 
’aikais dalyvauja koncertuos 
(Geidžiūnuos, Biržuos) ir ste
bina vokiečius lietuvių orįgina- 
’e muzika.

Buvo Valackas nuvažiavęs ir
Kauną koncertuoti. Išmokęs 

Karo Muziejaus invalidus skun- 
lučiuoti ir triubuoti, jis su kun. 
Sabaliausku surengė viešą kon
certą (pats putė ragą ir lumz- 
lį solo) ir davė Kauno visuo- 
nenei pasigerėti negirdėta mu
nka.

Vietos" jaunimą jis mielai mo
kydavo skundučiuoti, triubuoti, 
’ut kadangi armonika dažnai 
ižrūkdavo skundučius, tai ir 
Valacko pastangos eidavo nie
kais. Jaunimo prašomas Valac
kas dirbo ir triubas, bet... su
ardyti nebegalėjo nebeiš- 
Hisdavo triubos.

Kaipo žmogus, Valackas bu
žo tinkamas, gyvas, dainininkas 
(turėjo gerą balsą).

Jaunimo tarpe buvo pirmas 
dainininkas, senių tarpe, apso
duos prie numirėlių — pirmas 
■pėdomis.

Mirė Valackas — “mirė kan
klininkas, kursai dainavo di
džius tautos žygius.” —St. P.

Terrsy te, dūk tory te, 
ko lovela dirgžda?

M a m u t y te, š i rd ei y t< ‘, 
žaliu medžiu dirbta.
— Teresyte, dukteryte, 
ko dukrela verki?

Mamutyte, širdelyte, 
vist ik lėlių reikia.

Užrašė S. P.

Iš Biržų padangės 
gyvenimo

Lietuvių-latvių vienybes iš
kilmingos pamaldos ir koncer
tas įvyko 'spalių m. 17 <1. ev. re
formatų bažnyčioje.

Pamaldose dalyvavo 1 refor
matų ir 3 liuteronų kunigai. 
Pamokslai buvo lietuvių ir lat
vių kalbomis. Koncertinę dalį 
atliko Biržų ev. reformatų ir 
liuteronų bažnytiniai chorai, so
listė p-lė Vanag ir kun. Dom- 
brovskis. Publikos, lietuvių ir 
latviu, buvo pilna bažnyčia.

Vakare Vasiliausko salėj įvy
ko p. Vamig ir kil. koncertas, 
kuris buvo gana skaitlingai ap
lankytas.

Apskrities Valdybos “sukrikš- 
<’ioninimas” Vyriausio Tribuno
lo pripažintas neteisėtu ir pa
naikintas. Grąžinami prie par
eigų teisėtai išrinkti-valdybos 
nariai M. Macvs ir A. Žukaus
kas.

lik dabar paaiškėjo kiek 
akiplėšiškumo ir neteisybės bu
vo Biržų “krikščioniškiausiose” 
sferose, Maldinant visuomenę 
savo neva “teisingu” laimėji
mu. Kademu noras šeiminiu- €
kauti Biržų apskrities savival
dybėje, visuomenei pridarė nuo
stolių, nes, anot jų, bešokant 
kadrilį apie savivaldybę, savi
valdybės darbas mažai tejudė
jo.

Tenka palinkėti, kad atsjžft- 
‘ant senąją teisėtąją Apskrities 
Valdybą, išnyktų per daug 
karšta Apskrities Tarybos isi- 
oolitiakvusių kairiųjų ir deši
niųjų grupių nuotaika. Iš to 
savivaldybei ir apskrities gy
ventojams butų tik nauda.

Didelis linų apdirbimo punk
tas rengiamas Biržuose. Atvyko 
instruktorius p. Jansonas ir jau 
pradedamas įrengimas. Bus su
perkami neminti linai ir apdir
bami linai ūkininkams.

Naujų knygųišLietuvos-parduodamužpusąkainos

Su pa

Janulaičio, pusi. 218 ..
67

KELPŠŲ

LANKELIO

90
60

..... 25
20

..... 20
25
25

75 
10 
90
75 
50

Klimo, pusi. 27 ...............
Su paveikslais, pusi. 67

1.00
. 25
. 40

Su paveikiais, pusi. 119 ......
- Ledouxo. Su paveikslais,

Muzikalūs dainos įvairiems balsams 
knygoje ........................................................

MUZIKALĖS DAINOS
toli nuleista ...........................................

ui, dieve ...................

NUPIGINIMAS TĘSIS IKI GRUODžIO-DEC. 25 D., 1926
“NAUJIENOS” daug knygų aplaike iš Lietuvos — knygos įvairaus įvai riausios turinio. šitas visas knygas mes parduodam už pusę kainos, 
jeigu pirkaite nemažesne suma $5.00. Reiškia, žemiau surašytos knygos galėsite gauti pusę kainos pigiau negu tas pačias knygas kad parduoda 
kiti lietuvių knygynai Amerikoje. šiame skelbime rasite visokių knygų: mokslinių, istorinių, informacinių, apysakų, dainų, teatralių veikalų, 
taipgi muzikalių kurinių. Visos knygos yra iš Lietuvos, išskiriant muzikėalius veikalus. Mes skatinam “NAUJIENŲ“ skaitytojus atidžiai 
peržiūrėti čia esam; knygų sąrašą, o esam tikri, kad kiekvienas iš Jūsų atrask daug sau reikalingų knygų. Taipgi turime priminti “NAUJIE
NŲ“ skaitytojams, kad čia skelbiamų knygų turime kiekvieno pavadinimo tiktai jm> 20 egzempliorių. Reikalas kiekvienam pasirūpinti, kad 
jsigijus skubiai sau reikaligų knygų. Gyvenanti toliau nuo Chicagos pinigus už parinktas knygas prisiųskite sykiu su knygų rinknių, o gyve
nanti Chicagoje kviečiami pribūti asmeniškai j “NAUJIENŲ“ didįjį ofisą. Prisiųsdami knygų užsakymą sykiu pažymėkite kurias knygas iš 

kuriu Locusu — vietų pasitikote.

Muzika
Locus I

MUZIKALUS DAINOS A. BAČILIJO
5 — Dainos — vyrų ir merginų kvartetams
Oi Dainos —• solo arba duetui ..................................
Žvaigždutė ir aušta rytas — duetas ................ ...........
Oi Luisvė — mišram kvartetui arba komi ...............
Piemenėlis — duotas .......................................................
Myliu — miSram kvartetui arba kovui .......................
Audra Prieš Dieną 
Nakturnas

solo ....... ...................
duetas .................... :..................................
MUZIKALĖS DAINOS L. EREMINO

Vienoje apdarytoje
.................................. 1.50

50 
75 
50 

....... 50 
....... 75 
...  1.00 
... 1.75

.... 30

.... 30
.... 30
.. 30
.... 30

30

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė 
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim 
bąli yra geriausias, nes tai liūdi 
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin 
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio sava 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

1177-83 Archer Avenue

Iš VALACKO DAINUŠKŲ

L
Arelkyte, dilio, 
nabagyte, dilio: 

vakar buvai jaujoj, dilio •— 
šindei mano saujoj, dilio.

Arelkyte, dilio, 
nabagyte, dilio: 

vakar buvai kubiluos, dilio, — 
šindei mano viduriuos, dilio.

Arelkyte, dilio, 
nabagyte, dilio: 

vakar ėjai par dudus, dilio, 
šindei par muno zubus, dilio.

Arelkyte, dilio, 
nabagyte, dilio: 

vakar buvai ant ardų, dilio, 
šindei tarp mano dantų> dilio.

2. "

— Teresyte, dukteryte, 
kas kamarų vara ta?
— Matutyte, širdelyte, » 
eina bernai maltu.

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams ............... $2
Pusei metų ........................ :...... $1
Kopija ................... i................... 20c

Tai bus 32 puslapių knyga.
I metus išeis 12 knygų.

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tek Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.
y

norTtaptTpilieciu
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
tnas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Aš 
Eisiu j girelę ir ui 
Asperges Me ......
Aš pas tėveli ir Močiutę mano 
Mergvakario daina Ir Tėvelį, tėveli 
Močiutė miego noriu ir Ei vąrge, varge 

MUZIKALĖS DAINOS .J. 
Nauji laikai jau atėjo ......................................
Žiema ir giria ........................................ ...............
Aušta aušrelė — duetas............................
Gegute ir našlaitė, •—<■ merginų duetas .....
Jaunystės Nelaimės ir Saulė Teisybės .....

MUZIKALĖS DAINOS M. PETRAUSKO 
Saulelė Raudona ............................................... ....................
Jojau Diena .................................................................. ........

MUZIKALĖS DAINOS ST, ŠIMKAUS 
Ne dėl tavęs aš mergele .....................................................
Sunku man gyventi ............................ ..................................
Lopšinė .................................................... ..............................
Era mano brangi ..................................................................
Pamylėjau vakar ............................................................ .....
Gailesčio Giesmė ...................... i............................................
Važiavau diena ir vai žydėk balta obelėle ......................
Šią nedėlelę — 4 mišriems balsams ...................................
Vai kad aš jojau ir šėriau žirgelį ......................................
Kareivių daina — vyrų korui .............................................
Vai tu žirge, žirge ir Pe tamsią naktelę ...........................

Musų Teatrui
Teatrų sezonas jau prasidėjo . Teatralės draugijos ieško tinka

mų veikalų lošimui. Pertat, mes čia pasiūlome 22 veikalus skirtin
gais užvardžiais ir turiniais. Visų čia siūlomų veikalų turime po 
gana mažą skaičių, nemanome, kad visų reikalavimą patenkinsime, 
bet kurie pasiskubins tie gaus tikrai.

Locus I
Ant Dugno — Masini Gorkio, pusi. 96 ..........................
Sigutė — Vuduno. Komedija, puslapių 32 ......................
Jonukas — Vydūno. Komedija,- pusi. 64 ................. .
Prabočių šešėliai Vydūno, pusi. 182 ................................
Jurų Varpai — Vydūno, pusi. 126 ......................................
Amžina Ugnis — Vydūno, pus. 326 ............ ................

Locus II
Tėvyškė — Vydūno, pus. 52 .............................................
(Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 .......... i
Žvaigždžių Takai — Vydūno, pusi. 56 ............................. .
Ragana — Vydūno, pusi. 40 ........................................................
Vergai ir Didikai — Vydūno, pusi. 126 ..........................
Musų Laimėjimas — Vydūno, pusi. '18 ...................................
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai, pusi. 23 
Mano Taurė 
Gyvenimas*'— Ffeldmano, pusi. 147 ...............
Pančiai — Pačkaukaitės. (Komedija) .............
Rytų Svečias — Puidos, pusi. 56 (Komedija) 
Stepai — Puidos. Komedija, pusi. 60 ...........
Komedijos — Čiurlionienės, pusi. 155 .............
Nugalėtojai — Merė 
Milda Meilės Deivė 
Laumės — Rūtos, pusi. 127 ............................................

• Locus III
Dainų Dainos ir Dainelės

Čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių dainų, pertat, verta 
šių dainų .visiems dainų mylėtojams įsigyti. 
Brėkšta — M. Vaitkuas, pusi. 38 ...............................................
žiežirbos — Liudos Giros, pusi. 109 ............................................
Cit, Paklausykite, pusi. 190 ......................................... ...............
Didvyriai — Mikuckio, pusi. 32 ...................................................
šviesus Krislai — Vaitkaus, pusi. 111 ........................................
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190 .................................. .............
Musų Vargai — Maironio, pusi. 151 ............................................
Jaunoji Lietuva — Maironio, pusi. 131 ....................................
Ks. Vanagėlio rąštai — dainos, eilės, pusi. 188 ........................
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį — Liudo Giros, pusi. 144 
Eilaraščiai — Kuzio Binkio, pusi. 50 .........................................
Saulė ir Smiltys — Balio Sruogos, pusi. 156 ............................
Deive iš ežero — Balio Sruogos, pusi. 31 ................................
Tėvynės Keliais — Liudos Giros, pusi. 64 ................................
Vasaros šnekos — Tyrų Duktės, pusi. 82 ..... ............................
Petro Armino raštai — eilės ,dainos, pusi. 60 .................................. 30
Homero — Odisėja, pusi. 291 ............................................................. 1.25
Janonio raštai — eilės, dainos, pusi. 112 .............................................. 50
Vainikai — telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykių autogra

fijos ir payeikslai, pusi. 230 .....................................................  1.50

Locus IV 
Mokslinės, Istorinės ir Šiaip Įvairaus 

Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia esamas 

knygas, o nėra abejonių, kad susirasti sau daug naudingų knygų 
šiame sąraše. 
Slaptingoji žmogaus Didybė — Vydūno, pusi. 61 .................... .......
Dainos Keliais — Biržiškos, pusi. 114 ........... ....................................
Lietuvos — Lenkų Ginčas — P. Vileišis, pusi. 88 .... <■..>....................
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ...........T...............
Lietuvįų Senovės Bruožai — Klimo, pusi. 169 ................................
Pasikalbėjimas Apie Dangųjr žemę. Su paveikslajs....................
Mirtis ir kas Toliau? — Viduno, pusi. 48........................................
Žemė — Lunkevičiaus. Su paveikslais, pusi. 48 ............................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir tt., pusi. 46 .............................
Žmonijos Kelias Vydūno, pusi. 52 ......................... . ....................
Laiškai Vartotojams — M. Cheisino, pusi. 35 ................................
Lietuvos Ūkis — Rimkos, pusi. 183............................................. .....
Kaip susikūrė J* V. Amerikos Paveiksluota, pusi. 85.................
JJetuvos Žodis —; Tumo, pusi. 64 .......................................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metu — Biržiškos, 

, puslapių 70 ....................... . ..........................................................
Iš Gamtos Mokslų — Ledaux’o. Su paveikslais, pusi. 80.............
Paklydėliai — Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33 .............
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose — Dr. Moulen

Rz., puslapių 105 .... ................... j......................................................................
Kaip gyventa musų senelių prosenelių — Lunkevičiaus. Su pa

veikslais) .............    M
Pirmieji Gamtos Pasakojimai — Vegnerio, pusi. 138 (su pa

veikslais) ....  :................................................................
Lietuvos žemės valdymo istorija — Klimo, pusi. 65 .......................

• Vaičiūno, pusi. 124 ..
Ffeldmano

Pačkaukaitės.

Komedija, pusi. <69 ......
Vaičiūno, pusi. 67 ......

.... 40

.....75

... 50

... .. 40 

..... 40 

..... 50 

..... 60 

..... 30 
....  25 
....  40
.....  40 
....  40 
....  10

4>

..... 80 
..... 40 
..... 40 
... 1.50 
....  90 
... 1.50

.... 30 
.... 30 
.... 40 
... 40

.... 80

..... 20 

..... 75 
... 1.00 
..... 30 
..... 30 
..... 30 
..... 90 
..... 35 
..... 40 
..... 50
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50 
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20 
50 
75 
75 
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90 
60 
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35
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35
30
40
20
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25
40
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40
25

60

30

75
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lx)cus V
Gimdymo Slėpiniai — Vydūno, pus.. 101 
Muravjevo Laikmetis -— 
šiltieji iv šaltieji kraštai. 
Kaip gyventa musų senelių pronenelių — Lunkevičiaus 

veiksuis .............. ...................................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp. — Naruševičius, pusi. 31 .... 
Vokiečių Kūrybą — Prof. Heinemano, pusi. 287 ..............................
Kovo 20 Diena — šerno. Su paveikslais, pusi. 139 ......................
Laukuose ir Pievose — Vegnerio. 
50 Pamokų iš gamtos mokslų 
, puslapių 107 ..........................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija 
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveiksais, pusi. 126

Locus VI
Palydovas — Kas reikia žinoti kiekvienom grjžtartčiam j Lietu

vą. Infomacijų knyga apie Lietuvą. Su Lietuvos žemlapiu. 
apdaryta, puslapių 111 .............................-......................

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 ............................
Geologiniai tyrinėjimai — prof. Jodelės, pusi. 108 ...................
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta..... .’.....................................
Lietuvos Dainų litemturos istorija — Biržiškos, pusi. 118 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta ..........................
Pasakos — Nepasakos — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38 .....
Tautos Gyvata — Vydūno, pusi. 150 .........................-...................... 1
Žeme pasaulio erdvoje — Reclųso. Su paveikslais, pusi. 63 .......
Visumos Sąranga — Vydūno, pusi. 32 .................................................
Dainų atsiminimai — Biržiškos, pusi. 142 .........................................
Kelią tiesiant j Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40 ..........................
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiksluota, 

puslapių 47 .....................
Bolševizmas ir Socialdemokratija 
Auklėjimo Mokykla — Jurgino, pusi. 99 ..

Locus VII 
Apysakos, Pasakos, Legendos — Geresni 

Musą Rašėjų Origtnalai, bei Vertimai 
iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai — Vaišganto, pusi. 291 .................................
Lazdynų Pelėdos— 15 apysakų, pusi. 252 .........................
Lazdynų Pelėdos — 26 apysakos, pusi. 252 .........................
Algimantas — Dr. Pietario,,pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 
Vinco Krėvės — 10 apysakų, pusi. 227 .............................
Gyvenimo Akordai — Vaidiliutės, pusi. 160 ......................
Vaišganto raštai — daug įvairių skaitymų, pusi. 224 .......
Sulaukė •— Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ..........................
Rambyno Tėvynė — Rusecko, pusi. 64 ..............................

Lotus VIII
Bludas — Dobilo, pusi. 428 ....................................................
Pajudinkime Žemę vyrai, pusi. 116 .................................. r...
Putino — Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 ......
Putino — Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo eilių,

puslapių 217 .................................................................................. L00
Marikė — Vargšo, pusi. 60 .............. <..................................................... 20
Dykumose ir Giriose — Sinkevičiaus, pusi. 416 (2 tomai) .. 
šimtas Apysakų —• Schmito. Su paveikslais, pusi. 136 ....
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus — Buracevska, pusi. 161 
Sunkiausiais Laikais — Rucevičis, pusi.
Septynetas Pakartųjų — Andrejevo, pusi. 56 ...............................
Kada Rauda Siela — Vaideliutė, pusi. 123......................................
Mano Poilsis — Mašioto, pusi. 63 ..................................................
Gera Galva — Žemaitės, pusi. 40 ....................................... <.............
Bramizmo Stebuklai — Gotjes, pusi. 77 ..........................................
Devynios Pasakos — Giedriaus, pusi. 81 .........................................

Locus IX *
Žvirbliai — Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42 .......................... ............
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta .................................................
Musų Mažiausias, Mųsų Gražiausias — Mašioto, pusi. 43, su pa 

veikslais ....
žiema ir Vasara 
Mano Dovanelė — Mašioto. 
Medelis Plačiašakis — Mašioto. 
Krislai, puslapių 59 .....
Lakštingala — Šalčiaus. 
Iš Prūsų 

puslapių 68 
Gamtos Pasakos 
Pasakėle — Mašioto. 
Jvairųs Apsakymėliai — Biliūno, pusi. 64 
Kaulo Kimeklio — Pasakos, pusi. 32.................
Kas Teisybė, Tat ne melas — Aišbčs, pusi. 63 
Padangėse — Sakalo ir Dosaičio, prųsl. 125 ... 
Karo Takas —• Reido, pusi. 190 .........................
J Laisvę — Rusecko, pusi. 32.............................
Biliūno raštai, pusi. 143 .......... k........................
žydrasis Paukštelis 
Jurų švyturis — Sikevičiaus, pusi. 39 .........................
Apie Lietuvių Senovę — Mašiotas, pusi. 47 ..............
Pasakos — Tolstojaus, pusi. 39 ....................................
Tsya Pasakos — Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 
Keturi Draugai — Evaldo, pusi. 54 ............................

Locus X 
Gramatikos, Vadovėliai, Žodynai ir šiaip 

Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Rekalui
Lietuvių Kalbąs Gramatika — Rygiškių Jonę, pusi. 280 
Lietuviu Kalbds Gramatika — Damijonaičio, pusi. 166 
Vargo Mokykla — Jablonskio.

Bauer, pusi. 141

123 .

Mašiot. Su paveikslais, pusi. 31 .........
Su paveikslais, pusi. 29.........

Su paveikslais, pusi. 50 ..

... 75 
.... 40 
.... 60 
.... 90

60 
. 1.00

20 
.00 
40 
30 
50 
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40
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1.25 
1.00 
1.00 
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1.00 
. 75 
. 75

35

..... 60
... 1.00

1.50 
.. 60 
.. 75 
.. 50 
.. 60 
.. 60 
.. 30 
.. 10 
.. 40 
... 30

Šu paveikslais, pusi. 28 .......................
Lietuvos Gyvenimo — Gudaičio. Su paveikslais

Šalčiaus. Su paveikslais, pusi. 42 .......
Su paveikslais, pusi. 55 ......................

Meterlinko, pusi. 55

30
20
25
40
30
30

40 
20 
30 
30 
20 
30 
75
90 
20 
90 
40 
20 
20
20

20

1.50 
. 80

„„_____ ___ _ _______ _ ............    3.00
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su pavdkslais, dalis 1, pusi. 180 .... 90 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis II, pusi. 319 1.50 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis III, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Žodynas — Būgos, pusi. 80 .............................
Aritmetikos Uždavinynas — Mašioto. Dvi darys, pusi. 177 ... 
Aritmetika — Busilo. 5 dalys, pusi. 525 .......................... ......
Aritmetikos Teorija — Smetonos, pusi. 139 ..............................

Locus XII
Mokslinės ir Įvairios Knygos

Gamta ir jos reiškiniai — Tropanovskio. 4-se dalyse, pusi. 803 .... 2.00 
Organinė Chemija — Ruko, pusi. 384, apdaryta .......................... 3.75
Stebuklai ir paslaptys —Rubakino. Paveiksluota, pusi. 240 ....... 1.25
Fizika — šakenio, pusi. 472, apdaryta .................... -....................... 3.50
Ūkininkų Dangus — Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 ............... 75
Kraujo Lašo Kelionė — Osiopovskio. Su paveikslais, pusi. 79 .......  60
Gamtos Mokslo Vadovėlis —■ Trojanovskio. Su paveikslais, 3 da

lys, puslapių 584 ....................................................... ...........
Lietuvos įstatymai, pusi. 1031 .........................................................
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .................................................................
Dainavos Senų žmonių padavimai —Krėvės, pusi. 152 ...............
Dykūnuose ir giriose — H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 dalys) .......
Lietuva Paveiksluose — 60 atviručių. Tinkamos rašyti j draugus 
Vilniaus Albumas ..................................................................

Dvi dalis, pusi. 542

2.00 
1.00 
2,50 
. 75

3.75 
4.00 
2.00 
1.25 
2.00
1.75
4.00

Locus XI
Paveikslai

RAFAELIS, jo biografija ir 10 jo garsiųjų paveikslų. Paveikslai 
varsuoti. Kaina .................................... '.A...........   $2.00

FEUERBACHAS, jo biografija ir 12 jo garsiųjų paveikslų. Pa
veikslai varsuoti. Kaina .................................................  $2.00

PINIGUS UŽ PASIRINKTAS KNYGAS MALONĖKITE SIUSTI SEKAMU ADRESU:

1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
lįHiKimmumy m ■ ■ ai ■ iionnni ■ m m į !■■■■■■■■ ■ ■ ■■omi i im ormn
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CHICAGOS 
ŽINIOS 1-*^“

Suimtas už dvipatystę

/

NAUJIENTO, CKIcagiJ, TU.

Bridgeportietis pašau 
tas bevažiuojant 

j garažių

Piieš Eugene McCarthy, par
davėją, stovi trys kaltinimai: 

i, sumušimas pirmo- 
pačios ir tvirkinimas ne- 

' pilnametes mergaitės. Iš jo 
'reikalauja $16,000 kaucijos.

Antroji pati kaltina, kad jis

Cholevvinski, 3835 So. l'nion 
Avė., mėsos išvežiotojas, liko 
pašautas už]>ereitą naktį beve
žant automobilių j gi-.ražių už- 
uakaly savo namo. Choievvinski

, ^rmąja pačia; .pirmoji pati 
'kaltina už sumušimą, o trečią 
kaltinimą padavė 
ri užklupo jį su 
Tucker Olaridge 
limas ant hotelio 
tas vadovaujant 
čiom.

policija, ku- 
17 m. Vera 
hotely. Puo- 
buvo padary- 

abiem pa

nę.
Paul ligoni-1 Susidūrę automobiliai 

užmušė praeivį
pie sau- _ . ,
kad jis' Automobilius ir trokas susi-
pasovė, dūrė ant Dixie kelio, prie 147

dymą. Policija sp< 
žino kas ir už k 
bet. tiK atsisako
Choleuinski dabai pardavinėja įėjo Įvykti nelaimė, rasta larp
li les, t 
tojų.
miną, 
vienas

•yven- abjiejų 
g y ve- lavoną 
buvęs metų.

ir, pasak vietos
“linksmai” leidžia
bet pirmiau jis
iš savininkų paskubusio blokų
ii du- ‘ Abu

Suėmė policistų 
užmušėjus

imti Myron Freatman
tapo

ii
SU-

Jut- 
kaltina-

Hovvard Johnson, 40 
kuris gyveno už dviejų 
nuo nelaimės vietos, 

automobilistai sakosi ne
kaip jie užgavo praeivį.

Įspėjama, kad Johnson gryžo 
į namo ir pakliūto tarp auto
mobilių, kurių vienas neturėjo 
sviesti, delei ko ir įvyko susi- 

’< turimas. Abu automobilistai, 
Llohn Kadzialawsk>> 305 E.

>e-

(.Pacific and Atlantic Photo] 
rok u roras Asą Keye» (Los

Nutarta tuoj ik) Naujų Metų 
surengti tikras lietuviškas vaka
ruškas — gužynes, tokias, ko
kiose mums tekdavo dalyvauti, 
kada mes patys gyvenom Lie
tuvoj, tie patys šokiai, tos. 
pačios žaismės, tos pačios dai
nos. Belaukiant gi tų vakaruš
kų, nutarta surengti keletą 
“bunco party“ niekurių komi
teto narių namuose, kur butų 
parankiau.

Buvo kalbėtųsi ir apie rengi
mą į pavasarį didelio vakaro ar 
koncerto, bet dar galutino nu
tarimo nepadaryta. Tečiaus na
rės tai larp savęs svarto ir se-

prieš “evangelistę” McPherson.

mi už nušovimą 
(Lhica

nuėjo

John 
policistų 

ištirti pranešimą, kad <‘-
su kitu

ir truko
1701 \V.
ti.

šoferis John Silver,
105 St., tapo areštuo- Atsihnki) laiškus iš Pašto

šie laiškai
iraziu. I

1 - ■ - .

Kraujo, odos, chroniškas

7 eątras-
* Muzika

B. Vaitekūno 30 mėty 
scenos darbuotė
(Iš pasikalbėjimo su 

B. Vaitekūnu)

rasinėli, kad
cagiens n. \mteKunas yra pie
nas seniausių lietuvių vaidinto-

senaa žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyru ir moterų

Dr. J, W. Beaudette
'VIRAU! 4SHLAND STAT^ 

BANKU

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki lu. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piotų

P.EZIDENCJJa:
2226 Marginti! Blvd.

TELEFONAS CRAWPOED 148P
TELEFONAS CANAL H64

DR. VAITUSII 
OPTOMETRISTAS

įtempimą, kuria
LIETUVIS AKIŲ

Palengvins akių 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 

I kleivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 

. iki 8 vai. NedėlioJ- 10 iki 1 vai. p. p.
1545 West 47th Street

Phone Boulevard 7589
tas konkrelis pasiūlymas.

Po susirinkimo p-ia Katkevi
čienė patiekė skanių užkandžių 
ir susirinkusios narės dar kiek 
pasišnekučiavusios išsiskirstė.

M. G.

lietuvių teatro nygoje, nuvy
kau pas jį patį plačiau apie tai 
pasiteirauti ir daugiau sužinoti 
apie jo darbuotę scenoj, ypač 
kad jis vis dar nepaliauja dar
buotis scenai ir vos spėjęs su-

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.Iš SLA134-tos moterį! 

kuopos
Minėtos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko lapkričio 5 
d., McKinley parko knygyne. 
•Jame rimtai ir gyvai apkalbė
ta organizae jos ir kuopos rei
kalai. Taipgi išreikšta tinka
ma pagarba pirmai mirusiai 
kuopos narei Jadvygai Yoza- 
vitienei.

Į sunkų scenos darbą, pirmą 
sykį pasirodydamas “Žemės 
Bojuje“, o ir dabar ruošiasi 
dalyvauti dramoje “Aušros Su
miš’ lapkr. 21 d., Goodman te

Laimei, p. B. Vaitekūną ra
dau nelabai užimtą, tad teko 
kiek plačiau išsikalbėti apie jo 
scenos' darbuotę.

JUOZAPAS BALTRUŠAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradieny, Lapkričio 9 dieną, 
10:00 valandą naktį, 192G m., 
sulaukęs 4X metų ajnžiaus; gi
męs Kauno rėdyboj, Šiaulių ap
skričio, Žagarės parapijos, Ri
binių kaime, paliko dideliame 
nuliūdime seserį Kristiną, ir 
švogerj Kazimierą Valatką, 3 
brolius: Franciškų, Kazimierą 
Jr Stanislovą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Lapkričio 12 dieną, 1:30 valan
dą po pietų iš Eudeikio koply
čios, 4605 So. Hermitage Avė., 
o iš ten bus nulydėtas į Tau
tiškas kailines.

Visi A. A. Juozapo Baltru
šaičio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris, Broliai 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Dr. Jan J. Smetona
/ OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenne 
Kumpas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Flatte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 16, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedegiomis.

Puikios Naujos Nuo širdies 
ir Vidurių Gyduolės

Daktarai Daug Metų Praktįkos Sako, 
Kad jos Veikia Puikiai Tokiuose 

Atsitikimuose
M linų laikraščio skaitytojai be abejonės 

nuris tebes kaip daaižinos anie šias naujas 
gyduoles ir kaip areitai jai veikia. Jei ju« 
si) daktaras dar iki šiol j urna jų neužraie, 
tik nueikite | aYtieką ir gaukite buteli. Jos 
vadinasi Nuga-Tone. Jos yra malonios var
toti ir galite gauti visam mėnesiui gyduo
lių už $1.00. Tikrai 
greitai jus pajausite 
liarčs širdim veikimo 
kinimo, užkietiejimo, 
skilvio ir žarnų, _ _ __
skaudėjimo, nieko nėra geresnio kaip feios 
gyduolės. Jos veikia gerai ir greitai. Jos 
suteikia puikų * apetitą ir nuolatini ėjimų 
lauk, stimulioja kepenis ir inkstus ir su
teikia ramų, atšviežinantį miegą. Tik gau
kite jas ir vartokite pagal nurodymą per 
keletą dienų Ir jus pajausite geriau ir ii* 
rodysite geriau. Jei nepatiks, sugrąžinki
te likusią dai) aptiekoriui, jis atgrąžins 
jūsų pinigus atgal. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai ką jos padaro tokiose at
sitikimuose, jie privertė visus aptiekoriui 
suteikti garantiją ir sugrąžinti pinigus, 
jei jus nebusite užganėdintas. Rekomen
duojamos ir pardavinėjamos pas visus ge
rus aptiekorius.

dalyvauja lietuvių scenoj, jis 
a tsaka:

-FLsu vienas tų, kurie Rusų 
valdžiai leidžiant, Rygoje, spa
lio mėnesy (dienos nepamenu), 
189(i m., taigi 39 metų atgal, 
suvaidinoiy pirmą lietuvių te
atrų. Vaidinome du veikalėliu, 

“Abejotina Ypata“, ar gal ir 
“Žentas dėl parodos“. Vaidinome 
aš, Liudvikas .lakavičius, Anta-

Kadangi minėta kuopa ran
gia didelį ir gražų maskaradų 
vakarą trečiadieny, lapkričio 
24 d. (tą vakarą prieš Thanks- 
giving day), 
rijoj, tad p

atėję iš Pu
Grosernių klerkai rei
kalauja trumpesniu 

darbo valandųgani-, 
et ji< ’ 
kuriu i 

f

dienų, ųirlįų skaičius siekia 1,200, 
visgi sužinojo kas

užmušėjai ir 
liesti'r v suėmė.

ziaus vyrų pasiduotų; 
atsakė šūviais, nuo 
Burns pasimirė už kelių
Bet (Milicija
buvo tie

Organizuoti grosernių kler-

w i orke tapo suimtas 
Dempsey, kuris kaiti- 
už nušovimą 
i, kuris tapo

mimas i
McGlynn 
keturoms plėšil'PT 
ant Stearns Lnnt* 
Co. dirbtuvės, 27

sUsirinko Morrison hotely ir 
,ll(Ks nutarė tuojaus pareikalauti 

Įvesti visose groseruėse de
šimt valandų darbo dieną, išė
mus šeštadienius, kada maxi- 
mum darbo diena bus 13 va-

nueina į vyriausijį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bei-[tingai 
kia klausti 
padėta iškaba 
dow 
vės, 

v

Lietuvių Audito- 
čiai ir entuzias 

buvo apkalbama tinka- 
prie langelio, kur mas prie to vakaro prisirengi- 
“Advertised Win-imas.

’ lobėj nuo Adams 
pasakant laiško Nl’ME-'pasirėdžiusiai 

Į, kaip kad šiame sąraše pa- 1 
žymėta. Laiškus paštas laik< 
tik keturiolika dienų nuo 
.kclbimo.

nas

nuetebinM jumis kaiif 
geriau. Nuo neregu- 
iš priežasties nevirž- 
kraujavimo, suirimo 

neveiklių kepenų, galvos 
geresnio kaip Bioa

pa-

nušautas 
užpuolus 

and Stone 
ir Leo irt.

imti, prisipažino prie kaltės ir 
liko nuteisti kalėjman iki gy
vos galvos, bet kiti du pabėgo.

Sutartis dėl algų veikia jau 
trejetą melų, bet ikišiol nebu
vo jokios sutarties apie darbo 
valandas. Klerkai 
kad darbas prasidėtų

šeštadieniais iki I 
\ ese na i “retež i 11 ės ’ ’

902
903
90b
915
917
920

929
950

Balzekas S P
Bacauskenis I r.Milui

Iiumblauskis Kazimeras

Kvieti ElizalH'th

Kelnereni Malvina

DAŽYKI! NAUJAI SU 
“DIAMOND DAŽYVEMIS

8 vai. ry- 
vakare, o 
vai. vak. 
girosernėi

jau pradėjo užsidarinėti, 9 vai 
vak. šeštadieniais, tad klerkai

■ į nori, kad ir visos kitos gro-
9G5

Rodzerisene Kva
Skebalskis Jon 
Zilvicuiz Antonu

Tiktai įmerkit dėl c
Perka aktorių vardus Lietuvių Rateliuose

vuoti

jonu,

Dažymo t

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu

kiekviena mote-
Famous Narnės, Ine. Kas nori, 
tas gali pirkti tuos vardus 
sumokėdamas tam tikrą sumą 
kad tie aktoriai ar aktorės 
viešai užgiriu garsinamąjį dai-

edical Assn. skelbia, kad 
irsiu jų aktorių ir aktorkų 

apgarsinimų par-

Rengs vakaruškas

švelni a
'arba nu-

,urtingai ir suteikti spal- 
lingerie, šilko, ribinu, si- 
veisči'.i, dresių, kautu, 
ų, sveterių, uždangalų,

l'žvakar pas p-ią K. Katkevi
čienę, Brighton Parke, buvo 
Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiams šelpti susirinkimas, 
susirinkimas, 
ausiu blogo 
kaitlingas.

Pirmiausia
ą buvusios- spalio 31 d. 
\auditorijoj vakarienės ir

nežiurint paistai- 
oro, buvo labai

išklausyta atskai-

apvalkalu

— no kitokios rųšies 
sakykit aptiekoriui ar

li nuo $200 ir augščiau. Kartu 
su pavarde. duodama ir specia
liai tani apgarsinimui pozuotą

Dažyviųj Du plėšikai vakar ryte ply- 
ir pa-|ta išmušė langą South Shorc 

materio- •Jewc’ry sankrovos, 1910 E 
ra vilno-171 St. ir pastvėrę už $10,- 

lininis arba mai-’OOO brangmenų pabėgo auto- 
• mobiliu.

'(d nežinomus priežasties ne tiek 
laug žmonių atsilankė, bet va
karienė visgi davė virš $117

barta tuos pinigus tuojaus pa
siųsti j Kauną, kad už juos naš- 
’aičiams butų nupirkta Kalėdų 
dovanelių.

irmas prizas $25 paskir- 
gat-|tas didžiausiai ir gražiausiai 

gruĮiei. Sma
gu yra pastebėti, kad kiekvie
na kuopos narė (o jų kuopo
je yra ga-n daitg) minėtam 
maskaradui aukoja gan gražių 
dovanų, kurių vertė sieks ke
lis šimtus doleiių. Taigi norin
tieji laimėti gražių dovanėlių 
visi esate kvočiami taisytis 
kostiumus ir rrlaskarade daly
vauti, nes prizų bus daugybės.

—Narė.

ii1 p-lės .ladviga .Davidovič 
Leokadija Kulikauskailė. 
gal ir nebūtų svarbu, kad 

dalyvavau pirmame lietuvių te- 
įtre. Daug svarbiau yra tai, 
kad aš ir iki šiai dienai tebeda
lyvauju vaidinimuose. Kiti gi 
iš minėtų letuvių teatro pionie
rių vieni pirmiau, 
jau senai paliovė

11

kiti paskiau 
vaidinimus.

kad iš'visų 
ir Ku ropos

J.F.RADZ1US

^Pacific and Atlantic Photo]

D. E. Chipps' (Fort Worth, 
Tex.), kurį liepos 17 d. nužudė 
dvasiškis Frank Norris. Norris 
yra vienas žymiausių fundamen
talistų judėjimo vadų. .

lietuvių (nežinau, gal kokis 
Petrapily galėtų būti), esu vie
natinis, kuris dalyvavau pir
mame lietuvių teatre ir vis dar 
(('besidarbuoju scenoje.

p. Vai tek imas pasakoja seka
mai :

—1905 m., birž. mėn., atvy
kau į Chieago ir apsigyvenęs 
pas p-ią M. Dundulienę pradė
jau mokinti veikalą

me rugsėjo mėnesy, 
Pulaskio svetainėj. 
Chicagoje vaidintas

m., 
jau 
ki-
pa-

“Pilėnų 
suvaidino- 

1905 
Buvo 

vienas,
tas veikalas, — taip man 
šakojo Dr. Graičunas, kuris 
juose dalyvavo, bet nuo pasta- 
tvmo “Pilėnų * Kunigaikščio“

(Tąsa ant 8-to pusi.)

SIUSKIT PĖk 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka>

PigiauMiaa Lietuvis 
Grahoriua Chteagoje 

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

OFISAS: 
668 W. 18th St 
Tek Canal 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tek Blvd. 4063

reikule, 
ir n _ 

neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chieago, 111.

S. 0. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balziamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chieago, III.

Patarnaują, laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
(J r a Korius

Musų paiarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad

mano 
užga

1271
✓

“OREMUS”

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Amhuhuisai

I. J. ZOLP
Grabotius ir I’a^rabų Direktorių^

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 VV. 46th St^ Chieago, III. |
. ..................................... <

L “Oremus“ Žolių arbata, ku
ri labai pasekmingai gydo že
miau minėtas ligas, kaip ve: 
gydo nevirškinimą pilvelio 
(Dyspepsia) nedirbimą kepe
nų, liuosuoja vidurius, ver
čia prakaituoti 4r prašalina 
iš kūno šaltį ir skausmus. 
Dėžė su prisiuntimu 50c.

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkaš

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chieago

2. ‘‘Oremus’’ žolių vaistas 
kuris labai pasekmingai gydo 
sekamas ligas, kaip ve: gydo 
chroniškas Plaučių ligas, Ca- 
tharą (slogą), Plaučių užsi- 
senejusj kosulį ir asthmą ir 
prašalina šaltį iš plaučių. Dė
žė cu prisiuntimu 55c.

BILLY*S?UNCLE

AM* VA AdKTV

uis ar šilkinis

___ Į IVS

Gogo' Kinuos 
JUST R.ONAOR’.

L

T A(XX OUKV

LOOVC.S LAKE. VXAS

KIBIOS ‘

UCH>'

COIMG AMOMG
VOL3V2. *VV\AA"

OP

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chieago, III.

Tek Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chieago, 111.

H
M 
H
H

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHJCAŲO.' 1LL h



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Lapkr. 10, ’26

T eatras-NIuzika

ni vaidinimai. Riivau per po
rą metų pirmas “Birutės’r re
žisierius, liet atsiradus gabes
niems už man?, turėjau užleisti 
jiems s 
sietinio
1 Pamos

lietuvių

vo vietą. Buvau reži- 
Dramatiško Ratelio ir 
draugi jos. Buvau, taip 
pioniiriu ir (’.hicajtcs 

leatn ir iš mano leng-

—sakė p. Vaitekūnas: — gal nes už pėsčią žmogų, kad kam 
bučiau likęs muziku, nes moki- dar mokėt už ją? Tad ir laks
imus groti smuiką ir ėmiau lėk- tė Jamontas po miestą pėsčias, 
ei jas. Bet kaip matot, j mano žinoma, jis nebuvo artistas ar 
pirštą įsimetė velniaplaukis pasižymėjęs veikėjas, l)et ir pa- 
(kaip kiti vadina — valasnin- prasti darbuotojai yra reikalin- 
kas). nuėdė galą piršto ir ture- gi ir jie atlieka svarbų darbą, 
jau mesti muziką. Dainas nela- kurio negabi atlikti artistai ar 
bai mylėjau, o ir neturėjau ge- didieji veikėjai. O tokiuo pa
lo balso. Tiesa, eidavau j’ cer
kvę su rusais giedot, bet eida
vau ten lik dėlto, kad jie ten 
gerdavo ir man duodavo. Bū
davo susirenkam ii giedam:

{VAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽE^E

“Priložimse, l.ri’ožimse 
i»dk; i ognrcu.

paklausiau p. Vaitekūno.

I et \ b gi virš t ūksiančio k; 
—atsakė p. Vaitekūnas, 

dar Lygoj tarnaudamas 
geležinkelio, turėjau laimūs 
lyvauti rusų vaidinimuose, 
gt'ležinkelio tarnautojai turėjo 
savo “železnodorožny Liubitel- 
ki Teatralny Kružok“. Iš pra

džių dalyvavau kaipo statistas, 
be žodžių, o vūiau gaudavau

Mat 
prie

>les. Esu porą sykių vaidi
nęs ir su latviais. () kadangi 
1915-1916 m. m. Cbicagoje, 
ant Biidgeporto, turėjome lie
tuvišką vodevilių, kur vaidino- 

karttis ii 
kartus i

nie kas šeštadieni du 
kas sekmadienis po 7 
dieną, tai aš manau, 
vaidinimų, kuiiuos«» man teko 
dalyvauti, susidaiys virš tūks
tančio.

— Kiek veikalų esate vaidinę?
—Sunku pasakyti. Tiek galiu 

pasakyti, kad vaidinti teko veik 
visuose veikaluose, kurie išęjo

Ginti po kelis kartus, yjfač “Dė
de Atvažiavo,“ “Audra Giedro
je“ ir “šalnputris.”

-Kode) gi prie viso jūsų at-
sidavimo scenai, jus 
nrofesionalu ?

r.etapote

Tuo laiku Rygoje nebuvę
dramatiškos mokykloš. o i Pet-
papilį ai i Maskva važiuoti ne-
turėjau pinigų, nes turi “jau dir-
bti ir tuo pelnyti sau duones
kąsni. Mano tėva|> nors ir bu-
vo pasiturintis ūkininkas, bet 
apart manęs buvo dar keli bro
liai ir tad neišsi- 

dėti ant
manęs. As esu jam dėkingas, 
kad jis davė man nors pradini

viso pasakojimo buvo ma- 
kad p. Vaitekūnas yra b(

jum 
štai

v ienų

su didžiausiu atsidavimu 
jau 30 metų. Nelankęs jo- 
dramatinčs mokyklos, jis 
prasimušė Į viršų ir likt) 

i geriaus.ii) musų aktoiių. 
i pannlydamas kelią ir ki-

tiems
nas pasakoja sekamai :t

—Tiesa, aš nelankiau drama
tiškos mokyklos, bet mano mo
kykla buvo nuolatinis per 30 
metų dalyvavimas scenoje — 
prieš publiką. Kur aš ėjau,
lai Į bažnyčią, ar tai j karčia- 
mą. visur tėmijau ir linkau 
tvpus. Pamenu gerai, kaip kar-

ar

čiu būti ir
ten mudu rinkome tinkamus 
typus dėl “Amerika Pirty“ — 
Antano, Vinco. Bekampio ii 
Agotos. Mokykla ir teorija 
nieko nereiškia, jei asmuo nėra 
tikras meno mylėtojas ir nėra 
tam linkęs. Aš gi iš pat savo 
jaunystės visa siela pamylėjau 
teatrą ir kas tik mane kvietė, 
visur ėjau, ar tai socialistai, 
ar katalikai, ar tautininkai. Vi
sur ėjau ir vaidinau už dyka, 

man bile tik vaidinti. 1915 ar 
1916 m., kada p. A. Olszewskis 
pastatė “Mildą”, mano iniciaty
va buvo išprašyti du vakarai, 
kuriuose mes vaidinome ir ku
rie davė apie 1,000 rublių su- 
šelpimui nukentėjusių nuo karo 
lietuvių. Kelis sykius vaidino
me dėl “Aušros” draugijos (dėl 
moksleivių) ir kitų draugijų 
labdaringiems tikslams, neimda
mi jokio atlyginimo.

Kad p. Vaitekūnas yra atsi
davęs scenos darbininkas, tą 
mes visi žiiome, bet tik nedau
gelis žino, kad p. Vaitekūnas 
yra didelis mylėtojas muzikos 
ir yra mokinęsis groti smuiku.

—Aš taipjau myliu muziką,

ir nuošir-
Jamontas ir

prastu, bet veikliu 
džiu darbuotoju
buvo.

Čia pasikalbėjimas su p. Vai
tekūnu nukrypo kiton pusėn, 
prie kitų šių ir senesnių jų lai
kų darbuotojų ir mudu išsiski-

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANčIONIS, Prez.
------J

PR A N ESI M A S M (JTERIM S
Parsiduoda vilnonios i

VYRŲ

MAN
REIKIA

TRIJŲ lietuvių vyrų, 
atrodančių virš 25 melų nm-

gerai

Vargingas buvo pradžios 'ke- 
s lietuvių teatro; spauda už- 
austa, valdžia persekioja

veikėjų o.tvo mažai. lodei 
tiems, kuru veikė, teko daug

. go pa a si i. A pi * va i p u< 
pirmųjų teatrininkų p. \’aiteku- 
nas pasakojo sekamai:

sunkus buvo musų darias 
goję, kada lietuviai dar 
re j o savo

m.190 1 
gaudavom 
kos, kaip

spaudo 
<ors knygučių
iš Prūsų ir 
“Dėdė Aiva
Pkrty”, “Vaite

netu- 
t. y. iki 

mes 
Ameri-

k., liet tų knygučių 
buvo rodyt. Reikėda-

užtvirtint

Be to dar viena

gu’Deririto- 
cenzo- 
k opi ją

kūni
ni sų

riui, o vėliau nešt pas 
rių.
reikėdavo išve'tst j rusų 
O tą galėjo padaryti lik 
gas, nes svietiškiams 
valdžia nepasitikėjo. '1 ą
mums atlikdavo velionis kun. 
Stakelė, geras lietuvių patrio
tas. Po to viso reikėjo dar eiti 
pas policmeisterį gauti leidimą 
vaidinti. Musų inteligentai, kaip 
M. šikšnys, Mašiotas, Jablons
kis, gimnazijos mokytojai, bi
jojo eiti, nes nesinorėjo būti 
valdžios nužiūrimu už litvoma- 
niją. Politechnikumo studentai 
gi neturėjo vardo, nes buvo įta
riami kaipo “buntovščikai”. 
lad tą darbą priseidavo atlikti 
man ir Liudvikui Jakavičiui, I 
paprastiems geležinkelio činov- 
ninkėliams ir Antanui Macevi
čiui. apskrities teismo činovni- 
kėliui. Mes nupaišėm, kad nu- i 
stosime vietos ir sakydavom, 
kad eisime pas tėvą arti ar už 
izvoščiką tarnauti, h* taip per 
naktis perra.šinėdavom veika
lus, o dienas piastovėdavom 
policijos upravlenijos koridoriu
je iki g;m<tavom prieiti prie po
licmeisterio. Policmeisteris kar
tais išvarydavo per vienas du
ris, tai mes eidavom per kitas. 
Mums labai daug gelbėjo tai, 
kad upravlenijoj tuo laiku dir
bo už stolonačalninką geras lie
tuvis patriotas p. Jankauskas, 
kuris ir pranešdavo mums ką ir

dienų, • valandų sugaišta ir 
daug naktų nemiegota bedir- i 
bant dėl lietuvių teatro. Bet 
nesigailiu, nes mes dirbom 
svarbų visuomeninį ir reikalin- Į 

daibą ir tas darbas atnešė!

Bet su išgavimu leidimo vai- 
< tinti, dar neužsibaigdavo var
gai. Reikėjo juk dar surinkti 
vaidintojus, reikėjo išmokti sa
vo roles, o reikėjo taipjau ir 
publiką sukviesti. Tai dar dau
giau laiko atimdavo, negu sun
kus leidimo išgavimas. Būdavo 
daug vargo net ir su ofišomis 
(plakatais).

—Vėl būdavo daug vargo su 
afišomis—skelbimais, — pasa
kojo p. Vaitekūnas: — Afišas 
leisdavo spausdint tik rusų 
kalba. Bet eidamas lipint turi 
neštis ir leidimą. Dar gerai jei 
kartais budayo balta popiera, o 
jeigu raudona, su užrašu “Li- 
tovski Spektakl,” tai gorodovi- 
kas ir tempia į Učastką. Ten, 
kada parodai leidimą, paleidžia. 
Velionis K. Jamontas eidavo 
lipint afišas slapta, —‘be lei
dimo. Tūli sako, kad Janion- 
tas nieko dėl lietuvystės nedir
bo. Tai netiesa. Jis sunkiai 
dirbo, kiek tik jis pajiegė. Jis 
vienu vakaru pėsčias sušauk
davo vaidintojus ir dainininkus. 
Rygoje tuo laiku “konkų” buvo 
mažai, o ir tos buvo ne greites-

nite, kurioj dalai p\ Vaitekū
nas dalyvauja, galina' didžiuo
tis turėdami savo tarpe se- 
niausį lietuviu artistą, kuris4 4 * 1 f I

r’joa jvai- žiaus. Iš prięžasties labai pasi
nėms nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- dauginusio biznio tarpe lietu- 

O1 1Z. «« A fko Vii nnrtina 1
skiautes dėl kelnių vyrama, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoias parsiduoda 
iki 50c pigi iu, negu kitur. 

Atdara dienomis, vakarais, Sekma
dieny i po pietų.

ĖRANK SELEMONAVIčIUS 
504 VV. 23rd St.. prie Normai Avė.

kos 31 */4c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
vaikams 
65c iki

nuo 35c

vių. Patyrimas nereikalingas, 
nes mes- išmokinsime jumis dėl 
to darbo. Malonus darbas ir ge
ra alga tiems, kurie tiks. Atsi
šaukit tuojau.

Room 318,

jau 30 metų ir ketina dar dau
geli metų dirbti — kol jo pa- 
jiegos leis tai daryti. Mes tu
rime Dramos Tėvą, bet iš tik
rųjų tas vaidas geriau pritiktų 
Vaitekūnui, kinis dalyvauja 
scenoj jau nuo 
teatro, kuomet 
mos tėvai apie 
nemąstė, 'l iesa,

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.

Klauskit
Mr. Danecke

pirmojo lietuvių 
dabartiniai d ra-j

teatrą dar ir! v 
Vaitekūnas ne-j 

likojarpfesionaias artistas, 1 
<ffs už tai per visus tuos-31) i 
metų dirbo didžiausiu pasišven-! 
tiinu, pašvęsdamas visą savo 
nuliekamą laiką, visai kitur pel- kapitalo*, 
nydamas duonos kąsnį, o 
kitą atiduodamas lietuvių 
rui, nereikalaudamas už 
jokio kito atlyginimo.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO KEIKIA vyro,

LABAI gera proga dėl bučer- 
’ | nes, randasi sale National Ten, 

krautuvės'ir vaisių krautuves, i 
nebrangi renda. Geroje apielin- išsimaino puikus « flatų muro 

namas. Mainysiu ant bizniavo na
mo arba fannos, nepaisant valstijos 

I IŠSIMAINO dviejų flatų niuro 
namas, po 7 ir 7 kambarius, mai
nysiu ant bizniavo namo nepaisant 
apylinkės,

IŠSLMAkNO dviejų Halų naujas 
muro namas, po 4 ir I kambarius, 
mainysiu ant bungldosv.

i MAINYMUI dviejų flatų medinis 
nąmas, po I ir 5 kambarius, namo

indeli Mainai

2935 W. 38 St.

PARDAVIMUI restaurantas ir 
lunch countci’is pilnai prirengtas. 
Pigi renda, geras lysas. $300 turint 
gtilil pradėti. Priežastis — liga. 

6728 S. \Vestcrn avė.

PARDAVIMUI gro.sernė, delikale- 
n, :ipli«,k:i, bučernė, siuvėjo šapa 
bsirbernf tame pačiame nainc. 

•ra kompet icijos. Įplaukti Š225 j
savaitę. Turint $700 galit

PAUDAVIMU1 bučernė ir gro- 
sernė, su namu ar be namo, arba 
mainysiu ant privatiško namo. Par
davimo priežastis — liga. Phone

TURIU parduoti savo grojiklį pisi- ' 
nų, pirmos rųšietf stovyje, labai ma
žai vartotas, sykiu 75 roleliai, ben- , 
čitis ir kabinetas. Parduosiu už .*90 Į 
cash arba lengvais išmokėjimais.

VAITONIS
6512 So. Halsted st.

nes, 
nio. Kas pirmesnis, 

ikitės pas

F. G. Lucas & Co.
41C8 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5107

laimės.

KAS turite Gary, Indiana lu
itus ir norite parduoti, nies per
kam ir mokam visiems cash. 
Rašykite mums, kur jūsų lotai 

; randasi ir kiek norite.

Chicago, Illinois
men prižiūrėti 3 arba 4 lietu- 

vienos ge-betjPatent Mercury Machine Co vius s<4csmenus prie
O/k O/... 4, k.. Vilo I i z k

NAMAI-ŽEME
Iros tos rųšies

• i * Viską :

tai

kad galėjus pasidžiaugti, jog jo 
darbas sekasi ir neša nauda lie
tuvių visuomenei. »

Nedaug tokių nuoširdžių
ištvermingu visuomenės dar-1

Mašinos 
ir suteiks 
kai. Gera

kurios apšildys jūsų narnų 
jums elektros šviesų dy- 
proga. Reikia turėti kiškį

PROF. SIMON 
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 11) ryto 
iki 1 po pietų

ir
TAISAU SENUS NAMUS 

JVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamų kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 

Luotojų turime ir jų eilės kas- ir statau naujus namus. Atlieku bile
dien retėja, tad nors likusius, kl“i karpenterystės darbą greit ir 
, . ' . ... . , tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy-kurie vis dar dirba musų tarpe. Reikale virš pažymėtų darbų 
turėtume tinkamai gerbti. —R. kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 

,— “Naujienų” adresu:
----------- ---- HOME CONSTRUCTOR

_ _ 1739 So.* TIalsted St.
Tel. Roosevelt 8500Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų pi’akiurimas užtaisomas 
ir garantuojamai už $4. Automobi

lių, trokų pataikavimas Chicagoj ir 
japielinkčj. Įsteigta 84 metų senumo.1 
i Didžiausia ir geibiausia stogų den-! 
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę

J. J.1
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 

Phone Lawdale ' 0114.

Naujienų spulkos narių atydon
Visi, kuri, mokestys yra užvilktu.,, unijos darbininkai samdomi, 
malonėkite užsimokėti, nes busime
pirversti pasielgti pa J. ’ konstituci- Ogden Avė.

Lietuviškos Teatrališkos draugys- 
tęs Putos No. 1 mėnesinis susirin- I 
kinius ;V\ ks Ui d. lapkr., Lietuvių ' 
Auditorium svet., 3133 So. Halsted 
st. Bukit visi susirinkime.

' Valdyba.

ė.

PATARIMAS VELTUI

Budavoju namus, porčius, ga- 
|i*adžius. Sudedu duris, langus ir 
ipadiagas. Darbas didelis ar

lapkričio 11 d.‘, Mark \Vhile zas«
utBirutės choro dainų pamokos 

sibus ! 
purk > svet. Dainininkai priv 
Imti laiku, nes bus mokinamos dai
lius operetės “Gegužės Karalaitės”.

Birutė.

Al’ŠROS SŪNUS
Vaidinimas jvyks lapkričio 21 d.,! 

Goodman teatre, Easl Monroe st. ir 
Grant park. Sėdynės visos rezer
vuotos. Tikielus galima įsigyti šio
se vietose:

Naujienos, 1739 S. Halsted st.
North Šitie pas J. Ascitą ' 
Bridgeporte Aušros Knygyne,

Universal Bank, 3252 S. Halsted 
St. Klauskit G. Stungis

b'lta Commerce Co., 3251 South 
Halsted st.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKAL1NG/\S partnerys prie 

! biznio, katras nori būti neprigul- 
liuingas. Yra dvejopas biznis, sykiu 
Įsu dideliu mūriniu namu ir su vi
sais furničiais. Biznis yra labai ge
ras, tik ne vieno žmogaus darbas, 
nes pinigų yra ir bus, tik aš noriu 
teisingo žmogaus, su visai mažai 
pinigų. O visų biznį atiduosiu pusę 
ant pusės. $1500 kaipo security. At
sišauki! greit, jei tamsta nori su 
mažai pinigų pastoti turtingas; to
kios progos nevisada galima gauti, 
nes man labai reikia pagalbininko.

2953 S. Michigan Blvd.
Tbl. Caiumet 0337

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS vendai su valgiu ir ap- 

mazgojjmu dėl vyrų $12 į savaitę. 
1 lubos. 3544 So. Union avė.

NUOMON* kambarys, garu šildo
mas, modemiškas; yra vana, tele
fonas. 4140 Archer avė. Tel. Lafa
yette' 0057.

ĮVAIRUS skelbimai
Phone Pullman 8296
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, COKE 
/ 343 W. 107th PI.
Res. 40742 So. VVabash Avė.

Phbne Pullman 8092 
\Chicago, III.

Pasimatvkit su

Mr. Friend 
General Manager,

OLIVER SALINGER & 
Room 660,

Kirst Nat’l |Bank Bldg., 
31 S. Clark st.

DARBININKŲ — stiprių vy
rų prie mirkymo į plating de- 
partmentą. Darbas naktimis.

Western Electric Co.
48 (Cicero) avė. ir 24 st.

vyrų. Aš pasiūlau tinkamų darbi 
dėl gerų vyrų. Puiki proga dėl atei
ties jei tik jus norite dirbti. Pa
geidaujama tokie, kurie kalba lie
tuviškai ir angliškai. Atsišaukit 
tuojau.

Matykit MRV.MĄXWELL,

Room 1111.

BEI KALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas,' suprantąs darbų, nevedęs 
ir unijistas. 3326 Douglas blvd.

1335 S. Torner avė., beizmente

AUTOMOBILIAI

ma
Kreipkitės:

S. A. ZOLP
927 W. 34th PI.

Phone Boulevard 0527

TIKRA NAUJIENA
I Studebaker išleido naujus karus 
. “Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
• šinėrija, bet body, yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Ha’»ted St.

Atyda Biznio Jieskotojams 
Spekulantams ir Agentams

C.HICAliOS biznieriams pardavi- 
Įmui viešbutis (hotelis) \Voodbaro, 
Wis. C.hicagiečiams gerai žinoma 
vieta ant puikaus ežero krašto 

’ (Sųuash I.ake). Savininkas .1. Par- 
jnarauskas yra miręs. Administrato- 
irius parduos už. cash. Kaina $9,000. 
■.Biznieriui nepraleiskit geros pro- 
’gos; tokia proga ne visada pasitai- 
I ko. Norėdami plačiau dasižinoti, 
rašykite: Matt Sarocka, adm. \Vood- 
haro,' \Vis. Agentai nesišaukit.

MAINYMUI mūrinis kampinis na
mas, I no I, toiletai, maudynės, 
elektros šviesa; mainau ant biznia
vus prapertės arba ant gerų lotų. 
Parduosiu pigiai, duosiu morgičius.

Trl. ('anai 1737.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos., 

Sostheims, 1912 So. State St.;

EXTRA
PARDAVIMUI automobilis Velie 

vėliausio 1924 modelio. Išrodo ii’ 
bėga kaip naujas, yra 5 nauji ta- 
jerai; parduosiu už $125. Parduo
siu greit, nes apleidžiu miestų. 2702 
W. 47 st. Tel. Lafayette 7444; įėji
mas iš užpakalio.

PARDAVIMUI
ORIAUNA

Chicajęo Beach Uote)
Vakarinę sekciją, 51 prie Lake , 

Dorch. 5001—H. P. 6576
Turiu parduoti labai daug No. 1. bal
tos pine lentų (visokių mierų), durių, 
langų, vanų, skalbyklų, toletų, radia- 1 ........
torių, elektros reikmenų, plieninių įernės' fikčeriai. 
paipų. švarios plytos pigiai. Šutau- §toro, $450.00 už viską. 2126 South 
pysit 25% iki 90%. Turiu nuvalyti tą Halsted st.
vietą po bausme. ---------------------------------------------

Abbott Wrecking & Lbr. Co. I PARDAVIMUI bučernė, gro-‘ 
ir nedėlioj. Br. Brown. šerne. Senas biznis, lietuvių ap

gyvento j kolonijoj. Parduosiu 
su namu arba be namo. 4248 S.

------------  jArtesian avė. /Pirma gatvė į 
BUDAVOJU garažus visose daly-'vakarus nuo Western avė. 

se miesto pigiau, negu kiti, 18x18 (.

jiklj pianą už $140, pridėsiu 

benčių ir rolelius. 6136 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI grosernės ir bu- 
, Su Štoru ar be

GARAŽAI

sc įmesiu pigiuu, nvgu a (______________ ■
už $225. Taipgi Perbud*voju pw-1 PARI)AviMUI grosernė ir bučer- 
čnis aš “tvirų i uždarus 3Ąc. vieta apgyventa visokių tautų, ketvįrt. pėdų. Su mažai imokėjuno Biznis » #17I0 w 87 st M
Darbi) garantuoju.' '__________________ .____

C. GZEPUKAS 
1445 Oakley Blvd. 

Tel. Brun.ssvick 9131

Nikelio jame automobilių dalis
PEČIŲ dalis arba kokj surudčju- 

sį daiktą padarom kaip naują. Ge- 
daYbą padarom.

37 St. Plating W-ks.
3701 So. Halsted st., rear 

Phone Yards 0115
1 "............... ................... 1   — —i

PARDAVIMUI mažas groseris ir 
kendžių Storas. Biznis geras. Renda 
pigi. 3 kambariai pagyvenimui. Par
duosiu pigiai. Priežastis pardavimo 
— einu į didesni biznį.

Kreipkitės:
4443 S. Wood st

rų

MOTERŲ
REIKIA moterų indų plovėjų.

4169 Sm dialsted sti

EXTRA
PARDUOSIU saliuną arba pri

imsiu į pusininkus. Turiu parduoti 
greitai ir pigiai. Priežastis parda
vimo
2702 W. 47 st. Tel. Lafayette 7444. 
įėjimas iš užpakalio.

nesutikimas partnerių.

PARDAVIMUI bučėrnė ir groser
nė. Geriausi vieta Cicero]. Renda 
nebrangi. Atsišaukite 1436 So. 49 Ct. 
CICERO, ILL.

PARSIDUODA arba išsi
maino Motelis 30 kambarių, 
Sandwich, III., 55 mylios iš 
Chicagos, arti Fox River. 
vienas blokas nuo No. 18 
Highway-didelio kelio, kur 
milionas žmonių katrus me
tus parvažiuoja. Pusė bloko 
nuo stoties. Daug traukinių

MORTGECIAI-PASKOLOS
vandeniu apšildomas. Lotas 
75 pėdų pločio, kambariai 
visi įrengti kaip priguli, lo
vos, dreseriai, karpetos, pa
talinės kožnam kambaryje, 
šaltas ir šiltas vanduo. Tele
fonas, dar prie to yra res- 
taurantas ir lunch kamara. 
Viskas cash, morgičių nėra. 
Greitai parduodant viską, 
kaip yra paaiškinta, kaina 
tik $15,000, tiktai šią savai
tę. Kas interesuojatės pri
imsiu i partnerius. Gali bū
ti ir moteris, nedaro skirtu
mo. Aš turiu didelį biznį ir 
neturiu laiko ten būti biznį 
prižiūrėti. Jeigu kas turite 
2-jų flatų namą, morgičius, 
automobilių, vasarnamį Su- 
mmer resort, bungalow ar
ba lotus, priimsiu į mainus. 
Matykit toj savininką.

J. Namon
2418 W. Marųuette Rd.

Tel. Prospect 8678
~PARDAVIMUUI 2 lotai, ~120 
pločio, 122 ilgio, pusė akerio že
mės. Lietuvių kolonijoj, netoli 
mokyklos. MOUNT GREEN- 
W00D, ILL. Kaina $1200 ant 
lengvų išlygų. Kurie interesuo
jatės, būtinai matykit; galima 
sudvigubinti savo pinigus trum
pame laike. 
tRozenski Lemont & Company 

6312 South Western Avenue 
Prospect 2102

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vienų dienų 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
VYRA! išmokit barbervstės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašvkit:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE,

651—672 W. Madison St. arba 
109 S. Wcll.s St.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designjng ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.

Valentine Dressmaking
Collegre

2107 W. TMudiNon St., III.
M. E. Hutfilz, Mrg.

Seeley 1649

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 6—6 kambarių, šviesus 
kambariai, aržuolo trinias, 2 
karų garažas, netoli Kedzie ir 
North avė., įplaukų $1500 
tus, kaina $13,(XX).

BENDER & CO.,
3306 North avė.

mc-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos vhsas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted Chicago, III.

TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 j sa
vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
Lake, 39 mylios j pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na
mą. luotas $85. Džiaugsitės kitą va- ■ 
sąrą sutaupydami po $1 j savaitę, i 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 didesnį užmokėsią, geresnes darbo 
S. Halsted St., Box 881. sąlygąs? įleiskite mums jums pagel-

.... ....... :------- ------bčti, išmokindami jus Auto-Electric 
L2__________ir Baterijos Amato.

. - - . -z atsiuskit Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 

i riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 

. tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
i mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir

Ar Jus Norite
S. Halsted St., Box 881.

REIKIA pirkėjų už cash l'lori- Mechanikom 
dos lotų. Veikli greit ir atsiųskit Praktiškos 
savo vardą ir adresą ir kainą loto. 
Naujienos, Box 899.

AŠ užmokėsiu cash už biznio 
lotus Floridoj, 
informacijas. ir daugiaus. 
vardą ir adre- FEDERAL AUTO ENGINEERING 

Box 891.

Suteikit pilnas 
parašykit savo 
są. Naujienos, 1597

scnooL
W. Madison Street


