
This issue coftaiste of 2 paris
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS {
Tmb Litnuanian Daily Ntw« I

PV1U8HID »Y Oa LITHUANIAN N1WI CUlLIfHING CO.. INC.I
1739 South Hiirtad Stroot, Cbioago* llliaou I

Taltphona Rooaavalt 1500 
i" ■— 1 ————————0 I

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj*

NAUJ1ENO
The Lithuanian Daily News

VntM) aa Mmd flbtM Matter Manto T, 1B1I, Bt lh» PaM DffiM Bfl flblMHR Ok 
i uutor tU Art rt Manto B, 1819.

Si laida nusideda iš 2 daliu
----- f-ri—-- - - ĮQ>r —i M<WiMr-TUBf *—**-- • "  

The First and Greatest Lithuanian Daily In America

NAUJIENOS
Th« Mtmuanian Daily Niwa 

9V1L1IHID BY Ob MTKUANIAN NBWB PUBLI8HING GC.. INC.
1739 Sautb Habtcd Str«*t, Cbiaago. Ulinou

• Talapfeona Rooaavalt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIV Kaina 8c. Chicdfco, BĮ. šeštadienis, Gruodžio-December 31 d., 1927 ■■^8^437 No. 307
~~ ~~ --------------J7T~------ ----- *--- - ~~ ’ ....

Trafikas tarp Lietuvos ir Lenkijos atsteigtas
Keleiviams kasdiena 
išduodama daugybė 

sienos pasų
Berlino laikraštis Vonvaerts 

gruodžio 19 dienos leidiny pra
neša, kad susisiekimas tarp 
Lietuvos ir * Lenkijos jau esąs 
a įsteigtas.

Vonvaerts sako:
“Einant Genevos tarimu, tra

fikas per Lietuvos Lenkijos 
sieną jau atsteigtas. Vilniaus 
vaivadija kasdien išduoda dau- 
gybę pasų keleiviams per sieną 
j Lietuvy. Tų pat daro ir Lie
tuvos vyriausybė. Trafikas la
bai gyvai eina.“

[Clncagos Daily Neves kores
pondento Varšavoj kablegra- 
moj, įdėtoj kitoje vietoje,- sa
koma, kad padėtis . Lietuvos 
Lenkijos sienoj, tariant demar* 
kacijoj, nepakitėjus ir kad pe
reiti iš vienos pusės antron be
veik nesą galima. Gali tad bū
ti, kad kilęs IJetuvoj nesiten
kinimas dėl padarytos Genevo- 
je taikos privertė Voldemarą 
sieną vėl uždaryti].

Planuoja oro torpedas 
pašto siuntiniams 

gabenti
PAHYŽICS, gruod. 30. - Ae- 

ronautikos inžinierius Hirch- 
auer, vyriausias Midi geležinke
lio inžinierius Talon ir poli
technikos instituto prof. Le- 
cornu proponuoja Įsteigti oro 
pašto torpedas, kurios gabentų 
siuntinius greitumu 250 mylių 
|x-r valandų.

Pagal jų planą, turėtų būt 
įsteigtas kalius elektrinis gele
žinkelis, kuriuo šaudytų tam 
tikros, tekiniais aprūpintos, 
ton>edos, gabendamos laiškus, 
laikraščius * ir kitokius pašto 
siuntinius.

Sumanytojai apskaičiuoja, 
kad mylia tokio oro geležinke
lio įsteigti pareitų 100,000 
frankų (apie $4,000) ir kiek
viena torpeda gabentų 50 sva
rų siuntinių. Paštas iš Pary
žiaus Į Marselę nueitų tuo bu
do i>er pustrečios valandos.

534 laivyno kaliniai 
paleisti

VVASHINGTONAS, gruod.
30. — Laivyno sekretorius Wil- 
bur amnestavo ir žiemos šven
tėms paleido iš Jungtinių Val
stybių laivyno kalėjimų 534 lai
vyno kalinius.

KOMEDIJA BAŽNYČIOJE

Pabėgo jaunikis nuo altoriaus, 
palikęs jaunąją

VIEKŠNIAI. — Lapkričio 26 
d. Turėjo Įvykti sutuoktuvės pil. 
G. su p-le A. Jau buvo ir į 
bažnyčią atėję. Kunigui prie 
altoriaus giedant', du vyrai ir 
jaunoji jaunąjį stipriai suėmę 
laikė. Kunigui ėmus rišti ran
kas, jaunasis spruko nuo alto
riaus ir pro duris laukan. Taip, 
liėgo, kad net kepurė liažnyčio- 
je liko. 
- --------------------------------------------------j. j--y -■ ,--------

Pirmadieny, sausio 2 d., 
“Naujienos” neišeis ir 
“Naujienų“ raštinė bus 
uždaryta.
Sekmadieny “Naujienų“ 
raštinė bus atdara nuo 10 I

i ryto iki 2 po pietų.

Lenkija susirupinus 
atsinaujinusiu ginču 

dėl Vilniaus
Busimose derybose Voldemaras 

siekiąs diskusuoti Vilniaus 
klausimą, kuomet lenkai tą 
klausimą laiką pabaigtą

Chicago Daily News kores
pondentas Varšavoje, Darsie 
Gillie, koblegramoj gruodžio 
30 dienų sako; kad lenkuose 
imą reikštis vis didesnio susi
rūpinimo tuo, kiek Iš tikrųjų 
padaryta progreso Lietuvos 
Lenkijos ginčo išsprendime ei
nant Genevos kompromiso sąly
gomis.

Derybos, kurios žadėję pra
sidėti sausio 15 dienų, dabar 
jau esą atidėtos, ir neprasidė- 
sią anksčiau kaip apie sausio 
pabaigą. Vieta joms taip pat 
dar nesanti nustatyta. Tuo tar
pu Uęįuvos ministerio pirmi
ninko Voldemaro pareiškimai 
kaskart vis mažiau žadą.

“Lietuvos ministeris pirmi
ninkas matyt,’’ sako Daily News 
korespondentas, “siekia, kad 
butų diskusuojamas visas te
ritorinis klausimas dėl Vilniaus, 
bet tai toks dalykas, apie kurį 
lenkai visai nenori kalbėti, 
remdamiesi tuo, kad sienų klau
simas buvęs ambasadorių ta
rybos išspręstas 1923 metais ir 
dabar esąs įsteigtas. Vieno len
kų laikraštininko paklaustas, 
kas atsitiksiu, jei Lehkija atsi
sakysianti Vilniaus klausimą 
diskusuoti, Voldemaras atsa
kęs, kad tuo atveju derybų pa
matais labai susiaurėsiąs.

“Lenkai laikosi tos nuomo
nes, kad derybos turinčios būt 
apribotos vien kaimyniškų san
tykių atsteigimu. I^enkija vei
kiausiai sutiktų priimti formų- 
’ą, kuria Lietuva nebūtų ver
čiama galutinai atsižadėti Vil
niaus, jei tik diplomatiniai san
tykiai butų atsteigti ir dabarti
nė siena pripažinta praktikoje. 
Iš viso manoma, kad derybos 
eis labai palengva.

“Genevos kompromisas pa
dėties sienoje praktiškai nė 
kiek nepakeitė. Pereiti sienų 
vis dar beveik negalima. Kai 
kas lenkų klausia, ar ilgai dar 
maršalas Pilsudskis tęsėsiąs 
kantrumo.“

Lenkai siunčia kariuo
menę vilkų medžioti
VARŠAVA, gruod. 30. - 

Lenkų vyriausybė organizuoja 
kareivių kuopas vilkams me
džioti. Del šalčių ir gilaus snie
go išbadėję vilkai Lenkijos ry
tuose pasidarė taip nuožmus, 
kad gaujomis užpuldinėja žmo
nes ir kaimus.

ĮVIJO Į ŠEŠUPĘ IR NU
SKENDO

PILVIŠKIAI, Vilkaviškio ap. 
— Per jomarką Pilviškiuose 30 
lapkr. apie 7 vai. vakaro būda
mas neblaivas J. Starkus, Pa
rausių kaimo, susivaidijo su 
vietiniais miestelio degtininin- 
kais. Užpultas gaujos mušeikų 
ir gelbėdamasis nuo jų įbėgo 
j Šešupę. Srovės nesamas ne
laimingasis dar ilgai šaukėsi pa
galbos, bet pagalbos niekas ne
suteikė. Taip ir nuskendo Še
šupėje. Lavonas kol' kas nesu
rastas. Del šio įvykio vedamas 
tardymas.

Sovietija kovoja sa
vo agentų užsieny 

korupciją
Daug diplomatinių tarnautojų 

įtariami dėl santykiavimo su 
Britų šnipais

LONDONAS, cij ’. 30. —- 
Gautomis čia žiniomis sovietų 
Rusijos vaklžia, įtardama smul
kesnius valdininkus savo diplo
matinėje ir konsularinėje tar
nyboje dėl ėmimo papirkimų iš 
slaptosios Britų tarnybos agen
tų, pradėjus daryti pamatinių 
pakeitimų jų personale. Įvelta 
yra daug šifruotojų, kurjerų ir 
kitų asmenų, kuriems buvo pa
vestos svarbios konfidencialios 
misijos.

Sako, kad Maskva buvus pri
versta siųsti į užsienį savo šni
pus tų mažesniųjų valdininkų 
darbams sekti. Visiems, sovietų 
diplomatinėms ir konsularinėms 
įstaigoms pasiųstas aplinkraš
tis su įspėjimu štabų, kad jie 
nieku budu neturėtų nė tiesiogi
nių nė netiesioginių santykių 
su Britų valdiniais.

Lietuvos žalųjų gyvulių 
augintojų draugijos 

suvažiavimas
SUVIJAI. — Lapkričio 27 

d. įvyko Šiauliuose, žemės ūkio 
koperatyyų šąjuijgos “Gaminto
jas“ bute Liet, žaliųjų gyvulių 
augintojų draugijos suvažiavi
mas. Susirinkimui pirmininka
vo žemės. ūkio rūmų delegatas 
p. J. Ardickas.

SuVąžiavtme priimta įstatų 
pakeitimas. Sudaryta taisyklės 
priimti gyvulius j kilmės kny
gas, papildyta sąmata ir ap- 
svarstyta eilė kitų klausimų.

Suvažiavimas patvirtino seną 
valdybą. Į revizijos komisiją 
išrinkta: p .p. Janavičius, Sa- 
dunas ir agr. Kl. Skabeika. Be 
to, suvažiavime nutarta suma
žinti mokesnį priimant gyvu
lius į kilmės knygas.

Arklių išvežimas iš 
Lietuvos

KAUNAS. — Per šių metų 
pirmuosius 3 mėnesius iš Lietu
vos išvežta 8,010 arklių, perei
tais metais tuo pat laiku buvo 
išvežta 2,(MM) su viršum. Ark
liai daugiausia išvežami į Vo
kietiją ir Daniją.

PAGIEDOJĘS TUOJAU MIRĖ 
PRIE NUMIRĖLIO

SKOMANTAI, Šviekšnos val
sčiaus. — Šio mėn. 25 d. Sko
mantų kaimo ūkininkas J. žkr- 
ka nuėjo vakarop į kaimynus, 
pasimelsti ir pagiedoti mirusio 
savo kaimyno budynėje. Bet 
čionai, begiedodamas prie nu
mirėlio staiga pats pasijuto 
susilpnėjęs ir bežiūrint pasimi
rė. O buvo dar visai sveikas ir 
stiprus vyras 59 metų. Kaip 
kartais netikėtai užklumpa žmo
gų mirtis. ,

STATYS PAŠTAMS RUMUS 
U

KAUNAS. — Daug kur aps
kričių miestuose pašto įstaiga 
neturi atatinkamų rūmų, todėl 
susisiekimo ministerija numa
čiusi reikalingiausiose vietose 
pastatyti paštams specialius ra
mus. Pirmiausia numatoma 
statyti Rokišky, šakiuose, Eže
rynuose, Kėdainiuose, Biržuo
se, Kretingoj ir Jonišky.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Naujienos linki savo draugams ben 
dradarbiams, skaitytojams, rėmėjams i 

visiems geros valios lietuviams.
■ -_________________________ •- .-—į.-,; -------------------- -----------------------------JI

Bando nuraminti Rado sušalusius 40
streiką Coloradoj čigonų

Colorado Ruel and Iron kompa
nija skelbią padidinanti ang
liakasiams algas

DENVER, Golo., gruod. 30. 
- (kdorado Fuel and Iron kom
panija, didžiausia Colorados 
valstijoje, paskelbė, kad nuo šio 
sausio 1 dienos visiems jos 
kasyklų darbininkams algos pa
didinamos. Algos padidinamos 
32 centais dienai, taip kad pa
grindinė angliakasių alga da
bar bus $6.52 dienai.

Tuo algos pakėlimu kompani
ja bando nuraminti • angliaka
sius, kurie streikuoja jau nuo 
spalių mėnesio 18 dienos, čeika- 
laudami a įsteigimo Jacksonvil- 
lės sutarties su pagrindine $7.75 
alga dienai. Streikui vadovau
ja Industrial Workers of Ihe 
Wbrld organizacija, kurios 
daugelis vadų areštuota ir su
kišta į kalėjimą.

v

Lietuvoj yra 5000 radio 
, klausytojų

KAUNAS. — Iki šiol užregis
truota visoje Lietuvoje jau 5,- 
009 su viršum radio abonen- 

I

tų. Paskutiniu laiku labai smar
kiai padidėjo jų skaičius ir tu
ri tendencijos vis didėti.

LAIŠKŲ KRAUSTYTOJAS

Plungės pašto įstaigoje pas
kutiniu metu buvo pastebėta 
kraustymas pinigų iš laiškų, 
ateinančių į šį paštą. Padarius 
tyrinėjimą nustatyta, kad 
šiuos laiškus kraustydavo to 
pat pašto įstaigos tarnautojas 
Krionka Julius, kuris sulaiky
tas prisipažino vogęs pinigus iš 
laiškų, už ką traukiamas atsa
komybėn.

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

Dėbesiuota; stipriai šalta; 
sekmadienį šalta, bet giedra; 
stiprus žiemių ir žiemių vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 31’ ir 24° F. j...

šiandie saulė teka 7:28, lei
džiasi 4:28. Mėnuo leidžiasi 
11:53 vakaro.

VIENA, Austrija, gruod. 30.
Praneša, kad Bielitzo miške 

milicininkai radę vienoj čigonų 
stovykloj negyvai sušalusius 
keturias dešimtis asmenų.

Didelis gaisras Hoboke- 
ne; $1,000,000 žalos

HOBOKEN, N. .1., gruod. 30. 
—. Kilęs didelis gaisras nušla
vė pagal upę du ketvirtainiu 
bloku. Sudegė Clyde linijos lai
vų prieplaukos, taipjau Lac- 
kawanna geležinkelio prieplau
ka. .Nuostoliai siekia daugiau 
knip milionę dolerių.

Buvo užsidegęs ir garlaivis 
Ilendrik Hudson, bęt pavyko 
užgesinti, o Clyde lipi jos pasa- 
žierinis laivas Seneca, buvęs 
prieplaukoj, visai sudegė.

Įrekordavo žemės dre
bėjimą Meksikoj

----------------------- ,

WASHINGTONAS, gruod. 
80. . Georgetowno Universi
teto seismografas įregistravo 
stiprų žemės drebėjimą, turė
jusį atsitikti apie 1,600 mylių 
nuo Washinglono pietų kryp
timi, veikiausiai Meksikoj. Su- 
purtymai įregistruoti šį rytą.

Patamsių darbas
Kauno “L. rašo:
Provincijoj platinami gandai, 

kad dr. K. Grinius ir kiti valst. 
liaud. partijos vadai neva ruo- 
šiąsi išvykti užsienin, tik, gir
di, valdžia neišduodanti jiems 
dokumentų, nes bjanti, kad jie 
prisidesiąs prie emigrantų ruo
šiamo žygio prieš tautininkų 
vyriausybę*. Iš kitos pusės val
džia neišleidžianti valst. liaud. 
veikėjų, nes norinti juos palai
kyti įkaitais tame atsitikime, 
jeigu puolimas tikrai įvyktų.

Del tokių gandų laikome sa- 
vq pareiga pareikšti visuome
nei, kad niekas iš valst. liaud. 
partijos vadų užsienin šiuo 
tarpu nesiruošė ir nesiruošia. 
Tuo labiau ir dokumentais šiam 
tikslui bebuvo rūpintasi. Aišku, 
kad tokie prasimanymai yra 
skleidžiami dažniausia iš mu
sų priešų pusės tikslu sukelti 
nerimą visuomenės tarpe.

Japonų laivas su 
žmonėmis paskendo

LONDONAS, gruo<L 30. — 
Lloyds pranešimas iš Jokoba- 
mos sako, kad per smarkią 
sniego audrą paskendęs japonų 
garlaivis Dainirhiznn Maru. Vi
si žmonės taipjau žuvę. Nelai
mė atsitikus jūrėse netoli nuo 
Otaru.

Tas pats pranešimas sako, 
kad per audrą du kili laivai 
buvę išmesti krantam

Suėmė daktarą dėl nu
žudymo turtingos 

chicagietės
LOS ANGELE1S, Cal., gruod. 

30. — Policija suėmė čia D-rą 
Charles M. McMillaną, kaltina
mą dėl nužudymo vienos tur
tingos moteriškės, Mrs. Ameli
jos Appleby, kuri turinti Chi- 
cagoje didelius apartmentų na
mus. Moteriškės kūnas buvo 
praeitą pirmadien| rastas užu- 
miesty, supiaustytas ir užsiū
tas maiše. D-ras McMillan nuo 
senai draugavęs su Mrs. Apple
by, dažnai būdavęs jos namuo
se. Prieš Kūčių dieną juodu 
buvę automobiliu išvažiavę, ir 
nuo to laiko moteriškės niekas 
nebematęs, ligi jos kūnas buvo 
surastas. Policija, padarius 
kratą D-ro McMillano namuose, 
rado ten daug nužudžius mo
teriškės dokumentų, tarp jų ir 
pieštuku parašytas testamen
tas, kuriuo Mrs. Appleby, jei 
mirtų, savo turtą neva . palie
kanti D-rui McMillanui.

Byrd darys ekspedicij?,
i pietų ašigalį

- - I

OSLO, Norvegija, gruod. 30. 
— Amerikietis Richard Byrd 
nusisamdę norvegų garlaivi 
Samson savo ekspedicijai j pie
tų ašigalį. Garlaivis Samson 
netrukus išplauks j Ameriką.

Meksikos banditai api
plėšė geležinkelio stotį

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 3(k — Banditų būrys va
kar puolė ir apiplėšė geležin
kelio stotį Tonilito, Jalisco val
stijoj.

Praneša taip pat, kad netoli 
nuo Colima banditų būrys puo
lęs traukinį, kuriuo buvo ga
benami keli šimtai sugaudytų ir 
pasmerktų banditų. Susišaudy
me su traukinį lydėjusią sar
gyba keturi banditai zbuvo nu
kauti, o, trys sargybos karei
viai sužeisti.

Didelis negrų bankas 
bankrotavo

— .......
MEMPH1S, Tenn., gruod.'30. 
čia užsidarė didžiausias pie

tuose negrų bankas, vadinamas 
Fraternal and Solvent Bank 
and Trust Co. Bankas turėjo 
apie l’milioną dolerių depozitų. 
Banko asetai, kartu su banko 
trobesiu, vertinami apie $1,- 
340,000. 

.. .... .

ROCKiFORD, UI, gruod.' 30.
Jų automobiliui nuvirtus 

griovin ir susikūlus, du vaiki
nai, Burdette Pens ir Mik© 
Vaughan užsimušė, o kiti trys 
pavojingai susižeidė. Du sužei
stųjų, Daum ir Pierce, buvo 
Illinois Universiteto studentai.

Žiemių vakarų Euro
pos socialistų 
konferencija

Socialistinių partijų atstovai 
svarsto dalykų padėtį ryšy 
su Lietuvos Lenkijos kon
fliktu

BERLINAS, gruod. 19. [V]. 
— Vokiečių socialdemokratų 
partijos centro valdybos salėj 
vakar prasidėjo žiemių rytų Eu
ropis socialistų partijų konfe
rencija, Friedrichui Adleriui, 
Socialistų Darbininkų Interna
cionalo sekretoriui, pirminin
kaujant.

Kaip ofięialiniai tų partijų 
delegatai konferencijoje dalyva
vo: Lietuvos Kairys ir Epš- 
teinas; Lenkų PPS — Diamand 
ir Niedzialkovski; Lenkų ne
priklausomos socialistų parti* 
jos 4— Drobner ir Kruk; Vokie
tijos — Dr. A. Brau n, Breit- 
scilei d, Crispien, Hilferding ir 
Wels; Dancigo — Gehl ir Man; 
Latvijos - Klara Kalnin; Rusų 
socialdemokratų — Daliu, Dan, 
Kefali ir Abramovič; Rusų so- 
cialistų-revoliiicionierių — Gu- 
revič ir Černov; Švedijos — 
Moller ir Hanssoh; Danijos —* 
Stauning.

Be to dalyvavo dar Socialis
tų Darbininkų Internacionalai 
egzekutyvo nariai: Winter, če* 
chcslovaki jos čechų socialistų 
partijos atstovas; Ceretelli — 
Gruzijos ir Bezpalko Ukrai
nos.

Konferencija svarstė tarpu
savio santykių tarp atskirų 
partijų problemas ir priėmė 
ypač smulkmeningus praneši
mus apie įvykių rutulojimąsi 
Lietuvoje. Buvo gausių debatų, 
kuriuose dalyvavo dauguma 
konferencijos dalyvių.

Antros dienos, gruodžio 19, 
posėdy diskusijos buvo baig
tos. Tose diskusijose buvo iš
aiškinti esminiai punktai, kurie 
turės būt sudėti rengiamajame 
pranešime.

Pagaliau buvo sudaryta šešių 
narių komisija, kurion šalia Dr. 
Fr. Adlerio kaip Socialistų Dar
bininkų Internacionalo sekreto
riaus, jėjo po vieną draugą iš 
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, 
Dancigo, Rusijos ir Vokietijos. 
Ta komisija sutaisys projektą, 
kuris bus paskutinei konferen
cijos sesijai pateiktas priimti.

Nelaimingas atsiti
kimas

Jonas Vaitulevičiukas, 13 metų 
vaikas, netyčia pasikorė

SCRANTON, Pa., gruod. 30. 
— Jonas Vaitulevičius, trylikos 
metų amžiaus vaikas, vnorėda
mas “pabauginti“ savo jaunes
nį broliuką, ėmęs virvę pririšai 
ją prie durų, padarė kilpą ir 
užsinarino ant kaklo. Paslydęs 
netyčia jis pasikorė. Kai po va
landos motina ir sesuo, kurios 
buvo išėjusios pas kaimynus, 
sugrjžo namo, rado Jonuką ne
begyvą.

e

Lakūnas Lindbergh 
Hondurase

BELIZE, Britų Hondūras, 
gruod. 30. — Amerikos lakūnas 
pulk. Charles A. Lindbergh iš 
Guatemalos Miesto šiandie kaip 
9:45 ryto atskrido j Belizą.
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[KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

Bus vakarius. — Bus ir 
prakalbos

’—=a8MK9=9*«l

RAD10 PROGRAM I
FOR NAUJIENOS 
REAŪERS

Scottville, Mich
Stakėnai vėl įkliuvo

mesti tų savo blogą įprotį — 
daryli munšainą. “Iš jo nė vie
nas ūkininkas dar nepralobo, 
o jau daug pabaudų sumokėjo 
ir ne vienam teko pasimatyti 
ir su kalėjimu. Verčiau tuos 
pinigus, kuriuos išleidžia mun- 
šainui ir pabaudoms, suvarto
tų savo ūkių gerinimui, tai 
daug gražiau ir sveikiau gy- 
ventų, negu dabar.

— “Joker”.

Meksika, D. F

Leon Stakėnai
Charles Mathes, 
farmos. šerifas

Teko nugirsti, kad SLA 212 
kuopos Dailės Ratelis rengia 
draugišką vakarėlį Naujų Metų 
dieną, sausio
American Home. Girdėjau,, kad
merginos keps keksą, tad ban
dykim ten visi būti.

CHICAGO STATIONS TODAY

German

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

980k—WHT—306m.
10 a. m.—Women’s hour; pianist; 

talks.
12—Organ; fanu ncws; vveathcr.
1—String trio; tenor; pianist; 

sporls. . •*
STATIONS OUTS1DE CHICAGO 

Evening 
(600), 
(780), 
(600),

CHICAGO STATIONS TODAY 
570k—KYW-KFKX—526m.

10 a. m.—Marke)s; wcather; time 
signals (service repeated at 11 
and 12)

1—Dinner music
5:30—Markets; news reports scores
6— Bedtime story; weather; concert
7— New York Syinphony orchestra
8— Operetta “The Quaker Giri”
9— Carnivai; popųlar program 
10:30—Weather; orchestra; time

signats
• 620k—WCEI^-484m.

10 a, m.—Municipal program
12—Organ request concert
1—Hęlde n Aveiiue Baptist church
5— Organ ooncvrt
6— Talks; musical progiam
7— News flashes; health ta Ik
8— 12—Popular program; ,songs;,

orchestra '
72Qk-r-WGN-W L1B-416m.

9 a. m.—News digest
10— Home management; shut-in 

prograj))
lt—Organ; reading; recital; time 

signals
12—TJdldren’s story period; con

cert
: 2:30—Recital; orchestra; woman’s
I club

4— Orchestra; pianiet
5— Studio program; time signals 

,6—Markets; Punch and Judy;
i ensemNe

3514-16 ItooMrelt R<? 
arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO, ILL.

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATAi r
Programa 
Ottawa—Concert. 
Mot Springs —
Fort VVorlh —

Clcvcland —Seren-

a—CNHO
8—KTHS 

Ouartet.
8—WBAP

Songs.
8—WHK (1130) 

aders.
8—VVJZ (660), New York— lUse 

and Šiline.
8—VVOH (710), Nesvark^-Columbia 

netw<>rk.
8—VVOL (1130), 1

Drave university
8—VV'I’G (1100), .

Program.
8—WS()E (1110), 

Dance nuisic.
8—WSM (890), Nashvillc — Or

chestra.

išhaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

Žadėjau pranešti kenoshie- 
čiams apie busiančias A. Kup- 
reišio prakalbas. Tad dabar 
pranešu, kad jos bus sausio 2 
dieną, antrą Naujų Metų dieną, 
2 vai. po piet, German Ameri
can 

1 nai

Paleidžiant mums

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777Home, prie 52 St. Jis nese- 

sugrįž© iš Rusijos ir pasa
gai buvo sutikę tame mieste ^vs al’’*
vieną žydelį, drauge atvykusį Bukite visi šiose prar
is Lietuvos. Jis užprašė juos( Vargdienėlis,
l>as save į svečius. Gyvena-tas T ~
Žydelis priemiestyje Partales. Del A. Sodeikos iš-' 
( ia vadina Colona loitales. Su- AlYIPriliOri
laukę sekmadienio nuvykome ><*«<»VUIM> 
pamatyt, kaip didelis Meksikos ( 
miestas, ir kurioje pusėje ran-; 
das tas priemiestis.

Colona Portales yra didelis 
ir gražus priemiestis.
platus medžiais apsodinti. Ka
dangi čiadabar rudūo, tai pa
geltę byra nuo medžių, 'žolė 
nudžiuvus, bet oras gražus: nei 
šalta, nei karšta. Išvažiuojant 
iš Lietuvos, Kaune kur kas bu- 

šėiau, negu 
Nuvykę 

radom ir 
kuri buvo 
dėl brolio 

laivo išbuvo 
kol kartu

Rugpiučio 21 d. mano drau-

abu.vo karšė!

Nesenai buvo rašyta “Nau
jienose” apie suėmimą dviejų 
lietuvių už dirbimą munšaino. 
Dar prieš tai buvo rašyta apie 
nuteisimą Detroito k atėji man 
Haymond Stakėnas, kur jis ir 
dabar tebesėdi.

Dabar vėl pakliuvo du - lie
tuviai, Stakėno broliai — Wil- 
liam Stakėnas ir Leon Stakė
nas. Dar nesenai VVilliam Sta
kėnas atsėdėjo šešis* mėnesius 
Detroito kalėjime, o Leon Sta
kėnas užsimokėjo $500 pabau
dos už |>eržengimą prohibici
jos įstatymų.

VVillfam ir 
pakliuvo ant 
61 m. senio,
nužiūrėjo, kad toj farmoj, to
li nuo kelio ir kitų kaiminų, 

» yra kas nors negera ir ėmė 
ją daboti. Pagalios vieną va
karą į fanuos kiemą įvažiavo 
automobilius be šviesų, šerifas 
su pagellūniukais jį puolė, bet 
automobilius greitai apsigryžo 
ir pasikido lėkti atgal, šerifas 
su pagelbininkais ėmė tą aib 
tomobilį vytis. Kelias buvo sli
dus, padengtas ledu, bet
)6ke pitnu greitumu. Bet |>ti- 
galios pirmasis automobilius 
pataikė į sniego pusnį ir tu
rėjo sustoti. Automobily šeri
fas rado abu broliu Stakėnus. 
Taipjau automobily buvo 80 

K galionų munšainui virti kati
las, kerosino pečius ir kiti įtai
sai munšaino virimui. Tada še
rifas sugryžo į farmą ir rado 
vienoj šaulėj irgi 80 galionų 
munšaino katilą, pečių ir ki
tus įtaisus. Bet viskas tik su
statyta ir dar munšaino neda
ryta. Farmeris Mathes taipjau 
tapo areštuotas ir uždarytas 
kalėjimam Iš Stakėnų pareika
lauta po $2,000 kaucijos, o iš 
Mathes $1,000. Mathes tebesė- 

niekam neužsta- 
kaucijos, o Stakė- 

federalinei
Muske- 

išnuo- 
ir ren-

atiduoti 
išgabenti Į

di kalėjime 
čius už jį 
nai tapo 
valdžiai ir 
gon.

Stakėnai 
mavę pas Mat h. s šantę
gėsi ten daryti munšainą. Ma
thes irgi prisipažino,* kad ko
kie tai žmonės pasirendavoje 
šantę, bet kada jam parodyta 
Stakėnus, tai jis jų nepripaži
no už renduotojus, — esą pu
rendavę šantę visai kiti žmo
nės,
atiduotas 
žengimą 
mų.

Delei to Mathes ir liko 
teismui irgi už per- 
prohibicijos įstaty-

karšti

Keliai

Mieste.
vieta

laivo

nas,

Meksikos 
į nurodytą, ‘ 

tą žydelę se- 
sulaikyta ant 

nepribuvimo. 
keturias die- 

važiavę žydai
atvyko į Meksikos Miestą ir 
surado tūlą gydytoją, kuris nu
vykęs į Veracruz paėmė ją ant 
savo 
buvo 
atgal

atsakomybės. Tokiu budu 
išgelbėta nuo grąžinimo 
į Lietuvą.

pasakojo, kad buvo sulai- 
ir kitos dvi,—viena itali-

" Ainės, Iowa— 
r program.
Atlantic City —

Milvvaukee —

Broliai Stakėnai yra 
komunistų veikėjai.

Jie gali susilaukti 
bunsmės, nes Michigane yra 
stačiai nei žiaurus įstatymai 
prieš munšainierius. Priimtai
siais naujais įstatymais, žmo
gus kelurius sykius sugautas

didelė?

lony) automatiškai yra pasmer
kiamas visam amžiui kalėji- 
man. Peržengimas prohibicijos 
įstatymų skaitoma didžiuoju 
prasižengimu (felony) ir to
dėl ketvirtą sykį pakliuvęs už 
prohibicijos įstatymų laužymą 
patenka visam amžiui kalėji
mai). Buvo vienas atsitikimas 
Michigane, kur vienas žmogus 
pakliuvo visam amžiui kalėji
mai) vien už paintę munšaino. 
Du sykius jis buvo pakliuvęs 
už kitus nusidėjimus, vieną sy
kį rado jo automobily puspan- 
tę munšaino, bet jam pavėla
vus stoti teisman, pas jį 
muose padarius kratą rado 
vieną paintę munšaino. Ir 
nant Michigano, įstatymais 
liko nuteistas visam amžiui
lėjiman, be teisės apeliuoti. Vy
ras dar jaunas, vos 35 m. am
žiaus, munšaino nepardavojo. 
vien mėgdavo kartais išsigerti 
ir laikydavo namie biskį mun- 
' aino.

Taigi munšainieriai Michiga- 
ne turi būti labai atsargus ir 
lietuviai tih'ėlu kuoveikiausia

na- 
dar 
ei- 
ji* 

ka-

Lietuvos Valstybinės Operos 
artistas gerb. p> Antanas So-i 
(teika, sąryšyje su jo Amerikos Į 7—Almanac; ensemble; auintet 

, 8—Organ; bary tone recital
gostrolemis, vienam is spaudos <)_Basso song recital; feature 
• * i v- v. *w. I tn.m c..... »n> nenry music box

melodies
11- 12:30—The Hoodlums; orchestra 

87«k—WLS—345m.
9 a. m.—Farm news; time signals 
9:3(>—Board of trade (service re- 

jieated every half hour to 1:30) 
10:30—Live stock inąrket
12— Dinner-bell program; wcather; 

live stock market
12:35—Talk; secd crop condition; 

liarmony Boyš; fiddler; harmo- 
nica band «

5:t5—Sports; organ; time signals 
(5—Markets; sport; orchestra; string 

duo
7—Scrapbook 
. .22 2'_Z__ * ‘___ ; oki-time

banjo; harmonica and guitar; 
Hawaiiau 
organ 

11:30—Baru 
ras

STATIONS

bendradarbių nuoširdžiame pa- 10 ‘n’
sikalbejime suteikė sekančių ži
nių.

Paklaustas p. Sodeika ar iš- 
tikrųjų yra nusistatęs 
Amerikon ir kada?

vykti

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ J
Linkime visiems musų kostume- J

i’iams ir rėmėjams J
MONDAY, Jan. 2, 1028 

248.8m—WEVD—(Debs) New York 
City—1220 K C 

1:00—School Jlour 
2:00—George Rael. bass 
2:20—llelen Ardclle, soprano.
2:40—Auna Siegrist, American
Poetry.
3:00—Normai) Allen, baritone. 
3:20-—McriaI Nelda, diseu.se. 
3:10—Tristian M’tdf, tenor. 
4:00—Lydia Mason, piano.
4:20—History in Ihc Making.
4:40—Michel Ingerman, pian<> 
5:00—Dudlvy Powrrs, cello 
5:20—Mastei* Institute of United 

Ai’ts. soloists
5:10—Robei’t ,1. McCJelland, tenor.

TUESDAY, January 3, 1928 
245.8m—WEVD (Debs)—New York 

City—1220 KC 
1:00—Speclit Hour.
2:00—Irving Cheyette, violin. 
2:20—Richord E. Parks, ba.w 
2:10—Dorothy Brudeville, contr-

alto '
3:30—Prof. Charlotte Pckary, N. 
Y. U., German literatnre.
3:20—Helen Bierling, soprano. 
3:10—Belen Black, piano 
4:00—Lillian Dubliu, Liedersinger 
4:20—Gertrude Glogan, piano.
4:40—Winffred Harper (^ooley,

problem drama.
5:00—Norman Allen, baritone
5:20—-Civlc Reperatory 'Dieatre, 

rpader.
5:40—Lydia Mason, piano.

9:00—Debs Trio.
9:20—Elsie Gluck, Labor Age 
9:35—Debs Trio.
9:55—New Leader topies.
10:10—Debs Trio. .
10:45—Jack Phillips, pojmlar bari-
11:00—CardinaD ,«Oęchesti’a.

VVEDNESDAY, January 4, 1928 
215.8m—WEVD (Debs)—New York 

City—1220 K C
1:00—Specht Hour
2:00—Joe Zimmerman, piano 
2:30—Harvęy Roth, violin.
2:50—American.... Laboratory The- 

atre, reader.
3:05—Else Kosteli, Liedersinger 
3:25-—Dr. Pedro Fernadez, N. Y. 
C., Spanish literatnre.
3:55—Ristory in Ihc Making
4:10—Viola Branchcy, coloratura

soprano.
4:30—Conservatory of Musical Art, 

solist.
■1:50—Michel Ingerman, piano. 
5:10—Bose Bacho va, soprano. 
5:30'—VVolf Sisters Trio.

JOKANTAS BROS
4138 Archer Avė.

NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI
Visi sako ir žino, kad su pirkimu, pardavimu, pinigų skolinimu, 
notariališkų raštų padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yra patartina kreiptis pas

OMICA90 <»«AU CSTATV
COOK COUNTV RIAL tBTATC 8OARO
CHIOA9O BOARO QF UNOCRWRiTtRB

Į tai atsako kad taip:
Jau nuo pat 1920 metų, kai 

gl-įžau Lietuvon, svarbiausiu 
mano uždaviniu buvo sustip
rinti kątik 
ią. Tas darbas, man buvo ir 
yra mylimas. Per paskutiniuo-; 
sius 7 metus, valstybinė Kauno 
opera liko pastatyta iki tinka-1 
mo aukštumo, kame teko gana 
daug savo jėgų padėti. Bet, ka
dangi esu labai susigyvenęs su 
broliais Amerikiečiais, kame ųTŪi—W()W "ojhTrsr’T’aūf—Con- 
ir mokslus ėjau ir dalyva- f«rt. M

... . . 9:1.)—MO\V (o90)„ Omaha >— Onvau jų viesąjame gyvenime, 
ten draugai, draugės ir pažįs- 9:30—KNX (890), Los Angeles — 

y. . . y i Program. , > .n* šiaip geri zmo- iq—Kb'f (640), lx>s Angeles—Satur-
kurių 

labai 
jau kiek

besikuriančią Ope- 7.30—National bar dance;

Ji 
kyta 
jonka, o kita franeuzč. Jos ir to
kiu pat budu liko paliuosuotos. 
Gi arabus tai visus grąžino at-« 
gal. Arabams, sako, reikėsią 
turėt 500 dolerių vien tik dėl 
parodymo. * Vadinas, norima 
jiems apsunkint įvažiavimas į 
Meksiką. Kiek teko girdėt, tai 
arabai nėra pageidaujami.

žydukė sakė, kad esą bučia 
buvus laiminga, jei butų sugrą
žinę atgal į Lietuvą. Dabar _ x______  w
t/rolis neatsišaukė, pinigų netu- savo norą jokiu budu negalė- 
ri, darbo jokio negalima gaut 
ir dėkis, kur nori. Ligonbutyj, 
sako, gaučiau darbo, jei kalbą 
mokėčiau. Daba)’ rodijo siu
vėjos darbą, meka pusantro 
pezo į dieną; kaip tik ant pra
gyvenimo. Bet nėra kur dėtis, 
reikia maitintis. Broliui, sako, 
rašiau,kad jis priimtų mane 
pas save, kol pramoksiu kalbą. 
Per kokį pusmetį manau pra
mokt, paskui aš eičiau, nebū
čiau jam sunkenybė. Vėliaus ji 
gavo nuo brolio pinigų ir ža
lėje jis pats atvažiuoti, bet ją 
oas save neėmė. Dabar tik ji

music; orchestra;’ ' • Į j .
dance; Ihree orchest

OLTSIDE CHICAGO 
Evening Programa

9—M’FLA (580), Clearvvater—Dance 
music. .

9—WLW (700), Cįącinnati—Organ.

ceri.
9:15—W0W (590)„j0maha 

chcstra.

> geri 
per .ilgametį,

ankščiau, re-
i -. vuvsud.buvo, norėjau io_wtiK 
bet dėl inten- i

tami 
nes 
laiką 
Todėl
gis, ir spaudoj 
juos aplankyti, 
syvaus ir mylimo darbo valst.' 
operoj ir dėl savo šeimynos pa
dėties, o labiausiai tai kaip ma-J 
tote iš operos negalėjau išsi- 
tarpuoti, nėra kam pavaduoti, 
tai dėl panašių vis aplinkybių .

dav night revue.
10-KOA (920),' Denver — N*w

Ycar’s celebraLion. v
10—WCC0 

chcstra.
—Oi-(710), St. Paul

(1130), CleVcla nd
■ .■ • M "

(700), Ciciunati — Or-
UAt(830), Ciiicinnati— Or-

(1020), Milvvaukee —

—()!’’
chcstra.

10—VVLVV 
chestro.

1(K-WSAI
chcstra.

10— WTMJ
Dance concert.

10:15—WRHM (1150), Minneapolis 
—Dance Orchestra.

14—KFI (640), Los Angelės — 
Oru nge nctvvork.

11— VVFAA (550), Dalias—Orchest- 
tra. •

11:30—VVFAA (550), Dalias —The- 
ater.

11:15—VVDAF (810), Kansas City 
—1' rol ic.

12— K.FI (610), Los Angeles—Contr-'
alto. ’ ' į

1—KNX (890), Hollywood — Or
chestra.

t—KFI (610, Los Angeles — Or
chestra.

1— G KO (780), Oakland—Orchest
ra. *

CHICAGO STATIONS SUNDAY 
620k—WCFL—484m.

vocal seleetions

jau išpildyti, teko atidėti kiek 
vėlesniam laikui/ Šiais 1927 
m. pagaliau teko išsitarpuoti ir 
tik tai neilgam laikui. Jei ne
atsitiks kokia nelaimė, apie ko
vo mėn. 10 d. 1928 metų, tik
riausiai žadu jau būti Ncw 
Vorke ir pradėti savo maršru
tą. Kadangi kaip minėjau, te
galėjau išsitarpuoti vos tik ke
liems mėnesiams, tai žinoma, H ,,

, , - , .. ,, 2«—Studio programvisų kolonijų aplankyti negale- 5:ia—QUestin hox.
siu (nors pakvietimų jau ga- //fįh“ĮVJ’j011 A,y®’\ue haplist church 
vau iš anksto) tuo labiau, kad1
koncertuoti pas amerikiečius a* '“•.T'Fhul Rader and 
labiau priprasta šeštadieniais ir 2:30-5:30—Littlc symphony., 

irisipažino, kad brolis jai rašė, šventadieniais, o tokių šventa- į;25hr^(?n,£n’*s.
kad nevažiuotų į Meksiką, bet dienių nuo kovo lig liepos lie
ji neklausė. Ji sako, kad gal 
įis dabar manęs neklauso; bet 
jei taip butų, tai jis mane per
daug jau baudžia.

Kaip tokiam tolimam krašte 
nuo Lietuvos, tai visokių pas
kalų pasitaiko girdėt, štai da
bar pasakoja žydai, kad vakar 
atėję žydiški laikraščiai iš 
Amerikos rašą, jog Lietuvoje 
9 rugpiučio įvyko diįeli žydų 
pogromai. O šiandien du žydai 
gavo i>o laišką iš Lietuvos; 
vienas rašytas pirmą rugpiučio. 
Nieko negirdėt, viskas ramu. 
Antras rašytas vėliau, tai ten 
sakoma, kad Lietuvoje visuoti
na mobilizacija^— ima nuo 18 
metų iki 40 m. Jei mandras, tai 
žinok, kaip iš tiesų yra.

—Perėjūnas.

I 9; 15—Utah radlo hour.
770k—WBBM-WJBT—389m.

mte

Vyrai! Jus Galit 
Būt Išgydyti

Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odų, inkstus, 
pūslę arba šlapinomosi ligų, pasi
tarkite su Dr. Ross. Reumatiz
mas, chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

sical staff,

(1:30-9:30—Paul Rader; band 
choir.

f

and1.

J klausi- 9:30-11—Reųiicst period,
Į 11—Back Home hour.

12-3>—N'utty club; dance program.
. <------ --------- —

10 o. m.—Člassical 
nist; songs.

perdaugiausia rasis, 
mą kurias kolonijas lankysiu 
tai manau pirmoj eilėj dides-^ 980k—WH1\—806ni.
niąsjas ir tas kuriose gyvenau: l0ni'\. “lu'el';
ir brangią savo jaunystės dalį; 12—Organ concert.
praleidau 1—Sunday dinner concert.

Amerikoj keliolikos metų gy
venimas tarp savo tautiečiui 
padarė j mane įtaką, rodos kad 
ir dabar aš esu amerikietis, jų 
gerumas, jų atvirumas ir nuo
širdumas paliko manyje amži
ną atmintį. Tat tikiu, kad ir

piu-

Ross

914 Pegerin- 
tos 606 ir 
D r 
specialis Lu
escide gydy 
mas.

809 W. 85th St. (Halsted & 35 S t s.)
Telephoncs: Blvd. 0611 arba 0774

da gausit gerą patarnavimą atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia įstaiga

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
?TIK TURĖK LOTĄ, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAMOKfiJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!
■ ' ' Į ... — . ....... . .... -- ------ -

Linkime Laimingų Naujų Metii 
visiems musų gerbiamiems kos- 
tumer/ams ir rėmėjams ir Jų 

Šeimynoms Valdyba

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd Street

DAR YRA LAIKO ĮSTOTI Į MUSU 
KALĖDINĮ TAUPYMO KLIUBA 
(CHRISTMAS SAVINGS CLUB)

1—Sunday dinner
6—Concert.
8:30—Countrysidc cathedral; 

barytonc.
STATIONS. OUTSIDE CHICAGO 

fvening Programs
(610), Los Angeles — 

Orą nge network.
8::30—W0R (710), Newark— Co- 

lumbin netsvork.
8:15—KOA 

ices.

trio;

V (9210, Denver—Serv,-

dabar jie mane lauks ir mielai ( ,70)» ^innipeg
m»no sumanymą parems. Tuo 
ir baigėsi su p. A. Sodeika pa
sikalbėjimas, palinkėjus jam 
laimingos kelionės.

Kaunas, gruodž. 15, 1927 m.

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Garsinkites Naiiiinnesa

Or-
9—KTHS 

Music.
9—W0R (710) Newark—Cohtmbia 

nctwork.
9—WSUI (710), lowa City— Fa- 

miliar hy.mns.
CHICAGO STATIONS MONDAY 

570k—KYW-KEKX—526m.
10 n. m.—Time signals; wcather.
I*—Musical program.
2—Health talk.
3:30—4ports news.
6—Unclo Bob’s- childrcn's progrom 
6:30-8—Roxy program.

I s—N. B. C. Blue network program.
9—Carnival; orchestra.
10:30—VVeather; time; orchestra.

620k—WCF!^-484m.
m.r—Municipal program.

(780), Hot Springs

10 a.
|3—Organ roąuast concert. 
1—Ręst hour program. 
j^Orgau recital.
j—Musical program; (alks.

Dr. B. M, R oas 
Specialistas

Yra vienatinis gydymas kuris 
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių Šalies dėl išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastą skilvį, širdies plaki
mą. svaigulį, galvos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prastą at
mintį, prastą kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl tu ligų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trisdešimties metų, 
Dr. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišaukit dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveikus, pasitarkit bu 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imliite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va: 
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedėliomis nuo 10 ry
to iki I po piet. Panedėlyj, Se- 
redoj ir Suimtoj nuo 10 ryto iki 
8 valanda' vakare. — —........... ......

šitas Kliubas pagelbės jums sutaupyti savo pinigus ateinantiems 
I

metams, kuriuos gausite su nuošimčiu prieš Kalėdas ir galėsite 

pavartoti tuos pinigus kalėdinėms dovanoms ir kitiems jūsų rei

kalams. Jstokit į vieną ar dauginus iš musų patogių klcsų. Prisi- 

rašykit dabar ' TT?/ .4Ul«

METROPOLITAN
STATE BANK

Pirmutinė ir didžiausia Lie
tuvių Valstijinė Banku 

Amerikoje
2201 West 22nd Street

Kampas Leavitt Street 
Bankus atdaras šį vakarą iki 

8:30 vai. vakaro.

diseu.se
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Tiesiai į akis
Ką jie dabar pasakys?

1926 metais “Laisvė” talpi
no korespondencijas, kuriose 
buvo rašoma apie “švarius biz
nierius” ir džiaugėsi tų biznie
rių gerumu, ragino remt biz
nierius, kurie garsinasi “Lais
vėje." Tai tuomet Z. A. ir V. 
K. redaguojama ‘•Kibirkštis” 
gerai uždrožė kaip korespon
dentams, taip ir “Laisvei” su 
“Vilnim.” Girdi:

“Lig šiol mes matėm buržu- 
azijoj (o tame skaitliui ir biz
nierius) darbininkų priešų kle- 
są. Pasirodo, apsirikom. Nau
ji mandruoliai paskirsto biz
nierius į dvi kategorijas: 1) 
švariuosius (ką duoda skelbi
mų ‘Laisvei’) ir 2) nešvariuo
sius. Tie mandruoliai kviečia 
darbininkus remt ‘švariuosius 
biznierius,’ o biznierius remt 

darbininkus. Mes lig šiol 
turėjome obalsį: ‘Visų šalių 
proletarai, vienykitės’, o dabar 
gausim naują,, lietuviškesnį — 
‘Lietuviai darbininkai ir šva
rieji biznieriai, vienykitės!’,”

Ta taip pajuokė 
ir “Vilnies” rašėjus 
baigoje.

Kitoj vietoj, dar 
pasako:

Kad panašiai rašo

“Laisvės”
1926 pa

už bend
rą darbininkų ir biznierių fron 

ir reklamuoja 
tame nieko
kaip ‘Laisvė’ gali talpyti 
save tokius

tai

ri būt mažai. Pavyzdžiui: ko- 
despondentas paduoda bile lo
šimo arba bile kokio ^rengi
mo eigą-istoriją be svetimenk- 
lių arba visai mažai svetimžen- 
kliuose. Gi klesų kovos* istorija 
ir yra kaipo teatras.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tai ne marksistiškai.
Visi marksistai, visi prole

tarinės klesos užtarėjai džiau
giasi, kuomet jų mintis, jų raš
tus kiti laikraščiai perspaudi- 
na ir duoda plačiom miniom 
skaityti. Gi “Kibirkštis” už
draudžia perspausdinti, (kurie 
negali “jriešt į I.enino raštų 
fondą po 5 centus už kiekvie
ną perspausdintą eilutę.”

Tai visai ne marksistiškai
Argi gali šiandien proleta

rų laikraščiai mokėt už per-j 
spaudintą eilutę 5 centus?!

Tas “Kibirkšties 
mas, 
k imas, turi būt įrašytas į is
torijos lapus.

Kad “Kibirkštis” uždėjo pre
kę ant eilučių, r— i 

svarbu. Bet labai svarbu, kad I ^Uperjor Ci t 
tie visi marksistai tyli, 
kiau 
spaudą, bet niekur 
protesto, 
tum, jei

Lietuvių bylos teis 
muose

Paslapę Kojos Gali Reikšti

ŠALTĮ

& lxian II 
prieš Les

Juozas Zube prieš Juozą Bub
nį, Henry Pavelonis ir Frances 
Martinkus ir kitus, bylos No. 
B. 155593*. Circuit Crt., uždary
ti trus deed’ą sumoje $2,150.

Adolfas Leką prieš Mary Le
ką. bylos No. B. 155615. Cir
cuit Crt., divorsas.

Barbora Pagones prieš. Vili
mą Pagones, bylos No. B. 155,- 
349, divorsas.

Mary Wolter prieš Mic|rael 
pareiški-l r Johanna Lukas ir John 

kaipo komunistų pareis-1 >{ahr jr kitus, bylos No. 468219, 
3uperior Crt., uždaryti trust 
deed’ą sumoje $5,600.

Anastazija Brazda prieš Ru- 
ne tiek | do|fiV Brazdą, bylos No. 468255, 

divorsas.
Lau-| EJisha Rajnys prieš Louis 

metus ląiko ir tėmijau | RajIlvs, bylos ’No.' 468256, Su- 
nemačiau perjor ot,f divorsas.

Ką skaitytojas šaky-1 Charles Kazlauskas prieš 
ant tamstos raštų Į prankj jr Apol Pūkinas, bylos 

laikraštis bei žurnalas uždėtų I 468287, Superior Crt., dėl 
‘ • neleistų kitiems jų

Mary Vitulski prieš Peter 
Vitulski ir Peoples Tr. & Sav. 
Bk., bylos No. B. 155980, .Cir
cuit Crt., divorsas ir indžionk- 
šenas.

Veronika Kritchtinas prieš , 
Feliksą Kritch imą, bylos No. 
468576, Superior Crt., divor
sas.

Lithuanian Bld 
Assn. of Cicero, 111
A. ir Anna Andens ir D. Lee 

1 ir kitus, bylos No. B, 155985, 
Circuit Crt., byla uždaryti mor- 
gičių sumoje $7,000.

Millie Chechis prieš John 
Chechis, bylos No. 468639, Su
perior Crt., divorsas.

Domicėlė Misewicz prieš An-' 
taną tylisewicz, bylos No. B. 
156056/Circui Crt., divorsas.

Frank Rudgalvis prieš Bo
leslavą ir Adeliną Levishir, by-( 
los No. 468746, Superior Crt., 
dėl notos $266.28. 1

Sitfemą

Stabdykite Ji su HILL’S. HILL’S 
Ca«cara-Brofnide-Qaioine tabletai sustab
do Salti i vieną dieną, nes jie atlieka ketti
riu* svarbiu* darbus sykiu. Del saugu
mo imkite tik tikrą HlLL'S, raudonoje 
dili j, 30«. Visom aptiekosc.

i ARMONIKOS PADA
RYTOS CHICAGOJ

Veronika Zemaiciunas prieš 
prieš Ztmaiciuną, bylos No. 
468760, Superior Crt. 
sas.

Piano ir Chro- 
matic, 120 bal 
sų, 41 notos,, 
su patentuo
tais svičiais 8 
iki 4, $Ž50, 5 
metams g a- 
rantuotos, 90 

,. - . dienų išbandy-
divor- niui. Mainome bile i kokias armoni-

MIESTO BIUDŽETAS

kas. Atsiųskit 10c už katalogą.
Finan Piatanesi Accordion 

Manufacturing Co.
1509 Milwaukee Avė., Chicago, III.

RUBIN BROS

LIETUVIAMS

Phone

4155
Prie

Lafuyette 87(15—8706—8707

ARCHER AVĖ.
Richmond St., Chicago

HOME BUILDERS, REAL ESTATE 
INVESTMENTS

LAIMINGŲ

RIME VISIEMS CHICAGOS

Chicagos miesto tarybos fi
nansinė komisija užgyrė mies
to biudžetą 1928 metams su
moje $59,200,000. Dabar rei
kia, kad pati taryba užgirtų, 
ką ji veikiausia ir padarys.

Garsinkites Naujienose
prekę ir
perspausdint ? Aš, kaipo mark
sistas, spjaučiau į barzdą tai 
įstaigai ir nerašyčiau nė eilu
tės. Bet “Kibirkšties” bend- 

Tai ne ko
ne marksistiš- 

O gal jie to nepastebė-

$5,000.
Mike Balnitis prieš Regen- 

steiner Corp., bylos No. 468,- 
324, Superior Crt., byla dėl 
$10,000.

Anton Budrek prieš Joe Ne- 
verauskis, bylos No. 468,324, 
Superior Crt., byla dėl $5,000.

Walter Janulewicz prieš Ma
ry Yanulevvicz, bylos No. 468,- 
519, Superior Crt., divorsas.

biznierius, Bet «Kibirksties 
n uos a aus... ra(jarbiai užtylėjo.

. i rnunistiškai tai . .. kai.
1 jo?

PADUOS BALSAVIMUI

niekus,pas
stačiai nuostabu...”

Gi ant galo štai ką pasako:
•‘Laimingos kelionės su ta, 

praktika į buržujų liogerį!”
Kuomet Rusijoje esanti taip Į 

smarkiai barė ir pajuokė, tik 
už netikusių korespondencijų 
rašymą, tai daliar turėtų šim
tą syk daugiau bart, nes Pni- 
seika nėra paprastas kores
pondentas, ii- ne koresponden- 

bet agitatyvišką 
editorialą už biznierių grupę.

Lauksime, ką pasakys Kap
sukas su Anga ritučių.

—ooo-------
Tūli “komunistai” 

gido džiaugsmui ir 
Bimbos į padebesį už 
mą knygos 
Kovos Amerikoje.” 
joj esanti komunistai 
štyje” ve kokią recenziją 
da apie Bimbos parašytą 
gą:

“Knyga didelė, net 668 
laių, liet, 
rankas ir
šė A .Bimba, o jei jau rašė, tai 
nebuvo reikalo išleist. Tai ne 
istorija, o vien žalia, blogai 
surinkta medžiaga...

“Be kitų trukumu 
ir stačiai nukrypimu, 
torius paturi pacifizmą...

“Aplamai A'LDLD. turėtų 
labiau žiūrėti į tai, ką leidžia.” 
(Pabraukiau — V. J. Z.).

Manau, kad tie, kurie peikia, 
tie geriau supranta ir teisin
gai įvertina tą knygą. Gi reik 
pridurt, , kad ta knyga yra 
daugiau kaip vertimas iš ang
liškų leidinių, nėra Bimbos o- 
riginalas, nes apie du trečda
liai rašto atspausdinta svetim- 
ženkhuose. (Istorinėje knygo
je rašto svetimženkliuose tu-

ei ją parašė

neranda 
kėlimui 
parašy

ki stori ja Kl|?sų
Gi Rusi- 
“Kibirk-

kny-

pus- 
paimi tą knygą į 

manai: kam ją ra-

randasi 
Tai a u-

Reguiem Purnell
“Nesmertelnas” “Dovido Na

mų” karalius Benjamin Purnell 
padžiovė pantaplius. Jisai mo
kino sekėjus, kad jeigu tikės 
į jo mokinimus, tai niekad ne
mirs. Jisai ir pats sakėsi, kad 
nemirsiąs.

Jo kultas nuėjo “ant bom” 
valdžia jį “pafilksino.” Bet 

jisai vis tik buvo “karalius” ir 
tiek. Jo sekėjai vis tik tikėjo
jo “evan geli joms.” Bet štai, 
mirė “Dovido Namų” karalius. 
To kulto išpažintojai niekaip 
netikėjo, kad jų “karalius” mi
rė. Jie manė, kad jis miega. 
Jie tikėjosi, kad jisai atsikels 
’s “miego.” Bet nesikelia ir 
liek. Kada jau pradėjo negar
dus kvapas atsiduot, tada bu
vo pašauktas graborius. —P.

Ar Jaučiatės Silpnas, 
Nervuotas

., ——„ „,į,

Minu Anna L. Hogir, Korė*, Ky., gavo 
puikiu pasekme* nuo vartojimo Nuga-Tone. 
Ji sako, “Ai buvau visai nusilpusi ir ner- 
vuota, negalėjau nieko veikti, ir aA Paka
kau, kad Nuga-Tone padarė man daugiau 
gero, negu visi daktarai. Nuga-Tone mane 
išgydė. Tai tikrai yra gerve gyduolės. Tuk*_ 
tanėiai kitų Įmonių turi tokiu* pat prane
šimu*.’’

Nuga-Tone turi suteikti jum* uiganėdini- 
mą, arba pinigai grąžinami. Bandykit jas 
dėl padauginimo svarumo, pataisyipo ner
vingumo, nemigės, jautimo nuovargio ii ry
to, gaivos skaudėjimo, svaigulio, prasto ape
tito. nevirškinimo, inkstų arba pūslės tro
belių, užkietėjimo ir panašių nesmagumų. 
Nuga-Tone suteiks jum* stipresnius nervus, 
didesni raumenų stiprumą ir atnaujina jė- 
Ki ir enenri.il, visų ortrarnų. Vaistininku.! 
parduoda Nur*-Ton.. blusipirkit 1 buteli 
šiandie.

ti nori išmokti 
^rai rašyti — 
jsinirk tyiM*writeri.

44 i 4 i i 4 44 4 44 4 ♦444444 44444*.
Laimingų Naujų Metų linki 

linki

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI., Chicago, III.
Roosevelt 2515—2516

H

-*♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦ 44144444444444444

Geriausių linkėjimų šventėms!
Linksmų, laimingų ir turtingų Naujų 

1928 metų

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

Balsavimams, i kurie įvyks 
ateinantį balandžio mėnesį, bus 
patiekta nubalsuoti įgaliavi- 
mas išleisti $44,604,787 bondsų 
miesto gatvėms taisyti.

M
ŠIO BANKO VIRŠININKAI IR TARNAUTOJAI 
ŠIRDINGAI SVEIKINA VISUS DEPOZITORIUS IR 

DRAUGUS LINKĖDAMI JIEMS

LAIMINGU NAUJU METU

Peoples Bank
Laimingų Naujų Metų visiems musų kos- g 

tumeriams, pacientams ir draugams _
4r4444444441T4 4444A444A4444------------- ----------- —------------------------ ------- --------------------- !*“

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% NUOŠIMČIAI

KAPITALAS $500,000 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

3804 So. Kedzie Avė 
Tul. Lafayette 6738—6716

*4444444444444441441444444444444414i

DR. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

4712 So. Ashland Avė 
Phone Boulevard 7589

Sausio Mėnesio
Atsakanti Investmentai

GRAZIANO & 
RUSSO

Olselis vaisių ir daržovių 
96 So. Water Market

Roosevelt 2394
Roosevelt 2395

4444444414441
A. N. MASUL1S

6641 So. Western Avė 
Republic 5550

Mes parduodame namus ir 
žemę; pasimatykit su 

mumis
4444414444444

SOSTHEIMS
1912 S. State St.

Bučernėms, grosernėms, 
restaurantams, delikatesen, 
bekernėms fikčeriai musų 
specialumas.

4 ♦ 44 imi 44 14

KUOMET JUMS REI 
MA PINIGU

Atsi šaukit pas:
Eighteenth Bond and
Mortgage Organization

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOVVSKI, Prez. 

C. J. DANKOWSKI| Sekr. Ižd.
Tel. Canal 1875

4444441141144

John Smetona, 0. D
OPTOMETRISTAS

1801 Šo. Ashland Avė.
%

Platt Bldg., kamp. 18th St., 8 augš- 
tas, Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 

Phone Canal 0528

4114444444444

GYDO

Dr. A. R. Blumenthal “■žaidas, ligas rectal

Dr. J. W. BeaudetteOPTEMETRIST
Phone Boulevard 6487

Viršui Ashland State Banko
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Phone Kenwood 1752

1800 So. Ashland Avė
Telefonas Canal 0464

Musų Pirmų Morgičių Real Estate 
AUKSINIAI BONAI

Atneša 6 Nuošimčius

• #
Sumanus investuotojai turėtų žinoti, kad yra dedamos visos 

pastangos dėl saugumo ir apsaugojimo

MUSŲ BONŲ SAVININKŲ

Bonų vertė yra sekama:— 
$100.00 $500.00 $1,000.00

Jie gali būti nupirkti už cash arba specialiai prirengtais

DALINAIS IŠMOKĖJIMAIS

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

CORNER HALSTED and JROOJJgVELT ROAD 
CHICAGO

Šis bankas visuomet maloniai sutiks jus ir čia' jus galėsite 
susikalbėti savo PRIGIMTA KALBA

VALANDOS:
Utarninkais — Subatomiu nuo 9 rvto iki 8 vakaro 

. Kitomis dienomis — nuo 9 ryto iki 3 po piety

Clearing House Bankas — Resursų virš $15,000,000.00

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

enenri.il


NAUJIENOS, CMeaso, m.

NAUJIENOS
The Litkuniaa Daily Nava

PublUhed Daily Bscapt Sanday 
fcy tfia Mtlaanlaa BaD* N«wi Eab. 
Ce. Ina,

Chicago je
<8.09

Trims mlDoetame 199
1.59

.76

...................... >'

Apžvalga
> ■■ II ■ .......................... ....

GENEVOS KOMEDIJA.

Šeštadienis. Gruod. 31, 192?
. ... .......... f

Apie Literatūrą
Bditor P. GRIGAITIS

1789 Soatb laistei Straat 
Chieaga. III. * 

Telephone Rooaevalt MM
Subacrlptlon Ratas |

1.99 per yaar in Canaia
.09 per yaar outaide of Chlcago.
00 per yaar in Chieage.
8c. per eopy.

Chicagoje per neiiotojaai 
Viena kopija .... ..

Savaitei................ ..........
Mlneriui------------------

Metama

8c
18c
75c

Entersd aa Sacond CUm Mrttf 
Ifarch 7th, 1014, ai tha Post Office 
of Chicago, 111., unday tha act of 
March 8rd 1879.

Vienam mtaoeiul

*7Ji 
8.19 
1.76 
1.26 
.76

Lietuvon ir kitur uiaieainoooi 
(Atpiginta) 

Metams —.......... ........... r 18.90

Naujienos eina kasdien, liakirĮant 
sekmadienius. Laidiia M|uji«M Ban- 
drovi, 1789 So. Halstad 8t., Chkago, 
III — Telefonas: Booaavalt 859M.

reikia siusti palto Money

GENEVOS SUTARTIS JAU VYKINAMA 
l ' < 1

Išpildęs Pilsudskio reikalavimą, kad karo padėtis 
su Lenkija butų panaikinta, Voldemaras dar Genevoje 
mėgino įtikinti spaudą, jogei Lenkija nieko nelaimėjusi.. 
Jisai sakė, kad karo padėties atšaukimas nepakeisiąs 
santykių tarp Lenkijos ir Lietuvos, kol lenkai neatitai
sysią padarytos Lietuvai skriaudos.

Tečiaus pranešama, kad susisiekimas ties Lietuvos1 
ir Lenkijos demarkacijos linija jau prasidėjo. Vilniaus 
vaivadybė kasdien duodanti daugybes pasų norintiems ( 
eiti į Lietuvos pusę ir taip pat darančios valdiškos įstai
gos Lietuvoje. Susisiekimas esąs labai gyvas. .

Taigi- demarkacijos linija faktinai virsta tikra Lie
tuvos siena, anapus kurios pasilieka lenkų rankose Vil-

Naujienose” jau buvo iš
reikšta nuomonė, kad ta dra
matiška scena slaptame tautų 
sąjungos tarybos posėdyje, ku
ri atvedė prie susitarimo tarp 
Lietuvos ir Lenkijos atstovų, 
buvo panaši į komediją, suvai
dintą pagal iš anksto išdirbtą 
planą. Europos spauda dabar 
praneša, kad tai tikrai buvo 
komedija, o ne realus daiktas.

“Manchester Guardian” įdė
jo savo specialio koresponden- 
to pranešimą po antgalviu 
“Play-acting at Geneva”, kur 
tautų sąjungos tarybos paslap
tį, išdavė Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris Dr. Streso 
man n laiške į tarybos pirmi
ninką, kinietį Chen Loh, į pa
starasis savo atsakyme Stre- 
semannui.

Vokietijos ministeris rašo, 
kad “labai pilna sutartis” Lie
tuvos-Lenkijos ginčo klausimu 
buvo padaryta pirma, negu ta
ryba susirinko, ir kad.,paskui 
tarybos paskirtasai “reporte
ris”, Beelaerts van Bloekland, 
tos sutarties laikėsi, gaminda
mas rezoliuciją tarybos susi
rinkimui patvirtinti. Pirminin
kas Chen Loh savo atsakyme

Nauji Metai

nius! u . ... pripažįsta, kad tokia sutartis
 iš tiesų buvo ir kad holandas 

u . ___ . “reporteris” jąja vadovavosi.
RYTŲ EUROPOS SOCIALISTU KONFERENCIJA Prancūzų laikraštis “De-

• .......  bats”, pasak “Manchester Gu-
Prieš keletą dienų telegrafu buvo atėjusi žinia, kad ardian”, iškėlė protestą prieš 

oficiozas Kaune atsišaukė į kąimynų valstybes, ragui- Stresemanną, kam jisai nelai- 
damas jas padaryti konferenciją Vilniaus klausimo ap- kas tautlf ^.un^os tarybo? Pa" 
svarstymui. Bet pirma, negu ėmŽ tuo reikalu rūpintis sai p,.ote6tuoJa ir pl.ie- talItų 
valdančioji partija, jau buvo pradėjusi veikti tam tikra sąjungos tarybą, kad ji vaidi- 
Lietuvos visuomenės dalis. nanti bereikalingas komedijas

Kaip ir visuomet tokiuose atsitikimuose, iniciatyvą 
paėmė socialdemokratai, kurie pirmutiniai iš visų Lie-■ 
tuvos partijų pastatė tinkamon plotmėn Klaipėdos 
krašto prijungimo klausimą, kurie pirmutiniai iškėlė. 
Lietuvoje karo metu nepriklausomybės obalsį ir kurie 
vieni iš visų Lietuvos partijų visuomet nuosakiai stojo 
už Pabaltės valstybių sąjungą.

Dar nėra žinios apie visus Lietuvos socialdemokra
tų žinksnius, padarytus dabartinėje situacijoje apgyni
mui Lietuvos interesų, besiartinant Lietuvos-Lenkijos 
derybų laikui. Bet Berlino “Vorvvaerts’e” gruodžio 10 
dieną užtikome labai įdomų pranešimą apie įvykusią 
Berline, Vokietijos socialdemokratų partijos centro raš
tinėje, šiaurių-Rytų Europos konferenciją.

Konferencija tęsėsi dvi dienas, gruodžio 18 ir 19, ir 
joję dalyvavo socialistų partijų atstovai iš šių šalių: 
Lietuvos, Latvijos, *Danzigo, Rusijos, Vokietijos ir Len
kijos. Dalyvavo taip pat ir Socialistų Darbininkų Inter
nacionalo centralinis sekretorius ir trys Vykdomojo 
Komiteto nariai.

Konferencijos nutarimai žadama neužilgio paskelb
ti. Tuo tarpu yra žinoma tiek, kad konferencija pasky
rė komisiją iš šešių narių, į kurią įėjo po vieną atstovą 
nuo Lietuvos (veikiausia drg. Kairys), Latvijos,.Danzi- 
go, Rusijos, Vokietijos, Lenkijos, Švedijos ir Danijos. 
Ji tapo įgaliota kartu su Internacionalo sekretorium,' 
Dr. Fr. Adleriu, pagaminti projektą, kurį konferencija 
turėjo svarstyti antros dienos popietiniame posėdyje.

Reikia džiaugtis, kad tokia konferencija įvyko. Ji 
rodo, kad darbininkai Lietuvos kaimynų šalyse yra gy
vai susiinteresavę Lietuvos padėtim. Jie, be abejonės, 
dės visas pastangas, kad Lenkijos imperializmas nesu- 
tremtų Lietuvos.

Konferencija galėjo padaryti naudingos įtakos ir į 
Lenkijos socialistus, prieš kuriuos tame Berlino pasita
rime stovėjo ne tik Lietuvos socialdemokratų atstovai, 
bet ir Latvijos, Vokietijos, Danzigo, Rusijos, Danijos ir 
Švedijos socialistai. Visose šitose šalyse darbininkiškoji j 
visuomenė daugiau simpatizuoja Lietuvai, negu Lenki-1 
jai.

ir mulkinanti spaudos atstovus:
“Jeigu visi tarybos nariai 

buvo iš pat pradžios susita
rę”, rašo laikraščio “De- 
bats” bendradarbis Auguste 
Gauvain, “tai kam reikėjo tų 
teatro scenų, kam tie slapti 
ir pusiau-slapti posėdžiai, 
kam tie neramus šnabždėji
mai Petro Povilui, kam tas 
spaudimas, kad maršalą Pil
sudskį atgabenus į Geneva, 
kuomet jisai m'gcide nieko 
daugiaus, kaip tik ramiai sė
dėti Varšuvoje?”
Vadinasi, visas tas drama

tiškai aprašytas telegramose 
Pilsudskio su Voldemaru su
sitikimas “slaptam” tautų są
jungos tarybos posėdyje, Pil
sudskio staigus klausimas, “Ka
ras ar taika”, ir lėtas Volde
maro atsakymas “Aš manau, 
kad taika” — visa tai buvo tik 
vaidinimas aktorių, iš anksto 
išmokusių savo roles! Sutartis 
tarp tautų sąjungos narių ir 
tarp Lietuvos bei Lenkijos de
legatų buvo jau prieš tai pa
daryta. Slaptuose pasikalbėji
muose darant sutartį, kaip 
praneša “Manchester Guardi
an”, dalyvavo ir sovietų komi
saras Litvinovas.

Bolševikų atstovas, žinoma, 
pritarė didžiųjų valstybių su
manymui “sutaikyti” Lietuvą 
su Lenkija dėlto, kad jisai no
rėjo prisilaižyti Europos kapi
talistams, iš kurių sovietų val
džia trokšta gauti paskolą.

Taip didžiosios valstybes, pa
dedamos bolševikų, uždėjo kau
rų vainiką Pilsudskiui ir pa
stūmė Voldemarą prie faktino 
išsižadėjimo Vilniaus.

Kryžiočiy užtarytojai
Ylakių vidur, mokyklos di

rektorius Untulis pašalintas iš 
vietos. Jis leido IV kl. moki
niui laikyti paskaitą, kurioj bu
vo tokie žodžiai:

“Kryžuočiūi skelbė — My
lėk , artimą, o darė visai prie
šingai, kankino paimtus į ne
laisvę lietuvius. Iš visos Euro
pos slinkdavo valkatų minios,
kurie buvo atsižadėję tėvų, ką 
pavogę ar išplėšę. Visi keliau
tojai tikėjosi gausią gTickų at
leidimą, o po mirties amžiną tacija.

• dangaus karalystę. Jokių abe- 
jimų dėl to nebuvo, nes iši 
aukščiau buvo tatai prižadėta. 
Pagonys matydami, kad Kris-i 
taus mokslo nešėjai neteisingi ; 
ir žiaurus, sukildavo kaip vie-Į 
nas, su neapsakomi narsybe ir 
pasiryžimu kariaudavo jų že
mes, degindavo belaisvius viso
kiems dievams ant garbės...” 
Kapelionas kun. Kuodys iš pa
skaitos išbėgo. Išbėgdamas su
šuko: “Rašysiu skundą švieti
mo Ministerijai, nes mokykloj 
yra varoma priešti’kybinė agi-

Aatiškis.

VIENODAI DARO, BE* 
KOLIOJASI. ,

“Vienybė”, paėmusi iš Mas
kvos “Pravdos” ištrauką, kur 
patariama Lietuvai panaikinti 
karo stovį su Lenkija, sako:

“Voldemaras gi, lyg įsaky
tas, pasielgė taip, kaip ‘Prav- 
da’ Lietuvos valdžiai pata
ria.”
Bet Maskvos davatkos vis- 

tiek vadina Voldemarą Lietu
vos “patdaviku.” O smetonlai- 
žiai vadina “pardaviku” Pleč
kaitį, kuris reikalavo to pat, ką 
ir “Pravda”.

Kur pirmiausia Nauji Metai 
pradėta švęsti? — Nauji Me
tai Kinijoj. — Senovės ger
manų šventė. — Kaip Nau
jus Metus laukiniai žmonės 
švenčia? — Naujų Metų re
zoliucijos. — Kodėl Naujus 
Metus pasitinkant skambina
ma varpeliai? — Įvairus 
Naujų Metų papročiai.

Paprotys Naujus Metus švę
sti yra labai senas. Vieni sa
ko, kad pradžią tai šventei pa
darė kiniečiai; kiti tvirtina, 
kad tai buvo germanai, o tre
ti, — kad romėnai. Tokiu bu
do nėra galimybes tikrai pa
sakyti, iš kur ta šventė yra 
kilusi. Tačiau apie Naujų Me
tų šventimo papročius pas 
įvairias tautas daug kas yra 
žinoma. Lillian Ęicliler savo 
knygoj “The Customs of Man- 
kind” apie tai paduoda daug 
įdomių dalykų.

Naujus Metus kiniečiui vi
suomet su didžiausia pompa 
apvaikščiodavo. Jų Nauji Me
tai prasideda kiek vėliau, ne
gu mūsiškiai. Kiniečiai visas 
savo šventes, taip sakant, šven
čia susyk. Naujų Metų prad
žioj jie uždaro fabrikus ir krau
tuves ir per kelioliką dienų 
linksminasi. Per šventes kiek
vienas kinietis užsivelka nau
jus drabužius ir paruduoja gat
vėmis. Kaimuose yra priimta 
duoti savo pažįstamiems dova
nų, — tankiausia dėžutes ar
batos. Mat, prietaringi kinie
čiai mano, kad arbata atneša 
laimę ne tik tam, kas ją gau
na, bet ir ‘am, kas ją duoda.

Naujus Metus senovės ger
manai (vokiečiai) švęsdavo me
tų sezonui besimainant. Metai 
pas juos buvo dalinami tik į 
du sezonu -vasara ir žiema. 
Jų žiema prasidėdavo apie vi
durį lapkričio, kai žemė imda
vo šalti. Apie tą laiką jie ir 
pradėdavo savo Naujus Metus 
švęsti. Lengva suprasti, kodėl 
iici tai darydavo. Lankų dar
bai apie lą laiką pasibaigdavo, 
tad jie galėdavo dabar savo 
darbo vaisiais pasidžiaugti.

Senovės germanai į tą lai
kotarpį todėl ir žiūrėdavo kai
po į Naujų Mbtų pradžią. Visi 
sunkieji darbai ir vargai pasi
baigdavo, tad tą įvykį jie ir 
apvaikščiodavo šventėmis. Per 
šventes jie daug gerdavo ir 
valgydavo bei kitokiais budais 
linksmindavosi.

Bet štai į germanų žemę 
pradėjo romėnai veržtis. Ger
manai pasidavė jų įtakai ir 
Naujus Metus ėmė svęšli sau
sio 1 d. Naujų Melų šventei 
romėnai pridavė. daug reikš
mės. Tai buvo naujo gyveni
mo si m holas. Pažįstami apsi
mainydavo eglės šakutėmis. 
Daugelis mano, kad paprotys 
puošti eglėmis bažnyčias ir na
mus buvo pasiskolinta iš ro
mėnų.

Laukiniai žmonės Naujus 
Metus apvaikščioja labai triuk
šmingai. Pavyzdžiui, zulusai 
naujus metus labai iškilmin
gai švenčia: jie daug valgo 
naujų vaisių, nes mano, kad 
tai priduos jiems stiprumą vi
siems melams.

Kai kurie laukiniai žmonės 
Naujus Metus pasitinkant su
meta į ugnį visus savo senus 
drabužius, o apsirengia nau
jais. Per šventes jie paliuo- 
suoja imtinius (belaisvius) ir 
daugiausia laiko praleidžia be
šokdami tam tikrus šokius.

Naujų Metų rezoliucijos, be 
abejonės, paeina iš to supra
timo, kad kiękvieni metai yra 
naujas periodas žmogaus gy
venime. Kas praėjo, tas pra
ėjo ir daugiau nebegrįš. To
dėl reikia susikoncentruoti ant 
busimų metų, reikia dėti pa
stangas, kad jiiei kuodaugiau- 
sia laimės atneštų, šiai kodėl 
Naujus Melus pasitinkant žiho-

nės darė visokius nutarimus, 
ką jie darys, o ko nedarys, žo
džiu, Nauji Metai naujas 
gyvenimas.

Apsimainynias dovanomis 
per Naujus Metus greičiausia 
paėjo iš to samprotavimo, kad 
dovana turi atnešti laimę ir 
gerbūvį. Senovėj dovanos bu
vo teikiamos jvairiems die
vams, kad jie palengvintų žmo
gaus dalią. Vėliau tas papro
tys tapo kiek modifikuotas. 
Sakysime, romėnai duodavo do
vanas senatoriams, kuriems jie 
norėjo pasigerinti arį>a iš ku
rių tikėjosi susilaukti reikia
mos protekcijos. Tai buvo sa
votiškas būdas “kyšį” duoti.

Persai peę Naujus Metus 
vartoja kiaušinius kaipo dova
ną. Kiaušinis, kaip žinia, yra 
gyvybės ^pradžia. Todėl ir do
vanos esmė yra ta, jog su Nau
jais Metais reikia pradėti nau
jas gyvenimas.

Francijoj ir Ispanijoj nuo 
senai priimta per Naujus Me
tus dovanomis apsimainyti. 
Nauji Metai ten daug iškilmin
giau yra apvaikščiojami, negu 
Kalėdos.

Dovanos labai įvairuoja. Se
niau buvo priimta duoti pirš
tines, o dabar tankiausia duo
dama saldainiai, atatinkami ka
lendoriai ir knygos.

Per Naujus Metus daugelyj 
šalių yra išsiplatinęs papro
tys daryti vizitus. Kiekvienas 
stengiasi aplankyti savo drau
gus ir pažįstamus ir palinkė
ti jiems laimingų naujų me
tų. Amerikoj seniau irgi bu
vo labai priimta daryti vizi
tai, bet dabar tas paprotys 
mažiau bėra populiarus.

Naujus Mietus pasitinkant 
yra priimta skambinti varpe
lius ir daryti visokį triukšmą. 
Petrapilyj dvyliktą valandą pra
dėdavo net iš kanuolių šaudy
ti. /Ox

Kodeb visatai daroma?
Dalykas štai kame. Senovės 

epigtėnai tikėjo, kad varpų 
skambinimas nubaido piktąsias 
dvasias nuo numirėlių. Tas 
prietaras pasiekė Italijų, Ang
liją ir kitas Europos šalis. Pa
ryžiuj Notre Damo bažnyčioj 
skambindavo varpus, kai ka
linys buvo vedamas nugalabi
jimui. Kūlimas triukšmo Nau
jus Metus pasitinkant, mato
mai, reiškia tai, jog seni me
lai yra mirę. Kaip bažnyčios 
varpų gaudymas praneša apie 
žmogaus mirtį, taip ir viso
kio varpeliai bei dūdeles Nau
jų Metų naktį skelbia, jog se
nieji metai jau yra mirę.

Beveik kiekviena šalis Nau
jus Metus skirtingai švenčia. 
Su ta švente yra surišta daug 
visokių prietarų. Škotijoj, sa
kysime, kiekvienas stengiasi 
savo kaimynus kkik galima 
anksčiau aplankyti. Kas pir
mesnis, tas geresnis — tiks
liau bus pasakius — laimin
gesnis. Mat, seniau škotai ti
kėjo (o kai kurie jų ir šian
dien tebetiki), kad tas, kas 
pirmas per Naujų Metų šven
tę savo kaimynus aplanko, bus 
laimingas per visus metus.

Japonai Naujus Metus labai 
iškilmingai švenčia. Namus jie 
dekoruoja žalumynais, o prie 
durų kabina vėžius kaipo il
go gyvenimo simbolį.

Amerikoj Nauji Metai Isu- 
tinkama įvairiai. Bet paskuti
niais kcleriais metais vis la
biau ir labiau pradeda išgalė
ti paprotys rengti vakarienes 
seniems metams palydėti.

- K. A.

Begėdis.

i 'Skęsdamas žmogus šaukiasi 
pagalbos: Gelbėkit, gelbėkit,
nemoku plaukti!

Stovįs ant kranto draugas:— 
Asile, kaip tau negeda prisipa
žint, juk ir aš nemoku plaukt, 
o vis lik tyliu!

L i t# e r a t u r a—(lot.),žmogaus gyvenimas: Faustas 
raštai, raštija. Literatūra pa-j— išmintis. Simboliai vartoja- 
prastai vadiname visa tai, ką'mi norint trumpai gilesnes min- 
žmonės parašo, raštu sukuria, tte išreikšti. Jie mums tarsi 
Be to, literatūra vadinama ir primena jų tikrą reikšmę.
tai, ką žmonės vien žodžiu su
kuria, pav. dainas, pasakas, pa
davimus ir k. Todėl literatūra 
galime vadinti visą žmonių ku-< 
rybą ir pasakojamąją ir raštu 
parašytą.

Kūrinys — dalykas žo
džiu arba raštu išdėstytas, lai
kantis tam tikros tvarkos ii 
taisyklių. Vadinasi, ne kiek
vieną minčių reiškiamą žodžiu 
ir ne kiekvieną rašinį vadiname 
kuriniu. Kūrinys turi turėti aiš
kų apgalvotą tikslą, o mintys 
ir samprotavimai tam tikslui iš
aiškinti sudaro turinį ir dėsto
mi tam tikra tvarka, laikan
tis tam reikalui atatinkamų dė
snių. Kūrinys yra jau aukštes
nė ir sudėtinesnė minčių reiš
kimo forma.
Literatūros teo

ri j a — mokslas, kuris na
grinėja išvidines ir išorines ku
rinio ypatybes, jo sudėstymą ir 
taisykles, -kurių privalo visi ku
riniai apskritai imant ir kiek
viena skyrium kurinių rųšis 
laikytis.
Literatūros is

torija— raštų, raštijos 
istorija: atsiradimo metai, prie 
žastys tų raštų atsiradimo, jų 
turinys, jų reikšmė visuomenei 
ir tų raštų tolimesnis likimas. 
Literatūros istorija padeda 
mums suprasti anų laikų žmo
nių- gyvenimą, jų kultūringu
mą, jų brendimo ir kultūros ki
limą.
Dailioji litera

tūra — tie žmonių sukurti 
raštai, kurie aprašo arba pasa- 
sakoja žmonių gyvenimą vaiz
dingai, gyvai, lyg ji piešdami, 
visai nesirūpindami, ar iš tik-
nųjų gyvenime gali taip būti 
ar ne. Jai rupi, kad skaityto
jas, skaitydamas tokius raštus, 
gyvai įsivaizduotų pasakojamą
jį žmonių gyvenimą, kad tų 
žmonių jausmus, džiaugsmus 
ir liūdesį, jaustų. Moksliškajai 
literatūrai rupi vien teisingai, 
kaip ižtikrųju yra ir Mali būti, 
išdėstyti; vaizdingumas čia ne
reikalingas. Dailiojoj literatū
roj yra įvairių palinkimų, arba 
srovių, žymiausios yra šios:

Idealizmas — (grk.) 
kada žmogus vaizduoja tokią 
gražią buitį, gyvenimą, kokio 
tikrumoj nėra, nes to gražu-' 
mo ir gerumo ten yra per daug 
perdėta.
Sentimentai i z m a s

— lot. sensus — jausmas), pa
linkimas aprašyti arba papasa
koti bet ką, ypač žmonių ne
laimes, labai jausmingai, aša
ringai. Tokiu budu visas apra
šymas būna perdėtas jausmin
gumu.
Romantizmas — 

(lot.) literatūros srovė XIX a., 
kada žmonės nepatenkinti esa
mu gyvenimu, ėmė aprašinėti 
praeiti, ypač viduramžius ir ry
tų tautų gyvenimą ne taip, 
kaip, buvo, bet taip, kaip jiems 
atrodė, jį gražindami. Savo 
aprašymuose įdėdavo daug jau
smo ir vaizduotės. Kadangi ši 
srovė pirmiausia atsirado ro
mėnų kilmės tautose, tai ją ir 
pavadino jų vardu, romantiz
mu. X

Realizmas — (lot.) 
vaizdavimas gyvenimo ir daik
tų taip, kokie jie yra, vietomis 
dar įdedant jausmo pagražinant 
patobulinant.
Natūralizmas — 

(lot.) raštai, kurie gyvenimą 
ir visus daiktus aprašo šaltai, 
atsidėjus, be susijaudinimo, ne
perdedant, nė kiek negražinant
— tokius, koki jie yra su viso
mis smulkmenomis. Rašoma 
gerai pasiruošus, ištytus vis
ką iki smulkmeną, čia gyveni
mą nelyginant fotografuoja.

S i m b o 1 i z m a s — (gr.)' 
aprašymas bet kurio daikto 
taip, (kad tas daiktas reiškia 
gilesnę kokią nors prasmę,' 
puv., Ibseno Laukinė Antis

Dekadentizmas - 
(lot.) šiuo vardu vadinama ta 
literatūros srovė, kurios šalinin
kai rašo be jokio varžymos tiek 
formos, tiek turinio atžvilgiu. 
•Diek adentyi tonas prasidėjo XX 
a. Neretai čia ir pačios gyve
nimo padugnės aprašomos, žo
dis “dekadans’as” reiškia lite
ratūros smukimą, nupuolimą. 
Dekadentizmas — literatūros, 
meno sumenkėjimas, sunyki
mas.

Futurizmas — (lot.) 
literatūros srovė prasidėjusi 
karo metu Italijoj, įsigalėjusi 
Rusijoj, kuri ėmėsi ardyti se
nąsias meno formas, norėdama 
surasti menui naujų kelių.
Impresionizmas

— (pranc.) meno srovė, atsi
radusi gale XIX a., kur visą 
svarbumą sudaro skmulkus ir 
ryškus išvidinių dvasios pergy
venimų (jausmų) aprašymas. 
Impresionizmas labai buvo įsi
galėjęs tapyboj; buvo manoma, 
kad visas svarbumas tapyboj 
yra tik varsų žaidimas.
Ekspesionizmas

— (pranc.) meno srovė, atsira
dusi* karo metu Vak. Europoj, 
kurios šalininkai manė, kad 
svarbu sugaudyti tik atskiri 
faktai, bruožai ir daryti'iš jų 
ryškios, bet nebaigtos formos. 
Ekspesionistai yra šalininkai 
didžiausios kūrybos laisvės; se
nųjų taisyklių nepripažįsta.

Klasicizmas — (lot.) 
literatūros srovė, kuri savo vei
kalams siužetus ima iš senovės 
romėnų ir graikų gyvenimo, iš 
jų padavimų. Gerai parašytas 
veikalas kuris gali būti kitiems 
pavyzdžiu, kaip reikia rašyti.
Klasiškas — (lot.) 

Klasiškais vadina todėl, kad se
novės romėnai geresniuosius 
raštus skaitydavo kaipo pavyz
dingus, klasėj, kur mokytojas 
dar juos aiškindavo. Lotynų žo
dis “classis” — klasė.

SKOLINAMA
PINIGUS I

ANT

NAMŲ
PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam tviesas I 
elektros jiegą į nau 
jus Ir senu* namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo itmoktji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop 

2216 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591 

. ■■ z

B----------=!©i
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 3669

Patogiausias
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ
Gale ir pradžioj

Metų—Dabar

Prenumerata metama $2 į
Plisii metų $1 i
Kopija ..........................   20c i

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nunjieinų kablegraiM
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Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą mėnesyje.

Redaktorius Inž. J. LAZDAUSKIS, 1710 W. 12th PI., Cicero, III.

Degučių piliakalnis
Lietuva, be didžiųjų istori

nių kalnų bei milžinkapių, tur
tinga ir mažesniais, žmonių 
vadinamais piliakalniais.

Didieji, kaip Šatrijos, Medvė
galio ir kiti, tampriai rišasi 
su senovės lietuvių gyvenimu, 
padavimais ir tt.; apie juos 
daugiau tenka girdėti, kaip 
simudoj, taip ir žmonių pasa
kojimuose. Mažesnieji, taip va
dinami piliakalniai, tuo tarpu 
lieka pamirštami, nors ir jie 
turi savy daug istorinio pobū
džio, gal ne taip seno, kaip mil
žinkapiai... Jie ir negali liesti 
gilios senovės, nes supilti dar 
nesenai mirusių žmonių atmi
nime. Dabar gi su pasigailėji
mu tenka tarti, kad nyksta se
na, ankščiau taip mčgiama, lie- 
tuvių tradicija — pasakojimas.

Jo dėka, šiandien mes turirhe 
lx‘ galo daug pasakų, ne mažai 
ir padavimų, kaip apie raistus 
bei pelkes, surištas su įvairiais 
įvykiais, taip ir apie “vaiduok
lius” ir buvusias “pavojingas” 
vietas...

Man teko pasiteirauti pas 
senesnius žmones ir pačiam 
patirti Degučių piliakalnis (E- 
žerėnų — Zarasų apskr.). Ma
žai kas apie jį žino, tik aplin
kiniai žmones. Nors Degučiai 
stovi gan viešoj vietoj, — prie 
didžiųjų kelių —- plento ir vieš
kelio, bet kiekvienam praei
viui bei važiuotam piliakalnio 
matyti netenka, todėl, kati jis 
randasi miške, nuo Degučių į 
pietus apie vieną kilometrą at
stume, o tiesiai nuo plento apie 
pusę kilometro. Plentas nuo 
piliakalnio labai gerai matomas. 
Piliakalnis supiltas rusų prieš 
prancūzmetį, kitaip sakant, 
pabaigoj XVIII arba pradžioj 
XIX šimtmečio.

Piliakalnis ir apielinkinė da
lis apaugę miškais. Ypačiai 
nuo jo į rytus — miškas tęsiasi 
kelioliką kilometrų. '

Seniau ši vieta visai kitaip 
atrodė. Pats piliakalnis buvęs 
visai be medžių, ir turėjęs 30 
metrų su viršum aukščio. Dar 
ir dabar Degučiuose gyvena N. 
žmogus, kurio atminime šis 
piliakalnis buvęs tik mažomis 
pušelėmis pasipučšęs. Žinoma, 
jo apylinkė irgi panašiai atro
džiusi. Čia piemens ganydavę 
bandą ir jodavę naktigonėn, 
nes puikiai augusi žolė.

Matyt, žemė buvo pilama 
nuo pietų l>ei rytų pusės, šiau
rinėm pusėn, nes pastaroji yra 
stačiausia. Geometriniai skai- 
čiuojant, nusileidžianti 40° 
kampu.

Alo nuolaidumo slėny ' buvo 
nedidelė, bet gili kūdra. Pasa
koja, buk joj yra įleista dėžė, 
pilna brangenybių. Dabar gi 
ši vieta apaugusi samanomis 
taip, kad žmogus gali be pavo
jaus vaikščioti — iš po jos 
jaučiasi tik menkas drėgnu
mas.

Iš vakarų pusės piliakalnio 
slėnį puošė neplatus, kiek il
gokas, ežerėlis, kurio rytiniam 
(nuo piliakalnio) krante žalia
vo žolė, o vakarinis — geltona
vo nuo smilčių.

Pats piliakalnis iš šios pusės 
taip pal stalus, tik ne taip au
kštas, nes nuo pusės kalno pra
sideda nuolaidumas, vedantis 
prie ežerėlio. UŽ vis *t>i^einu- 
mesnė priešams butų buvusi 
pietitinė ir rytinė puse (žino
ma, priešas iš čia ir slinko),

jei piliakalnio aukštutinėj da
ly nebūtų buvę sustiprinimų. 
Mūrinių sienų nebuvo, o vietoj 
jų, tuo kraštu tęsėsi trys eilės 
gilių griovių, panašių į dabarti
nius karo apkasus, be jokių 
pridengimų iš viršaus. Griovių 
sienos buvo šiek tiek nuolai
džios. Jų gilia irgi nemažas, 
nes, kaip sako minėtas N. 
žmogus, praslinkus keletui de
šimčių metų po karo rusų su 
prancūzais, griovy stovintis 
žmogus ištiesęs rankas aukš
tyn negalėdavęs pasiekti vir
šaus. Tikiu, kad pats piliakal
nio viršus, kuriame buvo ne
didelė aikštė (30-40 metrų dia
metre), turėjo neaukštą pilimą; 
tą liudija dar užsilikusios žy
mės.

Vasaros rytų pusėj iš slėnio 
kalnan v.‘<lė kelias, kuriuo l>uvo 
galima lengvai užvažiuoti ark
liais. Išvengimui 
padarytų kasant 
apkasus, kelio vietoj 
griovius pilė žemę; tuo budu 
padarydami lyg tiltus, duodan
čius su kalnu lengvai susisiek
ti.

Plačiai apylinkėj aukštesnio 
kalno nebuvo, taip kad nuo šio 
piliakalnio galima buvo toli j- 
žiurėti, kas karo metu yra bū
tinas reikalas, o antra — pa
lengvina apsigynimą.

Pats piliakalnis piltas ant 
mažo kalnelio, kurs pilimo ir 
vietos patogumo atžvilgiu buvo 
tinkamiausias.

Iš trijų pusių kalną supė 
mažesni kalnai bei kalneliai, ku
rių slėniuose buvo balos.

Rusai prieš patį karą (su 
prancūzais) nuo vakarinės pi
liakalnio dalies buvo pradėję 
per ežerėlį pilti kelią, tiesiai 
plentan, nes artimesnių didžių
jų kelių nebuvo. Bet tai įvyk
dyti jiems nepavyko — kilęs 
karas sutrukdė visus jų planus.

Pradėtas kelio vedimas, 
trumpu pusiausaliu, įsikišan- 
čiu ežerėliu, išsiliko iki šiai die
nai.

Daug kas pasakoja apie pi
liakalnio paslaptis, kurių, žino
ma, neištyrus negalima tvir
tint. Porą iš jų priminsiu; gal 
skaitytojas bent išvadą galės 
padaryti, ar galėjo tas būti, ar 
ne.

Sako, buk piliakalnio šiau
rinėj aukščiausioj ir stačiau- 
sioj pusėj yra durys, vedančios 
jo požemin. Ten esą sukrauta: 
brangenytiės, ginklai Ir kiti 
karo įrankiai. Tas atsitiko 
taip, kad netikėtai užklupus 
piešams, viskas tapo užkasta 
požemiuose.

Apie 30 metų atgal, mano 
tėveliui būnant Rusijoj —Nau- 
gardo redyboje, teko kalbėti 
su vienu rusu — Jono Vosylių 
(pavardės nepamena), kurs 
pasakodamas apie Degučių pi
liakalnį nurodė vietą, kur yra 
užkasta dėžė su brangenybė
mis; minėtam ežerėly irgi esan
čios nuskandintos brangeny
bės.

Karo žymes rodo, seniau ras
tos piemenų kitoj pusėj ežero 
smiltyse, sidabrinės pasagos 
bei jų dalys ir kitos smulkme
nos.

Dabar pažvelgęs į piliakalnį 
matai kitą vaizdą, nesulygina
mai skirtingą senam. Bendra 
kalno forma liko ta pati, bet 
grioviai žymiai sumažėjo, ke
lias irgi baigia lygintis su pa
viršiumi. Pats kalnas susigu
lėjęs ir aukštį kiek sumažinęs.

nnn-migr-FMi-iJTy • v«—~r~i asą
Žymiausia piliakalnio ir apy

linkės atmaina įvykusi per 
šimtą su viršum metų — suau
gęs miškas. Toje vietoje, kur 
seniau kalnai ir pakalnės žalia
vo, kur piemenys nuo piliakal
nio išdidžiai dairydamiesi, ban
dą sekė, o kiekvienas praeivis 
daug ką prisimindavo, dabar 
iškilę ošiančios pušys, plačiomis 
šakomis uždengiančios dangų ir 
saulę, lyg neduodamos sudrum
sti amžinai užgesusios ramybės. 
Jų šaknys ir visą žemę den
gia minkštais uogenojais iš
margintas samanų kilimas, slė
pdamas mažiausius paslapčių 
pėdsakus.

Ežerėlis, seniau davęs savo
tiško grožio ir ne vienam troš
kulį nuraminęs, dabar apsiden
gė storu žolių ir samanų sluo
ksniu, nuo kurių stiepiasi jau- 
nos pušelės ir kiti medeliai, 

nelygumų, Tik pačiam viduty ežerėlio, lyg 
griovius — akis, liko nedidelis plotas spin- 

skersai dinčio vandens, aplink apsupto
žolėmis ir pušelėmis, kurs, 
tartum, žiuri netikėdamas į to
kią permainą...—Tvaikas viską 
padaro! —Ant. Rukštelė. 
Kaunas, 1927 m. XI. 8 d.

t

Sonetas 22 dienos 
gruodžio

šaltis bei sniegas mus’ žemę 
šaldyt pradės be paliovos. 
Rodos, lyg mirtį lemia 
Spiria čia gyvus prie kovos... 
Medžiai išgąsdinti svyruoja 
Lapus pametę ir -pliki;
Vėjas čia sniegą nešioja, 
Kad nematytų jų kiti. 
Upes, ežerus uždengi 
Dangčiu lediniu gan kietai; 
Žuvis nu troškint rengi, 
Nors išpalengvo ir lėtai. 
Ilsis sau žemė pavargus; 
Saugo ją mėnuo atsargus.

—J. Lazdauskis. /

Didelis perleidimas 
dujų dūdomis

Vokietijos dujų išdirbimo 
kompanija sumanė įsteigti ketu
rias dideles dujų dūdas. Visos 
jos prasidės iš garsaus Vokie
tijos Ruhro anglių klonio. Čia 
bus išimami įvairus anglies 
produktai, kaip: degutas, am- 
monia, sulfatas, anglinės dujos, 
koksas ir kitos mažesnės ap- 
Šties medžiagos. Koksas bus 
atiduodamas į geležies liejyk
las, ammonia, sulfatas ir degu
tas bus atiduoti chemikalų iš- 
dirbystėms, o anglies dujos eis 
dūdomis Į didelius miestus bei 
miestelius. Pakeliui tų dujų bus 
suvartojama apšilditnui -butų, 
maisto virimui bei* įvairiems 
pramonių reikalams.

Rubr apiclinkėjc randasi 
anglies kasyklos. Vietoje—kaip 
seniau buvo daroma,— siųsti 
anglį geležinkeliu į vietas, 
dabar bus ant vietos pagamin
ti viršminėti produktai. Ne 
geležinkeliu “dujas” siųs j rin
ką, bet dūdomis.

Tos dūdos eis sekančiai:
L Per Bremeną ir Hamburgą 

iki Lirbeck ir Kiek
2. Per Mannover ir Magden- 

burgą iki Bėdino ir Slettino.
3. Per Kasscl ir Thuringen iki 

Saksonijos, o paskiau per že
mutinę ir aukštutinę Sileziją ir 
Saksonijos kasyklų klonį.

4. Dūdos sieks Rhine iki 
Ilesse, Baden Wiurtenburgą ir 
Bavariją.

—J. Lazdauskis.

Astronomiški metai
Gruodžio 22-rą dieną, pagal 

astronomų apskaičiavimo, sau
lė grįžta atgal ir nuo tos die
nos prasideda žiema, nes iki 
Šiol vis dar buvo ruduo.

Įvairios tautos, įvairios tiky
bos apie šį laiką apvaikščioja 
savo dievų gimimą. Pasakojo 
įvairias legendas, darė, įvairius 
spėjimus bei burtus ant busian
čių metų. Tarpe užsilikusių 
senų mitų apvaikščioja Šventes 
ir krikščionys, kaipo gimimą 
Dievo Kristaus. Moksliniais as
tronomijos daviniais, su gruo
džio 22 diena prasideda nauji 
astronomiški metai.

Gal kai kas skaitytojų klaus 
kodėl su gruodžio 22 diena 
turi prasidėti nauji astrono
miški metai, kodėl ne kovo 21 
pavasarį? Astronomai, kaipo 
mokslo žmonės, dėl to nesirū
pina. Jie atsako, jeigu jums pa
tinka, vadinkite ir kovo 21 
naujais metais, bet vieną dieną 
metuose reikia turėti, nuo ku
rios prasideda metskaita. Bet 
kada ūkio darbai yra pabaigti, 
aplamai visas judėjimas žymiai 
sumažėja. Tada yra ekonomiš
kas išrokavimas ir švęsti šven
tes. —J. Lazdauskis.

“MOKSLEIVIŲ KELIŲ” Re
dakcija linki visiems savo skai
tytojams ir rėmėjams laimingų 
Naujų Metų.

Gasolinas iš anglies
Vokietijos chemikalų trustas 

praeitą rugsėjo mėnesį pasira
šė sutart| su Standard Oil Co. 
iš Ne\v Jersay.

tDr. Bergius išrado būdą pa
gaminti skystą gasoliną iš ang
lies. Jungtinėse Valstybėse ap
skaičiuojama, kad galonas gaso- 
lino pagaminti kainuoja 30 
centų. Kol dar vis randasi 
dideli šaltiniai aliejaus, tol tas 
gaminimas čia yra ne ekono
miškas. Bet praslinkus dar ke
liolikai metų, tie aliejaus šalti
niai išsisems. Tada ir gasolino 
kaina pakils. Tada gal ir Ber- 
gius’o išradimas bus panaudo
tas kaipo ekonomiškas būdas.

— J. Lazdauskis.

ŽIOPLIO LINKĖJIMAI.

Žioplys linki linksmų Jaunų 
Metų visiems savo skaityto
jams ir klausytojams. Linki ir 
sveikina visus bendradarbius ir 
plojikus, ypatingai sveikina Va- 
lonį ir visus nesveikus, kurie 
serga rojaus liga ir nori ke
liauti į pragaro rojų. Linki 
jiems laimingos kelionės ir 
greito sugrįžimo. Kai jie sugrįš 
(jeigu pavyks), pilnai bus svei
ki ir linksmi palikę savo ligą 
matuškoj Rasėjoj.

— Žioplių Peckelis.

ŠIRDPERŠA

Susirinkus šeimyna valgo va
karienę.

Motina. — Kažin kodėl Juo
zas jau kelinta savaitė nebe
ateina?

Jonukas. — Paliko Katrė su 
sudaužyta širdžia. *.

Baltrus (studentas). —Duok 
šia, Katre, vieną savo širdies 
šįikelę, aš Nusinešęs j Jabcįratoji 
riją, padėsiu po niikroskopii, 
pasakysiu tau, dėl kokios prie
žasties ji sprogo. Pasakysiu, 
kokios medžiagos buvo i>erdaug, 
o kokios truko, kad butų ga
lėjus išlaikyt spaudimą.

(Katriute užgauta brolių 

kalba, užsidengus skepetaite 
akis, vergdama nubėgo j savo 
kambaryj).

Motina. Negana tu moks
lus eini, Baltrau, kam reikia 
taip sesutę užgauliot. Matai, 
kad jai skauda.

Baltrus. žaizdos niekur 
nematau, tokiu budu manau, 
kad ir neskauda.

KAUKIU BALIUS
Rengia Šv. Onos Draugystė 

šeštadieny, Sausio 7 d., 1928
LIETUVIŲ AUDITORIUM

3133 S. Halsted St.
Pradžia 8 vai. vakare

JURGIS “PAŽIBTA” DAILĘ

Musų Jurgis daug “žino” apie 
dailę iš priekio ir iš už
pakalio. O kad jis žino, tai 
ir šneka. Jisai žino apie dailę 
nemažiau už asilą, na, ir rašo 
į laikraščius, kad moterų trum
pi sejonai “daugiau prilygsta 
dailei ir artistiškumui, parodo 
daugiau sužavėjimo”. Mat jis 
“pažįsta” dailę — ir iš apa
čios.

Musų Jurgis eina į teatrą 
pažiūrėt “Artists and Models”. 
Jisai “aukštai” įvertina tą “dai
lę” savo pilve ir paskui kitiems 
papasakoja.

Musų Jurgis užeina pas artis
tą ’į studiją ir sako: “Na, bro
lyti, dabar tai parodyk man 
visas mergas, kokias tik tu 
turi “nupešęs”. (ne “nupeŠęs“, 
bet nupiešęs). Kai dailininkas 
jaučiasi tokiu Jurgio pasakymu 
įžeistas, Jurgis negi supranta.

Jurgis negi žino to, kad 
musų laikais dailininkai neturi 
modelių dėl subalvonėjusių mo
terų madų. Jurgis žino tiktai, 
tą, kad siauru maišeliu aptrau
kta mergos sėdynė yra “gry|a 
daile.”. O merga be sejono, dar 
“dailesne”. Galva L>e plaukų ir 
gi “dailė”, o be smegenų 
juk nesimato...

Musų Jurgis žino dar ir dau
giau kaip ką apie “dailę”, ale 
tai jo dalykas. )

Jeigu kas nori rašyti “dai
lės” klausimu, tai žioplių redak
ciją mielai pasiųs į pečių. —ž.

e

PATARIMAS “LINGVIS
TAMS.”

Bus išdalinta visokių gerų ir brangių dovanų. Šokiai 
prie geros orkestros. Kviečia visus atsilankyti

KOMITETAS

NAUJŲ MĖTŲ IŠKILMĖS 
BALIUS IR ŠOKIAI 

Sekmadienyj, Sausio (Jan.) 1 d., 1928 m.
Rengia

Susivienijimas Draugijų ir Kliubų 
ANT BRIDGEPORTO 

Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St.

Pradžia 7 valandą vakare. Įžanga 00c. ypatai.
Kviečia KOMITETAS’. ------ ---------- ----------,—. -- .v.

Musų tauta nesnaudžia, bet 
progresuoja. Pirmoj vietoj sto
vi tautos liežuvis. Bet tas mu
sų liežuvis jau pasenęs ir nuo 
“progreso” pusėtinai atsilikęs. 
Tatai musų “lingvistai” ir už
vedė šiltus debatus dėl savo lie
žuvio reformos.

Jau pora “lingvistų” pasakė 
po spyčių ir abudu pageidauja 
panaikinti lietuvių rašyboje ak
centus. Juodu patiekė “projek
tą” vietoje akcentų, rašyti bent 
po pusę tuziną ekstra raidžių.

Apie filologinius kalbos pa
grindus musų “lingvistai” gal
vos nesuka; tegul tai padaro 
išmintingesni žmonės,

Taigi, kurie nenori mokėti 
tikrosios lietuvių kalbos ir ra
šybos, tai juk yra p. Boczkows- 
kio “Saulė”. “Saulė” juk ne
vartoja akcentų. —Peckelis.

KAS KUO DĖMISI.

DIDELIS BALIUS SU DOVANOMIS
RENGIAMAS

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS PARAPIJOS
Savo svetainėje (3501 So. Union Avė.)

Subatoj, Gruodžio (Dec.) 31 d., 1927 m.
Pradžia 7:30 vai. vakare. t Grieš puiki šokiams orchestra

Vyrui arba moteriai išlaimojusiems bus nupirkta krautuvėje nauja 
kepurė 5 dolerių vertės.

Užprašom visus j šį puikų Balių KOMITETAS.

Į DIDELIS METINIS BALIUS J
Ik Rengia jį

* Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas I
i i

g Nedėlioję, Sausio-January 1 d., 1928 m. į
» * \ I

J Dievo Apveizdos parap. Svetainėje, a 
b So. Union Avė. ir 18-tos gatvės
ą v
x Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga ypatai 35c. “
■ $

* <♦> <♦> <♦> .
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KAUKIŲ BALIUS
Rengia

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 

Subatoj, Gruodžio 31,1927
Chicagos Lietuvių Auditorium 

3133 So. Haldted St.

’Pradžia 7 vai. vakare

Kad užbaigus linksmai šiuos metus ir sulaukus linksmai Naujus 
Metus, tuo tikslu yra rengiamas maskaradinis balius. Atsilankiu
siems į šj balių, grupėms ir povieniems ypatoms bus duodamos 
įvairios dovanos, pinigais ir įvairiais daiktais. Pirma dovana 
vyrų grupei — $20 cash. Muzika gros įvairius šokius iki vėlumos.

Atsilankiusieji į balių, kurie* norės įstoti į kliubų, bus pri
imami be įstojimo mokesčio.

KOMITETAS.

“Naujienų” Reporterio repor
teri ūkas Kipšas labai dėmisi sa
vo išrastu vardu “Kipšas”. Ką 
jis nerašo, tai pirmOn vieton 
bruka vardą Kipšas. Vienoj iš 
Ciceros žinutėj buvo penkiolika 
žodžių, tarp kurių du syk tiek 
suminėta Kipšas.

---------XXX---------
Tavorščiai labai dėmisi pro

letarų menu, bet nežino kas y- 
ra menas. Iki šiol jie dar nepa
jėgs sužinot ar menas yra ne- 
partyviškas.

------- XXX-------
Dabartinis “M. K.” redakto

rius, J. Lazdauskis, žino, kad 
mokslui nėra galo. Jisai ima 
metalurgijos kursą ir studijuo
ja mikroskopiniu budu metalus.

—Vėpla.

Geriausia vieta vakacijoms
Kas važiuoja an 
žiemos j Florid 
tai turit apsisto
Gadoikio name 
Šampa, Floridu,

aujni pabudavotas 
namas ir visi fintai 
išfornišiuoti geriau
sioj dalyj miesto. 
Del informacijų per, 
laiškų, arba ypa- 
tįškai. 1

P. G adei ko
1606 So. Haltdcd St., < hieago, HL

—------------- * ' ---------- "■ -------

Dzimziškas Koncertas
Rengia Draugystė Dr. Vinco Kudirkos

Naujų Metų Vavare 
Sausio-January 1,1928

M. MELDAŽ10 SVETAINĖJ 
2242 W. 23 PI.

* —A.

Pradžia 7 valandą vakare
Programą išpildys P. SABONIS 

Po koncerto ŠOKIAI
i.- ■— ..,■■■ - .. ...................- ------------------------ - --------------------------- ------ ----------------- ---------------------------

Norintieji prisirašyti prie virš mi
nėtos draugystės, įstojimas dykai tik 
koncerto vakare, nuo 16 iki 35 metų « 
amžiaus.

KOMITETAS.
OgT'1""!................................................................................................................. ■■ U
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Bridgeportas didžiausia 

tuvių kolonija Chicagoje, o
lie- 
riv

Čia lietuvių auditorija, 
pastatoma žymesnieji muzika
liai ir dramos veikalai; čia sve
tainės mažesniems parengi
mams; čia kitas žymlis trobe
sys -Mildos teatras.

Čia stambiosios lietuvių biz
nio įstaigos; čia daugiau, negu 
kurioje kitoje lietuvių kolonijo
je, ir smulkesnių lietuvių biz
nių. Čia centras lietuvių pro
fesionalų ofisų.

Čia, pagalios, ir lietuvių gy
vena tur būt daugiau, negu ku
rioje kitoje kolionijoje, nors 
tenka pažymėti faktas, kad ši 
kolionija, kaip tūlos kitos, re-

kur

Dar viena bridgejiortiečių ir 
visų chicagiečių ypatybė teko 
pastebėti: pajudins veikėjas ar
ba veikėja pirštą, pakvies drau
gijos raštininkas narius susi
rinkiman atvirutėmis, paruoš 
vakarėlį, sudainuos kas, kaip 
dėl mėgėjų, pakenčiamai dai
nelę arba suvaidins rolę, na 
tik turėk kantrybės klausytis 
Pasipils pagirimai: koks jis ar
ba ji darbuotojas ar darbuoto
ja! Koks jo arba jos pasišven
timas, pasiaukavimas! Koks jis 
arba ji artistas ar aytistė! Skai
tai žmogus tuos pagirimus ii 
abejoji, ar užtiksi istorijos la 
puošė vardų tokių didvyrių — 
garbingų vyrų ir moterų,—ku
rie galėtų prilygti savo nucypei 
nais Chicagos lietuviams 1927 
metų. Skaitai kartais ir mata: 
sužinų žaidimą žmonių silpny
be, kuri sako, kad saldliežuva- 
vimas visuomet suras kamputį 
žmogaus sieloje.

—Tėmytojas.

Cicero
Nauji metai, naujos bėdos, at

sivertimai ir kitkie galai

Brighton Park

žinoma, pirma 
“Birutei”. Joje 

reakcija: ru- 
pradėjo ir tur

Organizacijos vienijasi 
, Lietuvių Laisvės Vyri 
Moterų Kliubas yra nusitaręs

ir

Pradedant sausio mėnesiu, 
visi suskato daryti prižadus- 
mokius ir visokiais budais. 
Vieni atsižada gerti svaigalų, 
kiti—rūkyti, treti įvairių kito
niškų papročių. Ir draugijos, 
ir pavieniai asmenys išneša sa
vo pareiškimus ateičiai— nau
jiems metams.

Reporteris irgi, nuo savęs, 
tažada, galimu sakyti, priima 
•ezoliuciją (nuo anglų kalbos 
—resoliution). Ir štai kam jis 
įasižada:

Rašyti “Naujienoms”, kaip 
kad yra rašęs iš seno miesto.

Ciceroje sutverti bepartyvę 
vaikų draugijėlę.

Įstoti bent į kelias draugijas.
Rašyti tiesą.
Su šmeižikais neturėti jokių 

reikalų ir į jų zaunas neatsa
kinėti.

Taigi mes darome visokių 
prižadų. Bet kiek mes jų .iš
pildyti įstengsime, tai jau kitas 
klausimas.
venimas, ba jis 
yra jėga, o mes 

te.
Jau n uolių

Teko patirti, 
jau veikiai pradės mokintis. Yra 
gautas ir muzikos mokytojas 
—Petras Sarpalius. Visi, kurie 
idomauja kalbama mokykla, tė- 
mykite tolimesnius praneši
mus.

Oh, tie fajermonai!
Jeigu, duokim sau, žmogus 

nori rezignuoti iš pasaulio ir 
apsižioja gaso paipą, išnaudo- yra įvertinamas ir brangus. Ge

rai butų, kad kiti, pavieniai as
menys ir draugijos taip 
pasielgtų. —Driskius.

, y i« prisidėti prie Lietuvių Keistu- L
A‘/> DniLdiAiit L* ull. ’

Tatai parodys gy- 
traukia, ba jis 
tik vadeles lai-

Kuo pasižymėjo Bridgeportas 
1927 metuose*?

Meno srity j, 
vieta priklausė 
įvyko savotiška 
dens sezoną ji
būt išlaikys, kaip sakoma, rim
tosios muzikos veikalus publi
kai tiekdama. Bnbravičiauk ir 
Vanagaičio koncertai tečiauš 
paliko gilesnio įspūdžio dides
niame lankytojų skaičiuje.

Dramos srityje, pradedant 
rudens sezonu, praktiškai, vei
kė vien Vaičkaus teatras. Bet 
pasisekimo turėio, kiek galima 
numatyti, tik Genovaitė pava
pi jonų tarpe. Nauiiems me
tams prasidėius ketina atvykti 
art. Pilka. Iš jo 
jai laukia daug.

Prakalbos povai 
komunistai, ir tie

kaip visi žino, 
dieną ir naktį, 
nors desėtkas

teatro

nyko.
mažai

megė-

Dagi 
j u te-

č'o Pašelpinio Kliubo. Nors su
sitarimas kaslink susivienijimo 
tarp abieju kliubų, ir ilgai už
sitęsė. bet dabar jau visos kliu- 
*vs tapo nušalintos ir Lietuvių 
f a’svės Kliubo visi nariai žada 
’niti Lietuvių Keistučio Pašel- 
ninio Kliubo susirinkime, 
ivvks rytoj, sausio 1 d. 
’ irmą valandą po pietų 
Kinley parko svetainėje.
gerai, kad ir Keistučio kliubo 
nariai skaitlingai atsilankytų 
susirinkiman ir parodytų simpa
tiją netik savo organizacijai, 
bet ir tiems, kurie ateina susi
vienyti ar prisirašyti. Linkiu 
laimingu Naujų, 1928 Metų vi
siems 
riams 
rengę

kuris 
lygiai

* Mc- 
Butų

Keistučio kliubo na- 
ir tiems, kurie yra pasi- 
buti šio kliubo nariais.
—A n ton Jūsas,

Liet. Keistučio pas. Kl. rast., 
3959 Archer avė., Tel. Lafayet- 
te 7819. t

Roseland
Prieš 

užimti 
Kur tik 
zi”. 
bizniu 
rodos,

buvoKalėdas žmonės 
darbais ir pirkiniais, 
juos pamatai, vis “bi- 

Kuomet žmonės’ užimti 
ir darbais krautuvėse, 
kad daug ‘daugiau ir

lietu- 
imant, 
paten-

rengė. O jie, 
gatavi kalbėti 
jei tik atsiras 
klausytojų.

Didžiausio “pasisekimo” tu
rėjo vadinamos siurpraiz pa
lės. Visą vasarą ir iki Naujų 
Metų jų rengta tiek, kad kar
tais viena diena pasitaikydavo 
apie pustuzinis. Tai buvo 
šlykščiausias reginys Chicagos 
lietuvių gyvenime. įsivaizduo
kite bobas, kartais dagi nesi- 
praususias, kurios kabinasi j 
pažįstamą ir nepažįstamą, kaip
šašukai į drabužį, ir reikalai!- žmonių buvo. Sausakimša žmo- 
ja penkinių. Parėse nusigėru- 
sios, tos bobos ne retai volio
jasi ant grindžių, blevizgoja 
kaip tik išmano ir elgiasi taip, 
kad mergšės kekšių name dro- 
tėvųsi. Reikia betgi pažymėti, 
kad tokias pares rengė ir ypač 
netinkamai elgėsi tamsiausi 
lietuvių sluoksniai.

Privatis Bridgeporto 
vių gyvenimas, abelnai 
ėjo asmeniškų troškimų
kinimo keliu, ta pačia kriptimi, 
kuria pradėta eiti jau pirm ke
leto metų, žmonės, kuriems 
seniau nebūtume įpilęs gerklėn 
stiklelio degtinės, su pasisma
ginimu tuštino stiklelius vieną 
po kito, ar bent nuduodavo tu
rį smagumo, žmonės, kuriems 
seniau draugijos susirinkimas 
buvo pirmaeilis svarbos mo
mentas, skaitė daug svarbesniu 
dalvku pokerio lošį arba šiaip 
“sueigėle” jaukiame kambarė- 
Ivie. Kodėl taip buvo? Gal to
dėl, kad paskutiniu iu kertu me
tu audringi ivvkiai išblaškė 
pirmesnius įsitikinimus, o gal 
todėl, kad metų našta ant kiek
vieno pečiu auga, ir norima pa
gyventi antra jaunystė. Rimta 
ir sveika reakcija šiai tendenci
jai galima nužiūrėti' sporte, 
ynč golfe, kuris Chicagos lie
tuviuose randa vis didesnio pri
tarimo.

Skaitvmas knygų eina iš ma
dos. Pavartvs žmogus laik
rašti, to ir pakanka. Skaitymas 
knvgų, ypatingai rimtesnių, 
perdaug nuobodus užsiėmimas. 
Ir todėl daugelis pasižymi tuo, 
kad jaučiasi autoritetais visa
me kame, ba, mat, nežino, jo- 
gei mažai teišmano.

numestų. O tų žiopsotojų—mi- šviesos, ir dabar musų gatvės Į kad Mariutė buvo tokia jaunu- 
k yra daug šviesesnės ir švarės-Itė, tokią nekalta, o gal ir todėl, 

nes.
Pasidairius profesijos žmo

nių, čia randame keletą naujų 
stambių profesionalų, iš kurių 
galima pasitikėti daug gero ko- 
lionijai.

Čia atidarė ofisą advokatas 
tais pabaigė mokslą! Jo ofisas 
randasi adresu 4631 So. Ash- 
Juozas Grišius, kuris šiais me- 
land avė. Ir kadangi jis turi 
gerų pažinčių šioje apielinkėje, 
manoma, jogei jam gerai seksis 
čia.

Tėvui išėjus iš biznio, jaunas 
Bernard V. Milashevvicz atida
rė naują real estate ofisą prie 
46 ir Wood gatvių, senoje J. J. 
Elias vietoje, ir dabar visais 
reikalais jo' darbuotės srityje 
galima 
jis ir 
brolis, 
tas ir, 
visiems reikalingas.

Iš biznio bendrovių, būtent 
kaip spulkos, kurių šioje apie
linkėje randasi net trys, darbš-

- Forest preserve, p. Rai- čiausia, manau, yra Prince Vy- A 1 V 9 1 • f 1 • • I

nios.. Jiems juokai. Mat, sena 
patarlė sako: kam neskauda, 
tas nejaučia.

Bet galų gale fajermonas, 
jau pagyvenęs žmogus, senai 
vedęs ir pats laikęs kadaise ka-. 
čių (be to, juk žmogus yra 
pasaulio karalius) pagavo ka
tę. Nukėlė ją žemėn, o minia 
sukėlė jam ovacijas.

Musų Cicero turi virš 46,000 
gyventojų. Dirbtuvių, kaip to
kiame miestelyje, yra daug. Di
džiausia jų — Western Electric 
Co.

Crceros miestas valdosi pats.
Jis turi valdžios priešakyje vie
toje mero prezidentą.

Policija susideda taip: 1 ka
pitonas, 3 leitenantai, 6 detek
tyvai, 37 eiliniai policininkai, 3 
ofiso seržantai. Visame tame 
štabe yra 4 lietuviai. Apart šių 
yra 3 lietuviai ugnegesiai.

Musų žmonės dar dirbą pa
vieto darbą, kaip pav. šerifo 
seržantas p. Kimbarkas, p. Po
cius --- — 
nys ir Andriulis — valstijos tauto Building and Ix>an Asso- 
policininkai. 

♦ ♦ ♦
Pirmadienyje, gruodžio 26 d., 

musų Red Rose kliubas turėjo 
gana pasekmingą balių. Publi
kos, daugiausia jaunimo, buvo 
pilna salė. 

♦ * *
Petras Juknys pereitose Ka

lėdose lošė Kalėdų Dieduką. Jis 
pats savo lėšomis dalino bied- 
noms šeimoms baskes. Įteikė 
jų 29. Apart kitų valgomų 
daiktų buvo išdalinta 16 žąsų. 
Petro Juknio pasidarbavimas

draugija 
kad jaunuoliai

lempa greitai 
Einančiuosius,' 
apėmė baimė, 
vienas nuo ki-'

pas jį atsilankyti, kur 
patarnauja. Gi antras 
Vincentas, 
kaip profesijos žmogus,

•• ■».

kad gegužės vakaras buvo toks 
paslaptingas, taip keliantis ne
rimo. Ir pats nejausdamas pa
sekiau sutiktąją porą.

Jau buvo švelnios pavasario 
nakties tamsa bepaslepianti po
rą nuo mano akių, bet štai 
tvaiški elektros lempos šviesa 
išskyrė juos iš tamsos. Arti 
viens kito ėjo jiedu. Išrodė, kad 
vienos esybės butą.

Bet elektros 
slinko į juos, 
matyti, truputį 
Jiedu pasitraukė
to kokias keturias pėdas. Pa
galios, kad dar geriau išrodytų, 
esybė kunigo rūbais perėjo i 
tą pusę, kuria moteris papras
tai eina, kai keliauja su vyriš
kiu.

Prasilenkė gatvės šviesa. Vėl
yra dentis- jiedu suslinko arčiau Ir povai 

pasikeitė į vieną paslaptingos 
gegužės nakties esybę>

Bet štai ir Mariutės tėvų na7 
mas. Ar eis vidun? Ar nepasi- 
klys? Juk gegužės naktys būna 
kai kada klastingos.

Paklydo! Praėjo, paėjo, su
sispaudė ties vos spinksiančia 
šviesele ir negali atsitraukti.

Neatsargus mano žinksniai 
pasiekė jautrias Mariutės ir 
jos palydovo ausis. Jiedu sku
biai pasileido Mariutės tėvelių 
namų linkui, žavėjančios nak
ties tyloje girdėjosi tik skubus 
jų žinksniai.

Vėl pasirodė namų šviesoje 
Mariutė ir jos palydovas. Grei
tai ji dingo duryse, o dvasiš
kiui panaši esybė nužingsnia
vo šiaurės link. žinksniavo 
skubiai. Pasiekė 63-čią gatvę, 
pasuko ja, atėjo į ^vietą, kur 
riogso dideli, biskį apšepę rū
mai, panašus kalėjimui, ir pra
nyko juose.

Kas gali žinoti, ar jauna Ma
riutė, užmigdyta saldaus ge
gužės vėjalio, sapnavo apie vel
nią ar apie aniuolėlį ?

—Atomas.

I ciation, kuri laiko savo susirin
kimus kiekvieno trečiadienio 
vakare savo ofise, 
liną st. Kiek teko 
pereitus metus ši 
go net ant $75,000 
akcijų. Manau, kad 
kos taipgi 'padidino 
šimtį naujo, biznio.

Nors apielinkėje tuščių 
ir ne per daugiausia, bet 
surasta vieta pastatyti didelį 
garažą ir pardavimui autų san
dėlį (Sales Room) prie 14-tos 
ir Wood gatvių. Taipgi Town 
of I>ake Garage pradėjo didin
ti savo garažą. J. J. Zolp irgi 
pastatė garažą ir autų parda- 

, vimo krautuvę. Ignas Zolp, lab 
dot’uvių įstaigos savininkas, re
montavo vieną namą ant 
43-čios, o dabar taiso dvejus 
namus prie 4607 S. Paulina

4559 S. Pau- 
sužinoti, per 
spulka užau- 

išparduotų 
kitos 
savo

spul-
nuo-

vietų 
buvo

damas gaso kompaniją, tai šiur 
įsimaišys tan biznin fajermo
nas su pulmotoru. Beismantas 
naplusta vandenyje, šaukiama 
fajetmonai su pumpa. Kyla 
gaisras, šaukiamą ’fajermonus 

gesinti. Sprogo kur nors ka
tiliukas su skistymėliu, žiūrėk, 
ir vėl fajermonai!

Ir dar vot nesenai biesas už
nešė baltą katę ant stogo, ir 
ta nelaboji, žinoma, katė, per 

i kėlės dienas ir naktis kad bliau- 
ja, kad miauja, tai rodosi di
džiausia nelaimė visai Cicerai. 
Paprasti žmdnės dėl katės ne
nori aukštai lipti; kiti, abelnai, 
nenori aukštai lipti, treti ne
paiso.

Bet, mat. atsiranda taip sa
kant, krenkių, kurie katei muzi
kuojant, negali miegot. Tai tie 
žmonės, žinodami, kad fajermo
nai viską gali, vėl šaukia fa- 
jermonus. Paskambina fajer- 
monams, tie greitai pribūva, 
ale vietoj gaisro mato katę. 
Reikia ją nuimti. Fajermonai 

į juokauja ir nenori lipti liuosa 
' valia ant stogo. Tuomet pats* 
i viršyla paliepia senam, gerai 
1 patyrusiam fajermonui lipti ir 
išvaduoti 
padėties.

i kad nenukristų; katė irgi da- 
bojasi, kad fajermonas jos ne-

Town of Lake

pat

pa-šiam metui praėjus, kai 
žiūrime atgal, matome, kad gatves. —Totvnoflakietis. 
nuo jat pradžios prasidėjo gan( -----------------
darbštus politinis gyvenimas, PocfiVęi 
nes lietuviai pirmu kartu statė dpie IVidriUię
savo kandidatą j aldermanus, 
kuriuo buvo Vaclovas Pieržin- 
ski, žymus Town of Lake biz
nierius. Norš lietuvių statytas 
kandidatas nelaimėjo, bet lie-

ir kunigėlį
(O gal ir teisybė)

Nauji metai, nauja

Laimingų Naujų Metų vi
siems kostumeriams ir 

rėmėjams
B. R. Pietkiewicz Co.

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

NAUJAS LAPAS
laimė, 
aš vis 
perei-

Per porą metų buvo dirba- tų metų, kurie įsmigo mano at- 
ma praplatinimui Ashland gat- mintin: nauji metai kelia pra- 
vės, ir jau šiems metams na
mai buvo išgriauti ir remon
tuoti sulig moderniniais reika
lavimais. Gatvė praplatinta, ir 
dabar musų biznio įstaigos gi
li būti prilygintos prie didžiųjų 
krautuvių vidurmiestyje. Ir 
prie šių pagerinimų prisidėjo ir krutinę kvepiančiu oru. 
lietuviai biznieriai.

Galima 
Ashland 
miestas 
tinkamas 
gi ačiū 
iš 13 tvardo boosterių, kaip A. paprastais, lyg kunigo, 
J. Kareiva, V. Pieržinski, J. J. pasirėdžiusį esybė. 
Zolp, J. J. Ežerski, 
šas ir kitų, 
per daug triūso stengėsi page- gis, bryliais skrybėlė, trumpu 
rinti šią kolioniją, miestas bu- juodu švarkeliu ir stačia api- 
vo priverstas išklausyti jų rei- kakle, kuri dengė ir marški- 
kalavimą, ir jau pavasarį pra- nius. /
dėta kasti žemę ir įvesta dra- Sudomėjo mane ši nepapras-

tuviai parodė savo veikimą ir naujos pastangos. Bet 
stiprumą politikoje. | negaliu užmiršti senųjų,

Nauji Metai tai atidarymas naujo lapo gyvenimo kny 
goj, kurios autoriais mes patys esame.

Ką-gi įrašysi nie į 1928 lapą ?

eities atminimus.
l Apie trejetas pavasarių at
gal, klioštoriaus apielinkėje, nu
tiesta pietų ir šiaurių link gat
ve, apie 10 valandą svajotino 
gegužės vakaro
šiaurūs link, kad atgaivinus

nių ' buvo krautuvėse ir ša- 
lygatvėse. O jau eglių Įll-toj 
gatvėj, prie Michigan avė., bu
vo pristatyta tiek, kad atrodė 
lyg tikras Lietuvos miškelis. 
Pas roselandiečius dar tebėra 
senas paprotis nusipirkti eglai-l 
tę su visokiais žibučiais, žmo-. 
neliai, nors menkai pavalgę, | 
Kalėdoms eglaitės nepamiršta 
nusiį 
sako 
vui, 
laitės alkani, 
garbė, 
mišką gyventi? 
žmonių, kurie Kalėdas praleido daug

darbo, 
dirba, 
visas dienas savaitėje.
tie darbininkai, kurie senai bu
vo be darbo, turėjo alkani pra- tai, pastatyta cementiniai stul- ta pora — jaunutė Mariutė ir 
leisti Kalėdas. —žmogus.

Sunku yra duoti atsakymą į tokį klausimą, bet jeigu 
pasiskirsime sau TAUPUMO kelią, tai tą lapą ir visą gy
venimą užbaigsime GERBŪVIU. »

patraukiau

♦ I žingsniuoju ir jaučiu, kad 
kad smagu gyventi. Sutinku dievo- 

me-

XMAS SAVINOS CLUB yra vienas iš parankiausių 
bildu pinigų taupymui. Prisirašykit tuoj!

rkti. Prietaringi žmonės 
(kad tai esanti garbė Die- 
uomet jie stovės prie eg- 

Jeigu jau butų
kcdel visai neišsikelti į 

Kadaise buvo

katę iš nemalonios 
žmogus daboj asi,

dar pažymėti, 
avenue praplatinus, baimingų tėvų jaunutę, 15 

įtaisė dideles šviesas, tų, Mariutę. Apsimainėm pri 
tokiai gatvei, ir taip- prastu “good evening”. 
darbštumui komisijos ;

TURINTIEMS SUTAUPINTŲ PINIGŲ didesnias su
mas mes patariame dabar pirkti morgičius, nešančius 6%. 
Mes turime daug PIRMŲ M0RGIČ1Ų nuo $250.00 iki 
$10,000.00 ir patariame kreiptis tuoj, pakol maži dar nėra 
išiprkti.

Su ja gi eina kokia tai ne- 
rubais 

Išrodė ji 
W. Dauk- vyriškiu, jau pagyvenusiu, juo- 

kurie pasiryžo ir da, dideliais, tiesiais, lyg lietsar-

MAŽI MORGIČIAI parsiduoda greičiau negu didesni 
ir todėl jų ne visiems užtenka. Bukite pirmi.

Universal State
ruoštų

Bankdarbininkai ir

pai ir pakabinta elektrįkinės senyva žmogysta — gal todėl,
i

" tILLY’S'VNCLE

-

stalų. Mat, šiuo laiku
paleistų darbininkų iš

Kurie
jiems duoda dirbti ne

Taigi

imagiai, prie gerų stalų, ap
krautų visokiais valgiais. Bet 
šiuo tarpu buvo tokių žmonių, 
kurie turėjo Kalėdas praleisti 
alkani, be jokių eglaičių ir pa- 
siaučia nedarbas. Visur yra
___________u _____ 1... ... ........ .......

3252 So. Halsted St 
Chicago, III
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Kadangi man, atvykus iš 

Lietuvos, pirmiausia prisiėjo 
apsigyventi Northsidėj ir per 
penkiolika beveik metų čia gy
venti ir susidurti su visokiais

Daugelis įsitaisė savo namus, o 
ne maža ir gražias mašinas. Su 
gyvena čia lietuviai ' neblogai. 
Dėlto, kaip aukščiau minėjau, 
daugelis komunistų tapo išgy
dytų. O socialistai su sandarie- 
čiais, nors ir skirtingų minčių, 
lxU niekam nekanda nei 
už kojos, nei už lazdos, 
kaip daro komunistai. To
dėl ir bešališki žmonės gana 
jiems prijaučia ir pagal savo 
išgalės remia.

Dabar pp Naujų Metų,

vą, Chinijų, Indiana Harbor, 
Kenosha ir kitus miestelius? 
Juk jeigu vardas uždėtas “Ro- 
selando žinios”, tai apie Rose- 
landą ir reikėtų rašyti, o ne 
apie kokius kitus miestus. Gi 
kas link kontroliavimo jo pa
ties, tai manau, kad niekas jį 
negalės sukontroliuoti ir suval
dyti. —Darbininkas.

“Birutė”
Sekantis Birutės parengimas

Northsidės lietuvių gyvenimo 
nuotikiais ir judėjimu, todelgi 
ir sumaniau čia pabrėžti nors 
trumpai apie Northsidės lietu
vių gyvenimą.

Northsidės Chicagos lietuvių 
kolionija visai maža, skaičium 
lietuvių, lietuvių profesionalų
ir biznierių. Iš jaunimo čia

stokuodavo mergi- 
vaikinų būdavo užten- 
O dabar tai merginų, 

sakyti,tik “liekarstai”,

visados 
nų, bet 
karnai, 
galima
gi vaikinų ir gyvanašlių, išpli
kusių ir pražyhisių, tai aba
zas.

Progresiviškasis judėjimas 
arba veikimas, jei neklystu, to
lokai pralenkė ir didesnias lie
tuvių kolonijas. Progresiviš- 
kam judėjimui čia buvo padė
tas pamatas per draugą P. 
Kaitj, kuris turėjo krautuvėlę 
ir turėjo laivakorčių skyrių; 
pas jį lietuviai atvykdavo; taip
gi ačiū jam ir aš pats apsisto
jau čia. Taigi ir buvo lietuvių 
centras, kaip seniau pabuvusių | 
Amerikoj, taip ir naujai atva-j 
žiavusių.

Bet, kaip minėjau, nors 
Northsidė buvo 
lietuvių kolor 
sados stokavo jai inteligentijos 
ir profesionalų, tečiaus pasidė- 
kavojant daugiau susipratu- 
siems draugams čia užgimė Lie
tuvių Socialistų !

Vieną jų 
Draugi j ų 

Liuosybės 
Chicagos 

P., sausio 
svetainėj.

northsidiečiai laukia dviejų di
delių “atpuskų”.
rengia Northsidės 
Sąryšis sausio 8 d.
svetainėj, o antrą— 
Lietuvių Draugija S. 
15 d. Wicker Park 
Kaip girdėti, visi rengiasi tiems
“atpuskams”. Tai toks dabar
tiniu lai|<ii northsidiečių gyve
nimas.^ —X. š.

įvyks kovo 4 d., 1928, Bohe- 
mian-American liuli, 1438 W. 
18th St. šiam vakarui Birutė 
po vadovyste S. Šimkaus rengia 
2 aktus koncerto formoj ope
ros Faustas. Vadovaujamas 
roles dainuos P. Stogi^, J. Ku
dirka ir p-ia O. Biežienė. Pro
gramas bus šaunus.—Žinąs.

A f A
ELZBIETA JUZAITIENĖ 

Po tėvai# Petkevičaitė
Mirė Gruodžio 10 d., 1927 m., 

65 metų amžiaun, 4 vai. po 
pietų. Kilusi iš Kauno rėd., Pa
nevėžio apskr.. Smilgių parap., 
Mediniškių kaimo. .Paliko di
deliame nubudime vyrą Petrą 
ir brolį Joną Lietuvoj, o Ame
rikoj dukterį Agota Sterneš- 
kienę po tėvais Juzaičiukė, sū
nų Nikodemą ir Juozapa ir žen
tą ir 4 anukus ir marčią Juza- 
pujtę.

Laidotuvės įvyko Gruodžio 12 
d., 10 vai. Buvo atlydėta į 
Smilgių bažnyčią, kurioj įvyko 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, po pamaldų buvo nu
lydėta į Smilgių kapines.

Širdingai dėkavojame visiems 
giminėms ir pažįstamiems ku
rie dalyvavo laidotuvėse musų 
brangios motinėlės.

Nuliūdę liekame,
Vyrus, duktė ir 2 Sūnūs.

Lietuviai Advokatai
John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Koom 1012 

Phone Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Td. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktąi. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 h 2 morgičiams.

Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai

Roseland

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Bouievard 7589

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Bouievard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.
Telephone Hemlock 0066 

DR. B. J. ROOTH 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Westem Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas 
3401 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
. Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėlioms nuo lf iki 1 po pietų

Lietuvės Akušerės Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaco. III

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai rrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiųose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Koom 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S’t. nuo 7—9
Telephone Koosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600 
-_ y

A ± A Office Bouievard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Pusžemaitis buvo nustojęs 
šmeižti žmones viešai. Nekurie 
buvo manę, kad jisai kojas pa
kratė nuo surūgusios, bet da
bar, it Pilypas iš kanapių, pa
sirodė su šmeižtais indijoniška- 
me komunistų organe. Jis ten 
verkšlena, kad “Naujienų” ko
respondentai vagia jo šmeižtus 
iš indijoniško komunistų orga
no ir su juo antgalviu talpina 
‘Naujienose”.

Nagi, jeigu jau prisipažįsta 
viešai, kad indijoniškame ko
munistų organe telpa šmeižtai 

! io paties parašyti, tai kam to- 
l kius šmeižtus rašyti? Jeigu jų 

dėl 
kad 
nė- 
įsi-

Paminėjimas metinių sukaktu
vių savo mylimos moters,

ANELĖS
po tėvais

URBAN
Ridikaitč

su šiuo pasau- 
1926 

palaidota Nauji} 
Paliko dideliame

kuri persiskyrė 
liu gruodžio 28 dieną, 
metais, buvo 
Metų dieną L-----  —
nubudime mumis, vyrą Volte
rį ir dvi dukteris, Ėlorence ir 
Nelą. Ilsėkis amžinai šv. že
mėj. .

Tariu ačiū visiems kurie da
lyvavo laidotuvėse.

neskaitlinga. I nereikės ne dėjot,
to vogimo. Viešai pranešu, 
“Naujienų” korespondentai 
ra vagys,'kaip Pusžemaitis 

' vaizduoja, prisisrėbęs surugu- 
i sios. Pusžemaitis gal pats pagal 

Sąjungos 811save sPrendžia ir kitus. Visi 
kp., Vyrų choras ir Mišrus cho- dai; atsimena Adomo šonkaulį, 
ras, kurie, žinoma, buvo dau
giausia palaikomi 81 kp. Na, ir 
progresyvis judėjimas ėjo^
smarkiai, kol jam i____ ,
kelio, galima sakyti, teniiiijmas 
su trockizmu.

ir vi

Dabar su tuo šonkauliu gyve
na. Taip gyvendamas yra visų 
pajuokiamas. O kaipo toki, ku- 

neužkirto r’s naudingo darbo nenori dirb- 
- ti tik liežuviauti, niekas nenor 

prisiimti j draugijas. Kuomet 
čia užgimė Chicagos Lietu-draugijos neprisiima, jis 

vių Draugijų Savitarpinės Pa-1 
šalpos ir dabar yra viena di
džiausių ir turtingiausių lietu
vių draugijų Chicagoj. Taipgi 
čia užgimė Susivienijimo Lie-’ 
tuvių Amerikoj 226 kp. vaikų 
draugijėlė “Bijūnėlis”, tur būt 
pirmiausia vaikų draugijėlė 
Amerikoj, Draugijų Sąryšis ir 
Viešas Knygynas, Lietuvių 
Kliaučių 269 lokalus. Rytme
tinės žvaigždės Pašalpos ir 
Pasilinksminimo Kliubas, Lietu
vių Tautinės Sandaros 23 kp 
Ihiinboldt Park Politiškas Kliu-' 
bas. Vaidilos ir dar keletas ki-' ncsuklerusi partija gali talpin
tu, kurios, nors 'ir neilgai gy- tokias žinias Koselando žinių 
vavo. Na, ir ant galo, benelvardl,» k,,r rašoma apie ,Mask-Į 
pirmiausia pradėjo digti North-' 
sidėj komunistai. Jie tečiaus 
pirmiausia čia pradėjo ir smuk
ti. Ir jeigu kitose kolionijose 
taip “džentelmoniškai” su ko
munistai apseitų, kaip Northsi- 
<lė, tai senai jie visi butų pa
siųsti i Lenino komuną gydytis. 
O tenai labai greit išgyja iš ko
munizmo ir nebekeltų jie 
daugiau draugijose arba šiaip 
naminiame gyvenime triukšmo.

Iš profesionalų čia yra Dr. 
A. Montvidas, advokatas J. 

Bizniškų įstaigų: P.

i mylimas yra indijoniškų komu
nistų. O tie indijoniški komu
nistai yra tokie “bezobrazniki”, 

; kurie labai nori įsiskverbti į 
valdybos. Išmesti iš valdybos, 
jie nenori grąžinti kuopų tur
tą be teismo pagelbos.

Pusžemaitis kartais pasigi
ria, kad jo raštus ir jį patį kon
troliuoja “partija”. Nagi, jei
gu ta partija kontroliuoja jj, 
tai. kodėl tokios neapdirbtos 
korespondencijos telpa “Vilny
je”, Roselando žinių skyriuje? 
Argi sveiko proto žmogus ir

Petrulio ir Lideke- 
E. Iš laikraščių čia 
pareina “Naujienų”, 

kodėl niekas

Grigai. 
Švelniu 
Estate, 
vičiaus 
daugiausia
Tik aš nežinau, 
nepasirūpina parsitraukti “Ke
leivio” kur ant laikraščių sto
čių galėtų nemažai 
Taipgi ateina keli

ko- 
da- 
ar- 

visi

desėtkai 
“Draugo” ir kelios kopijos 
munistų lapelio. Kaslink 
bart i n io Lietuvos klausimo 
ba Lietuvos diktatorių, tai
buvo neužganėdinti ir priešin
gi. F>et dabar pamatė ir tie, 
kurie da buvo iškarto abejo
jantys.

Dabargi veikimas kaipir vi
sur, nebėra toks aktyvia, nes 
senesnieji pavargo, paseno, o

Lietu vo; 
viai labai plačiai

ir, abelnai. čia lietu-'

Nuliūdę liekame,
Vyras Volteris Urban 
ir Dukterys.

IGNACAS GRITIS

JUOZAPAS GALIMSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 30 dieną, 2:30 valan
dą ryte, 1927 m., sulaukęs 44 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Kvedarnių parap., pa
liko dideliame nuliudime brolį 
Pranciškų, brolienę Rozalija. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3262 
So. Morgan St.

laidotuvės įvyks utarnin- 
ke, sausio 3 dieną, 1928 m., 8 
vai. ryte iš namų j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už, 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu-* 
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Gulims- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Broliene ir xGiminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj:
Koom 1726 ,

CHIGAGO TEMPLE BLDG.
•' 77 West Washington Street

Cor. Wushington and Clarks Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Telefonas Pullman 6377

I
i

i

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Bouievard 8483
Nuo 12 iki 3 po, pietų. Nuo 6:30 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Bouievard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
Į 9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
14608 South Ashland Avenue
, Netoli 46th St. Chicago, 111.

Persiskyri su šiuo pasauliu 
gruodžio 31 d., 1926 ir palaido
tas tautiškose kapinėse 3 die
ną sausio 1927. Aš moteris, 
vaikai, brolis Amerike, 2 bro
liai ir 2 seserys Lietuvoj ir ki
ti giminės.

Apgailestaudami neužmiršta
me Ignaco per metines sukak
tuves mirties, meldžiame visų 
jo pažjstamų ir giminių taipgi 
prisiminti apie vėlionj ir ištar
ti, tegul Jam bus lengva 
žemele.

Nuliūdę, liekame,
Moteris Barbora, 
Vaikai ir Gimines.

ši

ANTANAS VAITEKŪNAS
mirė gruodžio 29 d., 1927 m., 10 vai. ryte, 50 metų amžiaus. Kilo 
iš Kauno apskričio, Vilkijos parap., Lanksvilių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 27 metus. ’

Paliko dideliame nuliūdime moterį PronciŠką (po tėvais Ka
minskaitę), 3 dukteris Bronislovą, Aleksandrą ir Teodorą, sūnų 
Momertą, žentą Juoz. Kaminską, brolį Aleksandrą, brolienę Oną, 
šyogerj Vincą Kamjnską, švogerką Tekle, pusbrolį Simoną Vai
tiekūną, pusbrolienę Kazimierą. Lietuvoje seserį Marijoną Le»o- 
novičienę.

Kūnas pašarvotas 2710 W. 66 St. Laidotuvės įvyks panedčly- 
jo, sausio 2 d., 1028. Iš namą 7:45 vai. ryte bus atlydėtos į Šv. 
Jurgio pa r. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: moteris, dukterys, sunūs, brolis ir giminės.

Loidotuvėms patarnauja graborius A. Masalskis, Bouievard

Phone Bouievard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

3241 South Halsted St. 
Tel. Yards 0062

7—9 vai. Vak. apart Panedėlio ir
PėtnyČios,,

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Bouievard 4139
A. MASALSKIS Akių Gydytojai

Viršui Universal z 
“State Bank ...

Moterys ir mergi 
nos kreipkitės sv 
Teikalais nuo 12 iki
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Įvairus Gydytojai

Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza m uoto jas
2314 W 23rd PI. 

Chilago, III.
patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Te!. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,.
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

OPTOMETRIST

Phone Bouievard 6487 
4649 Sputh Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 metų 

____ L_____________ ____________
Tel. Victoiy 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt S t.)

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

25 METĮJ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPtOMETRISTAS

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Bouievard 2160 

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuviai Advokatai

JOSEPH J. GRISK
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Bouievard 2800 K 
Namų Telefonas Republic 9723

Oūgiš
ADVOKATAS 

y » Miesto Ofisas '
127 N. Dearborn St., Romu 1111 j 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted St.

Tel. Bouievard 1310
Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvertą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Ekspų)-tas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akiu 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETU VYS OPTOMETRISTAS
3433 So. Halsted St.

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

Tel. Kenwo*»d 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
Ofiso ir Res. Tel. Bouievard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų,1 

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

relephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockvvell St.

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL.

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

Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

A. K. Rutkauskas, M. D.
4142 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Tel. Bouievard 0537

DK. MARYA
1)OWIAT -SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo’8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. pu pietų

DR. HERZMAN -
—1§ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
V a I a n d o s : Nuo 10—12 pietų ii; 

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

Naktį Su. Shore 2238, Bouievard 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai ....... .

.Ofisas
1729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 3:30 vai. 
vakaro, Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80«iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwauki*e Avenue
Valandoa: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
lumnan 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vul. 2----i po piet. ir 7 — P vai. vakare-

Tclęlojia.' < anai 11)12 
Naktimis Tek Fairfax 6353
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Nauji Metai
man nesvarbu, 
ar seni. Man 
tas pats. Bet

Waukegan, 111. — WaUk. Lietu
vių Politikos ir Pašeijios Kliubas 
laikys savo nriešmetinį susirinki
mą ned., sausio I d., 1928, 3-čią 
vai. po pietų, Lietuvių Auditorium, 
prie 9-tos Ir Lincoln gatvių^ Visi 
nariai ir narės turi būtinai atsi
lankyti ant šio susirinkimo, nes 
yru daug svarbių dalykų apsvarsty
ti, taipgi rinkti valdybą dęl 19z28 
metų. Be to valdyba nori pranešti, 
kad norintieji prisirašyti prie kliu- 
bo turi proga pristoti į kliubą su 
$1 įstojimu. Po šio susirinkimo įs
tojimas bus sulig metų. —Valdyba.

šeštadienis, Gruod. 31, 1927NAUJIENOS, Chicago, III.

Furnished Rooms Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Educational 
Mokyklon 

AGLYS

Financial
Finanaai-PaakoloM

2-RUS MORGICIUS
DRESSMAKING SGHOOL Pn durom p i nom dienu

Mes išmokinsime Jus Designing, t
kirpimo ir siuvimo | trumpą laiką ir PETRZILEK BROS & CO.

RENDAI 2 dideli šviesus kamba
riai po viena gulėt. Su ar be valgio 
— yra vana ir telefonas. 827 W. 34 
Place.

ne.
palydėdami se- 

ir • laukdami naujų metų, 
triukšmą. Vie
lų ris koki su-

S. L. A. 226 kp. laikys savo mė
nesinį susirinkimą nedėlioj, Sausio 1 
d., 2 vai. po pietų, Liuosybės avet.,' 
1822 Wabansia Avė. Visos narės ir 
nariai malonėkit pribūti į šį susirin
kimą. Rašt. K. čepulevičius.

kirpimo ir siuvimo i trumpa laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 8982

1647 W. 47th St

Miscelianeous
Įvairus

Aš sakysiu: 
ar nauji metai, 
rodosi, kad vis 
tikrenybėje tai

Vieni žmonės, 
nūs
kelia didžiaųsj 
n i, iškišę pro 
i ūdijusį pištalietą tik pykšt, 
pykšt! ir šauja Kiti gatvėje
triubukėmis plerpi, plerpti Rei- nes bus svarbių 
škia. visur ūžia, visur skani- į™“?
ba, švilpia. Daroma baisiausias 
triukšmas.

Žinoma, visas tas triukšmas 
jaunimą gal ir linksmina, 
jaunuoliai džiaugiasi, kad 
užilgo iš piemenų išaugs į vy 
rus; mergaitės

si mano Daukanto Draugija laikys 
metinį susirinkimą, sekmadieny, sau-1 
šio 1 d., 1928 m., 12 vai. dieną, Chi- 
csgos Uetuvių Auditorijos svet., 

. 3133 So. Halsted St. šiuomi kviečia
mi visi nariai būtinai atsilankyti, 

į reikalų aptarti,
. gystės prie Simanu Daukanto drau

gijos. P. K. raėt.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8706—8760

Chicago
PERKAME

Marųuette Park apielinkės S. L.
A. 260 kp. mėnesinis susirinkimas 

nes . įvyks sausio 1 d., 192H m., sekmadie
ny, 2 vai. po pietų, K. J. Maciuko 
svet., 2436 W. 59 St. prie Artesian ,

• avė. Visi nariai ir narės dalyvau- į 
. ( , kitę, nes bus Šių metų susirinkimastuojau praneš pirmas ir yra daug svarbių reikalų 

“saizo” mergi- aptarimui. ‘ Pr. Druktenis, užr. sekr. 
kur čia nesiųsi j 
metų daugiau

Lietuvos Paskolos Bonus

Personai
Asmenų Ieško

■ PAJIEŠKAU savo dėdės Jono Ru- 
Į sikio, paeinantis iš Telšių apskričio, 
I Alsėdžių valsčiaus, kaimo Gedeikių. 
Jis baigęs yra kunigo mokslą Lietu
voj ir buvo kunigu Chicagoj pasku
tiniu lalkd nežinau kur randasi.

| Prašom atsišaukti arba kas žinote 
I tai praneškite jo antrašą. Mes no- 
1 rėtumem labui susitikti. Mes esa- 
• ine Onos Rusikaitės vaikai, tai yra 
jo sesers.

GREGOR1US IR LIUDVIKAS 
BURBAS,

3214 So. Halsted St.,
* Chicago, 111.

Tel. Victory 2477

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. G ADEI KO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, 1LL.

STOP
Stok, pagalvok, kur gausi šviesų 

ir šiltą kambarį. Po tuo numeriu vi
sados, nepamiršk niekados. Su val
giu, kaip norėsi, galima ir pigiai 
pragyventi. 3534 So. Pamell Avė. 
Klauskite Restaurante, Yards 5725.

RENDAI kambarys vienam ar 
dviem vyramu prie mažos Šeimynos, 
ant 3 lubų iš fronto. 2931 Emerald 
Avenue.

KAMBARYS, šviesus, rendon prie

PARDAVIMUI restaurantas. 
žastls, turiu du biznius, sunku 
apsidirbti. Renda nebrangi, 
ant metų. 540 W. 18 St..

Prie 
gerai 
Lysai

PARDAVIMUI saliunas su 4 rui
mais ir 5 rūmais ant antro aukšto, 1 
karui garažas, lystas 5 metams 
renda pigi. Atsišaukit 3764 Soutl 
Halsted St.

- --------
St. Charles III. D. L. K. Vytau-, 

to Draugystė rengia puikų šokį, Su- ----  ---- 4X._ o, .1 mn-
j Community House.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsi-' 
lankyti į virš minėtą šokį, 

kviečia
D. L. K. V .Draugystė.

noims. .\a, ir 
sulaukęs vienų

Bet, sakvsiu, velnias senmer-i batoa vakare. Gruodžio 31 d., 1927,] 
gėms ir senberniams. Iš jų ne 
vitnas nebando nei triubukes 
pusti, nei pro duris iškišus piš- 
talietą šaudyti. Jeigu senbernis 
ar senmergė ir triubija triu- 
buke, tai tik iš pasiutimo, ar-

Mokume
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.

MOTERIS pajieško merginos ar- mažos šeimynos. 4014 Brighton PI. 
bu moteries dėl draugystės vakarais. 2 flatas 
Kambarys dykai, 3215 VVallace 
) lubos

i JfišKAU krikšto tėvo ir motinos 
Vladislavos Glabis, ar Zlabis ir krik
što motinos Susanos Kuršinskaitės ir 

aš

RENDAI kambarys, vyrams, vedu
siai porai arba našliai, kad ir su vai
kais. Mes vaikus pridabosim. Kam
bariai šildomi, pigus. 703 W. 21 PI. 
iŠ fronto ant paskutinio augšto. ’

giminių. Malonėkite atsiliepti, 
likau našlaitė.

SOFHIA KURZINSKAITč, 
7121 Yinger Avė., 

Fordąon, Mich.

Exchange—Mainai
REIKALINGAS automobilius už

darytas (Sedan)’ i mainą ant dviejų 
biznio lotų 50x175 pėdų ant Archer 
Avė., gatvekarių linijos, pietvaka
riuose. ,

Atsišaukit greitai
S. P. KAZWELL 

6312 So. Western Avė.

BIZNIS UŽDYKĄ
Gasolino stotie ir automobilh 

taisymo ša pa. Randas ant didžiau 
šio kampo kur pravažiuoja tukstan 
čiai automobilių per dienas ir nak 
lis. Geram biznieriui, geras biznis 
Renda pigi. Randasi Justice Park 
Ilk, Archer & Keen Avė., seniau bu. 
vusi Blinstrupio vieta. Kreipkitėt 
pas
C. P. Suromskis,& Co.

5833-35 So. Western Avė.
Tel. Hemlock 6151

ČEVERYKŲ taisymo biznis par 
davimui greitu laiku, 10703 Soutl 
State St.

REIKALINGAS grolijlis pianas, 
nedaug vartotas į mainą ant didelio 
loto 100x175 pėdų didžio, aukšta ir 
sveika vieta gyvenimui su dideliais 
medžiais miško, pietvakariuose.

Atvažiuok pamatyt.
J. ZACKER, 

6210 So. Rockwell St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PABDAV1MUI kampinis lotas, 69 
Talman, arba mainysiu ant namo, 
2 lubų namo jmi 4 kamb. Chas. 
Šauklys, 719 W. 19 St., Chicago, III. 
Rear.

PARSIDUODA namas su bizniu, 
arba vienas biznis priešais Tautiškų 
kapinių. Gali atsišaukti ir agentai. 
A. K. 82th1 ir Kean Avė., Ju.stice 
Park, III.

Jaunosios Birutės dainų ir muzi
kos pamokos įvyks ketvirtadienį, gr. 
30, 7 v. v., Mark White Sųuare, So. j 

ba, kad nubaidžius naujus me- Halsted ir 29 Sts. r t 
, , .... A... iriai ten bus priimamitus, kad sulaikius jų atėjimą. . _______

Jau taip kiekvienas kovoja' Vaidylos renkasi«rytuose, saulei Į 
su savo senatve kaip galėda- J nusileidus, šatešdienio vakare, gr.

n 81 d. Vaidylų Brolijos reguharis 
mas; metus patys nuo savęs susirinkimas, Northvvest Masonic 
vagia; o čia nori ar nenori vis Temple, 1547 N. Leavitt St., 8 v. 
tie metai lipa tau ant kupros, 
ir gali tu vogti ar ką kitą da
ryti, l>et kai užsirita, tai jau 
nenukratysi. Kai pradeda į' krū
vą riesti, tai nei pavogti, nei 
paslėpti nebegalima. Na, ir kok$ 
čia smagumas tų naujų metų 
laukti?

Kalėdų laukti tai

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Situation Wanted
Darbo Ieško

RUIMAS rendon, apšildytas, prie 
, mažos šeimynos. Vyrui ar moterei; 
: geistina, kad vyras nevartotų svaigi- 
| nančių gėrimų. 4617 S. Sacramento 
i Avė.

RESTAURANTAS pardavimui 
734 W. 35th St.

Taipgi nauji na- Malevojam ir popieruojam. Užlai- nin
,mi. Valdyba. Į kom malevą, popierą, stiklus Ir t. t.'džiu atsišaukti Tel. Victory 3877.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Musical Instruments
_ , . I Muzikos Instrumentai

JIEšKAU darbo už pagelbinmką i-*-***w*w-w^*-s~***w~,*-~~***,^*,~**‘ 
prie flato janitoriaus, esu unijistas, | KIMBALL grojikliai pianai, biskį 
kam reikalinga toks darbininkas mel- ■ vartoti, su benčiumi ir roleliais, $85.

I Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland 
---- ---------------------------------------------Avė. 1 fl. front.
J IEŠKAU darbo bučernei - gro- 

feriiei už antrarankį darbininką. Esu 
neved, 
užpakalyj.

PLUMBINGO materiolas visokios -
, po susirinkimo puota. rųšies, nauias ir vartotas, pigiai,

Kriviu*Krivaitis. toileto outfitas $10, 1753 N. Cicero
 Į Avė. Berkshire 4772.

Lietuvių Laisvės Kliubo susirinki-1 ...........  ............ — ■ ■■■ -............

ięs. A. Tarnas, 2423 W. 46 St.! įreng 
kalyj. tai di

100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų.
tas, kol jų yra, $98.50, 1 me

tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland 
Avenue.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia JEI JUS norite tikro radio pa

tarnavimo, atsišaukit
DELIGHT SHOP, 

Hemlock 3352 
Pilnas pasirinkimas Radios

PARDAVIMUI Soft Drink parloi 
Turi būti parduota iki naujų Metų 
Turiu du bizniu, vįenas negaliu ap 
eiti. 2500 W. 39th St.

PARDAVIMUI du bizniai, groser
nė 3709 So. Halsted St., soft drinl 
parlor, 3152 So. Wallace St. Prieža 
etis pardavimo, turiu 2 bizniu, savi 
ninkas, 3152 So. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė, puikų- 
fikčeriai, beveik nauji, renda $60 
gyvenimui kambariai, labai pigia 
Sarduosiu. 2847 W. 63 St. Phon< 

lemlock 2639.

BARGENAS 
MT. GREENWOOD

Nauias 6 kambarių vėliausios ma
dos bungaiovv, cemento pamatu, 
parštu vandeniu šildomas, elektros 
šviesos, aržuolo medžio, lotas 62x125. 
Yra vaisinių medžių, 2 karų gara
žas. Parduosiu arba išrenduopiu.

11041 Sawyer Avė.
Savininkas

ANTHONY ZURIS, 
6029 So. Champlain Avė.

Midway 3639

PARDAVIMUI arba mainymui 
Marųuette Park 2 aukštų bizniavai 
namas. Su bučeme ir groseme. 
Biznio įplaukos šiais metais buvo 
£34,000 parduosiu su namu arba vie
tą bizni. Priimsiu lotus bu n gal o w 
*rba avi flati už teisingą vertę. 
Pasinaudokit proga. Bizniavo] apie- 
linkėj. Matykit savininką bucer- 
nėj.

2553 W. 69 St.

() kai sulauki naujų 
ir žinaį, kad vienu 
sis arčiau žemės paslinko.

Taigi, jei kas nori, gali triu- 
byti laukdamas naujų metų, o j 
aš, kaip ir kiti, i 
vas pats sau įsikąst.

\Vell, ką padarysi: 
nusiraminti, nes juos negali nu
baidyti. 'lodei, jei turi 39, pa
sitepk, tegul lipa ant kupros 
dar vieni. Tai bus lygiai 40. 
Vietos gi išlėks, nebijokis.

Pustapėdis.

lu“! uvių iJiifiveM iviiuoo s ils iri n Ki- | * - - 1 i ninviA x >
n<as įvyks sykiu su Keistučio Kliu-j STOGŲ dengimui materiolas, rau-\ortavimo nomei™S‘Uatkaroie‘U Gera 3428 w <53r‘1 SL 
and We,’S Avė* ^1^ rietu'' ,h’n#; ir ‘“‘‘T’ S,2je ‘Tlf'?X I? . sSUKVaAr^ading^a -------------- ---
Kn,.,. .estern .Av,e’ * Jdl’ P*eub nys ir cementas, $2 rolelfui, baltai 14% San«-«mon neįelioj, sausio į, 1928 , „,a|inva, ,1.75 galionui. 2553 W. U4"

privalo būtinai atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes visi bus prirašyti prie 
Keistučio Kliubo. Valdyba.

Dzimdžiškas Koncertas, rengia
Draugystė Dr. Vinco Kudirkos, Nau
jų Metų vakare, sausio ‘ 1 d., 1928, 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI.

i^isvės KJiubo narys Madison St. Tel. Seeley' 6065.

kas kita.
susilauksi.
metų, tai
Coliu 110- i Programą išpildys P. Sabonis. Pra

džia 7 vai. vak. Po koncerto šokiai.
Komitetas

Kepurinis Balius, rengia Joniškio-: » * » • —* • M
iš uruiro irai n- i Nedėlioj, sausio 1, 1928, Krenčiausls up.uo gata l g st T;80

vai. vakare. Taipgi bus puiki mu-
reikia

Bridgeportas
jų Metų vakare, sausio 1 d., 
rengia Susivienijimas Draugys
čių ir Kimbu ant Bridgeporto. 
Lietuvių Auditorijoj. Šis Susi
vienijimas gyvuoja jau senai. 
Neminint jo visų nuopelnų, rei
kia tik priminti, kad ir Lietu
vių Auditorija stojo šio Susivie
nijimo pastangomis. Lietuvių 
Auditorija kaipo visuomenės įs
taiga, dar negali taip lengvai 
gyvuoti ir jai yra reikalinga 
pinigiška parama. Susivienijimo 
pastangomis gimė Liet. Audi-

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

PARDAVIMUI saldainių krautuvi 
mokyklos reikmenų. Pigi renda si 
pagvenimu. — Pigiai. 2755 Wes< 
88th St.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukt 
navininką, Rainbow Electric, Hyde 
Park 2976. t ♦

i MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
I savo Schumann grojiklį pianą su ben- 
| čiumi ir roleliais už $65 cash.

M R. JARTZ,
2918 Milwaukee Avė., Ist floor

PATENTAI, COPYR1TED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj

32 W. Randolph St. į . ... ----- , .
Kambarys 1214. Tel. Franklin 8000. Vlų SU tikra ambicija prie au-j
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų. tOĮnobilių biznio. Mums ne- i
įsteigta 1909. Ofisai ,y/ashingtone ir 1 svarbu jūsų patyrimas, jei tik !

svarbesniose kituose šalyse Jus turite užtektinai apšvietos
Z Z .. Z. "Z7 ! *r reikalingą asmenybę susi-

: pianu, kurį parduosime už $75 ir
' __________ 1_____________ • -______1______:_____ -.X

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu

PARDAVIMUI grosernė ir ruky 
tos mėsos krautuvė. I^abai pigiai 
nes noriu išeiti iš biznio. 5959 So 
Cravvford Avė.

PIANAS, VARGONAI, 
FONOGRAFAS 

du už $50.00.
6136 So. Halsted St.

SOFT DRINK Parlor pardavimui 
geroj vietoj, Visokių tautų apgy 
venta. Parduosiu pigiai. 4960 So 
Princeton Avė.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu ip,** 
_2domų boilerių, furnas ir gasinių tikti SU lietuviais IT pa) davi-1 
pečių ir taisymas jų. American Stove nėti jiems geriausius automo- 

zika. Kepurės visiems bus duodamos pJCnl1* Victorv 9631 W< nt"’0,th ^ve’ bilius. Amerikoj.
dykai. „ Įžanga ypatai 50c. , Į M^v.ctoryJMĮ-----------------------Reikia mokėti lietuviškai ir

i ELECTRIC KONTRAKTORIUS'turėti norą HilfBti.
Seniausias iš lietuvių, kur douda i Jei jus tiksite tam darbui 

! užganėdinimą. [ 
dratus, motorus, ______________

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)i 

2522 So. Halsted St., Chicago.
Phone Victory 7452

šildomų boilerių, furnas ir gasinių

PARDAVIMUI 
Mes turime sandely] 1 grojiklį

PARDAVIMUI saliunas už pus< 
kainos. Randasi prie gateekariv 
barnių. Geras biznis, priežastį pa 
tirsit ant vietos. 1643 W. 69 St.

Užprašo visus Komitetas.
I——■ !■> I ——

j CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos PLUMBINGAS ir namų aošildy- 
mas. Nereik nieko įmokėti, 2 me- 

-——------------ i tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų
i nraneŠU Chicairos Lie-'Rid^e PtembingCo. Tel. Beverly 9384 i pranešu cnivagos arbft Trian Ie 7088> 9931 So> Wood

bXm elektros mes« iums kliiP bu'

ti pasekmingu.
; Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 
10857 Michigan Avė. I

šiuomi
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLĄ]

-"K T TT A _

arba Tnangie 7088. 993^__
St Atsinešk šį skelbimą su savim

fonografą, kurį parduosime už $25 
ir nulio setą, kurį parduosime už 
$35. Atsišaukit nedėlioj arba pane- 
dčlvj iki 5 vai. vakaro.

AMERICAN STORAGE HOUSE, 
2216 W. Madison St.,

1 fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

taigą auklėti. 'lai minėtas va
karas ir yra rengiamas naudai 
Lietuvių Auditorijos. Rengėjų 
manymu yra, kad visuomenė pri J 
jaus šiam prakilniam darbui!
savo atsilankymu j I.ietuvių A. 

ditoriją Naujų Metų vakare.
—Rengėjai.

1118 N. Hoyne Avė. 
NORTH SIDEJ

Visą dieną 
Utarninkais, Seredomis, 

KetVergais ir Pėtnyčioms 
Tel. Armitage 0908

SOUTH SAIDĖJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolas Petruševičius

Financial
Finansai-Paakolos

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

NAUJI METAI 
REIŠKIA NAUJĄ 

PROGĄ DEL
I JŪSŲ ■

Ar jus uždirbote tiek pinigų kiek 
rnorėjote 1927 metais? O jeigu ne, 
tai aleiskite jums išaiškinti musų 
planą, kad galėtumėt padaryti 1928 
metus labiausiai pasekmingais.

] Pastatomos liampos, $7 ir daugiau.
i Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
Victrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia
nai, krėslai. Mes turime pilną pa-

i sirinkimą namų rakandų. Atsineškit 
Į Šį skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Garfied Firefroof Storage Co., 
5929-31 S. State St.

Gruodžio mėnesyj tiktai 
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

nuteisime jums 10% pigiau 
3 šmotų parloro setas ...............
7 šmotų valgomo kambario se

tas ............ ..............................
Gasiniai pečiai .x..........................

PRANEŠIMAI
ŠIA 30 kuopos metinis susirinki

mas įvyks seredoj, sausio m. 3 d.,1 
8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted st.

Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Bus svarbus raportai, pranešimai; 
ir daug kitų klausimų. Tik prašo
me įsitėmyti, jog Sultingas įvyksta 
nebe Mildos svet., bet Lietuvių Au
ditorijoj, ten kur musų kuopa se
niau susirinkdavo, —M. Vaidyla, j

SLA 36 kp. sekretorius. į

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, | 
nyjfvedystėa, stenografijoa, ir Icitij 

mokslo Sakų. Musų mokyklos nauja 
j sistema stebėtinai greitai užbaigia

ma pradin) mokslą į devynis mšne- 
sius; aukėtesnj mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abeJną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8109 80. Halsted StM Chicago, III.

Mes perkame 
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ

318 So. Dearborn S t

Ar jums reikia pinigų 
4 Šventėms * 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St. 

L F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOVVSKI, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
Datarnavimas.

JUMS NEREIKIA 
. TURĖTI PATY

RIMĄ
Mes jumis išmokinsime ir kol mo- 

klnsitės jus galite dirbti dalį laiko 
tiktai. Yra malonus, lengvas dar
bas kuris netrukdys jūsų dabarti
niam užsiėmimui.. Del smulkmenų 
pasimatykit su manim šiandie.

Atdara iki 8 vai. vakaro.

j MR. JAMES VERR,
)

$35

$15 
uasimai pečiai ..y........................... $6
Pastatomos liampos ................... $3

ir aukščiau
3 tikri walnut miegruimio setai $65
4 šmotų vvalniit miegruimio se

tai ........  $119
Kietoms anglims pečius, ........... $15

' ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, victrolos. 

-radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schwarts Bros. 

Storage Co. 
640 E. 61st st. »

Automobiles

Room 328

29 So. U Šalie St;

HUDSON sedan. vėliausio modelio. 
Man reikia pinigų, parduosiu už 
$300, arba už gerą pasiūlymą. Ka
ras gerame stovyje, beveik naujas, 
tnaleva net nėra įbrėžta, jrengtas su 
6 gerais tajerais ir daug ekstra. Jis 
kainavo man $1450, galit matyti bi
te kada. Arba visą dieną nedėlioj.

8645 W. Polk St
1 apt.

Bridgeportas. — šitą ateinanti 
šeštadienio vakare kaip 8 vai., Ray- 
inoncl (’.hapel, 816 W. 31 St., Chica
goj, įvyks labai rimtas programas, 
šitas programas susidės iš įvairių 
kalbėtojų ir muzikos. Todėl nuo
širdžiai kviečiame visus be skirtu
mo ateiti. —Komitetas.

S. L. A. 122 kp. susirinkimas bus 
neilėlioj, sausio 1, 1928, 2 vai, po 
pietų, 4523 S. Wood St. Visi nariai 
dalyvaukit susirinkime.

AR JUS NORITE 
didesnį užmokėsiu, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, Išmokindami Jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
ria u.« 'šmokG to amato ir greitu lai
ke cr'Hiti a*ra darbą ^u geru mokės- 
’lm Darba surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ii 
taugiaus.

<■
1507 W Madtenn 

Valdyba. FEDĘRAL AUTO ENGINGERINO

ANTRIEJI morgičiai hyte kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti | vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN.
155 No. Clark St.

Room 82t Central 6260

REIKIA agentų pilnų arba 
pusę laiko gali dirbti. Geras mo
kesnis. Atsišąukite:

J. G. KOTOSKY,
5221 So. Halsted St

Ryto nuo 8 iki 9. Vakarais 
nuo 5 iki 9. Nedėlioms nuo 9 
iki 3 po pietų.

Chicago.

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. • Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 W. Division St.
Ta.. Armitage 1199.

REIKALINGAS jenitoriaus pa- 
gelbininkas, kuris patyręs prie ‘low 
pressure” boilerio, turi būt nevedęs; 
pragyvenimas ir. alga; geram žmo
gui nuolat darbas; girtuokliai ir ve
dę neatsišaukit.

Telefonas
Hyde Park 7784

Miscelianeous for Sale
Įvairua Pardavimai-

MOTERYS 1
žtai Jums gi os nėriniams ir siu

vinėjimams. Vi nonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 ik 40 centų; marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dreslukėms ir 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

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

Chicago, III.

AUCTION sale. Pardavimui tour- 
ing (atdaras) karas Hupmobile, 
ice cream counter ir 4 kambarių 
rakandai. Gruodžio 31 dienų, 1 vai. 
po pietų. 809 W. 37 PI.

PARDAVIMUI grosernė. valgių 
daržovių, kavos, arbatos krautuvė 
Didžiausis bargenas Chicagoj. šeimy 
niniai reikalai verčia greitai parduo
ti. Geriausioj apie linkę i, puikiausia' 
įrengta krautuvė, smarkiame biznk 
bloke, West Side. Vien tik fikčeria’ 
kainavo virš $4»000. Yra daug tavoro 
pigi renda, geras lysas, galima da 
dėti bučernę. Parduosiu viską u? 
$1800. Jei norite, dalinais išmoki 
jimais. Galima nukraustyti į jūsų 
apielinkę. Atsišaukite dėl šio nepa 
prasto bargeno ir tikrai geros vietos 
taipgi panedilyf nuo 10 iki 5 po «pie 
tų.

5820 W. Chicago Avė.

BARGENAS
Aš turiu parduoti namą 6 kamb. 

murinę cottage, tai yra 6 dideli 
kambariai, 3 mašinoms medinis 
garadžius^ vėliausi įrengimai,
randasi ant bižniavos gatvės ant 
Bridgeporto, beizmante galima pa

daryti kambarius arba mažas što- 
riukas. Nepraleiskite šio bargeno, 
nes kita tokia negausite, mano kai
na tiktai $4800, pinigais $800 arba 
daugiau, kitus išmdkėjimais. Atsi
šaukite į Naujienas, Box 1016.

-------- . - -, ą ' - - 1 -    "Tl

4 FLATŲ BARGENAS 
prie 67 SU, netoli Champlaine Avė., 
1 ir 4 kambarių Tatai, presuotų ply
tų, moderniškas, garu, šildomas. 
$4,000 cash, kaina $17,500. TURI 
BŪT PARDUOTI ŠJ MENESI.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. SUte St.
Tel. Wentworth 5702

PARDAVIMUI bučemė ir groser 
nė, randasi prie bizniavos gatvė: 
(kampas). Priežastis pardavimo, ne 
su bučeris, $2000 įmokėti, kitus iš 
mokėjimais, šaukit Virgiania 1873.

BARGENAS, pardavimui sofi 
Drink parloris, 4533 S. Marshfield 
Avė.

PARDAVIMUI Lunch Raimis su 
rakandais. Randasi geroj vietoj. 
Parduosiu pigiai, nes turiu kitą biz
nį. 1711 Fisk si. Tel. Roosevelt 
5227.

Exchange—Mainai
MAINAS

Mainysiu namą 6 kambarių, mūri 
nę cottage ir 2 mašinų garadžius 
Visi vėliausi įrengimai. Kaina $590f 
priimsiu ąptomcbilių, nebrangius lo
tus arba nebrangų Storą. ši vieta 
vra ant Bridgeporto, geroj vietoj 
Pašaukit Hemlock 0367 arba atva 
* i uokite G5bl So. Califomia Avė 
Klausk John Pakalnis.

Naujų Metų mainas
IŠSIMAINO plukus bizniavus na

mas, Storas ir 4 flatai, parduosiu u> 
$12,500 arba mainysiu ant, 2jų flatų 
naujo namo, bungalovv, lotų, priim 
siu bučernę, automobilių kaipo pir
mą įmokėjlma, arba kas tunte na 
mus kitam mieste priimsiu mainais 
namas randasi lietuvių kolionijoj, su 
virš minėtais reikalais kreipkitės 
pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone lAfayette 5107

ANT IŠMAINYMO
Beveik naujas 6 kambarių bunga- 

low fumace Šildoma, lotas 48x150 
randasi labai gražioj vietoj prie 
537 Indiana Avė., Rockford, Iii. 
Mainysiu ant farmos arba parduosiu 
už cash su labai dideliu nuostoliu ii 
su mažu inmokėjimu.

Atsišavilpt '
F. J. SZEMET,

3114 So. Halsted SU

$250 pigiau atsinešufe šį skelbimą
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 

low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, fumace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
ritus rendos išmokės. Pamatykit mo
lei j, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim .bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatinį namą, tik biski įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4828 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vanos, elektra, naujas 
furnaa, 3983 Vemon Avė., kaina 
$5,000, su mažu cash įmokėjimu. 
H. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- 
ing Road. Tel. Boulevard 7769. * .

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bile už kokią gražią ir 
naujos mados murinę bungalow, vis
kas yra moderniška. Geriausia barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma- 
tykjt mane šiandie. M R. HULL, 3801 
N. Crawford Avė. Tel. Irving 3631.

PARDAVIMUI gražios cpttages, 
nurinCs po 5 kambarius. tfle va- 
■los, elektrines Jedannčs, sąru Sil— 
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiurėkit 9920-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
te šį skelbimą nuliesime $250 pigiau 

Box 1009

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 8 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oaktey Avė. 
EVHRGRBEN REALTY CO. 9201 
So. Westem Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be Jmo- 
kėjimo bile kokį bungalow arba 2 
Gatų namą.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bunga)ow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue
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Naujų Metų Mintys
Jei širdyje 

minčių, 
šiandien į 

jas pasėki;
Bet jei jos 

tų lindėsiu, 
Pas save

turi puikių

nius sielas

mus apdeng-

amžinai jas

Nemaringų dvasių procesi
jos, skalsius mėnulis, brilian
tinės žvaigždės, graudus varpų 
gaudimo balsai su nubudimu 
laukia paskutines vidurnakčio 
valandos palydėjimui praėjusio 
meto į šaltus kapus.

Praeities apgailestavimai pi
nasi su ateities viltimi.

Žmonių širdys tarpe susitin
kančiųjų metų žiuri į dvi pu
si, kaip Januso galva.

Vis dar mes tebestovime tarp 
akinančiųjų metų. Bet mes ne
galime stovėti visados ant vie
nos vietos; niekas visatoj ne
stovi ant vietos. Saulė, menu-1 
lis, žvaigždės vaikščioja savo 
dangiškais takais;'žemė su sa
vo atmosferomis ir jūrėmis 
taipgi eina; dienos, metai ir 
šimtmečiai bėga su neapsako
mu greitumu. Kiekvienas daik
tas — gyvas ar negyvas — yra 
palaikomas prideramoje tvar
koje tos galingos pajėgos, ku
ri taipgi verčia viską siekti 
iki augščiausio tobulumo laip-l 
snio.

Valandos lekia pro mus; su 
jomis lekia diena, o su dieno- Į 
mis lekiame ir mes.

“Laikas”, sako Ovidijus, “yra 
sparnuotas ir lekia nuo mu
sų, tariaus mes jo nematome 
ir neatkreipiame dėmesio; nieks 
nėra greitesnis ' už bėgančius 
metus”. F

Kiekviena musų gyvenimo se
kunda yra brangi, kaip ma-|

.duliuojasi į visas puses ir iš 
skaisčiausių srovių siunčia 
mums naujas mintis. Amžinu
mo genijus, apvainikuotas 
žvaigždėmis, su gražiomis pra
našingomis akimis, veda mus 
vėl prie ateities vartų ir duo
da mums dar vieną metą, pri
pildytą su neišsemiamais, tur
tingais ir naudingais sielai, 
protui ir kunui vaisiais, kurie 
skiriami musų naudai. O die
nos krintanti iš dangaus švie
sa blizgina apdengtą voratink
liais ir įvairiomis spalvomis 
svietiškų nuodėmių balą. A]> 

[link ją stovintieji nuolat šau
kia:

“Lipk iš tos juodos ir su- 
: dvokusios balos ir sustok gė
ręs jos dumbliną vandenį! 
Šlengkis išsiliuosuoti iš tos 
dvokiančios balos, kol nėra vė
lu. Netroškink ilginus savo dva
sios dėl egoizmo ir nuodėmių: 
nuplauk kaip kūną, taip ir dva
sią nekaltybės vandeniu ir nu
mesk tamsybės jungą. Atsistok 
Čystu ir nekaltu kūne ir dva-

Negaišinkime be naudos lai
ko; neaikvokime gamtos dova
nų; nepašvęskinie jas tiktai kū
no reikalavimams, bet propor- 

■cionaliai padalinkime dėl kūno 
ir dvasios reikalų. Permainyki
me blogą gyvenimą; gerą la
biau pagerinkime. .Bėgkime ša
lin nuo blogų patraukimų, pa
pročių; artinkimės prie gerų
jų. Tada surasime palaimą, ra
mybę ir džiaugsmą. Tada mu
sų gyvenimas bus vertingas ir 
ramus* gyventi. Mirtis bus sal
di. ją sutiksime be baimės.

I
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del-gi pasistengkime prideran
čiai sunaudoti ateinančias va- 
landas-dienas ir 
apvainikuokime 
ir nemaringais 
butų galima iš
ti patiems ir palinksminti ki
tus. Auksinis amžius išlengvo 

pusta, bet deimantinė 
dvasia, gyvenanti ant jo, spin-

kiekvieną jų 
naująis, gerais 
darbais, kad 
to pasidžiaug

ei žemė kieta, liepsno
janti saulė;

Padangės erdvingos
gia prie galo;'

Kas yr žmogus? — 
žiausi dalis nieko.

Diena laidoja dieną;
tas — metą.

* * *
Buki išmintingu;

žen-

Ma-

me-/

Ar tylėk per amžius.
— Omnia Vincit Amor.

>

Patarimas Apie Biznį
Rašo l)r. A. Montvįdas

Kada žmogus kalba man 
apie biznį, aš noriu žinoti, ar 
jis turi palinkimo iš biznio pra
lobti, ar tik pragyvenimui už
sidirbti. Mat, vieni svajojame 
apie turto sukrovimą, kili apie 
žmonišką gyvenimą.

taipgi manęs ne sykį klau
sia jaunimas, kokios profesijos 
geriausia siekti. Mano atsaky
mas visuomet yra, kad jei no
ri daug dirbti, daug rūpintis, 
daug dovanai žmonėms tarnau
ti, geriausia yra būti mokyto
ju, daktaru, artistu, tyrinėto
ju ir iš bėdos profesorium. Žur
nalistas pas lietuvius Amerikoj 
vietos veik neturi, netoli tas 
pats ir Lietuvoj. Vienu laiku 
jų buvo atsiradę kiek daugiau, 
bet greitai didžioji pusė išmi
rė, likusieji gi nuėjo dirbti į 
barzdasku tykias, ministerijas, 
taiM> butl-egeriais ir kitokiais 
pelningais darbais užsiėmė. Tu
rime dar vieną kitą lietuvių 
žurnalistą Amerikoj, kurie' iš
sisuko nuo mirties ir skorbu- 
t<>, bet aš patarčiau jau da- 
1/ar įkurti jų paminklams fon
dus, kol dar biznis Amerikoj 
eina gerai. Mat literatai, žur
nalistai, artistai šioj šalyj ne
reikalingi. Kad tai yra faktas, 
lengva sužinoti, jei tik pastu
dijuosite, kokio kalibro žmo
nės redaguoja netoli visų mu
sų laikraščius, rašo dramas, po- 
(zijas ir net knygas. Kostiume-

pardavinėdamas Štampas, kny
gas, plųnj^pas ar ką
kitą, iš ko pelno nėra! ' Tokis 
Žmogus aylba biznįo pesupran- 
ta arba turi palinkimą kitiems 
tar&UHir o> f pats skursti.- To
kiam žmogui nizriV|. v jg'vieta. 
Jis turėtų eiti į daktarus,t slau
ges, artistus arba stoti į sal- 
veišių armiją. Tikras biznie
rius eina tik į tokį bizni, 
ris neša gerą pelną, kuris 
saugus ir padaro žmogų 
siu. Reikia stebėtis, kad 
skundžiasi, jog visokių biznių I ši kas, nusidėjėlis.
jau esą perdaug, jog visos pro-Į -Sudėjęs, kaip mokėjau, aš 
fesiios jau peydaug skaitlingos norėjau padainuot ją garsiai, 
na iais. l iesa, tokiu bizniu, ku- kaip dainuojasi geros giesmės, 
ric publikai tarnauja, o pelno bet man neleido kalėjimo už- 
nert-a yra perdaug. Privačių veizda. Kalėjimo užveizdos už- 
kempanijų ir valdžios de^ekli- augusį |plaukais 
vai, jei įstatym Hdž’n. didės- It.us ii- 
nę dalį šitokių Icznių turėtų žodžių 
bond.-omis išdraskyti, kad pra- mokančių šliaužti ant pilvo, 
šalinus skurdą. Valdžia ir lab- kaip niekingi tvariniai. Mano 
daringos organizacijos turtėtų gi žodžiai vaigšto tiesus, pas 
gelbėti Įsikurti pelningiems biz- juos sveika krūtinė ir plačios 
niams. Šiuo laiku butlegeriavi- nugaros 
ma.. yru pelningiausias biznis, |draskė 
tik jis turėtų būti tinkamiau 
sutvai kyląs. Religiniai bizniai 
irgi eina neprastai, bet reika
lingi patobulinimų. Fanatikai 

daugiau drausmės ir 
Liberališkos religijos 
palengvininfai ir nn- 
senose religijose, at-Įn<‘ taip kvailas IJžeroniino. Ir 

nuo bažnyčios, piid ką aš suradau: ant ak-

Leonid Andriejev Vertė K. Baronas

Diena Rūstybės
Giesmė Pirma.

. i
..šią giesmę apie baisias die- 

ku-Įnas teisingumo ir baudimo su
yra įdėjau aš, kaip mokėjau—aš— 

gar-1 Džeroniino Praskanja, Sioi- 
lulillijos banditas, užmušėjas, plė-

i ausis, ankš- 
siauras praėjimas: dėl 
neteisingų, vingiuotų,

švelnią

— ak, kaip skaudžiai 
jie užaugusią plaukais 
kalėjimo užveizdos au-

--Jei ausis .uždaryta, tai pa
ieškok kito įėjimo, Džeronimai, 

tariau aš sau draugiškai; ir 
iiiąui. u, Jr ieškojau, ir su 
galvojau, ir suradau, kadangi

stipriausią, o dabar 
ir nusispiauti — pa- 
geležis!

rių šito šlamšto skaitymui jie 
susigaudo per agentus. O juk 

kad agentas kiekvie- 
gali įveikti. Su ame- 

žurnalistika nors 
'geriau, vienok ir ji 

toli nuo Europos. Geriausia da
bar profesija yra kunigų, but- 
legerių, naprapatų, Šerų parda
vinėtojų ir retkarčiais pavyk
sta kabaretų plėšikams. Vienas 
šitų profesijų turi net gerai 
įrengtas mokyklas ir kolegijas, 
kitos dar nespėjo, bet jeigu 
joms eis biznis taip gerai, kaip 
dabar eina, nė naprapatas, (ti kompanijos prezidentu ir ka- 
nė butlegeris, nė politikierius [ sieriuip. Galėsite vienas pats 
be kolegijos lankymo nebus lei- mitinge didžiuma balsų nutar- 
džiamas praktikuoti. Neveltui 
dabartiniuose universitetuose 
pradėta išguldineti net tokie 
dalykai, kurie per amžius mok
slu nesiskaitė. Vadinasi, pro
gresuojame. Ko gyvenimas rei
kalauja, to mokslas stengiasi 
mokinti. Tik reikia stebėtis, 
kad iki šiol neatsirado drąsos 
įrengti laboratorijas ir duoti 
lekcijas 18-to amendmento rei
kale. Jeigu kunigai, kurie yra 
mažiau reikalingi, turi kursus, 
kodėl gi butlegeriai, nuo ku
rių priklauso ne retai žmogaus 
gyvybė, neturėtų gauti tinka
mų pamokų ir diplomo?

Biznis Amerikoj eina 
ir galima iš jo uždirbti 
daug, jeigu tik žmogus 
Niekas nekaltas, 
moka rendą ir gaišina laiką

visi žino, 
ną durnių 
rikoniška 
yra kiek

gęrai 
labai 
nori, 

jei žmogus

reikalauja 
ašti ūmo. 
ir visokie 
sileidimai 
stumia žmones 
Juo griežtesne ir m isteriškesne lmens ištašiau giesmę, jo 
religija, tuo ji daugiau masina Įšaltą širdį aš uždegiau užgavi- 
tikinčiuosius.' Billv Suudav aš- mais rūstybės. Ir kada ak- 
trin velniu siundimu ant pub- muo >K pažiurėjo į ma
nkos, pasidarė garsus, turtin-karštomis akimis rūstybės, 
gas ir pasekmingas. Purnell pį atsargiai nunešiau jį ir pa- 
įsteigė Dovydo namus Michi-Įdėjau ant krašto -kalėjimo sie- 
gano valstijoj į kuriuos tikin-Įnos- I ■
tieji sudėjo milionus dolerių.) Ar matai ant ko aš pasiti- 
Voliva valdo net visų miestu- kiu? Aš - gudrus, tikiuos, kad 
ka draudimu rukvti, keikti,Įgreit vSl suPurt>'s žemV- <lrau- 
ju'cktis, liuosai rėdytis ir ki- «iškas užžavimas ii- vėl šu
tais nonsensais, kurių civilizuo-priaus musų miestą; tada šu
tas žmogus‘negali pakęsti. Pu.|grius sienos, mano akmuo nu- 
prasta boba Los Angeles mie
ste išstatė milioninę- bažnyčią 
ir pralobo iš patobulintos reli
gijos. Paprasta moterėlė Eddy 
praplatino Christinn Science, 
kurį net daugelis diplomuotų 
jukelių išpažįsta, ir ji buvo su
sikrovusi nemažai turto. Jeigu 
butų iki šiol pagyvenusi, gal nė 
Kordas, nė Rockefelleris nega
lėtų su ja lygintis turtu. Ir to
kių sumanių biznierių yra ne
mažai.Žmonės mėgsta page
rintus, patobulintus daiktus. 
Padarykite geresnius batus, 
negu dabartiniai, kurie netoli 
visiems “komų” pridirba, ir vi
si juos pirks. Religiniai fana
tikai yra ištroškę būti dar ai
tresniais fanatikais. Jie tuoj 
savo seną religiją mes ir pri
sidės prie tos, kuri daugiau 
fanatizmo reikalauja. Gabus 
biznierius šitokių religijų gali 
sugalvoti bent kelias per die
ną, ypač jei biskį įsigėręs.

Yra dar ir kitas 'biznis pi
nigų padarymui. Įsteigkite konp 
paniją ir pardavinekite šėrus. 
Pav., inkorporuokite karvę ir 
išleiskite šėrus po 10 dol. už 
tūkstantį šorų. Pasilaikyki
te sau didesnę Šerų pusę. Tuo
met galėsite pats save išrink-

kris ir sudaužys' galvą kalėji
mo užveizdai/ Sudaužęs ją- 
ant minkštų, kaip vaškas, ru- 
dai-kruvinų smegenų išspaus 

mano laisvą giesmę,
J ją, kaip karališkąją antspau

dą, kaip naują prisakymą rūs
tybės... su tuo ir nueis j kapus

Į kalėjimo užveizda.
Ei, kalėjimo užveizda, neuž

daryk ausies! — Aš eisiu per 
tavo kaukolę.

2.
Jeigu aš busiu gyvas tada, 

aš juoksiuos iš džiaugsmo; jei
gu aš busiu miręs, mano kaulai 
šoks netvirtose kapinėse. Bus 
tad linksmi tarantela!

Bet ar tu gali prisiekti, kad 
to niekad nebus? — Dar ankš
čiau, tuo pačiu užgavimu iš
mes mane iš žemės: mano su
puvusį karstą, mano netiku
sią mėsą, visą mane — miru
sį, palaidotą ant amžių, smar
kiai prislėgtą. Juk buvo gi taip 
tose didelėse dienose: prasivė
rė žemė ant kapinių ir išlindo 
tylus karstai.

Tylus karstai, neprašyti 
čiai puotoje.

išspaus

sve-

3.
štai vardai draugų, su 

riais aš susidraugavau

ti viską. Tokiu budu karvės 
kainą galėsite įkelti net iki mi- 
liono dolerių. Publikai parda vi
liosite serus vis taip, kad pa
čiam pasilaikius didesnę pusę. 
Šitokiais pagrindais yra suor
ganizuota didelis kompanijų 
skaitlius. Tik, žinoma, gerą ad
vokatą reikia nusamdyti, kuris 
įstatymus žino, o įstatymų yra 
visokių, nes kongresas ir sena
tas, neturėdamas ką veikti, vis 
naujus įstatymus dirba.

Jį taipgi su-
Rodos, dar

Paaiškino,
Mokytojas: — Ir taip ger

biamieji^ atminkite, kad van
duo musų gyvenime turi dide
lės svarbos. Jeigu nebūtų van
dens, mes neišmoktume plau
kioti ir daug žmonių nuskęję-

ku- 
tose

trumpose valandose: Paskale— 
profesorius, Ižžiuseppi, Pinčio, 
Alba. Juos sušaudė kareiviai. 
Buvo dar vienas jaunas,* pa
lankus ir toks gražus, kad gai
la buvo žiūrėti; aš jį skaičiau 
už sūnų, o jis gerbė mane, 
kaip tėvą, bet jo vardo aš ne
žinau: nesuspėjau paklausti, o 
galbūt užmiršau, 
šaudė kareiviai.
buvo vienas ar du - taipgi 
draugai... neatsimenu 
žudė jaunąjį, aš nebėgau toli, 
aš pasislėpiau čia pat, už su
griuvusios sienos, šalę sumin
to kaktuso. O kada aš ėjau, 
sumintas kaktusas įsisiurbė 
man j koją 'negyvais digliais 
— juk jis gi pristatytas 
sienos, kad neleisti vagių, 
kie geri turčių tarnai!

4.
Juos sušaudė kareiviai.

simink tuos vardus, kuriuos aš
tau įvardijau, o apie kitus pas tyk, geležį! Mano

Kada

prie 
Ko-

At-

kuriuos nėra vardo, tik pa
mąstyk: juos sušaudė. Bet ne
panorėk žegnoti saVb kaktos, 
ir dar blogiau to: ne užpirk 
mišių — jie to nemėgo. Pa
gerbk sušaudytuosius tylėji
mu tiesos, o jeigu panorėsi su
meluoti, tai pameluok kaip nors 
linksmiau, bet tik ne mišiomis: 
jie to nemėgo.

5. *
Tas pirmas užgavimas, su

griovęs kalėjimą ir miestą, tu
rėjo nepaprastos spėkos balsą 
ir visai ypatingos nežmoniš
kos svarbos: jis gaudė iš apa
čios, iš po žemės, buvo neapi
mamas ir rūsčiai kurtus; ir 
viskas supėsi ir griuvo. Ir dar 
nesuprastęs kame dalykas, aš 
jau žinojau, kad viskas pasi
baigė, galbūt pasibaigė visa 
žemė. Bet aš nelabai išsigan
dau — kogi man perdaug bi
jotis, jeigu dagi pasibaigė vi
sa žemė? 
požeminis, 
jas.

Ir urnai 
durįs.

J dagi ne skambėjo, nudavinėjo 
amžiną, 
nevertą 
mąstyk,

čia aš ir visi kiti suprato
me, kad mes laisvi.

8. 
Laisvi!

stabdė mane:
—Ne mėtyk Į jj klausimais: 

tu pakirsi jam kojas. .Tuk 
mes su tavim, Džeronimo, se
ni.

Ir pravirko. Ir vėl urnai 
užtriubijo kurčias triu bijoto
jas.

Jis ilgai staugė, tas 
kartus triuhuoto-

mandagiai atsidarė

bevilčiai.
bėgti, bet negalėjau.
tu nepabėgtum,

6.
Aš sėdėjau kalėjime ilgai ir 

Aš jau bandžiau
Bet ir

ne manyk: 
taip puikiai buvo pabudavotas 
prakeiktas kalėjimas!

Ir aš pripratau prie k rate
lių geležies ir prie akmenų sie
nų ir jos rodės man amžino
mis, o tas, kas jas pabudavo- 
jo — stipriausiu pasaulyj. Da
gi nenorėjos mąstyti ar 
teisingas, ar ne — taip 
buvo stiprus ir amžinas, 
gi sapne aš nemačiau laisvės— 
netikėjau, nelaukiau, nejaučiau. 
Aš bijojaus šaukti. Laisvę 
šaukti pavojinga: kol tyli, dar 
galima gyventi; bet jeigu nors 
sykį, nors tykiausiu balsu pa
šaukei laisvę, tai reikia arba 
ją įgyti, arba mirti. Tas tie
sa — taip sako ir profesorius 
Paskale.

Ir štai taip bevilčiai aš sė
dėjau kalėjime, kada ūmiai at
sidarė durįs. Mandagiai ir pa
čios; kaip nebūtų, ne žmogaus 
ranka jas atidarė.

jls 
jis 

Da-

\ Griuvėsiuose gulėjo gatvė, 
klaikioje betvarkėje. Visa me- 
dega, iš kurios budavoja, sugrį
žo atgal ir gulėjo, kaip kad 
pirma. Namai subirėjo 
truko — supėsi, kaip girti; sė
dosi ant žemės, ant savo su
triuškintų kojų. Kiti nesma
giai krito žemyn, galva ant ak
meninės gatvės — trakt! At
sidarė skrinios, kuriose gyve
na žmonės, tokios puikios, ma
žos dėžutės, išlipintos popie- 
romis. Paveikslėliai dar ka
bėjo ant sienų, o žmonių jau 
nebebuvo; jie išvirto, juos iš
metė, jie gulėjo po akmenimis. 
Ir virpančiai trukčiojo žemė— 
dalykas tame, kad vėl sutriu- 
bavo požeminis triubuotojas, 
Jkuiičfias Ivelnias, kui|iam 
kurtum® vis rodosi mažai, 
las, rūpestingas velnias 
lio ūgio. i

Juk aš gi buvau laisvas ir 
nesupratau to: vis dar nedrį
sau nueiti nuo prakeikto ka
lėjimo. Stovėjau ir kvailai žiu
rėjau į griuvėsius. Ir. draugai 
susirinko čįa pat ir taipgi nė
jo, grūdosi sumišusiai, /kaip 
vaikai, apie girtą, parpuolusią 
ant žemės motiną. Gera mo
tina)

Urnai profesorius Paskale 
tarė: ,

—•Žiūrėkite!
Vieną sieną, kurią mes skai

tėme amžina, 'pertraukė pu
siau; ir pertraukė pusiau lan
gą ir geležines kratas. Susa
kė geležį, pertraukė ją kaip 
supuvusį skudurą — pamąs- 

rankose ji

nuo 
Klie- 
dide-

Tau sunkiau 
delį, nė'gu jam 
kitos padėtas 
šimtą, jam vis 
sunkiau pakelti

(Toliaus bus)

1928 metai
9.

s u renk t i šiau- 
tris viena ant 

reles. Tris ar 
tiek pat. Tau 
ir prinešti prie'

lupų puodelį su vandeniu, ne
gu jam pakelti visą jurą van
dens, suplakt ją, sukelt drumz
les ir šliukštelėti ant žemės; šal
tą priversti virti. Tau sun
kiau perkąsti šmotelį cukraus, 
negu jam visą kalną, 
sunkiau pertraukti poną 
puvusį siūlą, negu jam 
geležines, supintas į kasą,
ves. Tu pradėsi prakaituoti ir 
pasidarysi raudonas, pirm ne
gu 
d a c

Tau 
an
tri s 
vir-

ve

tau pasiseks nors biskį laz- 
prarausti skruzdėlyną, jis 

vienu stumtelėjimu sugrio- 
tavo miestą. Jis pakėlė ge

ležinį laivą, kaip tu - ranka ak
menį. ir 
— ar tu

sviedė jį ant kranu.) 
matei tokią spėką?

10. '
kas buvo atdara, jis

nu- 
ta-

Viską, 
uždarė; tavo namo duris įau
go į sieną, ir kartu jos 
troškino tave: tavo sienos,
vo durjs, tavo lubos. Ir jis 
gi atidarė duris/kalėjimo, 
rias tu taip rūpestingai užda
rei.

Tu, turtingasis, kurio aš 
nekenčiu! 4

Ru

vai
n.

gla

Jeigu aš • surinksiu visame 
pasaulyje gerus žodžius, kokie 
yra pas žmones, švelnias kal
bas, skambias dainas ir mesiu 
jas visu buriu į džiaugsmingą 
orą;

Jeigu aš surinksiu visas 
kų šypsas, dar nekieno 
nuskriaustų moterų juoką,
monėjimus žilų motinų, tvirti 
paspaudimą draugo 
pinsiu nevystantį vainiką an 
keno nors puikios galvos;

Jeigu aš apeisiu visą žemę i 
surinksiu visas gėles, kokio 
tik yra ant žemės: miškuose 
laukuose ir pievose, turči’i 
sodnuose, vandenų gilumose 
ant mėlino dugno vandenyno; 
jeigu aš surinksiu visus bran 
gius 
siu juos kurčiuose kalnų ply 
šiuose, ant dugno gilių kasyk 
lų, išplėšiu juos iš karalių ka 
runų ir turtuolių ausų — ii 
visą tą, ir akmenis ir gėlėj 
sudėsiu į žibantį kalną;

Jeigu aš surinksiu visas ug
nis, kuriųs dega visatoj, vi
sas šviesas, visus spindulius 
visusk žibte'rėjimus, išsiverži
mus ir tykius spindėjimus ir 
pašvaiste vieno didelio gaisro 
nušviesiu sujudusius pasau
lius; —

Tai ir tada dar neįstengsiu 
apibudinti, 
gerbti tave

ir nu

žibančius akmenis ra

apvainikuoti, 
Laisvė!

12.
Laisvėf

prie jos 
draugi- 
sutarti- 
desėtką

klerikalizmas ir 
taip aukštai 

galima, 
atsi- 
šian-

prisi-
kad

Kelias, kuriuo eidami darbi
ninkai galėtų pasiliuosuoti, bu
vo tinkamai nutiestas dar prieš 
10 metų. Kurie tuo laiku daly
vavo darbininkų judėjime, ge
rai atsimena, kad tarp darbinin
kų buvo solidarumas ir vienybė. 
Smulkus ginčai dėl menkniekių 
buvo užmiršti, pas darbinin
kus buvo pasiryžimas bendro
mis jėgomis kovoti su savo 
priešu. Lietuviai ' darbininkai 
vienybės reikalą irgi buvo su
pratę. Kuomet susikūrė Lie
tuvių Darbininkų Taryba, tai 
bėgiu kelių mėnesių 
prisidėjo 80 su viršum 
jų. Atrodė, kad taip 
nai veikdami, į kokį
metų darbininkai galės milži
niškus darbus nudirbti. Ir iš 
tiesų, jei tuo keliu butų eita, 
tai šiandien
fašizmas nebūtų 
galvą pakėlęs. T^abai 
kad ir Lietuva nebūtų 
durusi toj baloj, kurioj ji 
dien randasi.

Be abejonės, daugelis 
mena su apgailestavimu,
dabar to nebėra, kas buvo prieš 
10 metų.

šiandien mes matome visai 
ką kita. Šnipų ir visokių pro
vokatorių suorganizuota komu
nistų partija šokosi visomis 
keturiomis ardyti darbininkų 
vienybę. Tiems provokato
riams darbininkų vienybės ar-1 
fymo darbas dalinai pavyko. 
Tie pusėtinai pakrikdė darbi
ninkų judėjimą ir tą savo ža* 
;ngą darbą dar ir dabar te
bevaro. Bet reikia tikėtis, 
kad' greitu laiku darbininkai 
pamatys ir tinkamai įvertins jų 
tą juodą -darbą. O tada jie 
tiems suvedžiotojams pasakys: 
šalin, veidmainiai! Jus smer
kiate kapitalistiškus krauge
rius, o tuo tarpu garbinate Ru
sijos kraugerius, 'kurie žudo ir 
oudo kalėjimuose tūkstančius 
darbininkų. Šalin, darbininkų 
vienybe ardytojai!

Aš manau, kad šitie 1928 m. 
turės būti darbininkams daug 
laimingesni, daug pasekminges- 
ni kovoj už geresnį būvį. Rei
kia vilties, kad darbininkai su
pras, jogv jų visų reikalai yra 
vienodi/ O tai 
bendram darbui, 
galybe!

Aš linkiu, kkd
darbininkų vienybės metai.

—J. B. Aglinskas.

suartint; juos
Vienybėj yra

1928 m. butų

13.
Virš mano galvos buvo dan

gus, o dangus visados laisvas, 
atviras vėjui ir debesų lauki
mui; po mano kojomis buvo 
kelias, o kelias visuomet lais
vas 
juo vaigščiotų, judintų kojo-j 
mis, žengtų priekyn ir atgal, 
paliktų vieną ir rastų kitą. 
Kelias, matai, numylėtas to, 
kas laisvas: jį reikia pabučiuo
ti pasitinkant ir apraudoti at
sisveikinant.

- jis padarytas. tam, kad

ir Paskale judina ko 
- profesorius! žiuriu:

pa-

Nepriklausomo Chinijos kar
vedžio gen. T. čing Wu žmona, 
kuri šiomis dienomis atvyko j 
Ameriką dalyvauti radio kon
ferencijoje Washingtone.

Ir kada mano kojos pradė
jo judinties ant kelio, aš ma
niau, kad atsitiko stebuklas, 
žiuriu 
jomis
ir tas mažasis tripia jaunomis 
kojomis, skubinasi, painiojasi 
ir staiga bėga:

—Kur?^ '
Bet Paskale šiurkščiai su-
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Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niešti? 
Naudokite 

RuJJTes) 
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

Užlaikymui savo plaukų gražiais
• ir tankiais 

Naudokite

J. V. BARKAUSKAS
FOTOGRAFAS

Pasekmingai 
tra ūki a m e 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam į namus. 
Musų kainos 
priein a m o s. 
Darbo g e r u- 
mas užtikrin

ta? — kviečiame atsilankyt.
4092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m ų 
paveik s I
traukime ūžti 
krina jums Re 
rą darbą.
Be e.vtia pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, pagrabūs, poki 

ir tam panašiai.

W, J, Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1516

Chicago, III.

liūs

S. E. BASINSKI
Advokatas

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg.
& Loan Association

Ofisas Pioneer Realty Co.
Specialiuojames 2-s morgičius

1615 West 51st Si
Tel. Prospect 6694 
Henilock 2100-2101

NATT.TTENO9 Chicago, UI. šeštadienis, Gruod. 31, 1927

Lietuviai Daktarai
Rašo Dr. A. Montvidas »

$10,00 iki $5.00, kurie vienkart 
buvo skaitomi ir metine mokes
tinei. Galvota taipgi atkreipti 
didesnio domesio į vietinius 
musų biznierių ir profesionalų 
reikalus ir tam tikslui laikyti 
mėnesinius susirinkimus ben
dram aptarimui įvairių klausi
mų. Tai paskutinio daugelį įžy
mių biznierių ir profesionalų iš- 
naujo prisidėti prie tos orga
nizacijos, ir ačiū tam šiandien 
priklauso 76 nariai. Bet pro
gramas nebuvo išpildytas. Su
sirinkimai nebuvo laikomi kas 
mėnuo, ir tik du kartu buvo su
sirinkta būrelio narių pagerbi
mui svečių. Vienas tokių sve
čių buvo kumštininkas Jack 
Sharkey (Žukauskas), o kitas

žydas poetas, Urias Katzen- 
Elenbogen. Tai viskas.

Narių tarpe yra tuomi nepa
sitenkinimo, bet tikimais, jog 
ateinančiais metais nauja val-

dyba, kuri bus išrinkta meti
niame susirinkime, laikytame 
tuoj po Naujų Metų, atkreips 
didesnio domesio į vietinius 
reikalus, laikys nuolat susirin
kimus visų marių, ir gal ir pa
čius įstatymus taip pakeis, kad 
šita organizacija loštų musų 
gyvenime tokių rolę kokiai var
das 
bos

Laimingų Naujų Metų visiems musų kostume
riams ir draugams rėmėjams.

BRIDGEPORT CLOTHING CO.
3246-48 So. Halsted St.viii i daktarui yra lengviau pra

dėti praktikų, negu ameriko
nui. J amerikonų naujokų vi
sai menkai kas kreipiasi, nes 
skaito jį “žaliu”, nepatyrusiu. 
Ima apie 10 metų, kol jis už
sidirba žmoniškų gyvenimų. Ži
noma, atsiranda išimčių. Lie-, 
tuviai šiuo žvilgsniu labiau li
berališki, tūli net mano, kad 
naujokas labiau moderniškas, o 
ir anglų kalbos nemokėjimas 
tankiai nuveda pas lietuvį.

Čia noriu pastebėti vienų vi
sos Amerikos inteligentijos ydų 
— tai pastangos greitai pra
sisiekti. Lietuviai nesiskiria. 
Naujokas daktaras, advokatas, 
inžinierius ar kas kitas urnai 
nori įsigyti gerų automobilių, 
gražų namą, brangius rakan
dus, dailiai puoštis, fanaberijo
mis žaisti. Del šitos priežasties 
atsiranda palinkimas prie suk
tybių, nesųžinumo, draustinų 
darbų. Tųli net ir leidimų prak
tikuoti praranda. Kaip sakiau, 
gydytojo profesija nėra pelnin
ga ir šioj turto šalyj piniginių 
fanaberijų jis neturi varinėti.

Lietuviai gydytojai Amerikoj 
per laikus pasižymi savo pa
žangumu ne tik profesijos dar
be, o ir kitose srytytse. Daug 
knygų jie yra parašę įvairiais 
mokslo ir sociologijos klausi
mais: buvę yra laikraščių re
daktoriais; lietuvių laikraščiuo
se niekad nestakuoja daktarų 
straipsnelių. Paskaitos, prakal
bos, draugijų organizavimas vi
suomet rūpėjo ir rupi lietuvių

Vien tik Chicagoj man pa
vyko surasti 32 lietuvius me
dicinos daktarus ir 16 lietuvių 
dentistų. Bandžiau skaitliuoti 
visų kitų kolionijų daktarus ir 
suradau tik 31 medicinos dak
tarą ir 19 dentistų. Mano su
rinktomis skaitlinėmis Ameri
koj lietuviai turi 63 medicinos 
gydytojus ir 31 dantų gydyto
jus. Nėra abejonės, jų yra kiek 

1 daugiau — gal 10, gal 20, vis
gi nedaugiau 120 krūvoj me
dikų ir dentistų. Pastebėtina, 
kad viena Chicago turi apie pu
sę visų lietuvių daktarų, čia 
lietuvių kolionija nors ir skait
linga, vienok visgi negyvena 
ne lik pusė, o ir trečdalis vi
sų Amerikos lietuvių. Taip at
sitiko todėl, kad Chicagoj lie
tuviai turtingesni, kad j čia su
sispietė daugiau lietuvių inte
ligentijos, kad miestas čia kos- 

’ mopolitiškas, mokyklų jame 
daug, augimas jo magiškas, 

>1 tvarka liberatiška.
Didelė didžiuma lietuvių dak- 

! larų yra ateiviai iš Europos, 
vienok nVtoli visi profesijos 

1 mokslą yra baigę Amerikoj. 
Netoli visi ėjo mokslą savo už
darbiu, be jokios paramos. Va
dinasi, jie turėjo ambicijos ir 
rimtumo, todėl nieko stebėtino, 
kad netoli visi lietūviai dakta
rai pasižymi rimtumu, troški
mu ir toliau studijuoti^ supra
timu vargo žmonių ir savo pro
fesijos žinojimu. Yra išimčių, 
bei mažai. Jie ne tėvų verčia- 

! mi mokinosi, o patys troško 
mokslo. Amerikoj 
tuvių daktarų 
ir jie skiriasi 

) amerikonų, nes 
kais lietuviai j 
slą leido lik labai gabius vai
kus. Mat tūrio stokavo ir di- 

i tlžiuma lietuvių iš mokslo juo
kus krėtė, 'liesa, pastaraisiais 
laikais bile pusgalvi vaiką ban
doma mokytu padaryti.

Etikos žvilgsniu, netoli yisi 
I lietuviai gydytojai yra sąžinin
gi. Buvo savu laiku vienas-ki- 
tas bepradedąs “durnius apgau
dinėti”, bet musų laikraštija ir 
veikėjai greitai juos sutvarkė. 
Jeigu dar kas turi svajonių pa
sigarsinti “durniams” esąs ko- 

1 kiu tai stebėtinu daktarių tai 
įtik iš naujokų, kurie yra bai- 
| gę prastesnes mokyklas. Senes- 
i nieji praktikuotajai yra patyrę, 
'kad tik sąžiningumu 
‘dirbti gerą vardą.

Turtais lietuviai 
I negali pasigirti, nes 

---- cinos nė dentisterijos praktika 
nėra pelningos. Kas turtą mėg
sta, tas j daktarus neprivalo ei

ni. Jeigu keliatas lietuvių dak
tarų prasisiekė, tai ne iš prak- 

' tikos, o iš spekuliavimo nuosa
vybėmis ar kuo kitu. Mat nors 
lietuviai pacientai ir ‘teisingi 
ir apmoka už patarnavimą, vie
nok jie naujokai šioj šalyj ir 
neturtingi, todėl brangių apmo
kėjimų nėra. Tie lietuviai dak
tarai, kurie praktikuoja tarp 
kitataučių, irgi tankiausia tik 
tarp darbo žmonių ir smulkių 

'biznierių. Vienok lietuviai dak
tarai, aplamai imant, turi dau
giau darbo ir daugiau uždirba, 
negu didžiuma kitataučių.

Sustojus ateivybei iš I.ietu- 
vos ir Amerikos lietuviams iš- 

i mokus angliškai kalbėti, lietu
viai daktarai verčiami praplė
sti savo praktiką į kitus tau
tas, nes iš lietuvių pacientų tiek 
daug gydytojų negali pragy
venti, ypač kad didelė lietuvių 
dalis kreipiasi į kitų tautų gy- 

! dytojus. Keliatas Chicagos lie- 
J tuvių gydytojų jau ir išsidirbo 
neprastų dirvų tarp*kitataučių, 
čia gimusieji jaunieji lietuviai 
daktarai, kurie ateityj ims
praktikuoti, jau visai mažai
dirvos beras lietuviuose.

Tečiaus dabartiniu laiku dar 
esama skaitlingų lietuvių kolio
nijų, kur nėra nė vieno lietu
vio gydytojo. Vadinasi, vielos 

j dar yra šimtui J kitam lie- 
! i tuvUkų daktaru, j

TieiLia pa.akytą kad lietu-

Turkiškos, Rusiškos 
Sul(urinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Trcatmentai visokių ligų, ruina- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik <ką dabar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
i duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų,

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA 
1657 VV. 45th St. - 
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552

Si---------------------------------- "TT-TiIT •r'/
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Reumatizmas sausgele
Nesikankyklte savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kuro gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO ( OMPOUNH mu
štis lengvai prašalina vfršmi- 
nėfn ligas; mums šiandie dau- 
sęyb< žmonių siunčia padėka-
vones pasveikę. Kaina fiOc. per !| 
pašta LSc. ar <lvi už $1.50.

Knyga: "ŠALTINIS SVEI
KATOS“, augalais gydytis, 
kaina 50 renių.

JUSTIN mus
3259 South Halsted lįtrsvt

4 * HItAčO, ILL._ _dcxxtxzxxxaxtxxxxxxxxx
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Amerikos Lietuvių Preky-
Rumai atatinka. /

—J. J. Hertmanavičius.

Tei. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
756 W. 35 St. 

Kampas Halrted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

Tel. Boulevard 0313
Mrs. N. Žukauskas D.N

Registruota Akušeriai ir 
NaprapatC

3249 S. Morgan St.
4 Patarimas dykai i

Negaišdamas kiekvienam ypatiškai išreikšti 
mano širdingiausius linkėjimus su Naujais Me
tais, šiuomi tariu taip kaip ypatiškai viešiems 
mano prieteliams ir pažįstamiems
Linksmų, Laimingų ir Pasekmingų 1928 Metų!

J. J. BACHUNAS
Tabor Farm

SODUS, MICH. ,

SS

M

SS

IK

Linskmu Naujų Metų Linksmų ir laimingų Naujų Metų s

SS
J^'VO turtingos, linksmos Amerikos, viltis atspindi j 

visų pasaulį. Pasaulio žmonija žiuri j Ameriką 
dėl parodymo kelio, geros valios ir pagalbos.

ARCHER UPHOLSTERING AND 
FURNITURE MFG. CO.

SS

»■

patys
gimusių lie- 

tik keli, vienok 
nuo didžiumos 

anais senais lai-

galima iš-

gydytojai
nė medi-

ja nėra padirbėjusi tiek daug 
Amerikos lietuvių kultūriniame 
kilime, 
jai.

kiek lietuviai gydyto-

The Lith.-American I 
Chamber of 

Commerce
(Amerikos Lietuvių Prekybos 

Rūmai)
A____________

Penki metai sukako lapkri
čio 23, 1927, nuo laiko, kada 
didelis susirinkimas Chicagos 
dėtuvių biznierių ir profesiona
lu priėmė įstatymus Amerikos 

Lietuvių Prekybos Rūmų, ang
liškai pavadintų “Lithuanian- 
American Chamber of Com
merce.

Buvo tai laikas 
stangų išgauti 
Valstijų Amerikos 
pižinimą Lietuvos 
‘de jure”, ir pasitikėjimo, kad,i 
išgavus tokj pripažinimą, susi
darys tamprus ryšiai su nauja 
respublika prekybos ir pramo-Į 
nes dirvoj. Tokiame tai upe

daromų pa- 
iš Jungtinių 
valdžios pri- 
Res publikos

T

Ar jau pasiuntet Jūsų viltį pakeliantį pasveikinimą 

Naujais Metais Jūsų giminėms užsienyj? Postai 
Telegraph kuogreičiausiai persiųs jiems per savo li
nijas pristatymui į laiką. Mums bus malonu pagel
bėt Jums kad galėtumėt Jus jiems pagelbėt.

Pinigai ar kabeliai gali būti persiunčiami per Postai 
Tecgraph ofisus per ištisas Suvienytas Valstijas iį vi
sas dalis............. (Lietuvos) (Lithuania).

• \iy

cabi.es

Postai Telegraph-Cable Company

Visiems musų kostumeriams, pažįstamiems ir drau
gams rėmėjams Laimingų Naujų Metų

John J. Zolp
4559 S. Paulina St.

buvo sustatyti įstatymai, ku- ! 11 t f t .f t ♦ 11 f t f f 11> t f 111 ♦ t ft
riuose organizacijos tikslas 
yra sekančiai apibudintas:

“The Lithuanian-American 
Chamber of Commerce is or- 
ganized for the purpose of; 
establishing eloser commercial 
ėconomical, industrial and pol- 
itical relations betvveen the 
United States and the Repub- 
lic of Lithuania, to defend, pro- 
mote and advance the political 
integrity of Lithuania, and to 
acąuire, preserve and distri- 
bute industrial and commercial 
statisties and Information of 
value betvvcen Lithuania and 
the United States, and vice 
versa, and to present the Lith- 
uanian situation in its p rope r r?! 
light to the American people?.

Eidama nurodytu taku ši or- 
ganįzacija nemažai pasidarbavo įy 
išgavimui pripažinimo Lietuvos įy 
Respublikos, bet kai 
tikslas tapo atsiektas,
sirode, kad tolimesni tikslai— 
užmezgimas ekonominių, pre
kybinių santikių su Lietuva— 
nėra dar pribrendę pasiekimui. 
Tos priežasties dėlei veiklu
mas šios organizacijos apsisto
jo, ir 1926 metais ir kaip ir
pakriko. Palaikymui jos gyvy- Jį* 
bes metinis pereitų motų susi- jį? 
rinkimas sumažino d i liepom L » 
1927, išauginę mokest) nuo

tas 
pa-

4140 Archer Avė.
Jos. Kaizokaitis, Prop.

SS

1- M

ši Organizaci- 
reikalus at-

Su ateinančiais Naujais Metais 
ja da <sykj pasižada atlikinėti savo 
sakančiai ir užganėdinančiai patarnauti savo 
kostumeriams. Tiems, kurie jau užtektinai pa
žysta mumis ir kitiems tūkstančiams lietuvių 
Chicagoj, su kuriais mes tikimos susipažinti 
sekamais metais, linkime LINKSMŲ IK PA
SEKMINGŲ 1SJAUJŲ METŲ!

BRIGHTON
.«i

ss
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SS
SS

Coal and Building Mateliai Co
3701 S. Maplewood Avė.

Phone Virgiui# 1050
“Nei vienas orderis noru perdidelis prie musų prisirengimo: 

Nei vienas orderis nėra permužus dėl musų užganėdinimo”

SS
SS 
SS 
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Laimingų Naujų Metų visiems 
musų draugams, pažystamiems ir 

j visiems lietuviams kurie prisidėjo f
prie ištobulinimo musų Įstaigos.

JOS. F. BUDRIK (INC.)
3417-21 South Halsted Street

Chicago, III. Tel. Boulevard 4705
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SVEIKINAME
su w

NAUJAIS 
METAIS

.w
Si
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£>avo rėmėjus, draugus, pažystamus ir apskritai 
visus lietuvius, su NAUJAIS 1928 METAIS, linkėda
mi visiems smagiai pasilinksminus per Naujų Metų 
Šventę, 1928 metais įsigyti nejudinamo turto, nuosa
vybės, kurios mes turime daugybę pasirinkimui. Grei
tai parduot, mainytį ar .pirkt namus, biznius, lotus, 
farmas. Esam visados prisirengę patarnaut teisin
gai, nes mano vardas brangesnis už dolerius. Todėl 
atsikreipę į musų real estate, su bile kokiu reikalu, 
visados gausite sąžiniškų ir greitą patarnavimą 1928 
nfptais pas Charlį K. Valaiti & Co. I ai gyvuoja 
NAUJI 19’28 METAI! Lai gyvuoja Lietuva! Lai 
stiprėja draugingumas tarpe Amerikos lietuvių ir

CHARLES K. VALAITI & CO. ■
3404 So. Morgan St, Tel. Yards 1571

GARSINĖMS “NAUJIENOSE”

Sši

M

SS
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cabi.es
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Linkime Visiems Musų Kostumeriams, Pacientams ir Draugams

JOHN KUCHINSKAS
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Telefonas (Janai 2552

SS
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Telephone Hemlock 0795

Benosius Drug Store
Not Ine.

BENOSIUS, «. Ph.

2557 W. 69th St.
CHICAGO, ILL.

Mes paimam orderius ir dastatom I 
* , Phone Prospect 2415
__ B1

Marųuette Malt and j
g Variety Store |

JOHN J. KAMINSKAS, Prop. j| 
K 2555 W. 63rd St. j

Phone Hemlock 8099 
Kontraktoriai-Budavotojai

W. H. Kelps & Co
Real Estate

liendos, Paskola, Apdi'auda.

2419 West 69th Street SS

Hemlock 0800 Notary Public

Z. S. Mickevice & Co.
REAL ESTATE

. . ._______________

Belskis and Rakštis g
SS Registered Pharmacists ŠS
S SH 2425 W. Marquette Road k>S M
M Phone Republic 8222 M
SS A. Belskis R. Ph. J. P. Rakštis R.Ph.

Phone Lafayette 0057Phone Lafayette 5107Phone Prospect 2102

Rozenski-Lemont 
and Co.

Real Estate
Investmentai-Paskola-Apdrauda

6312 S. Western Avė.

SS
SS 
SS
SS
SS 
SS
SS

.____ .„ „ SS

B Campbell Lietuvių

F. G. Lucas & Co.
Frank Mickas

Real Estate Geras KostumfcriSkas Siuvėjas 
Valau, dažah, prosinu ir taisau.

2505 West 63rd Street
CHICAGO, ILL. 9 14108 Archer Avenue 4146 Archer Avenue

•Sf

M r.

Wolf Furniture 
House

Tel. Lafayette 6239

4211 Archer Avė.

Cor. Sac ramento
John Williams Sales Manager

Tol. Lafaypttc 3853

SS
SS

Draus Furniture & 
Hardware Co.

4270—72 Archer Avė. 
f 
CHICAGO

Kvietkininkas
Visokios kvietkos, 

geriausios

2458 W. 47 St.
Phone Virginia 1143'

SS
SS

Phone Lafayette 8743

New City Shade
Works

Factory and Office: 
2447 West 47th Street 

Near Western Avė.
RADIOS, WINDOW SHADES, 

& SCREENS
&

Mrs. Wroclauska Tel. Lafayette 2321-2322

CLOAK STORE

2442 W. 47th St.

Tel. Lafayette 1108

£
John J. Lipski & 

Company >
Real Estate Brokers

General Hardware 
Supplies & Electric 

Contractor

4650 South Western Avė.

B
S

H.

3016 W. 47th St.
Chicago, 111.

L. DOMBROWSK1, Prop. 
Tel. Lafayette 5197

Telephone Republic 7696

Dr. A. R. Lauraitis
DENTIST

•8
I!

2123 West Marųucttc Road

South-East corner Arteslan Avė. 
X-Ray Laboratory

Phone Lafayette 2927

Ragan Bros.
HARDWARE

BUILDERS’ SUPPLIES 
Maleva, Alyva, Stiklai

2547 West 47th St.

Office Phone Lafayette 5820

Į. Dr. K. Draugelis
ŠŠĮ DENTIST

4193 Archer Avenue

S; P. Conrad StudioS 1
3130 So. Halsted Street

Jg Linksmu Kalėdų visiems Sį 
k- W
S kostumeriams k;

SS
SS 
8

SS
SS

SS
SS
SS

Dr. T. L. Bradel
Gydytojas ir chirurgas

Ofisas ir rezidencija

2600 W, 47th Street
Phone Lafayette 1580

| Mr. and Mrs. G. L 

į BurbaiBurbai
• Phone Victory 2477

M 3214 So. Halsted Street 
Chicago, III.

SS
SS

SS

Phone Republic 6053 
•ANTANAS VlšNIAUSKAS

Marųuette Auto
Supply

Tires, Batteries, and 
Radios

7017 S. Western Avė.
Call us for Tire & Radio Troubles*

g W. J. Stankūno 
I Studija E

| 3315 So. Halsted Street B

HSS
SS

Telefonas Yards 1516 
CHICAGO, ILL.

International Invest- Si Little Star Hat 
ment Corporation SS

SS
CIeaners & Dyers

2-ri ir 3-ti niorgičiai

3804 So. Kedzie Avė
KAPITALAS $500,000 

Tel. Lafayette 6738—6716

<

Si
3328 S. Halsted St.

S. D. Telser
Formcrly Hankan Jewclry Co.

Diamond and Jewelry .
SS 
Si 
M 
SS 
SS

2205 W. 22nd Street 
Near Ijeavitt

Cash or easy Payments

Bes. Telephone Englewood 58-10
“ Victory 6359

Jg. K
Frederick Bros. 1 V. M. Stulpinas g

3255 So. Halsted St. i811 Wesl 37th St.

Tel. Boulevard 0170

Paul Leases

3427 S. Halsted St.

SS

Office Boulevard 7042' Įg*

Dr. C. Z. Vezelis :9
LIETUVIS DENT1STAS »•;

ss
ss

Boulevard 2538
CHICAGO SS

TeKVictory 6122
Chicago, UI.

4645 So. Ashland Avė. SS
Ant Zaleskio 'Aptiekos 

CHICAGO, ILL. J8h

Tebūnie Sutikimas, Draugingumas ir Vienybė Tarp Žmonių Dabar ir Ateity



PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Ad tnajorem Lenini glo- kai" i,sai strazdui netiki".
riam arba Lietuvišku | l,a"donas biznierius, parda- 

fanatikų tipai 1 vin{ja vlsko ,K> biski ir “Viln|

Susipažinkite su mūsiškiais
bolševiku spešelninkų sumul- 
kintais tipais, štai maž daug 
Keli, su kuriais teko turėti rei
kalai visokiais reikalais. Štai 
Jonas, paprastas darbininkas, 
pirmiau* dar nieko7 sau žmo
gus, o dabar jisai šitaip man 
kalbėjo: “žinai ką, Grigaitis 
yra priežastis visu musu var
gų. visų nelaimių sviete... Kad 
Grigaitis mirtų, tai, anot drau
go Kvailonio, visas svietas 
tuojaus įtikėtų i Leniną ir vi
sur bolševizmas užviešpatau
tų”. Paskfii jisai nusivalė no
sį raudona skepetaite ir dai-l 
ntiodamas “komunizmas jau
gyvuoja” pradėjo munšainą 
naikinti, ir galų gale užsnūdo 
užpakaly grosernės įtaisytam 
::liune, kurį runija geras drau

gas bolševikas, o tenais esanti 
paiideriuota draug’ė tuojaus 
griebėsi jo kišenius valyti.

štai draugė Ona, kuri visam 
svietui Į akis šoka ir spyeius 
moterims rėžia, o vyrams pli
kus kojas rodinėja. Jinai .savo 
laiku turėjo pusėtiną galvą ir 
dar neblogų smagurių, o dabar 
jinai man šitaip užgiedojo: 
“Matai, aš jau sakiau, kad mo
teris tiktai bolševizme gali bū
ti laimingi? ne kitaip, bet tas 
Grigaitis mus moteris smaugia i 
ir trukdo vis> musų veikimą, o 
visi kiti tai jo klauso. Tikrai 
sakau, kad Grigaitis sdardė 
musų moterų progresisčių or
ganizaciją... Jisai viso ko prie
žastis. Kad kas nors jį nužu
dytų, tai bolševizmas tikrai 
ant rytojausi užviešpatautų, o 
M’ashingtonel tuojaus raudona 
vėliava plevėsuotų”. Jinai pas
kui man mirktelėjo, prikišo prie 
mano supuvusių dantų savo 
pentuotas lupas ir jau aš vos- 
ne-vos išsilaukiau nuo prisira
šymo prie bolšejvikų sosaidės, 
ale jos vyras pasipainiojo, tai 
mudviem viską sugadino, kad; 
jį paibelis kur nutrenktų.. Aš 
jums stačiai sakau, kad šita 
moteris gali nuvimptnti kiek
vieną vyrą į bolševikų abazą: 
jinai gabi organizatorė ir dar 
gailesnė prietelka.

Štai Pyteris, jisai buvo žmo
gus, bet dabar jau bolševikas. 
Viskas butų gerai, bet dievulis 
ėmė ir sumaišė jam razumėlj, 
o šiaip tai nėr ko pykti. Jisai 
karštas Lenino vieros išpažin
tojas. Paskutiniu laiku jisai 
truputėlį perdaug naminėlės 
ėmė, tai už tai jisai pradėjo 
šventuosius matyti. Jisai guli 
savo dortinam bedruimy ir vis 
sau vienas šitaip šneka: “Leni
ne, drauge Lenine, ateik iš 
dangaus ir nužudyk visus lietu
viškus buržujus ir padaužas, 
atsiųsk mums pulką raudonų 
angelų ir nuklynyk visą Chi-
cagą. Aš matau, kad tu drauge, 
Lenine, jau ateini... Tiktai ne
užmiršk lietuviškų buržujų ir, skylę
Grigaičio, ir Montvido, ir Ka
raliaus—šluok juos šalin, kirsk 
jų galvas...“ Atėjo |>oliemonas 
ir šitą draugą išsivežė bala ži
no kur, o jisai paskui vis dar 
kalbėjo maldas savo patronui 
Leninui.

O štai dar Džianas. Jisai tu
ri ilgus plaukus, didelę kuprą 
ir plačią burną. Lietuviškam 
restaurane,' kai jisai zupę val
go, tai pasidaro tikrą muzika 
geresnės ir Kremliuje negirdė
ti, broli, šitas sutvėrimas ge
ria rusišką vodką ir rašinėja 
straipsnius. Jo filozofija šit 
kokia: “Grigaitis sutvėrė jo 
kuprą ir nunakino visą bolše
vikų partiją ir paliepė čainiu- 
kams bolševikus Šaudyti, o
Montvidą tai reikia tikrai su- Subjektas: — Bet aš, ponas 
ėst. Graičunas'geras kol SLA. policiste, visai ir nenoriu vaik- 
šmeižia, o Karalius no good, ščioti, aš noriu nusiskandinti.

skaito. Jisai priglaudžia visus 
bolševikų senbernius ir jų ki
šenius išklynija. Jo nuomonė 
šitokį: “Mums reikia nulin- 
čiuot Grigaitį ir “Naujienas“ 
sunaikint, tai viskas bus gerai/ 
o kitaip tai eisime biesas dilioj 
kur. Kaip bus, kaip nebus, ale 
bendras fibntas reikia sutver
ti: tada surinksime višas sen
merges ir galėsime misijas sto
ro užpakaly laikyti“. Paskui 
jis išėjo barzdos skustis ir dau
giau negirdėjau ką pasakė.

Tiktai keturi kostumeriai jam 
šČyrai pritarė ir visi nusipirko 
po snapsą. — P-pa.

Kalėdoms praėjuš
Žodis \alė<los yra labai leng

va ištarti, bet ne visiems leng
vas jas praleisti. Daug žmo
nių laukia Kalėdų ir jiems nu
sibosta jų belaukiant, o kai su
laukia,, tai kai kuriems tikra
Dievo rūstybė, kol praleidžia.

Ne vienas praleidęs Kalėdas 
čiupinėjasi galva. Vienas ran
da galvoj dvi skyles, kitas tris, 
o trečias dvi dideles ir vieną 
mažesnę. Ot tai jums ir lau- 
kimasKalėdų. Vieni sako: “Ali 
right, aš per naujus metus at
silyginsiu“. O kitas sako: “Well, 
Kalėdos yra Kristaus gimimas, 
o Kristus ne tiek turėjo ronų. 
Na, o man tos kelios skylutes 
galvoj,—tai kaip šiaudai: už- 
gys, plaukai užžels ir vėl lauk
siu Kalėdų“.

Tiesą kalbant, kuomet žmo
gus nori turėt gerus laikus, tai 
nieko tokio, jei ir prisieina tru
putį nukentėti. Duokim sau, 
nuėjai kur i stubą, gavai kelis 
stiklelius įmest už dantų, o dar 
gaspadinei pasisukus prisitai
kai j šoną įgnybt, na, ir jei
gu gaspadorius, ar burdingie- 
rius iš pavydo užmeta porą 
kartų pokerį ant galvos, tai vis
gi prieš gerus' laikus tik nie
kis. Duokim sau, jeigu niekur 
pirštų negavęs prikišti, o jau 
pokeris užkristų ant galvos, 
tuomet, žinoma, būt pikta ir 
Kalėdos būt nuo good. Bet ką- 
gi darysi. Mat, toki mada. Po 
Kalėdų kiekvienas ką nors čiu
pinėjo: biznieriai pinigus, kos
tumeriai tuščius kišenius; tie, 
kurie baliavojo, tai vienas gal
vą, kitas nosį, o trečias kit-ką, 
ir—visi čiupinėjasi, visi bizi 
panašiai, kaip prieš Kalėdas.

Aš po Kalėdų sutikau du 
nelaimingu draugu,—vienas tu
rėjo galvoj skylę, tartum var
nos pralestą, o antras turėjo 
ant galvos guzą pusėtino saizo. 
Na, ir paklausiau, kuris jųdvie
jų laimingesnis, ar su guzu, ar 
su skyle ? Skylėtasis sako: 
“Aš nemainyčiau ant guzo, nes 
skylė visvien lošia svarbesnę 
rolę, negu guzas“. O gužuotą
sis didžiuojasi, sako: “Guzas iš
kilo ir vėl pranyks, o tau per 

išvarvėjo daug rašalo. 
Juk nesupilsi jį dabar atgal”.

Tai matot^kokių Kalėdų kai 
kurie žmonės susilaukė.

—Pustapėdis.

Redakcijoj.
Poetas: — Aš atnešiau Tam

stoms savo eiles. Ar nemalonė- 
tumet jas peržiūrėti ir išspau
sdinti.

Redaktorius: — Dėkui, bet 
dabar toks šiltas oras, kad 
mes senai pečių nebekurenam.

♦ ♦ * ♦

Policistas (subjektui, norė
jusiam eiti per ledą):

—Negalima! Grįžk atgal! ši
toje vietoje įsakyta nevaikš
čioti.

jį upiny«

|T.| Kad mažai ką išmany
čiau, kad neimčiau savo gry
čioj. lai gal nieko nekalbėčiau, 
bei dabar, mano piliečiai, pa
sakysiu jums teisybę, tad skai
tykit įsikibę. Po lietaus ir gi
laus purvo, šoko žiema kaip 
iš urvo: vieną diedą purvą my
nėm, o jau kitą gruodį try
nėm. Sniegą vertė, vėjas putė, 
kas galėtų gryčioj būti? Pasi
kinkęs šauną žirgą, žėriu savo, 
net sniegas mirga. O sesuo 
Marė pikčiurna, neužčiaupia pla
čiu burną: “Rogių kelias pa
togiausias ir vestuvėms malo
niausias; lu, štiveli, nežiopso- 
ki, man vestuves riktuvoki“. 
Riktavot lai riklavoti! Bet ar 
gal kas dovanoti, kad tiek' krai
čio pažadėta j taip menką Ma
rei vietą: pas jaunikį svirnai 
dyki, tvartai justumą bagoti, 
rodos tyčia išmazgoti; kluone 
varnų pulkas tupi, o jaunikiui 
tiktai rupi — įsigerti, paulio- 
ti, gražią mergšę pabučiuoti. 
Bet jau ką gi padarysi, negu 
žadėjęs atsakysi. Nori Marė — 
tegul teka, bet po to — pa
baigsiu šneką. Tris dienas tik 
virem kepūm, suolus >plovem, 
sienas lepeni, alaus savo ir 
pirktinio priiydenom daug sta
tinių. Anapso pirkom net sta
tinę, nors jaunikis pirkt ir^ gy
nė: pats nupirkti pažadėjo, bet 
smulkiu vis neturėjo. Vienu 
žodžiu, pasakyti, dirbom taip, 
kad padaryti vestuves kuo triuk
šmingiausias ir apylinkėj pui
kiausias. Kas tai tokio prieš 
adventą, kai užšalo upė Ven
ta, žmonių gryčion mus priėjo 
na ir triukšmas prasidėjo. Jau
ni seni pasipuošę, uoliai gerti 
pasiruošę, tik prie stalo visi 
brukus, geria valgo, mitriai su
kas. Marė mano su jaunikiu 
ir greta su piršliu plikiu gale 
stalo atsisėdus, trupučiuką su

sigėdus nori verkiančią nuduo
ti. bet vėl ima tuoj šypsotis. 
O jaunasis, kaip sustingęs, dryb
so vietoj sau sutingęs, smak
rą spiria jam kalniečius, šun
ta kupra atsigėrus, rengias, ro
dos, tuoj susnųsti arba giliai 
atsidusti. Piršlio akys kaip sa
gutės: sėdi kampe pasipūtęs, 
naują švarką užsidėjęs, lyg kad 
niekad/nekrutėjęs. Liežuviu ta
čiau vis mala ir kumščiu dau
žo Į stalą, alaus šalto reikalau
ja ir dėl šliubo nerimauja; o 
piršle — teta Agnieška — vis 
aplinkui kažko ieško; tai tau
relę rankon stveria, tai vėl alų 
šaltą geria. Jai, matyli, juos
muo spaudžia, nes dažnai al
kūnes glaudžia prie plačios sa
vo krutinės, net buvau aš nu
siminęs, kad ko gero ne su
sprogtų, lyg priputus maisto 
vogto. Svęčiai buriąs apie sta
lą ir vis spaudžias į tą galą, 
kur jauni 'ir piršlė stora, lyg 
stipriausia muro1 tvora, piršlį 
kampe atitverė, nes juk tas jau 
pasigėrė, 'ries durim kampe su
stoję, triubom lupas pažaboję, 
muzikantai uoliai grojo ir nau
jų svečių dabojo. Kai tik nau
jas duris vėrė tuoj jam mar
šą uoliai žėrė ir j didelę ke
purę pilas litai kaip ' prakiu
rę, nes tik kas naujas įžengia 

tuoj kepurę ranka dengia.
* Kai sugrįžo iš bažnyčios, — 

triukšmas kilo mano gryčioj 
nepalyginti didesnis ir kur kas 
daugiau linksmesnis. Svečiai 
valgį vis dorojo, muzikantai 
uoliai grojo, o alaus naujas 
stalines vis ritau aš nusiminęs. 
Vieni valgė, kiti šoko, o tre
ti visai prinoko ligi galo 
nusigėrę snaudė sapnan pasi
nėrę. Teta Ona — raikė duo
ną, bet to darbo neatlikus, lyg 
mergiotė ta išdykus, dėdę Bal
trą apkabino'ir išversti vįs mė
gino. Dėdė Baltrus plikę šluo
stė ir vis Onai sprandą uostė, 
lyg tabako ten pribėrė, ar ka
rolius kakton vėrė, žiuriu vėl 
— teta Agota, trupučiuką ką 
kuprota, pasikaišius andaroką 
linksmai, pleškina kazoką. Pir
šlys šoka su jaunąja, o jauna
sis lauk išėjo ir į tvorą pasi
rėmęs kuo gražiausiai išsivė- 
męs, nurėpliojo vos į tvartą pas 
arkliuką savo sartą. Ten per 

naktį .iir miegojo, nors visur 
jo i »• ieSkojo, n.»f» jaunoji j»n- 

sigfilo. Tik j rytu vargšu rado. 
x P 12-19
Buvo mane, kad pabėgo arba 
mirė kur po sniegu.

Tris dienas taip uliavojom 
ir ketvirtą tik sustojom, nes 
jau valgio nebeliko. O sėdėt už 
stalo dyko .nieks nenori ir be
moka; kad ir tie, ką smarkiai 
šoka, visgi taikos ką praryti 
arba gerti pamėgyti. 
namuose vienas, 
vis per 
gę man 
si vest i.

Palikau 
tad galvoju 

dienas, kaip čia drau
sti rasti ir į gryčią at- 

štivas.

Gyvenimo nuotrupos
Surinko Bronius Buiša.

Aforizmas.
Juo ilgiau svetys ieško savo 

piniginėje, tuo mažiau jis duos 
“ant arbatos.“

Logiškai.
žmona:* Klausyk, jei nųri 

kalbėti, tai geriau jau tylėk!
| Išsirinkimui.

Pardavėju: — siūlo kaunie
čiui kalendorius. %

—Rinkis, mielasis! šitame 
daugiau šventadienių, o šitame 
daugiau giedrių dienų.

—Duokš abu! — atsako kai
mietis.

Puikus vaistai.

Dėdė. — Tu, Jonai, mediciną 
studijuoji?*

Sūnėnas:— Taip, dėde!
Dėdė:--- Ar nežinai kartais 

gerų vaistų sustiprinimui at
minties?

Sūnėnas: -- Žinau, dėduk! 
Paskolink man penkiasdešimts 
litų porai dienų ir jus amžinai 
apie juos atminsite.

Siuvėjas-kreditorius šimtąjį 
kartą ateina pinigų už pasiutas 
kelines.

—Ko reikia? — šiurkčiai už
klausia tarnas.

-Poną norėčiau matyt.
—Ponas miega.
—Miega? Vis dar miegą? 

Antrą mėnesį einu, o jis vis 
miega! Na, ir te sau miega, o 
tu man grąžink kelnes; jeigu 
jis vis miega, tai reiškia jis jo
mis nevelka.

JAU PO VISKAM

pinigai

kitais metais bus* kitos Kalėdos 
Ar busi prisirengęs prie jų?

Tuoj prisidėk ir turėk SAU 
pinig-ų kitų metų Ifelėdoms

šiandie mes savo Christmas Savings 
Kliube narių turime daugiau, negu 

bile kada pirma.
Kodėl ?

CENTRAPSTBANK

BANK

NAUJIENOS, Chicago, Hl. '—-- ..................................................... . .........—-- ----
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Naujųr Linksmų ir laimingų
Metų visiems kostumeriams, 
draugams ir pažįstamiems lin
ki

Marųuette Vuriety Store
B. Sanauskas ' z » •

2449 W. zG9 St.

\ ' šeštadienis, Gruod. 3*1, 1927

La įmingu Naujų Metų visiems musų kosi mYieriams it* 
draugams

A. I KAREIVA & SON
į HARmVARF.

-J4537 So. Wood Street, Chicago, III. 
iroo rori o o o to toto 
gO tttt lt 11 i į I ė 11 tt 11 tOO 

J Visiems musų kostumeriams ir draugams
<< Laimingų Naujų Metų m
LL f

* A. R. JUNIEVICZ S
* 3317 So. Halsted St. 3
tOitOO O O O O oo o o*

Linksmų ir Laimingų Nau
jų Metų visiems savo kos
tumeriams ir draugams ve
lija

BRIGHTON PARK

LAIMINCtŲ naujų metų 
VISIEMS KOSTUMERIAMS

PETER BARSKIS
Furniture House

The Home of Fine Furniture

.1748-50 West 47th St.CHICAGO, ILL.

Du Kliubai/Vienijasi: Lie
tuvių Laisvės Kliubas ir 
Keistučio Kliubas.

Lietuvių Laisves Kliubo suJ 
sirinkimas įvyks sykiu su Keis
tučio Kliubu, McKinley Park 
svetainėj, 39 St. and Western 
Avė., 1 vai. po pietų, nedalioj/ 
sausio 1, 1928.

Kiekvienas Laisvės Kliubo 
narys privalo būtinai atsilanky
ti į šį susirinkimą, nes visi bus 
prirašyti prie Keistučio Kliubo.

< Valdyba.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

CUNARD LINIJA LIETUVON'
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

j Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria Aquitania Mauretania 

o paskui saužemiu į Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai j 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, abeju varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės j abu galų iš

CUNARD LINE

New Yorko į Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val- 
gris, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba rą
žykite tiesiai pas:
346 N. Michiuan Avė., Chicago

--------------------------

PINIGAI GREIT NUSIUNČIAMI Į LIE
TUVĮ IR KITAS EUROPOS ŠALIS 
Kalėdoms ir Naujiems Metams

Musų 1928 Kalėdų Kliubas jau atdaras dabar!
Trys tūkstančiai žmpnių šį metą gaus Kalėdoms 

• čekius. Nariai musų kalėdinio kliubo yra užtikrin
ti, kad turės užtektinai pirkinių.

Kas tik atidarys sąskaitą kalėdinę ar paprastą nuo 
$2 ar'daugiau terpe lapkričio 15, 1927 ir sausio 16, 
1928 gaus dovanų.

J

South West Trust & Savings Bank
35th Street, Archer ir Hoyne Avės., Chicago 
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I 1110 West 35th Street, m

i A State Benk A Clearing Houae Bank


