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Callao, zPeru, gr. 9. Vyras ir 
žmona užmušti dinamitui spro
gus kišenių j, kai žmona bandė 
jį iš vyro atimti.

Nukrito 14 aukštų 
užsidegė cigarą

Wisconsin apgynė 
spaudos j a i s v ę

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Nėra kito autoriteto

J d. Vyriau- 
atimti vigus 

Suvaržytas 
muštynių į- 
teisė bausti

Meksikos Miestas, gr. 9. Ya- 
qui indijonai iš Bacatete kalnų 
pradėjo užpuldinėti meksikonų 
sėdybas ir vogti gyvulius. Jie 
nuo senai kelia neramumus val
džiai.

‘Tautų S-ga tyli—tekalba
* haltijo valstybės”

Roma, gruod: 9. Antonio Sa- 
landra, buvęs Italijos ministe- 
ris pirmininkas karo laikais, 
mirė sulaukęs 78 metų.

Helsinki, gruod. 9. Suomijos 
legislatura baigia pravesti įsta
tymų, kuriuo įvyks balsavimas 
dėl prohibicijos panaikiniiųo, 
gruodžio 29 ir 30 d.

Bedarbiai Anglijoj 
Vokietijoj .

Meksikos Miestas, gr. 9. Or- 
tis Rubio, Meksikos K preziden
tas, pats sumažino savo algą 25 
nuošimčių, tokiu budu atiduo
damas neturtingiems $8,000.

Valia kreipti ' visuomenės. dėmesį 
j netobulumus

Indijos kongresas žada pradėti 
boikotą

Philadelphia protes 
tuoja

Suomija greit balsuos 
' prohibiciją .

Paryžius, gr. Visų gyventojų. 
Francijoj šiuo tarpu yra 41,- 
884,923. Paryžius turi £,933r 
855 gyventojus. Nuo 1926 me
tų Franci još gyventojų užaugo 
ant 1,091,076.

Francija turi 41,834 gy 
ventojus .

76 metų gavo 2 metus 
už degtinę

Japonai rengiasi 
išvaryt kiniečius 

iš Mandžurijos

Mirė Italijos ekspremje
ras Salandra

Griežtą Dekretą Prieš 
Hitleristus Paskelbė

kiam prezidentas 
į”! j j automobilius

nutarė paskelbti karą 
WMCA taip YMCA, kurių 
rius pradėta steigti.

Wyoming studentų 
streikas

Karlam byla jury ran 
\ koše

Washington gr. 9. Hooveris 
paprašė kongreso leisti $200,- 
000,000 veteranų kompensacijai 
išmokėti.

Tautų Sąjunga dar neišsiskirs 
. čiuei

Helsinki, Suomija, gr. 9. Sei
mas. priėmė įstatymą, kuriuo 
numažinama algos visiems val- 
dininkams, nevedtįsiems ligi 10 
ir vedusiems ligi 5 nuošimčių.

Šimtus milijonų 
naujų mokesnių;

prašo Hooveris
Mokesniai pakeliami nuo p<aja 

mų ir nuosavybių

Kam tenka Amerikos 
turtai

o’Spain, Trinidadas, gr. 
9/ Opozicija prieš divorsų į- 
statymą bandė sukelti milži
nišką demonstraciją, atvežant į 
miestą tuksiančius valstiečių iš 
kaimų, bet valdžia atsisakė 
duoti traukinius tokioms eks
kursijoms.

Meksikos Miestas, gr. 9. Gua- 
dalupe valstijoj susirinkęs ka
talikų kongresas, paminėti 400 
metų sukaktuvėms, kaip tame 
mieste “pasirodė” Marija pana, 

kaip

Paryžius; gruod. 9. Ameri
kos ambasadorius Dawes ii 
Tautų Sąjungos taryba galuti
nai suredagavo rezoliuciją kom
promisui Mandžurijoj pasiekti 
Be kitko bus siunčiama tarp 
tautinė komisija ištirti Mandžu. 
rijos nesantaikos priežastims.

Madison, Wis., gr. 9. Ąukš- 
čiausias Teismas atmetė vieške
lių komisionieriaus Henry G’rėll

Prezidento dekretas iš 46 pus 
lapių

apskustą už “šmeižtus”, kadan
gi laikraštis peikė komisionie
riaus darbą ir pavadino jį “už- 
mušiku”, dėlto, kad į paliktas 
pakelėse duobes gali nuvažiuoti 
ir galą gauti automobilistai.

Teismas dar nutarė, kad 
abejotinuose atvejuose tokius 
kaltinimus reikia skaityti laik
raščio noru iššaukti diskusijas 
ir laisvą kritiką.

London, gruod. 9. Areštavi
mas laukia Pandit Jahavarlal 
Nehru, Indijos nacionalio kon
greso lyderio ir daugelįo kitų 
Indijos vadų dėl prasidėjusios 
boikoto kampanijos prieš Ang-

Cfincinati, grud. 9. CharlėS 
Holbert, 38, nukrito nuo Union 
Trust Building iš 14 aukšto, 
atsistojęs užsidegė cigaretą ir 
palaukė, kol atvažiavo ambu- 
lansas. Jo laimei, jis nukrito 
ant virvių malkos.

Latviai skubina kur
ti Suvienytas Pabal 

tijo Valstybes
“Kuomet jie tvirtina, kad pa

sigriebę galią legalėmis prie
monėmis jie paskui laužys le
galius nuostatus, tai jau nebė
ra legališkumas, ypatingai kuo
met tuo pačiu laiku savo inty
miuose rateliuose jie formu
luoja ir diskusuoja. keršto pla
nus. Prieš tai aš kaip atsako- 
mingas valstybės asmuo, ypa
tingai griežtai atsikreipiu. At
eityje aš pasipriešinsiu visomis 
konstitucijos priemonėmis to
kioms partizantiškoms pastan
goms suskaldyti vokiečių liaudį 
į du priešingus liogerius”.

Ypatingai Brueningas atkrei
pė dėmesį į fašistų pastangas 
varyti propagandą užsieniuose, 
skelbiantis kaip “busimoji val
džia” ir kalbant vokiečių tautos 
vardu.
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Jefferson City, Md/, gr. 9. 
Seniausias Missouri kalinys yra 
C. C. Rathburn, 76, pasodintas 
dviem metams už munšaino vi
rimą.

Berlynas, gr. 9. Vokietijos 
bedarbių lapkr. mėnesio gale 
buvo 5,057,000. Per vieną mė
nesį padaugėjo ant 335,000. — 
Anglijoj dabar yra bedarbių 2,- 
622,027. . '

Philadelphia, Pa., gr. 9. Su 
žibintais ir vėliavomis apie 15,- 
000 mųiią pereitą naktį surengė 
demonstraciją prieš miesto mo
kesnių pakėlimą 35 nuošimčių 
ateinantiems metams.

Konstitucija yra 
aukščiausias val
stybės autoritetas

Salem, Mass., gr. 9. Amerikoj 
turtingiaųąioji mergina, Helen 
Frick, dar gavo $2,500,000 pi
nigais, daugybes brangenybių, 
kailių, automobilių ir didelius 
dvarus Pittsburghe, mirus jos 
motinai, Mrs. Frick, plieno mag
nato, žmonai.

Laramie, T^yo.} $. „Uni
versiteto prezidentai* pagrasino 
pašaukti kariuomenę/suvaldyti 
streikuojantiems* stųdęntąnįs, 
kurių virš 1,000 drumsčia; pa
mokas dėlto, kad prezidentas 
laike studentų baliaus pažiūrė
jęs, ką studentai su studentė
mis veikia savo automobiliuose.

Nehru pradeda reikštis kaip 
Mahatma Gandhi konkurentas 
ir .bijomasi, kad prieš' angliš
kas judėjimas pasidarys žy
miai aštresnis.

Lordas Inchape, turtingas 
anglų komersantas ir pramoni
ninkas Indijoj vakar padarė 
pranešimą Anglijos atstovų rū
mams, pranašaudamas tamsią 
Anglijos ateitį Indijoj.

Indijos kongresai rengia boi
kotą visoms anglų prekėms ir 
kompanijoms jei tose kompa
nijose 75 nuošimčius kapitalo 
neturės patys inddsai ir jei jų 
direktorių ‘ sąstate nebus 66 
nuošimčių indusų.

Naujoji anglų politika gresia 
būti griežtai represyvi. Lordas 
Irwin, buvęs-karalius Indijai 
pareiškė, kad su represijomis 
nieko nebus atsiekta.

Meksikos Indijonai 
riauja
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Anglija rengiasi 
areštuoti visus

Indijos lyderius

litiniai mitingai uždrausti ligi 
ateinančio sausio 
sybė įgaliojama 
ugninius ginklus, 
vartojimas įvairių 
raukiu. Suteikta
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Chicago. Paukščių parodoj buvo'rodoma japoniška višta, 
kuri turi nepaprastaf il&įį uodegą1.

Washington, gruod. 9. Pakel
tus mokesnius ir naują vidaus 
paskolą kaip neišvengiamas 
priemones pagelbėti valdžiai 
krizini nugalėti pasiūlė prezi
dentas Hooveris savo adrese 
kongresui. Sykiu su tuo. išėjo 
iždo sekretoriuj Mellon, reika
laudamas drastiško pakilimo 
mokesnių nuo pajamų, korpora
cijų, nuosavybės ir kitokių tur
tų šaltinių.
Virš bilijono paskola reikalinga

Prezidentas pareiškė, kad bus 
reikalinga sukelti naujų taksų 
sumoje $920,000,000 ir naujos 
vidaus paskolos sumoje $1,320,- 
000,000; gi Melionas ragino 
grįžti prie 1924 metų pajamų 
mokesnių įstatymo, kuriuo bu
vo imama nuo 2 ligi 40 nuošim
čių mokesnio nud pajamų, iš
skiriant $2,500 vedusllj asmenų 
pajamų ir $1,000 pajamų me
tams nevedusių.

Sulig 1924 metų įstatymo 
pajamų taksų mokėjo po 2 nuo
šimčiu nuo $4,000 metams ir li
gi 40 nuošimčių nuo viršaus 
$500,000 metams. Taip pat ta
me įstatyme yra aukštesni mo- 
kesniai nuo nuosavybės (es- 
tate), korporacijų mokesniai po 
pustrylikto nuošimčio, palaikų 
mokesniai nuo 1 ligi 40 nuo
šimčių, didesni tabako, admisi- 
jos, automobilių, štampų ir ka- 
pital stock mokesniai.

Mount Sterling,. gr. 9. Ken- 
tucky mainerių byloj, organi
zatoriaus Jonės likimas perduo
tas į jury rankas. Jury turės 
nubalsuoti arba, kad Jonės yra 
kaltas ir turi eiti į elektros kė
dę; arba visam amžiui kalėji- 
man, arba kad Jonės yra Nekal
tas, ir turi būti paleistas.

Shangai, gruod. 9. Kinų ofi- 
cialėmis žiniomis japonų karo 
vadovybė planuoja užimti Chin- 
chow miestą laike dviejų savai
čių ir išvaryti kiniečius lauk iš 
Mandžurijos, visiškai j pietus 
už didžiosios Kinų sienos.

Harbin, gruod. 9. Generolas 
Mah Chan Shan, Heilungkiang 
provincijos armijos vadas gavo 
iš japonų ultimatyvį pasiūlymą, 
arba pasirinkti taiką arba karą; 
pirmame atvejy japonai siūlo 
jam Tsitsihar gubernatoriaus 
vietą, su sąlyga, kad klausytų 
japonų. Gen. Mah atsakė, kad 
jis pasirenka karą bet ne pa
taikavimą japonams.

NAUMEMC1*
The Lithuaniao .Oa/ily News

Enterei as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at ChicagoP BL
\ 1 under the Ac| of Maręh 8, 1879

Berlynas, gruodžio 9. Kanc
leris Brueningas vakar vakarą 
davė atsakymą į Hitlerio fašis
tų provokacijas, paskelbdamas 
per radio visai Vokietijai, kad 
prezidentas Hindenburgas rei
kalui esant paskelbs karo stovį 
respublikos konstitucijai ap
ginti.
Nėna kitų autoriteto be 

stitucijos

Chicagai ir a$elinkei federa- 
tfs oro biuras šiai-dienai pra
našauja:

Daugiausia giedra, nedaug 
permainų temperatūroj ; viduti' 
nis, ne pastovus vėjas.

Vakar temperatūra 86-35.

1739 So. Halsted Street
rtdaru kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
&ventadieniaia nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet

Ttl. Rooseveh 8500.

Fašistai kursto namų karą
“Kuomet nacional-socialistų 

(fašistų) lyderis (Hitleris) tvir
tina, kad jis siekia savo politi
nių tikslų legalėmis priemonė
mis, tuo pačiu tarpu ryškiu 
koAtrastu išsiskiria smurtiški 
tikslai kitų lyderių, kurie ne
mažiau (už Hitlerį) yra atsa- 
komingi ir kurie skatina bepro
tišką naminį karą ir daro sar
matą užsieniams”, pasakė Brue- 
ning.
Fašistai neturi teisės kalbėti 

tautos vardu

Ryga. Elta. Ekonominių sluo
ksnių laikrašty ‘Latvija* Sargs’ 
įdėtas, užsienių reikalų ministe
rijos spaudos šefo dr. Bilmanio 
straipsnis antrašte “Tautų Są
junga tyli—tekalba Pabaltijo 
valstybės”, kuriame svarsto 
ekonominės krizės klausimus. 
Dr. Bilmanis su pasigailėjimu 
konstatuoja, kad Tautų Sąjun
ga tyli nieko nedaro krizei su
švelninti. Pabaltijo valstybės 
turi ieškoti išeities pačios savę 
jėgomis. “Teskamba šūkis, ra
šo dr. Bilmanis, kad Pabaltijo 
valstybių sąjunga nors kartą 
virstų darbu. Atėjo paskutinis 
laikas sušaukti Pabaltijo valsty. 
bių ekonominę konferenciją. 
Dar šiandien ne per vėlu, bet 
ryt jau bus patylomis susitaru
sios didžiosios valstybės. Ne 
veltui važinėja Europos valsty
bės vyrai į Londoną, Paryžių, 
Berlyną, Romą ir Vašingtoną. 
Vyksta skubios derybos, daromi 
planai. Taip pat mes, centra- 
linės Pabaltijo valstybės, dary
sime bendromis pajėgomis savo 
gyvenimą saugesnį.”

Komunistu talka hitleristams ►
šį rytą komunistų laikraštis 

“Rote Fahne” išėjo prieš kanc
lerį Brueningą, apšaukdamas jį 
“ditatoriu” ir atsišaukdamas į 
minias, kad skelbtų visuotiną 
streiką gruodžio 15 dienai, pro
testui prieš “diktatūrą” ir algų 
mažinimą.

Anglijoj bedarbiai auga, 
’ ‘l-. * ■ ■

Londonas, gr. 9. Nors bedar
bių skaičius jau buvo sumažė
jęs/keliais šimtais tūkstančių, 
bet lapkr. 26 d. parodė, kad be
darbių skaičius vėl pradeda au-

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TEVEIKUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNČIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
' / GREITAI IR SAUGIAI.

šioje 
šalyje apart to, kokį nustato 
konstitucija,“ perspėjo kancleris 
respublikos priešus pakeltu bal
su. “Vyriausybe nesvyruos su 
geležine energija užkirsti kelią 
pasikėsinimams atimti iš tautos 
jos įgimtą valią. Ji nepakęs 
jokio kito autoriteto, išskiriant 
konstitucijos autoritetą. Vals
tybės prezidentas ir valstybės 
vyriausybė vienintėliai kontro
liuoja valstybės autoriteto in
strumentus.

Tų instrumentų bus griebtasi 
su nepaliaujamu griežtumu, rei
kalui esant, paskelbiant kariš
kus įstatymus prieš tuos, kurie 
šiomis aukščiausio nervų įtem
pimo valandomis kėsinasi griau
ti konstitucijos autoritetą”.

Tą. adresą kancleris Bruening 
pasakę tuojau po to, kai pre
zidentas Hindenburgas paskelbė 
drastišką dekretą iš 46 pusla
pių ilgiausį koks kada nors bu
vo paskelbtas, numažinant kai
nas, algas ir rentas ir nustatant 
gyvenimo standardus ligi sau
sio 1 d., 1927 metų lygmės.

Turės nusirengti uniformas
Kiek svarbi yra to dekreto 

ekonomiškoji pusė, tiek neina 
žiau yra jo politinė pusė Dek
retas uždraudžia dėvėti visokias 
uniformas, kuriomis vokiečiai 
labai mėgs La fOLSll'oti, rodyda- 

i n i m ų 
skirtumus, kaip tai fašistų-hit- 
leristų rudus marškinius, res
publikonų reichsbanerių unifor- 
-mas plu^gfaurių kariškos or- 
r!W^e#*Wjos^amuniciją ir komu
nistų raudonas skaras. Visi po-
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Indiana Harbor, Ind
SLA. 185 kuopoj J. Tareila 

gavo “0”

Musų kuopos susirinkimas 
įvyko gruodžio 4 d. Susirin
kime buvo nuojųmuojąma 
kandidatai į ^ild. Tarybą. Ka
dangi susirinkimas buvo šauk
tas atvirutėmis, tai narių atsi
lankė skaitlingai.

Reikia pasakyti, kad susi
sukime_ buvo_ leista agitaciia
^Bį^lbej i m u i tinkamumo kan- 
didai^^h^htiTarybą. Na
riai, kuri^^^^mią, gana 
vykusiai kalbėjo ir piršo tin
kamiausius kandidatus į Pild. 
Tarybą. Tai buvo atliktą be 
jokio užgauliojimo ir įžeidi
mo, — gana gražiai.

Pasekmės tokios:

gauti svetainę ir išgarsinti pa
rengimą. Visą tai atsieitų 
apie $10. Tuo tąrpų kuopos 
ižde raudasi ąpie $189. Reiš
kia, surengti upvaikšėiojimą 
nebūtų jokio sunkumo. Na
riai' savo komisijos “pasidar
bavimu” buvQ labai nepaten
kinti. Apsiima žmonės atlik
ti koki darbą, o.pąskui jį nu
meta į šalį. Butų gerai, kad 
kojili.siją nors didiar susipras
tų ir paremtų jubiliejinį ap- 
vaikščiojimą. Geriau vėliau, 
negu niekad.

Renkama kuopos valdyba. 
Pirmininku
Marijonaitis, pinu.-padėjėju J. 
Jusaitis, finansų raštininku ir 
iždininku P. čekais, pro.toko- 
lų raštininku E. Ruzelienė, iž
do globėjais J. Ruzaitis įr A- 
Grižas, organizatorium P. Kąs- 
pariene, maršalka J. šatci.ku

išrenkama J. W.

Gegužis 2; 
į vice-prez. J. (irihius 31, Stri-

. <

tė 20, M. Vinikas 17 ir K. J. 
Semaška į iždininkus Kaz. 
G ūgis 3G, .kinas Tareila 0; į

Pabaigoj nominuojama Pil
domoji Taryba. Į prezidentu^ 
F. Bagocius gavo 23 balsus; į 
vice-prezidentus J. V. Griniuj 
23; j sekretorius M. Vinikas 21

kana?^||kįr J. Januškevičius 
10; į daK^^^- kvotėjus Dr. 
Karalius 30, Dr. Bronušas 6.

Kaip matyti, musų kuopos 
nariiffRiK^jiriko obalsio “sa
vas pds^^ką”, paduodami
daugumą balsų už chicagie- 
čius kandidatus į Pild. Tary
bą. Man atrodo, kad gerai ir 
daro, remdami savo kaimy-

Gugis 19 ir Tareila 4; į iždo 
globėjus S. Bakanas 23, G. 
Stungis 22 ir Januškevičius 1; 
į daktarus kvotėjus Dr. Kara
lius 18 ir Dr. Bronušas 5.

Susirinkimas buvo gana 
tvarkingas ir ramus. Butų ge
rai, kad ir ateityj susirinkimai 
eitų taip sklandžiai.

— Narys.

nominacijas, buvo 
kuopos valdyba se- 
metams. Valdyba

Grand Rapids, Mich
Jš SLA. 69 kuopos susirinkimo

metams

Kolas,

nūs.
Atlikus 

renkama 
kautiems 
išrinkta nauja, išskirus pirmi
ninką, nut. raštininką 
ninką.

Valdyba sekantiems 
tokia;

Pirmininkas Jonas
vice-pirm. S. Klapatauskienė, 
nut. rašt. Ona Valavičicue, 
fin. rašt. A. Turkcvičius, ižd. 
Pr. Remeikis, iždo globėjai 
Anup. Turkcvičius, maršalka 
A. Klapatauskas.

Beje, reikia pastebėti, kad 
kiek man yra žinoma, tai visa 
valdyba ateinantiems metams 
susidaro iš gana veiklių narių 
ir, reikia tikėtis, kad kiekvie
nas savo užduotį atliks gerai, 
o ypač fin. rašt. A. Turkevi- 
ėius. Nors jo vieta yra gana 

f svarbi, bet reikia manyti, kad 
jis savo pareigas atliks tinka
mai, anot jo, jei aš vienas ne
pajėgsiu, tai pasikviesių savo 
motel i į talką. Taip, Antanai, 
bet nepamiršk savo moters 
prirašyti prie SLA., nes musų

Gruodžio. G d. įvyko SLA. 60 
kuopos priešiuetinis susirinki
mas, kuriame liko išrinkta 
kuopos valdyba ir nominuota 
kandidatai į Pildomąją Tary- 
,bą. Žymesnėse kuopos valdy
bos vietose, išėmus pirminin
ką T. Aleksyną, kuris visiškai

ko senieji. Antraeilėms vie
toms išrinkta šeši nauji žmo
nės. Pirmininku lapo išrink
tas J. Vaitkevičius. D. Greičai- 
tis, kuris buvo vice-pirminin- 
ku, atsilaikė. Tačiau, man ro
dosi, jo išrinkimas nėra lega- 
liškas, kadangi jis pats tam 
urėdui kandidatavo ir pats už 
jį paduotus balsus skaitė.

Nominuojant Pildomąją Ta
rybą, balsai kiek pasidalino. 
▼ • 1 a T T • •

būtent, čia Amerikoj gimusių 
ir augusių.

— SLA. 185 Narys.

East Chicago, Ind
.S'A/1. 89 kuopos susirinkimas

Tai didelis apsilei- 
netj į tokį 
atvykti, 
renkamos 
Pirminio-

vo 98 balsus, Bačiunas 14 ir 
Bagocius 1; į iždininkus K. 
Gugis 51, Tareila 53; į sekre
torius M. Vinikas 92, Čekanau
skas 15, Semaška 1 ir Tarei
la 1; iždo globėjų balsai pasi
dalino šitaip: Sekys 52, Januš
kevičius 51, Marcinkevičius 53, 
J. Glaveckas 42, Bakanas 4 ir 
Tareila 1; į daktarus kvotėjus 
Dr. Karalius 55, Dr. Jonikąilis 
45, Stanislovaitis G ir Dr. Kli
mas 1.

kaip matote, balsąvimai bu
vo labai maišyti. Tačiau vie
ną reikia pastebėti, kad gegu- 
žininkai musų kuopoj visai 
nieko nepešė.

Narių, kurie galėjo balsuoti, 
dąlyvąvo 116.

|:‘|IWWHW"" ’rne........... ................
į Tolėjo, o, kati J ęieyęląpdą. [ 
Už Clevelaądp sutikau budus 
žmonių, l^uįię traukė į miestą, 
-r?.-nesimatė Ųk ęinaąčių iš Qle- 
velando. Žinoma, vienas kitas 
paąitaikė,, bet labai mažai/

Tai-tau ir Amerika! Basi 
žmonės traukiu, datboi.i ieškoti,( 
kaip Lietuvoj į Kalvarijos at
laidus. Antrą dieną pasiekau 
M t. Carmel. Niekę naujo, Ne
darbas, matyti,, skaudžiai palie
tė gyventojus, pasiekiau Girard- 
ville, Ąshland, Shenąndoah, Ma- 
hąiaoy City. Tose vietyse savo, 
laiku išgyvenau 23 metus.

lapkričio 5 d. atsikėliau apie 
5, yal. ryto ir pasileidau pas 
bi’ckerius darbo ieškoti-. Su ka
ru galėjau greit pasiekti rei
kiamą vietą. Liępe ateiti dirb
ti. Apžiūrėti kasyklos neleido. 
Ąnt rytojaus, susikolektevęs 
tulpes, jau Stovėjau pas bosą. 
Penžiurėjo mano popierąs ir 
liępe eiti po žeme. Kitam įsa
kė nuvesti į vietą. Nuvykome 
ir laukiame orderio. Apie 8 vai. 
rytę atvedė kitą brolį mainie- 
rį, jau gana senyvą žmogų. Jis 
dulkių ir gazo iščiulptas, kaip 
koris.

Pradėjome dirbti. Dujos ir 
anglių dulkės tiesiog troškina, 
o anglį kirsti reikia, kaip pa
dūkusiam. Atėjo bosas ir sako, 
jog čia reikėsią. dirbti net tri
mis permainomis, kadangi ne
iškasta tiek anglies, kiek rei
kia. Kad darbap sparčiau eitų, 
thi reikalinga įsigyti speciali 
grąžtą, kuris kainuoja nemažai 
dolerių. O pas mus tų dolerių 
kaip tik ir nėra.

Išdirbau trečiadienį ir susi
rinkęs savo tulšes ištraukiau 
namo, palikdamas savo kama- 
rotą. Tegul sau žinosi su to
kiu darbu. Vėl pradėjau darbo 
Žvejoti. Bet kur čia gausi. Bu
vo paskelbta, kad vienoj kasy
kloj prądčs eitj darbą*• Susi
rinku tiesiog minios žmonių. 
Kai kurie pradėjo rųkyti pyp
kes. Atėjo policija ir išvaikė 
visus. Paėmė tik kelis vietinius 
ir tuos, kuriemjs jau Hš kalno 
buvo prižadėtas j dąjd>PS. Kasy
kla išbuvo atidaryta tik ketu
rias dienas ir vėl užsidarė. Mai
nieriai jaučiasi suvilti. Jie tik
rai tikėjosi čia darbo gauti, o 
dabar ir vėl nebežino ko lauk
ti. Kai kurie apleido net kitas 
kasyklas, kur dirbdavo po dvi 
dienas į savaitę.

Minersville kalnuose nedirba 
taip pat, kaip ir Mahanoy City. 
Shenandoah ir Mt. Carmcl kai 
kurie nedirba1 jau per pasku
tinius dvejus metus. Kai ku
rios šeimos jau turi suaugusių 
vaikų, kurie irgi niekur darbo 
negali gauti. Kur tik ne,pasi
suksi, visur vargas ir skurdas. 
Kurie dirba, tai kas menesį tu
ri unijai mokėti vieną dolerį 
specialių mokesnių.

Kiekvienas mainięrys turi tu
rėti kietą kepurę, kuri pada
ryta iš vario. Dėvima ta kepu
rė todėl, kad anglis nepramuš
tų galvą. Reikia būtinai dėvė
ti ir pirštines, nes kitaip ran-

naujienos, in.
...   ——' >.u.lką ""*"
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Chicago. — John Faris Jeįkę, 
milionierius ir filantropisįta^, 
kuris šiomiš dienomis pasimirę. 
Jis buvo 75 metų amžiaus. ' x

Petroit, Mich.

SLA. 89 kuopos susirinki
mas įvyko gruodžio 4 d. Peop-

- les State banko trobesy. Na
rių į susirinkimą atvyko 23, 
nors viso kuopoj yra 35. Kai 
kurie nariai susirinkimų visai

- nelanko.
dimas, kad tingi 
svarbų susirinkimą

Pirmiausiai buvo 
iš narių duoklės, 
kas J. W. Marijonaitis atidarė
susirinkimą, išaiškindamas jo 
svarbą. Skaitoma protokolas 
ir perstatoma naujas narys, 
kuris tuoj tanipa pruntas. če
ką komisijos raportai. SųsL 
vienijimo jubiliejaus paminė
jimui komisija įšduoda sąvo 
raportą. Vienas jos narys pa
sako prakalbą, kad dabar sun
kus laikai ir todėl jokiu bu
die negalima jubiliejinio ap- 
vaikščiojimo rengti. Kitas ko
misijos narys skaito laįąl$% 
nuo 6 apskričio pirmininko 
Stungio. Ląiškc saLęmu, jog 
Apskritys visai dykai guli pa
rūpinti kalbėtojus.

^Vadinasi, kuopai reikalinga

Iš Detroito į anglių kasyklas

Lapkričio. 3 d. palikau De
troite šeimą ir išvykau į ka
syklas, kur buvau išdirbęs 23 
metus. Mat, buvau gavęs žinią, 
kad gal galėsiu gauti darbo. 
Sųsii.tąmpiąu sąvo automobiliu
ką ir pasileidau važiuoti. Ne
spėjau apleisti miestą, kaip ke
lyj sutikau daug žmonių, ku
rie traukė j Detroitą. Kiek to- 
liąu pąvažjąvus, sutikau burįus 
vargšų, kurie traukė į Tolędo. 
Dauguma jų nešėsi bundųliu- 
kus. < ;

Iš Toledo i Clevelandą ir vėl 
tas pat reginys: vietų .traukia

SERGANTIEJI!
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai/ 
apie bile ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
treatmentai isgydy-, 
mui kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, įtrina-* 
rių ir yisų užkre-t 
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali treat
mentai sugrąžini- 

’ mui energijos ų 
stiprumo be laiko 
nustipusiems ir ly- 

< tintai silpniems vy
rams. ‘

Į Sergantys žmones kviečiami ateitį 
>del nemokamų informacijų, kurios 
* bus suteiktos be ' jokių pareigų.
1 Dr. ^oss kainos yra' žemos ir vi-j 
1 sietus prieinamos. {Salinta susibarti dej 
'lengvų išmokėjimų, kad kieltvienarų 
;du9ti progos i^sig/dyti. ,v "į 

DR. KM.ROSS 
y^T^IMAS SPęęiALISTAS 

35 South Dearborn Streit
I * h
i kampas Moųfoc Street, Chicago. 1||{ 
Imkite eleVatorių iki pcųkto augŠto 
Priėmimo kimb. 506 <Je1 vyrų ir 50J 

lįdel moterų. V^ląndos:.|Q a. ųi. ik

Ketvirtaaienis, gr. 10, 4931 
.............. ........... .. ......................... 1 11 . .. —.... ...... ................................ ' :Vr u- 

kąd maįnieripi turi unįją! -
Ęįna. nenoras -šmugeHavijnas 

ir aiurlimis. %iiįjęri«ns Wlis 
liardu.odama dąug pigiau, negu 
kitiems. Tad jie prisiperka an- 
gUęs,.*o paskui ją pardavinėja 
farmeriams arba, krautuvinin- 

(kąms. Tup»budu jie vieną kitą 
centą uždirba. Daug uždirbti 
negalima, nes mainieriai tik toč- 
komis tegali anglis iš kasyklų 
vežtis. Vadinasi, pirkimo kie
kis yra aprube$uotaą.

Aplankiau Gilbertoną. Tai 
jnažas kasyklų jnięstelis. Prieš 
20 metų jis buvo labai gyvas. 
Ant kiekvieno kampo čia buvo 
saliunas. Rietuvių judėjimas 
taip pat > buvo j saliunus susi
metęs, — mainieriai ūždavo per 
naktis. Na, o saliunihmkai iš 
to, žinoma, gerą .biznį darė. 
Singeliai būdavo saljunuose vi
są savo uždarbį palieka. Dabar 
jiems tikra bėda. Priėjo prie 
to, kad kai kurie turi net į 
krūmus kraustytis gyventi. Sup 
si^aja jie ten budelę, susinešą 
skarmalų, — ir gyvena, kaip 
ikokįe pustelninkai. Vieno seno 
pažįstamo paklausiau: “Kodėl 
tu išvarei j krUmus. savo bur- 
dmgicrių?” Tasai atsakė, jog 
nieko-kito jis negalėjęs dary
ti. Tiesa,, sako, aš turiu vietos. 
Bet to neužtenka. Jeigu duodi 
lovą, tai turi duoti ir pavalgy
ti. Paskui reikia duoti ir dra
bužiu, nes nuogą juk nelaiky
si.. Q kai pamato naminelės, tai 
bųrdįngierįų nuo jos neatmu- 
ši. Teid.au jam gulėti su šu- 
idųku Šandęj, bet niekur nieko 
.nebęgaliųia pasidėti. Tad ir tu
rėjau |į išvaryti. Tegul sau ži
nosi: kaip pasiklojo, taip ir iš-! 
miegos. Man juk reikia pirma 
savo šeimos reikalais apsiru- 
fPtetį.

Ot, tąi laikai atėjo, galvoju 
(sąų. >1907 m. mainieriai tik su 
gražiomis, sąlįuąininkcmis ųžda- 
YO, o dabar jiems nąt su šur 
nimjs gųįįjti nebėra vietos. Tais 
ląikais prie tų. sportų su kny
ga arba laikraščiu nei iš tolo 
nebuvo gąlijna prįęiti. Jie bu- 

; tYo. ir(,gudKų^t turtingi, Jr višr 
cka žinojo, nes visą savo išmin
tį iš saliunų sėmė.

Girąrdvilje užėjau į sąliuną. 
, pąžterėti, ' kas ten dedasi. At-

metęs, -

kos Visuomet butų sukruvintoj 
Už elektrikinįų lempų • vartoji
mą kompanija nsuo kįękvįenp 
darbininko ima po penkis cen
tus per dieną.

Jokio darbo pats negąlį sau 
pasirinkti. Negali ir partnęi-io 
gauti tokio, kokį nori. Kokį tau 
bosas parinko, tokiu ir turi; bū
ti patenkintas. Leiberių imti 
irgi negalima. Suvaržymas did
žiausias. Ačiū tapi, nepolihkuo- 
jantįs mainięrys vos gąįi iper 
dieną uždirbti nuo trijų lįgiį ke
turių dolerių. Bėdą ta, kad mu
sų broliai unijų susirinkiniiRs 
nęlanko. J;įe paprastai, toli, gy
vena ir visai nęširupipa tuo, 
kas dedasi unijoj. Todėl yispkie 
airišiai ir velšai, daro, kąs, jięms 
patinka. Bosai jięm& ,dųp4a. ge
resnius darbus, o tk pravedą 
•tokius tarimus,, kokie kompa
nijai yra naudingi-. ' <

Bet aršiausia dalykas yra 
tas, ’kad ,bevedi Vįąur, čia- rei
kia pirkti darbūs. Kaip, sako-? 
ma, netepsi, tai neviažiuosi. Ir 
turi tepti bosui visą laiką, ne^ 
kitaip tuoj neteksi darbo. ' Ir 
taip daroma, nežiūrint į tai,

I ■ 11 VT”

j • VIENA IZ* A d

Dykai ppRA Chitron Kojinių, 
plonyčių ir švelnučių, kiekvienam ’kostumeriui, kuris 
TIKTAI ŠĮ ŠVENČIŲ SEZONĄ pirks pž $5, ar daugiau! J

Kautai ir Dresė^ Dabar yrą Pigesnį . J
Mes parduodąmc kailius—fui’hautus už
Tai puikiausi kailiniai su trijų metų 
garantija

Fashion Cloak Shoppe
3234 South Halsted Street

......

eina vyras, senas bažnytinio 
choro narys. Pasiėmę stiklą 
rdaug ir pantukę kažkokio rau- 
galo. Saliune trys stalai, prie 
kurių Sėdi šv. Jurgio kareiviai, 
-t. y. parapijonai. Jie lošia kor
tomis. Saliunininkų biznis, ma
tyti, visai menkas.

Tai viename, tai kitame mie
ste teko sueiti ir su buvusiais 
socialistais. Daugelis jų socia- 
Jistais ir pasiliko. Kai kurie 
pareiškė, jog butų galima at
gaivint^ socialistų kuopą, jeigu

•kas iš šahės'pasidarbuotą. Tįp- 
sa, nemažas socialistų skaičius 
buvo nuėjęs su bolševikais. Bęt 
dabar jie pradeda atsipeikėti. 
Bolševikai šioj apylinkėj labm 
smarkiai smunka. Nebepakęs- 
dami bimbinės diktatūros,' jie 
dažniausiai visiškai pasitraukia 
iš judėjimo ąrba prisideda prie 
sklokininkų.

Tai tiek šį kartą iš mainic- 
,rių gyvenimo. Prie progos gal 
ir daugiau parašysiu.

— F. Ląvinskas.

7 Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi
, -Garlaiviai Pasauly
BREMEN - EUROPA

% Puikus geležinkeliu susisiekimas iš
BREMERHAVEN I LIETUVĄ

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd * Kabinimais Laivais. 
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant 

greičiausią patarnavimą

North German LioyD
130 W. Randolph St. Chicago

G .. . ' ■ " ------------------ ,

RADIO YRA GERIAUSIA

DOVANA KALĖDOMS
ir per vi^us metus jus galėsite klausytis 

z programų ir muzikos.
TE'GUL BUDRIKAS PRISTATO RADIO 

KALĖDOMS

RADIO
the PERSONAI. RADIO

COMPLETE 
WITH TUBES,

Deirnąųtai, Žiedai k L 
jųus parsiduoda nuo 1

dąjjar. p; 
% pigiau.

I’ETĘR NOVĘR
DEIMANTAI. LAIKRODŽIAI IR 

MANGMENtS
Brangmcnų ‘it LaįkwU>H Taisymas

4148 Archer Avenue
Phone Ląfayefte>38.4^

< h........ <u. ■ įSĄ.įi-. ... »\li.,,«.į.

• Artinasj Kalėdos; jju lajkas pirkti 
Kalėdines dovanas. Musų krautuvėje 
dabar galite gauti didžiausi pasirin
kimą puikiausių vyriškų marškinių, 
kaklaraiščių, šalikų, np/ipių ir paų-i|l 
čiakų. "Taipgi dėl moterų ir vaikų di- ” 
džiąusis pasirinkimas visokių papųp^ įj 
salų. Musų tavorų kainos lab?i prį- 
einamos. Malonėkit atsilankyti, tiki 
rinaip, kad tupite užganėdinti musų 
tavoru ir patarnavimu.
|'SANDARGS. SaviniĄkda.

_____________ ._______ ______ _ ■ ■ -...............  J. _____ ■■...... .............. ............................................................
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SVARBUS PRANEŠIMAS Visuomenei

—..
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Pirkite Kalėdų Dovanas 4)abar

o

MID-WEST, DRY 800DS STORE
- '<• . i • '■■■•:; ‘ V. ■ .. .

‘8305 South Halsted Street
•. < • I .ii

|<«M >«.... ■ . .1 ............ .

r------ \$ COOD A S ANY SĖT
AT ANY PRICE-Be/fer THAN MC5T 
SJETS AT THREE TIMES THE PRICE

šis kilnojamas elektrikinis American Bpsch R^dio su įbudavotu pilno 
tęno elektrikiniu dynamic kalbėtuvu, yra tikra radio sensacija, nes nors 
jis turi visas ypatybes didžiausių ir brangiausiu setų, betgi jis parsidavinė- 
ja už žeipą1 kainų, tiktai $43.50 pilnai su tūbomis.

Jis yra. padarytas iš. solid mahogany, tikęai 14*4 colii| ilgio ir 8% co
lių augšČip. Jo balsas nuo žemiausių iki aukščiausių gaidų būna skaistus, 
aiškus, skambus. Nežiūrint kokį setų jus turite, šis asmeninis setas jums 
tikrai patiks.

Kiti modeliai. Super-Heterodyne. iki $139.50 cash ar lengvais išmokė- 
jisai. PIRKITE KOL KAINOS TEBĖRA ŽEMOS.

B u driko Krautuvė Atdara Kožną Vakarą iki 10 valandos 
Nedaliomis iki 5 vai. po pietų.

Jos.F.Budrik,!fi 
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8167 ir 4705
. y- ' - ' -.’-r - r - t t.-.x -. ...T, . .  

Lietuvių gražus Programai leidžiami kas Nedėldieuį iš 
stoties WCFL 970 kil. nuo 1 iki 2 vai. po pietų, te

\ Ketvergas iš stoties WHFC nuo 7 iki 8 vai. vąkat'O.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ
nepriklausom03, pažangios minties darbininkų

> laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 4,^*1
\ Metinė prenumerata Š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

Teid.au
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Marriage Customs 
in Lithuania 

IMPRESSIONS OF A VISITOR TO LITHUANIA From London, England.

VERONICA
) . \ i

A Short Story o f Lithuanian Rural Life.
' By >

ANTANAS žlIRAUSKAS-VlENtJOLlS

Translated from the Lithuanian by A. V.

Reader’s Opinion
I     ■ Į ..Į  II I .III I I .— I ■

Gentlemen Dear “Interlude

T aip būt u silent admirer of 
youthful efforts.

Good luck to the rhymer, is 
m y sincere wish. Let him try

and 
this 
was 
sol-

Getting a wife in Lithuania 
is lots of fun. It is also worth 
while from a business point of 
view for the bride’s father mušt 
give up a fistful of rubles with 
the apple of his eye, and the 
husband may lay his hand on 
anything he sees and likęs 
when he takes the giri to his 
own home. Yes, as a woman 
agrees, it’s lots of fun for 
everybody — except the old 
man. He, it seems, has to fork 
up everything in sight 
smile as he does it. When 
Englishwoman in Kaunas 
asked by her husband’s
dier-servant, Charles (bom in 
America, and proud of it), if 
she would likę to attend,the 
wedding, she said she would. 
It was suggested that she bor- 
row a motor-car for the trip, 
and quite casually she was told 
that the ceremony and f esti v- 
ities would lašt five days. She 
gasped, būt caught her breath 

.again. And Charles said:
“Sūrely. On Saturday night 

is the first dance. My brother 
and his friends dance all night 
at my father’s house. His giri 
and her 
father’s. 
ding we 
father’s ____  ___
sing, eat and drink until Tues- 
day; then they ėomė to our 
house and dance, etc., until 
Thursday, and then they go to 
their home.”

I thought it was about time.
We. started off at the ap- 

pointed time for Jezno. With 
me I took a sackful of white 
bread, which Charles informed 
me was the best offering I 
could give. During the jourpey 
Charles instructed me on what 
I should do and what I should 
not do. Also he told me about 
the betrothal

I asked if 
špoke first 
Charles was

• į man mušt not speak one word 
' į to the father until the money 

is’fixt.” “Money?”

< * 
i *

friends dance at her 
Then after the wed- 
all go to the bride’s 
house and dance and

ceremony.
the young man 
to the. father. 
horrified. “The

RIVERS
Rivers wander,

Rivers sįeep,
Some are shallow, 

Some are deep.

Some are snared
By vine and cress, 

Some lie lošt
In muddiness.

This one ta kės
. A narrow way, 
\ That one dances

Night and day.

Here one sings;
There one Cries;

Yet another
Laughs and dies.

Younger rivers
Stray at will,

Old ones šit
Brown and štili.

Rivers brood,
Rivers fuss:

I find rivers
Just likę us!

Doc: '“This wine, women, and 
song racket is killing you I” 

ag'ainPatient: “H1 never ping 
as long as I live,”

- ' lllĮi- " "'**

“Of Courše. The girl’s father 
has to pay my brother money.”

x “The young man who falls 
in love arid wishes to be mar- 
ried,” ’ continued Charles, 
“chooses an old married man 
(every man who is married is 
old; they usually marry when 
about twenty) to go with him 
to see. the girl’s father. Dome, 
(Jonas’s giri) lives elose to our 
house. Well, at about ten o’clock 
one night Jonas and his friend 
went to Domė’s house and 
walked straight in. Wė never 
knock at doors in Lithuania. 
They had taken two bottles of 
degtinė with them. They went 
-to the table in \the center of, 
the room and sat down at it. 
Then Jonas’s friend said to the 
father, ‘Have you any heųs to 
sėli?’ and the old man said, 
‘No.’ The friend said, ‘Soon 
your hen will be too old and 
no one will want to buy her.’ 
When the father saw the deg
tinė he said ‘Yes’.

Štili Jonas mušt not speak, 
although he saw Dome peeping 
from behind the stove; and he 
and she had an understanding 
all by themselves. The friend 
then asked how much money 
thę fathėr woul i give, and the 
father said ‘None’. And so they 
talked for some *4imei Then 
Domė’s father said, ‘I will give 
five thousand rubles’. (Charles 
said this with much pride, as 
the sum, it appears, was large). 
The friend bowed, and then 
Jonas could speak. (Which he 
did fast enough, I’m sure!)

(Continued next week)

(Continued)
Veronica was so different be

fore. For three years she work- 
ed for the most Iprosperous 
farmer of the viliūge of Šepe
čiai, Kaikaris. And, there she 
was so kind to all, so under- 
standing, that the village folk 
adopted her as their own.

And she ahvays was so brisk 
and cheerful: at the vakaruš- 
ka, at woyk in the field; at the 
“gegužinė”, a| threshing, she 
always was the first one. And 
her songs were so bęautiful, 
her voice so sweet. There wasn’t 
a ąuadrille, a polka that she 
copld not dance, and all the 
songs, the tunes she knew! 
Two haying seąsons were not 
long enough for her to sing 
them all. \

A true lady of the house she 
was. So handy with the needle, 
so free at the weaving loom. 
And, housework» sirąply melted 
in her hands, acęording to Kai- 
kariene.

And attractive was Veronica, 
so ro^y were her cheeks. Were 
she a bit more pretentious, not 
an insignifieant maid, suitors 
and matehmakers would havė 
eateh away her father’s wealth 
long ago.

When dressed in her new, 
her own woven skirt, her wavy 
yellow haif fcllaited into a bushy, 
rich wreath, with a blue ribbon 
appearing here and there, to
gether with the greenish leaves 
of rue, a bright colored flower 
pinned on her breast, — God 
dnly knows what was going ori 
in the heart of the young man 
who saw her. Was it a won-
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(Cont.)

The loss of Vilna has placed 
the Lithuanian republic at a 
great disadyantage before her 
northem neighbours, Latvia 
and Estonia, as regards the 
possession of an appropriate 
Capital, for although Kaunas 
is by nov means a recent 
growth, under the Ruąsians it 
was never morc than a small 
garrison town and fortress, to 
the needs of which all other 
considerations, both aesthetic 
and , utilitarian, - were strietly 
subordinated. The Russians 
spent huge sums in iortifying 
Kovno, būt it took the Ger- 
mans only two or three days 
to capture the place. The nat
ūrai situatiori of Kaunas is d 
favoured one, Thė tovVn štands 
on a strip of land between The 
Vilija river, which the Lithr 
uanians term the Nerys, and 
the Niemen (Nemunas), the 
banks of which in this neigh- 
bourhood are about 200 feęt 
high. It is situated in a hollow 
between hills which almost 
everywhere are well wooded, 
and provide the inhabitants 
with many a pleasant haunt 
for ėxcursions and pienies du
ring the summer months. The 
eurrent of the Niemen flows 
with tremendous swiftness, and 
not even the strongest swim-

it. It is a dangerous river for 
any save the. ny>st experienced, 
and drowning fatalitiės are of 
frequent očcurrence during the 
bathing season. In thę 'sumtner 
the floating timber( rafts. on, 
the Niemen and the songs of 
the boatmen as they head their 
freight seawards make a per- 
fect harmony of colour, tone, 
and' motion. This is hoyv 'that 
(įelicate and subtle wor(l-artiąt, 
Vidunas depičts some sceries of 
haunting beauty, which can be 
būt feebly rendered here:

Notvhere elsė saijš] will 
you find thdt unison, nt t once 
šo picturesąųe and character- 
istic of man and liindscape. 
Ali through the summėf thė 
rivers of I^ithuania convėy hėr, 
sįole įvedlth, tfie timber ^felled 
in her forests, ta the sea, 
Slowly, noiselessly, the raftš 
glide aivay ahd\ oanish, tivo, 
men at the head, tivo at the 
rear. Now and again they ex- 
change a few ivords.

...A slraiv-built cabin rises 
in the centre, ivhere they may 
snatoh repose, each in tam 
as the oihers keep a sharp 
lookout, 'or all together when 
it happens, that the raft is 
brought to a halt for the 
night. Sometipies, hoįvever, 
ivatch has to
to the small hours. Then one 
of the boatmen u)ill start ą

der then, that even the sons 
of the laridlo^d were whispering 
to each other: “If only father 
would give his consent. Tvvould 
not hesitate a bit to marry her, 
though she’s only a servant 
and so poor.” ’ v

To church, or from church, 
at work, Veronica. was never 
alone.

“Veronyt, we are coming to 
šepečiai tonight for a vakaruš- 
ka. See to it that you will be 
there ahd receive lis nicely,” 
•— teased her the beaus of the 
Bukonių village.

“And why not, if you will 
bring along,with you a bagfv.l 
<>f hazelnuts/ a box pf caydy 
and at least two bbttles \of 
wine. O, wė will receive ypu 
and even seat ,you behind our 
tablo” — retorted Veronica to 
their advances vHthdut’a mo- 
ment’s thought.

“Veraniot, Veraniot, don’t 
forget and do not, be late to 
the “Majava”, tonight. We wiU 
begin to sing “novena”, — 
Veronica’s aunt Juozapavičiene 
called to her, running būt of 
the cottage, with hands be- 
smeared with dough.

“Veronica, when will yoU sing 
the “sad one”? Lašt night I 
sat out until midnight with 
the old lady, waiting to hear 
your voice 
uncle Anupras, who ahvays 
teased her, saying, that he will 
adopt'herz as his daugther.

“Per kopūstus, \)er batvinius 
Pas mergelę į nakvynę.
Ri tki, ri tai...”

laughing and accompanying 
himself on an accordion, hire- 
ling of Šaltenis began to sjng 
on meeting her in the middle 
bf thę village. (Cęnt.) . 

othėrs joining in a feiv noteš 
later, each singing in pdrt, 
And as you listen you seem 
to hear Nature herself re- 
sounding in these well-attunęd 
voices.... The tivilight creCps 
apaee, The' stars begin to 
shine. Snatch.es Of r #ongJ notų 
gay noip plaintive, poipe fįoab 
ing by,4 sad strains mostly, sb 
sąd that you Ipng to grip the 
poignant anguish brooding 
above the flood,' the' valley 
and fhe> hills. Whence? Whi-y 
ther? Why? you ask in bain, 
The sounds are . lošt iri' the 
night, and silęnce reign^ siip-r 
reme. , •' >

...In the heavy motning misi 
you can hardly distinguish the 
plaih from', the waters} the 
banks from the river. You hear 
the steady siroke of the bars, 
the ; ansmering call's of the 
boatmeh, bitt not the ddfhęs 
of overriight'. 1 Thb iriari bf 
action, tirpless, in jeffort, is up 
apd doing. Yėt hothing is to 
be seem Suddenly a sombre 
mass looms into sight. The 
oars and voices sound nearer. 
You distinguish forms. From 
the .grey mist raft and crew 
emergle. Lašt nįght*s singers 
come gliding by. What splęnd- 
id-looking fellotvs, and hoiv 
vigorously they handle their 
ggrsl There is no sigri of a 
softer mood amony these

retorted Veronica to

droned childless

h ■

mer can makė headway against

.mes, howe 
be kept f ar in

daina, an oldy folksong, the

Ine Naujienos is graauaiiy 
becorning a paper of interest 
amongst tjie younger genera- 
tion, the, so-called Lithuanian- 
Americans, because of its 
“Buming Bits” and “The IN
TERLUDE”.

Phave a suggestion to Offer. 
What I have to relate here, 
has come up many times, with- 
in our little, Lithuanian Circles 
and they have chosen me to 
write you abput it.

You have, undoubtedly no- 
ticed the column called “Cor- 
rect Manncrs” in the “Evening 
American”. Copldn’t we have 
something similar in our Nau
jienos? I am sure that it would 
be ari interesting column and 
quite a favorite.

Wop’t you please let us know 
as to whethef or not we could 
have it?

* THE SO-CALLED LITH? 
UANIAN AMERICANS.

' Chicago, Illinois.
(The first step toward the 

reąlization of the suggestion, 
will be the disclosure of 
identity. Ed).

your

In “Interlude” isšue of Nov. 
27, 1931, page 3, top of the 
third and fourth columns, in 
heavy black type, suggesting 
importance, there is: “A BIT 
OF POETRY”.... I read it
aloud to a prominent Lith- 
jranian, and asked his opinion 
about it. The reply was : “There 
i s n beginning and there i s an 
end in rhyme, without a body... 
meaningless bubble”. “Too 
harsh censure”, I remarked. He 
said: “Look what the dietionary 
will tell you about a rhymer. 
True enough, on bottom of 
page 2116, Funk & /Wagnals 
Ne,w Standard Dietionary says: 
“a versjfier who cares more 
for rime than for sense; a poor 
poet.”

My visiting friend said: “why 
those “INTERLUDE” fellows 
write disconnected sentences 
and shackle them with rhyme.” 
I said to my visitor: “could 
you improve upon their 
forts?” “Certainly” was the 
ply. And in five minutes 
read:
“Gems ‘of song, wrought*

ef- 
re- 
he

softer mood amony these 
giants inured to the hardest of 
tąsias. One sharp caĮJ and yet 
anothėrl Almost immediately 
the flbeting shadotvs disappear 

blurred visions in a mist.as

second Vincas Kudirka, pos- 
šibly Petras Vaičiūnas, and up 
to date fighter against oppres- 
sors, dietators in Lithuanian 
and i n the Avorld. I t

J and my four children are 
reading, with plensure the “IN
TERLUDE 
it is

and we all think 
super-fine.

Respectfullyy
A. K. Rutkauskas, M. D.

Chicago, 111.

Interlude:
’thank you very- much

Dear
\Ve

and appreciate your taking such 
an interest in our 
makes us all happy, 
me, to know, that 
club is beginning to 
nized.

Misa Fnances

club. lt 
e’specially 
our little 
be recog-

Daniels.
Albany, N. Y.

Pointed Paragraph
a man has a friend dying 
he has an. appointment he 
promised to keep, he will

if
and 
has 
keep the appointment and send
flovvers.

i
Dear Interhide:

/ . ' '
■ i

“In the recent4 artiele by Al 
McGūff on Ed Krause, I note 
with some surprise that the 
feminine interest had been 
omited. Ed being one of 
those big-he-men and a Star 
Tąckle for “Knoter Dame” or 
Notre Dame, ha^ certainly ap- 
pealed to all the Lithuanian 
gals although it is rumored 
that none have turned his head 
save one, she being a brunnette

. S. P.
Į < Chicago, III.

out 
[of pain 

Whose every echo lingers;’ 
Hushed

Revived
Greatest

Filis the 
Cradle’s

by thunder-claps, and
[rain;

by cradles’ singers.
passion —MOTHER’S

[LOVEf 
ai r with song; \ 
tenant SAINTLY 

[DOVE, 
Coos and shows its tongue. 
Thus rewariled MOTHER feels 
Happinesš supreme:
Top-notch goodness she reveals 
And Creator’s scheme.
Praise to MOTHER anon — 

' [right now; 
All stand-up,'hats off and bow.”

t:

Archduke Leopoldu , 
r' • ♦ • , . .

If I were running the world, 
I would have it rain only be- 
tvveen 2*and 5 P. M. Anyone 
who was -out then ought. to 
get wet.

W. L. Phelps. t jj 
• ♦ •

Yes, boys, all girls are įieauti- 
ful, only God spent more time. 
on some. . v

' Pbonc Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

' KONTRAKTORIUS
6504 So. Wathtenau> Avė. 

CHICAGO. ILL.

Naujas išradimas
DEKSNltf GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis^ per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingu 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą .ir atšalusi kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai. / 
f Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verp aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai. ‘ 

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

Philco Radio
Naujas, gražiame kabinete, su Philco 
tūbomis, nieko daugiau pirkti ne
reikia; dabar $^Q|.00

Lengvais išmokėjimais 
Howard Radio, 9 tūbų, “High Boy” 
kabinete, dabar ^69’^
Victor Radio .kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo $QC|’OO
dabar ...............<............... .. ......
Musų krautuvėj galite pirkti Radio ( 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti. 

Turime Radios vitų iidirbyslių. 
Musų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

3856 Archer Ayc
Telefonas Lafayette 6195

“Savas Pas Savą 
— sako biznieriai 

>■ Z '

BAGDONAS BROS. 
PURNITURB t* PIANO MOVING 

Local K Long Dittancc RemovaJ 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rm. T«l. Yarda 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICf

Goodeonai Broliai
Fornyliu ir pianu muveriai virtoj* ir

toli, patarnavimai gera* ir pigos. 
817 West 34 th St 

T«!J Boalrvard 9336

KALĖDŲ DOVANA

Naujas Automobilius
- ‘ r-.-■

GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

NASH
Kuris padaro žmogų laimingu kasdien.

* . ' ■ • '

Širdingai kviečiam atsilankyti pas mus ir 
pamatyti vėliausios mados NASH 

‘ i auto mobilių. pas

Balzekas Motor Sales
4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

4 .■ ' J

|WISSIG,
F Pasaahiiiamt K>r*

Seno Krająus

Daktaras i 
1 

Kapitonas

Specialistas iš
• .<>. » .

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENŠJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijtmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmui nuga- 

■ roję, ketėjimą, gerklės akaudėjimą ir paslaptingai ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jii jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį .metų ir išgydė tūkstančiui ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdit nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomii nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 W*it 26 St.. kampai Keeler Av*.. Tel Crawford

Rusiškos ir Turkiškos. Vanos
I * * ’ . ..

12th STREET
Tel. Kedzje 8902

1514-16 Rooievelt Rd 
trti St. Louii * Avė. 
CHICAGO. ILL.

•-

'f.® 
M

'Tlf
i

Snatch.es
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by
18.00 
. 4.00 
2.00 
1.50

.75

•siija, 
prekių ir tuo 
sirastų darbo, 
mo” šmėklos,

milžiniškus kiekius
budu daugeliui Amerikos darbininkų at- 
Bet “federetšių” vadai baidosi “bolševiz- 
— o gal dfrr labiau savo šešėlio.

Subscription Ratas i
98.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
18.00 per year in' Chicago
Be per eopy

Entered m Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III. ondar the act of 
March 8rd 1879.

Nauįienos tina kasdien. išskiriant 
tokmaaenlua. Leidžia Naujienų Ben
drovę. 1789 S. Hatoted St., Chicago, 
UL Telefonas Roosevalt 8500.

IMrinky*# -IhiaBt
Chlcagoje —* paltu:

Metama , - L
Pusei metu — - -r: - - 
Trima mlnestama ....r-.....
Dviem mlneaiama ....... .  .
Vienam mineaiui __

Chicagoj per iineliotojtuu
Viena kopija ....... ..... ............. . 8c
SaValtei ......... ... ....... . ■ 18c
Mlneaiui - ........... „ 78c

Suvienytose ValstijOM, m Chicagoj, 
paitii

Metams ........... —.......-........... 87.00
Pusei metu . .......... .... 8.50
Trima mineahma -......   1.75
Dviem mineaiams .... . ......... — 1.25
Vienam mineaiui .75

Lietsvon ir kitur ulrianiuoso 
(Atpiginta) .

Metams .........  — 88.00
Pusei metu------------------------4.00
Trims m*naa|nms -----T----- --- 2.50
Pinigus reikia tinsti unito Money

PREZIDENTO PROGRAMAS

Savo pranešime kongresui Jungtinių Valstijų pre
zidentas patiekė du svarbesniu sumanymu: kad per 
dvejetų ateinančių metų turi būt imami didesni taksai 
iždo deficitui padengti, ir kad kongresas turįs įsteigti 
finansinę rekonstrukcijos korporacijų krašto bizniui 
atgaivinti. ' v

Šitais pamatiniais savo kalbos punktais Hooveris 
betgi nepaskelbė nieko naujo, kadangi jau iš anksto 
buvo galima numatyt, jogei jisai apie tai kalbės. Fede- 
raliam iždui atsidūrus “skylėje” (daugiau, kaip biliono 
dolerių deficitas!), valdžia turėjo mokesnius kelti. Ki
tokios išeities nebuvo. Bet mokesnius kelti dabar, ka
da krašte siaučia depresija, yta skaudus dalyke. Hoo- 
verio administracija šito nemalonumo susilaukė dėlto, 
kad ji pirrniaus, kuomet buvo “prosperity”, visai ,be- 
reikalo mokesnius mažino. Tai buvo neatleistina iždo 
sekretoriaus Meliono (ir kartu Hooverio, kuris jam pri
tarė) klaida, — to paties Meliono, kurį spauda rekla
mavo, kaipo finansų genijų, kaipo “didžiausia po Ha
miltono iždo sekretorių.”

Gerovės laikais Hooverio administracija stengėsi 
padidinti savo populerumų tarp stambiųjų kapitalistų, 
taksus mažindama. Dabar už toki savo politikavimų jai 
tenka užmokėti, pražudant populerumų tarpe visų žmo
nių. Jeigu jau iki šiol daugelis žmonių, kurie pirma 
balsuodavo už republikonus, yra persimetę į demokra
tų pusę, tai taksams pakilus republikonai turės dar 
mažiau šalininkų.

Kai dėl finansinės rekonstrukcijos korporacijos, 
kurių prezidentas savo pranešime rekomendavo kon
gresui įsteigti, tai čia eina kalba, tur būt, apie tų daly
kų, kuri Hooveris sumanė jau prieš dvejetų mėnesių ir 
svarstė stambiųjų bankininkų konferencijoje. Matyt, 
norima, kad kongresas išleistų atatinkamų įstatymų 
tam dalykui “legalizuoti”.

Kitos prezidento pranešimo dalys taip pat pakar
toja tik senus dalykus. Hooveris pasisakė prieš muitų 
mažinimų ir prieš bedarbių rėmimų valdžios lėšomis. 
Jisai pakartojo savo pareiškimus, kad pasaulis privalo 
siaurinti savo išlaidas ginkluotei, kad esu svarbu palai
kyti tarptautinę taikų, ir t. t. Jo rašte betgi yra vie
nas įdomus bruožas: Hooveris jau nebekelia i padan
ges prohihicijos; jisai jų ignoruoja. “Kilnus eksperi
mentas” pasidarė jam nepatogi tema diskusuoti.

Darbininkai neras Hooverio programe nieko, iš ko 
jie galėtų tikėtis pagerinimo savo būklei. Farmeriams 
jisai taip pat beveik nieko nežada. Ir nenuostabu. Dar
bininkų atstovų kongrese nėra, o farmerių — tik po 
vienų kiekvienam kongreso bute. Todėl valdžia su jais 
ir nesiskaito.

PREKYBA SU SOVIETŲ RUSIJA

val-Washingtone dar vis nematyt nė ženklo, kad 
džia ketintų pakeisti savo nusistatymų santykiuose su 
Rusija. Dar nuo tų laikų, kai Hughes buvo valstybės 
sekretorius Hardingo kabinete, Jungtinės Valstijos už
sispyrė neturėti jokių reikalų su bolševikais, ir tos li
nijos valdžia atkakliai tebesilaiko. Bet kraštuh šitokia 
politika kaštuoja daug.

Per pirmuosius 10 mėnesių šiemet Amerika parda
vė Rusijai prekių tik už $49,000?000. O pernai per tą 
patį laikų buvo parduota už $102,800,000. Vadinasi, 
Amerika neteko daugiau kaip pusės savo prekybos su 
Rusija. Tuo gi tarpu kitų šalių prekyba su Rusija Šie
met padidėjo. Anglijos prekyba sų Rusija pralenkė 
Amerikos prekybų, nes jau iki rugsėjo men. 15 d. šių' 
metų anglai buvo gavę Rusijoje užsakymų už $b7,153,- 
600. Vokietijos prekyba su Rusija šiemet jau viršija 
$200,000,000, kas reiškia padidėjimų daugiau kaip 100 
nuoš. Italijos biznis su Rusija taip pat auga.

Amerikai tas netekimas Rusijos biznio yra ypatin
gai skaudus dabargai skaudus dabar, kUomėt kraštas turi radonus be
darbių. Ir keistas dalykas, kad tokio nebizniško nusi
statymo laikosi valdžia, kuri sakosi tarnaujanti biznie
riams. Pasirodo, kad biznierių vadai kartais būna labai 
akli biznio klausimuose.

Valdžios politiką link Rusijos bukaprotiškai remia 
ir Amerikos Darbo Federacijos lyderiai, kurie, rodos,
turėtų suprasti, kad užmezgus gerus santykius su Ru

inspektorius Keating ir konste- 
belis Roman J. Vasil (Vasi
liauskas). “Na” — pridės Ba
gočiaus priešai, — “jis ‘Vieny
bę Lietuvninkų’ skundė.” Tai 
tiesa, ir to Bagočiui nereikėjo 
daryti. :Per žemas daiktas in
teligentui su sąšlavyno “didvy
riais” bylinėtis. Bet jei butų 
buvęs kas kitas taip šmeižia
mas, kaip Bagočius buvo šmei
žiamas tada, butų irgi neišken
tęs nesigynęs. Tiesa, gaila, kad 
to rezultate Paukštys turėjo 
nueiti į beprotnamį, Brazis į 
kapus, o1 Mikolainis beveik į 
biednųjų namų ir senoji “Vie
nybė Lietuvninkų” žlugo. Bet 
nežiūrint į tuos praeities paty
rimus, dabartiniai “Vienybes” 
tvarkytojai, matomai, prašyte 
prašosi savo žemiausios rųšies 
šmeižtais, kad Bagočius istori
ją atkartotų! Ir nors tai butų 
vėl klaida iš Bagočiaus pusės, 
vienok butų vėl 
klaida.

prezidentui užimti prezidento 
vietą, tautininkai sušaukė sa
viškius į Wilkes Barre į “ext- 
rą seimą”, kad galima butų Ba- 
gočių dar daugiau smerkti ir 
niekinti, ir tada ne už Stašku- 
no pomirtinę, bet už tai, kad 
Bagočius, tada jaunas ir karš
tas socialistas, buvęs pasirašęs 
raudonu atramentu ant kokių 
ten dokumentų! Pasižiūrėkit 
jus, Bagočiaus ėdikai, į savo tų 
laikų buvusio dvasios vado Jo- 
kubyno straipsnį paskutiniam 
Jubulejiniam' “Tėvynės” nume
ry (No. 47, 1931 m.), kur ir 
jis dabar pripažįsta, kad “ne
norėta įleisti centro pirminin
ku visuotinu* balsavimu Išrink
tą F. J. Bagočhj* kaipo amžium 
jauną ir socialiąją.” Bagočius 
buvo ir yra šmeižiamas ne to
dėl, kad jis ką bloga padarė 
(aš čia nesakau, kad jis neklai
dingas ar šventas)', bet vien ir 
tiktai vien dėlto, kad jis socia
listas! Ar tautininkai metė Sir
vydą, kada jį Bagočius sugavo 
“nukniaukus” 500 T. M. D. 
knygų? O ne! Jie — Liutkaus- 
kui, Norkui ir Strimaičiui tų 
draugystę valdant, jie Bagočių 
už tai iš T. M. D. išbraukė!
Bet, sakys tautininkai, — Ba
gočius Susivienijimą ir živat- 
kauską valdžiai skdndė. Melas, 
melas nuo A iki Z. Skaitykit 
to paties Jokubyno minėtą 
straipsnį. Skundė Jonas Ada- 
mavičius, teismo perkalbėto jas, 
ir teisme, kaip rekordai paro
do, liudijo valstijos policijos

rikališki ir patriotiški grašia- 
gaudos pasipelnė.

Bagočius »su savo draugu, 
Lietuvos žydu, Elihu D. Stone, 
Massachusetts legislaturos iia* 
riu, pervarė rezoliuciją per 
Mass. legislaturą ir senatą ir 
gavo gubernatoriaus, paskiau 
J. V. prezidento Coolidge pa
rašą, pripažįstant Lietuvos ne
priklausomybę “de jure”, ir 
reikalaujant kad J. V. senatas 
Lietuvą “de jure” pripažintų, 
kas kiek vėliau ir padaryta. 
Dabar adv. Bagočius jau ąnt- 
ri metai kaip dirba su kongres- 
manu McCormiku ir senato
rium Walsh, kad Amerika pa
naikintų Lietuvos skolą apie 
$7,000,1)00 ir kad leistų tuos 
pinigus suvartoti mokyklų sta
tymui ir ihoksleivių šelpimui 
(panašiai kaip padaryta su Ki
nijos bokserių karo indemnifi- 
kacija), ir, be abejo, kdi Lie
tuvoj bus liliputų diktatūros 
panaikintos ir liaudis atgaus 
savo teises, ir Lietuvos atsto
vai valdys kraštą, p ne nakties 
pučų “didvyriai”, tas padaryti 
pasiseks. Pasakykit tad, kas 
yra tie,k dirbęs ir tiek nuvei
kęs, kiek adv. Bagočius ? ’ Kiėk 
jis yra prakalbų pasakęs (ka
da akmenimis ir kiaušiniais 
kalbėtojus mušė), kiek jis yra 
literatūros paskleidęs, kiek 
draugysčių ir kuopų suorgani
zavęs h Kas gali susilyginti su 
juom? “Bet jis žulikas, jjs 
iš Susivienymo buvo išmestas 
už nusukimą pusės pomirtinės, 
jis buvo iš prezidentūros išmes
tas!” K‘ks tautininkai ‘ir san- 
dariečiai, labiausiai Kifrpavičiu- 
ko, Valaičio ir Vaidylos tipo, 
kurie, d|r kelnių nenešiojo, ka
da 6dV. Bagočius musų kultū
ros kovos lauke pionierius bu
vo. Bagočius niekad jokios po
mirtinės' niekam ne puses, ne 
dešimtadalio’ nėra nusukęs, ir 
įtarimas buvo ir yra begėdiš
kas, besąžiniškas melas!

šis-tas iš praeities
Mirus Ignui Štaškumri, 

k. nariui iš AHęghęny/Pa., 
rios kuopos (dabar APLA) 
'ganizatorius ir sekretorius
gočius buvo, mirusiojo bjrdli^ 
prašė Bagočių, tada savo dar: 
bu užsilaikantį moksleivį, nu
važiuoti į New Yorką ir su
rinkti velionio palaikus (Staš- 
kunas mirė Blackvclls Island, 
N. Y., pakely iš Pittsburgho į 
Lietuvą). Bagočius tai padarė 
ir gavo atlyginimą apie $40. 
Dėl tujų klaidų Sus. Centre, 
velionio pamirtinę ($15*0) Cen- 
tras \ atsisakėz mokėti, ir velio
nio brolis prašė Bagočių va
žiuoti į Sčraiitono seimą ir ten 
iškovoti minėtą pomirtinę. Ba
gočius dalyvavo seime, kaipo 
delegatas, bet kuopa neturėjo 
pinigų apmokėti, ir jo išlaidas 
apmokėjo velionio brolis, taip
gi apie $40. Bagočius seime 
įrodė Centro klaidas, ir pomiri 
tinę buvo užgirta ir išmokėta- 
velionio broliui, prie 3 liudininj 
kų, kurių parašai buvo VVorcės* 
terio seimui pristatyti. Worces- 
terio seime siautė- tada “gar
sus” Tareila, Žemantauskąs,

SLA. Skalai i i, , j
Nestovių, musų 1 švietėją 
“Naujienos” f 
mokėdamos už jo raštus). Ar 
Bačiunas buvo jų tarpe? Ba
čiunas su dabartinių pasiunti
niu Balučiu buvo “Lietuvos” bo
sai, ir už tai šernas buvo ba
daujančiųjų eilėj.

Vėliau šernas mirė. Ar Ba
čiunas rūpinosi juomi? šernas 
buvo palaidotas adv. Bagočiaus/ 
lote Chicago Tautinėse Kapinė
se, šalia jo brolio, Dominiko J. 
Bagočiaus. Visi patriotai aplei 
do senuką, jis rado užuojautą 
ir prieglaudą pas tuos neapken
čiamus socialistus.

Bet Bačiunas turtingas biz
nierius I Tokių turtuolių mes ra
sime ir daugiau, bet nereiškia, 
kad jų doleriai gali juos pada
ryti kompetentiškais organiza
cijos viršininkais. Jis gabus? 
Gabus . kaip ? Įgyti turtą ? Bet 
kaip jis-įgijo jį, ar savo gabu
mais?... Tiesa, Bačiunas graci- 
j ožiškas, svetingas, malonus; 
geresnio kelnerio (veiterio) ne
rasi Visoj Tabor Farmoj.

Jis patriotas? Atsiminkit Ser
bą. “Jis paaukavo 10 akrų 1929 
m. našlaičiams ir vaikučiams, o 
1930 Chicagos Seime paaukavo 
10 akrų (tuos pačius) Susivie
nijimo seniams!” sušuks Bačiu- 
no šalininkai. Vyrai, nedarykit 
juokų. Pasižiūrėkit kokiomis 
sąlygomis jis tą darė? Bačiu
nas norėjo, kad vaikai irx se
niai apvalytų jo raisto galą ir 
kad jie dykai, “dėl exercise”, 
padėtų jo negrams surinkti vai
sius, vynuoges ir nukasti bul
ves. Nedyvai, kad Chicagos lie
tuvės moterys greit suprato jo 
“patriotizmą” ir vaikų ten ne
siuntė, taip kaip suprato ir Chi
cagos Seimo vądyjai, kurie net 
htydos į tokį ilftėhaiišką pasiu- 
ymą neatkreipė. Jei už tokį 
“patriotizmą” reikia žmogų į 
prezidentus rinkti, tad aš pri
žadu į Pittsburgo Seimą pri
statyti dešimtį įjasiulymų po 20i 
akrų, ir tai be tokių išlygų; 
<aip Bačiunas pasiūlė: pastaty
si namus už 30 ar kiek ten tūk
stančių dolerių bėgyje 90 die
nų ir tam panašiai. Jei kada 
nors buvo” drąsus žmogus kvai- 

ieškoti (ir turėti laimę ra
jų “Vienybėj” ir “Dirvpj”), 
BaČi linui ta garbė priklab- 
Balsiiokit už jį kas norit!

- ' - ■ . ■ v !

Kas yra Bagočius?
.Trečias yra/adv. Bagočius. 

Jis musų visuomenei žinomas 
jau nuo 1904 m., kada 17 me
tų vaikezu būdamas jis buvo 
Jąu vadovaujančia dvasia Bhi? 
ladelphijos Visuotinam Seime, 
kurs išrinko jį Lietuvos šelpi
mo Fondo Sekretorium, Nuo to 
laiko jis visada buvo pirmosio
se ęilėse musų socialinio ir kul
tūrinio judėjimo. Nebuvo to 
visuomenės Seimo, kur jis ne
dalyvavo ir nevadovavo kaipo 
organizatorius,^ inspiratorius ii’ 
sumanytojas. Be Bagočiaus, Įie 
musų Seimai butų buvę be spal
vos. Lietuvos Jęovpj Už nepri
klausomybę, jis buVo visuij 
pirmas. Jis surinko šimtus 
tūkstančių dolerių už Lietuvos 
laisvės bonus, jis surinko iuks? 
tančius /įvairioms pašaipoms 
Lietuvos įstaigų, šaulių ir kul
tūrinių sumanymų. Jis' leidžią^ 
savo. kaštais ^septynis. betur
čius ■ moksleivius- • Lietuvos 
ĮSųropos. ^mokslo • institutuose. 
Jis su Vileišiu• buvo ^utvelęs 
Lietuvos pjliė$ų? Sąjungą, kuT 
ri butų /davus 'Lietuvos kultu- 
loš reikalams apie $109,000 
kas metą, bet t ją išardė Tderp

> nt * Vil4išitv5iSdirb0 Lietuvos! ii- 
to1 plahą foėvdk du įlietus' fprieš 

< lito a įi^dimą, bet <ą planą sa^- 
botažavo kJerikAFas finAnsir mi,*i 
uMeris 'DobkšviČius, ’lr
Vą, įVtidldbt ’Vuki'OMti rnm’kė?i, 
žudė miMidhUs/'bčt už tai.klfe-

Gegužis, Bačiunas ar 
Bagočius?

Dabartiniu laiku pas mus 
verda politiška kampanija, no
minacijos į S. L. A. Pildomąją 
Tarybą. Kadangi Susivienijimas 
yra didžiausia musų organiza
cija Amerikoj, tad ir ši kam
panija interesuoja musų visuo
menę, ir todėl beveik visi mu
sų laikraščiai yra pilni įvairių 
komentarų.

Svarbiausias tos Tarybos na
rys, be abejo, yra prezidentas; 
Nuo jo gabumo, iniciatyvos, 
reikalų supratimo ir tvarkymo 
daug priklauso, nors, be abe
jo, negalima sakyti kad Viskas 
priklauso. Ir nors nominacijos i 
beveik baigiasi, vienok diskusi
ja yra vieloj, nes, be abejo, da
bar apkalbami kandidatai bus * 
kandidatai ir rinkimuose, ' 

žymiausi kandidatai yra Ge
gužis, Bačiunas, Bagočius, Gri
nius, Strimaitis, Greičiūnas ir 
Gataveckas. Aš kalbėsiu tik apie 
pirmuosius tris.

Kas yra Gegužis?
Pirmiausiai Gegužis. Jis pre

zidentavo mums jau apie 14 
metų. Daug yra kalbama, kad 
jis paauginęs S’usiv. iki mili
jono, bet ištikrųjų jis nėra he 
vienos kuopos suorganizavęs. 
Organizaciją išaugino kuopų 
veikėjai ir organizatoriai, o ne 
Gegužis arba kiti Pildomosios 
Tarybos nariai. Gegužis sugeba 
vesti Seimus neblogai, bet už 
jį yra daug gabesnių, tik jie 
neturėjo progos tubmi pasirody
ti. Biznio gabumų jis neturi. 
Jo psychologinis silpnumas 'ir 
stoka drąsos aiškiai pasirodė 
Baltimorės Seim,e, kadatsusitik 
ta su bolševikų,4; nepamatuotais 
skundais. Jei ne adv. Bagočiaus 
greita orijentacija, kaip atremti 
bolševikų smurtą, ir jei ne pa- 
gelba adv. Jurgėlionio, Dr. Vi- 
niko ir adv. Gugio, musų Su
sivienijimą šiandien valdytų jau 
bolševikai. Gegužis ten pasiro
dė bejėgis, be plano, ir tik ga
lėjo nusiminęs aimanuoti: “Na, 
ką dabar darysime, ką dabar 
darysime?!”

Jo nekompetentiškumas yra 
aiškus iš paskolų, suteiktų 
“Vienybei,” Atstatymo Bendro
vei, Makovečkui, Dėvėniiii ir 
Užunariui. Jo žalingumas Susi
vienijimui yra neužginčijamas; 
kada mes pasižiūrim į Pennsyl- 
vanijos Insurance ‘ Depdrtamen , 
to atskaitą, iš kurios matom 
$216,000.00 su virš nuostolių. 
Gegužis leido pirkti spekuliaty
vius bondus, kuomet už SušivJ 
pinigus turėjo būt perkami 
‘gilt edge” bondai, kurie bir
žoj nepuola. Per Gegužio apsiJ» 
leidimą, pemokėjimą dalykus 
tvarkyti, nekompetentiškumą af 
dar blogiau, Susivienijimas tu: 
ri nuostolių apie $300,000.604' 
Tai yra daugiau, kaip penkta 
dalis musų organizacijos iždo? 
Gegužis mums daug kaštavo, 
per daug, ir kaip gali rastis 
musų narių tarpe žmonių, ku
rie gali už jį balsuoti arba Uėt 
laikraščiuose agituoti, tai sun
ku sveikai mąstančiam žmpgUt 
suprasti. , 5

Kas tas Bačiunas?
Aptras yra Bačiunas. Khs 

jis? Neseniai apie jį mes gir1 
dime. O vienok ir jis turi s.avb 
istoriją. Jis buvo 'prie OlšeV 
skio “Lietuvos” zeceriu. “Lietu
vą” tada redagavo musų “dėAė’v1 
šernas. ‘ Olševskiui įsiklampojus 
į finansiškus raistus (tada Bis- 
dfoffo, Hirriftgtono ir 'Mvičfy 
dar pębuvo). Bačiukas suorga 
nizavo bendrovę leisti “Lieiu- 
vą”. Šernas btivo išspirtas į 
gatvę. Jis pradėjo badauti J Bu > 
relis draugų, kutių pirmieji bli- 
vo adv. (frugis, adv. Bagočių 
Dr. ‘ Graičiui/as, šelbe mehesfaiK
mis

(o
jam davė 'Uždarbi,

BRAM STOKER

GRAFAS

pateisinama

Tad ką galima 
tikrųjų primesti? 
dienų jis paliko ištikimas savo 
principams, nors jis šiandie ir 
nėra Socialistų partijos narys. 
Beturtis moksleivis, savo darbu 
pasiekė profesijų, tapo gabiu 
ir žymiu advokatu, kuriam de- 
sėtkus tūkstančių svetimi mo
ka už bylas. Ir jei toks žmo
gus sutinka už kelis šimtus do
lerių į metus mums tarnauti; 
mes turėtumėm jam dar ačiū 
pasakyti. —Jonas P. Kauras.

Bagočiui iš-
Nuo jaunų

Kerti A. Kaivada
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Tareila, Žemahtauskąs, 
Damijonaitis, Jokubynas** ir 
Strimaitis, ir jie pervarė rezo-i 
liuciją, kad “nors Bagočius le
galiai ir nekaltas, bet moraliai 
kaltas” / (adv. Bračmlio , žo 
džiai), ir Bagočius iš Sus. bu-, 
vo išbrauktas. Staškuno brolis,

- * fc ' \ 11 . ■ , I .

pašąlpgavis,., niekados nięk&m 
nęsiskundė, ir prieš Bagočių 
jokio formato skundo nebuvo. 
Po kelių metų, Bagočiui nepra
šant, bet pekurięms žmonėms 
prasiblaivėjus, Susivienijimas 
sayo iniciatyva < atšaukė Bago? 
čiaits išbraukimą k Pititąise1 tą 
moralęskriaudą; kokią Bą£o4 
ejui senosios gvardijos politiį 
kieridi buvd uždtfVę. ■

Bdgočiaus nieks «š iVrezidėn*: 
to*, neišmetė, bet Bagočius/ kurs 
visuęihenes reiklus s Visados 
štate uukščiaii už savo pYnvte 
tiškus Veikalus, matydamas se
nosios gvardijos •taiitinirikų - ke
liamas suirutes, ”kūribs • gręsė 
>Susivfenijimui pavojum, /i)ats, 
ni'eldeno ■neveikiamus, •re$gUa- 

* vo. -Vietoj ramiaiMeisti Xice-

(Tęsinys)
Staiga toli kairėje, pastebė

jau silpną mėlynos šviesos žyb
čiojimų. Ir vežėjas tai paste
bėjo tuo 1 pačiu laiku. Nelauk
damas nieko jis sulaikė ark 
liūs, nušoko nuo karietos ir pra
nyko tamsoje. Nežinojau, kas 
daryti; tuo labiau, kad vilkų 
staugimas dar labiau artinosi. 
Man begalvojant vežėjas grįžo, 
nei ' žodžio netaręs įlipo į ka
rietą ir vėl pradėjome ' kelionę., 
Tur būt, užmigau ir sapnavau 
apie šį nuotykį, nes man atro
dė, kad nuolat kartojasi, ir da? 
bar jis mane tebepersekioja, 
kaip baisi šmėkla. Vieną kar
tų, šviesos žybčiojimai pasiro
dė taip arti prie kelio, kad leng
vai, nors ir tamsoje, galėjau 
pastebėti visus vežėjo judesius. 
Jis skubiai, dideliais žingsniais 
prisiartino prie vietos, Jcur švie
sa ' žibėjo, kuri tačiau nebuvo 

’&pšViėsta,‘hes žybčiojimai buvo 
‘silpai. Teh'jis, prisirinkęs ak- 
fhehų, sWjb juos į kokį tai 
'pavidalą. • Kartų > pastebėj au kei 
štų 1 bptfšką apsireiškimą:! kuo
met vežėjas atsistojo tarp ma
nęs ir' šviesos, jo.kunas jos ne
paslėpė, šviesos ' žybčiojimus 
mačiau kšlp ir* pirma. Mane tai 
labai * irttslfebino, -bet įspūdis bu
vo tik laikinas, lies maniau, 
kad* nuolat įtemptos dėl tamsos 
akys mane apgavo. Vėliau, ku
riam laikui, šviesų nebuvo, ir 
švilpėme greitai pirmyn, lydi
mi staugimo vilkų, kurie mus 
Apsupę iš visų pusių lydėjo vi
su. k$iu.

Kartą vežėjas, patėmijęs liep
snos žybčiojimus, nuėjo kiek 
toliau nuo kelio. \ Jąm ilgai he- 
begrjžtant, arkliai pradėjo ne
rimauti labiau, negu ankščiau 
naktį, prunkšti >ir -žvengti did
žiausios baimės apimti. Negalė
jau suprasti kodėl; nes vilkai 
jau buvo nustoję‘kaukti; bet 
Mip tik tuo laiku, pamažu slink
damas'per juodus debesis, iš už 
ankštai virš mpsų degsiančios 
uolos išlindo mėnulis ir jo švie
soj ė «pamačiu ų aplink karietų 
Susišpietusį ratų vilkų,, baitais, 
aštriais 'dantimis ir raudonais 
iš nasrų išlindusiais liežuviais. 
Jų kojos buvo ilgos ir gyšlo- 
tosis, o šiurkštus plaukai sto-

vėjo pasišiaušę, it adatos. Nu
tilę jie atrodė šimtą kartų bai
sesni už vilkus, kurie nuolat 
siuntė šiurpulį per mano kū
ną bekaukdami tolyje. Buvau 
išgąščio ir pasibaisėjimo supa- 
raližuotas. Tik žmogus, Kuriam 
tenka susidurti su tokiu, krau
ją gyslose šaldančiu vaizdu, ga
li suprasti jo svarbų.

Vilkai tuojau pradėjo kaukti. 
Atrodė, kad menulis padarė i 
juos kokių tai nežinomą įtaką. 
Arkliai nuolat mėtėsi, dūko ir 
bejėgiai dairėsi taip gailiai var
tydami kraujo pritvinusias akis, 
kad skaudu buvo į juos žiūrė
ti; o baisusis vilkų ratas arti
nosi vis arčiau prie jų; nega
lėjo iš jo jokiu budu ištruk
ti. Nepajėgdamas ką kitą, pra
dėjau šauktis vežėjo grįžti. Vie
nintelė musų išeitis buvo kaip 
nors pro ratą prasimušti. Pra
dėjau rėkauti ir daužyti į ka
rietos šonus, norėdamas tuo bu- 
du iš vežėjo kelio išvaikyti - vi
sus vilkus ir pagelbėti jam pri
siartinti prie arklių. Iš kur jis 
atsirado, — nežinau, bet stai
ga išgirdau jo komandiruojan
tį balsų. Pažiūrėjęs į šoną, iš 
kurio balsas ėjo, pamačiau jį 
bestovintį kelyje. Jam tik su
mojus Ilgomis ištiestomis ran
komis, lyg pašalinant iš tako 
kokį tai neįmatomą kliūtį, vil
kui ėmė trauktis pamažu atgal, 
vis labiau ir labiau' užpakalin. 
Kaip tik tuo laiku, mėnulis už? 
lindo Už debesio, ir vėl viskas 
paskendo tamsoje. Bet prie jos 
pripratęs, pamačiau į karietų 
belipantį vežėją. Vilkų jau ne
bebuvo.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 10 
Galimą gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

Naujas No. 21 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

N A U J I E N Ų
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
Iki 8 vai. vak. NedMdienlais 
Ubo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.į

■ i
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Automobilių nelaimės
Antradienio vakare 'Vėlokai 

pradėjo slidus sniegas snigti. 
Deliai sniego įvyko 40 automo
bilių nelaimių. Vienos jų buvo 
sunkesnės, kitos lengvesnės.

Nušautas beplėšiant 
i trečių kartą

Theodore Carl Hein, paleistas 
iš kalėjimo, trečiu kartu darė 
holdapą su savo bendru Pru
dential Life Insurance kompa
nijos ofisui adresu 2403 Blaine 
place. Jis tapo nušautas. IJei- 
ną nušovė policininkas, kuris 
buvo ofise sargybai.

Paties automobilis su
važinėjo

Kussell 1). Perkins, 13 metų, 
Įiasuko troko rankieną tuo tai
ku, kada jis buvo nustatytas 
važiuoti. Trokas užvažiavo ant 
jo ir užmušė.

Lidikevičienė atiduota 
grand džiurei

Mrs. Katherine Lidikevicz 
atiduota grand džiurei. Ji yra 
kaltinama tuo, kad pardavinė
jusi degtinę. Du prohibicijos 
agentai esą .gavę nusipirkti pas 
ją degtinės porą stiklelių. Mo
teris turėjo užsistatyti $250 
bondsą. Ji laiko krautuvę 18 
gatvės apielinkėje adresu 615 
West 18 st.

Nukapojo algas 5,000 
darbininkų

5,000 'North VVestern gelžke- 
lio darbininkų tapo nukapotos 
algos 10 nuošimčių.

Jau kuone devyni milio- 
nai aukų surinkta

Praėjusį antradienį bedarbių 
fondui Cook paviete ir Chica- 
goj jau buvo pržiadeta $8,935,- 
373.

$87,000,000 mokyklom^ 
užlaikyti

Pirmieji apskaičiavimai mo
kyklų biudžeto 1932 metams 
numato, kad reikėsią $87,925,- 
464.

Klausines pienius
Aldermanai kaltina, kad Chi- 

cagos pieniai imą perdaug už 
pieną. A Įderina n ų komitetas 
pradėjo tyrinėti dalyką. Jis no
ri patirti kodėl Chicagoj pieno 
kvorta kaštuoja 13 centų, kuo
met Milwaukėj.e ji tekaštuoja 
tik 9 c.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Cicero
k

Lietuvių Pagerinimo Politikos 
Kliubas laikė priešmetinį su
sirinkimą gruodžio 2 d.

Kadangi buvau pakviestas to 
kliubo narių ateiti į minėtą su
sirinkimą, , tai paskirtu laiku, 
baigiantis aštuntai, ir nuėjau 
manydamas, kad bus dar per 
anksti. Bet įėjęs į vidų net n tu 
stebau, kai pamačiau pilnutėlę 
p-ios Lukštienės svetainę pri
sirinkusių Ciceros namų savi
ninkų ir susirinkimą jau seno
kai atidarytą. Tai parodo, kad 
laikas neleidžiamas tuštiems 
plepalams, bet einama tuojau 
prie tikslo. Labai gerai.

Toliau paaiškėjo iš komisijų 
raportų, kad šis kliubas pri
klauso prie Ciceros Kliubų Ta
rybos (Cicero Clubs Council), 
kuri susideda iš keturiolikos 
panašių kliubų kaip šis. Jie rū
pinasi kaip zgalint sumažint 
taksas.ant nejudinamos nuosa
vybės ir pagerint miesto stovį.

Taip pat paaiškėjo, kad šis 
kliubas turi pasiuntęs du de
legatus į Springfieldą 2-rą d. 
gruodžio (taip ir kiti kliubai 
padarė), kad užprotestavus le- 
gislaturai prieš nežmonišką 
taksų kėlimą.

Delegatai pasiųsti 
gabiausių, t. y. p-as 
kas, kuris ateinantį 
statys kandidatūrą į 
valdininkus, ir Ciceros
advokatas, kaip jį čia vadina. 
(Gaila, kad aš jo pavardės ne-

vieni iš 
Kimbar- 
pavas ar į 

miesto 
jaunasis

.Sporto jauktas distrik- 
to pinigais

Sanitarių • distrikto buvusių 
viršininkų byloj, kuri perkra- 
tinėjama dabar, pasirodė, kad 
distriktas samdęs vadinamą 
bowler jauktą. Jaukto mene
džeriui distriktas mokėjęs $250 
mėnesiui.

Tai šitaip politikieriai šeimi
ninkauja visuomenės pinigais. 
Ne stebėtina, kad Chicaga su
bankrutavo.

Paleido Kainus iš džėlos

TAVJIULM ------ —-------...m*------- .

no, totų > namą jsavh
ninkai geriau susiorganizavę ir 
nesiduos taip lengvai išnaudot.

Tad visi į Lietuvių Pagerini
mo Politikos Kliubą! Susirinki
mai laikomi kožną mėnesį pir
mą panedelį p-ios Lukštienės 
svetainėj; prie 15-tos ir 49 avė.

J. karulis.

Buvo geras radio 
programas

U tam i ko vakare, / gruodžio 8, 
The Peoples Furniture > Co. da
vė šaunų radio programą iš 
W. G. E. S. stoties. Dainavo 
kvartetas, duetas, solo ir geri 
rinktiniai rekordai buvo groja
mi.

Prie pamarginimo programo 
teko ir man pasakyti trumpą 
prakalbą. Savo prakalboje ra
ginau, kad lietuviai remtų savo 
biznierius, kad kalėdines do
vanas ir kitus reikalingus ■ dai? 
ktus visuomet pirktų savo apie- 
linkėse. Ar mano paraginimų 
kas paklausys, nežinau. Bet ma
no manymu, lietuviai labai ge
rai padarytų, kad remiu 
v uosius, ypač 
niais laikais, 
noma, 
Taigi,
Ynusų reikaluose!

• 
štesųiąją mokyklą ir, rodosi, 
jau netoli baįgiąjįti ją, o dar 
prie to gan .gabi pianistė. It 
ot šiai šauniai panelei sukąko 
praėjusį šeštadienį sweet six- 
teen. 1
- Pokilin sujaįrinko gražus bū
relis giminių, draugų ir pažį
stamų. Wt6si nemažai jauni
mo, kuris gražiąi ųžpilaike.

Svečių tarpZ buvo pp. Gul
binai, Juzėnai^ Digimai ir ki
ti, kurių pavardžių neteko pa
tirti.

Vakarienės laiku p, DJgimas 
pasakė kalbą. Pokilis užsibaigė 
jau sekmadienio rytmetį.

Reporteris.

Mergaičių domei
Reikia apie 60 lietuvių mer^ 

kaičių nuo 11 iki 16 metų am
žiaus dėl didelio lietuviško pro- 
grarno. Nieko nekainuos. Susi-? 
rinkite ketvirtadienį, gruodžio 
lOtą dieną, 4:30 vai., Mark 
White Sąuare ofise.

—Aldona R. Narmonta.

Grabortai

U................i................... - J i

y

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na-, 
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Engiewood 5840

Graborlai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

a

1646 W, 46th 8

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413
*

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724 _____________

Lietuves Akušerės

sa- 
dabar, blogęs- 

Visiems yra ži- 
k ad v i e n y bė j e—gal y be.

daugiau'vienybės visuose

Jei Peoples Fufniture Kom
panijos vedėjai norės, aš ir at
eity galėsiu jiems per radio 
pakalbėti.

—Antanas žymontas.

Kaip linksma, kad mes susi
laukėm jau ir advokatų iš jau
nuolių tarpo, kurie ne tik mums 
padeda išrišti svarbesnius klau
simus, bet reikalui esant ir at
stovauja mus. Ne taip kaip se
niau, kada prieidavom prie 
opesnių klausimų, tai ir turė
davom juos neišspręnuę palikt.

Kliubo valdyba ateinantiems 
metams paliko beveik senoji, 
išskyrus pirmininko padėjėją, 
kuris pats atsisakė, kadangi 
valdyboj randasi gabiausieji 
šjos kolonijos veikėjai, tai rin
kimams atėjus norėta išrinkt 
vienbalsiai. Bet dūliai formalu
mo visgi rinktą vienas iš tri
jų kandidatų. Tai kai kurie na
ciai matydami ar norėdami, 
kad butų vistiek senieji išrink
ti, garbingai laikė kožno urėdo 
kandidatūrą, taip kad visai ma
žai laiko sutrukdyta^ renkant 
valdybą.

Buvo iškeltas klausimas, kad 
kliubas užsiprenumeruotų kai
lio organus dienraščius “Nau
jienas” ir “Draugą”. Nekurie 
nariai nurodę, kad jei mes ne- 
paimsime “Naujienų” ir “Drau
go” už organus, tai redakcijos 
netalpins musų korespondenci
jų. Dūliai kai kurių išrokavimų 
tas klausimas likosi visgi at
mestas.

Lietuviai namų savininkai, 
sVisi kaip vienas, rašykimės prie 
Lietuvių Pagerinimo Politikos
Kliubo ir lankykime skaitlingai 
susirinkimus. Priduokirfie dau
giau energijos musų veikėjams, 
kad jie sėkmingiau kovotų už 
musų gerovę. Atsiminkite, kad 
musų miesto valdžia neria kil
pą po kilpos ant musų kaklų
Štai šiomis dienomis x turėjau 
reikalo su nejudomos nuosavy
bės popieriais. Pasirodo, kaęl 
musų abstraktuose įkergta 
extra arba special esesmentai 
ąnt musų užpakalinių gatvių 
(alleys) po 75 nuošimčių kiek 
munis kainąvo išcemenUojaųt. 
Parą išlykit, koks graftas! Ne
spėjom npi pirmųjų mękęs^ių
išmokėt, o jau ir kitus užriog- 
iino.

Fažynąetiną, kad anksčiau mi 
nėti ąsesą^entui uždėti tik ąnt 
vadinamos Grant Works kolo
nijos, kur tirščiausia apgyven
ta lietuvių. Nes valdininkai ži-

Aukščiausias valstijos teismąs 
Springfiel.de paleido pasodintus 
šaltojoj Baino sūnūs ir Baino 
žentą adv. Fisherį. Jie buvo 
pasodinti iki užsistatys kauci
jos kiekvienas po $10,000. Jie 
kaucijos neužsislatė. Bet teis
mas Springfielde juo paleido. 
Jų paleidimui ypač pasidarbavo 
buvęs senatorius Deneęn,

Roseland
Ateinantį penktadienį, gruod

žio 11 d., 7:30 vai. vakare, 
Shedvilo svetainėje,. 341 Ken- 
sington Avė., įvyks Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo prieš- 
metinis susirinkimas. Bus ren
kama valdyba ir visokios komi
sijos. Kiekvienas narys ir na
rė būtinai turi atsilankyti. Už 
neatsilankymą bausmė pagal 
konstituciją.

Išvažiavimo komisija pagei
dauja tų narių, kurie esate pa
ėmę Jšvažią'čiipo knygutes, kad 
sugrąžintumėte jas.

Sekretorius.

Bridgeportas
P.okilis gimtadieniui paminėti.

pp. Da-
So. Em-

Praėjusį šeštadienį 
Vaškų namuose, 2714 

^ęraUl avenue, buvo surengtas 
pokilis ztikslu paminėti p-lės So
fijos Dąraškiutės 16 metų su
kaktuves.

Sofija lanko Englewood auk-

Phone Boulevąrd 4134)
A. MASALSKIS

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

£ MIDWIFE

t South
Av.

Hemlock 9252

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai___

DR.MARGERIS
• / ♦

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek

madieniais nuo 10 iki 12. 
3421 So. Halsted St. 

Phone Boulevard 8483

................................... .......................... J "".■'M

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergai: ir Subatoųis 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėiiait, Seredoms ir Pėtnyčioms 

1821 So. Halsted Street

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus ro
dei, kad neturime il- 
laidų užlaikymui aky* 
ri* i

/ I ' k -X

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS '
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu ątsįšauKti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ.
T«l. Ci«to5927

Telefonaji Yards 1138

Stanley P. Mažeika . ' U i < > 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
lapu. Kaina pHeįąama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb W Haliud Su) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb B Habted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutartį 
• TF- O---- --

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Are.
arti 47tb Street

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

......... ............................................... ,il..

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas pet 25 ma
tus kaipo patyria gydytojas, cbinugM 
ir skuteris.

Gydo įtaigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų it vaikų pagal naujausiu 
metodus X-Ray ir kitokius siekuos 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18tb St., netoli Morgan 8t, 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Park 6755 ar Randolpb 6800

Dr. P. P. ZALLYS dr. Charles segal
DENTISTAS Praktikuoja 20 metai

30 E. lllth St. 47M "utį,
Kampas Wabath Avenue Atkirste

Tel. Pullman 0856 SPECIALISTAS DŽIOVOS
Gazai. X-Ray, etc. Moteriškų Vyriškų « Vaikų ligų

1 . OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai (ryte, nuo 2 iki 4 
▼ai. po pietų it nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, įkandamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir' toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklon vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KRĘIVAS ARIS ATI! AISO į TRUM
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bpplevard 7589

Tel. Yardi IH29

DR. G. SERNER
LIETUVIS- 'AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Št. 

kampai Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nędėliomią nuo 10 iki 12.

’YgBBJ.T.'U

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBUJLANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ h’ NAKTl 
Mes, visuomet teikiame $įijcįijig^ sirppatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO
JŪSŲ GRABORJĄI 

Didysis Ofisas 
4605-07 South Hermitage A v 

Vul TMonūt YARDS 1741 ir 1743

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
< Vainikai 

3316 S. Halsted gt. Tel. Boulevard 7314

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI q 

Registruotam Optometriatui 
Akių Specialistas. Vijcš 15 rųetų 

patyrimas 
i Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE , 

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

I

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. it Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomii pagal susitarimą 

Ofiso T<1« Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Yards Ū9 94

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Afįęoųt 

Ofiso valandos*T'Mon,, Boolevjrd 1939 I Nu0 i0 iki T2 ditn,. 2 iki 3 po pkį

DR. S. A. BRENZA 7 iki 8 raL Nedfl- °no 10 ikllj. Rez T<Iepbone pjaza 3200
Ofiso valandos: Į _______ .

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS s 

4142 Arąher Aveniu

Valandoo 11'ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto aoo 

iki 12 dieųą.
Telrphonai dieni ir naktį Virginia

i... .. ....................... tirnuUMURBĮRU
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. Ą. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

arti 31st Street 
CHICAGO, ILL. 

Valandos: 1—3 po'pietų, 
0016) Nedėliomis ir šventad. 10

2 iki 
10

7—8 vak. 
-12 dieną.

Re*. 6600 South Artesian Avansu ęanal 4050 Veneejikos

of^”Ta’cSd‘olv M. H. Rohwedder, M. D.
DR. P. Z. ZALATORIS '^A'go 5‘'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. flLL.

Valandos 9 ryto iki 9 vakare
Varicose Gyslos Odos

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandoi vakare
—'ir ... ;-- -T—-- -it-------—

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

Tėl. Kenwopd 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienip ir ketvirtadienio

A. M0NTV1D, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison Sl
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

* / Tel. West 2860
Namų telefonas Btanswick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu sąvo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 'ir 6 iki 8 vakare.
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

TeL Prospect 1930
1 1 ■' ....... 1 ........... . ■ ...............................................................................

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

Tel. Lafayette 4146

VALANQOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakato

'i,.,—, -.-y.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

'......" '...............

Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Deatbom St., Room 1113 

Telefonai Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po

i Gyvenimo vieta
3323 Soath Halsted St^ 

Tel. Bąulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai kitkyitog 

vakarą, išskyrus
. Nedėlioj nuo 9 ik: 12„mu

.1". !"■■■

(L A. VASALUI *
ADVOKATAI 

11 South La Sallf Strapt 
Room 1934 TcL Randįlph 03,32 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. «slc 
3241 8. Halsted St. Tel. Vietoji 

Valandos — 7 iki 9 vakare • 
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak, 
Vasalle—Pam. Ser. ir Petnyčios nk.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėlibmis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 Sof. Richmond Street

Tėlefonas' Renuhlir 7868

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergai? — 1 iki 3 po piet 

UtarninkaiS — 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincęnt C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer Ąvenųe 
Šalę Midland Banko

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

• . S

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Marquette Road

Valandos: 9—12, 7—9. Antradienį ir 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą-

■............... 1 1 .1 »•.' 1

John Kuchinskas
■ 1 i

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd St

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal ?552 

Valandos 9 ryto, iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

.....................................................—...........  J..UIRS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Wasbingtop St. 
Room 1502 TeL Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
[ t- 6 ’ iki 9 vai.
4145 Afchet Ap^ T4 Wwtte 7^37, 

Nąmų Tel. Hyde Park 3395
. . 11 VI <"' . . ...... "'.I“.................. .... ......"y—. .....

JOHN B. BORDEN 
‘ John Bagdžiunas Borden) 
Lietuvis advokatas

W. Adams St., Rqom 21IZ 
~ “ ph 6727
lis 215,1 W. 42o< SL DOf 6-1 
Telepbone Roosevelt 9090 i 

Nmie 8-9 ryte, vt Republic 9600

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS CH|RURQĄS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo Likt 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nędėlioinis uuo 10 iki 12. 
3343 So. Halsted Street

< . Tel. Boulevard 14.01

DIL A. L. YUSKA • ' . „ * nTz . (John Bagdžiunaa Borden)
2422 W. Marquette Rd. LIETUVIS ADVOKATAS

kampa:i 67th ir Artestan Avė. 105 Adanj|
Tęlefoųas Grovchilįj 15R5 Telepbone Randolpb 6727

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, ąuo 2?4 215,1 V. 4į2ndl om
ir 7-9 po pietų, seredoms po pątų .ir' «--------

ųedėlioms pagal susitarimą
- 41! '-7'! 11'1-*’ r 'r-ii . ■*" ■: ■ į į■ ................... .

Dentistas Lietuvis Advokatas
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589 Tel. Bculcvard 2800
Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaru. Rez. 6515 So. Roęktvell St, 

Reaidcnce Phpne Hemlock Į69A. Tel. Republic 9723
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Įlarp Chicagos 
Lietuvių

L_<,-------------r—

Asmeninės savasties 
taksos

šiuo laiku Cook pavieto ir 
Chicagoj vienas opiausių klausi
mų yra takęų klausimas. Ryšy 
su juo tarp visų nusiskundi
mų, priekaištų ir paprastų zau
nį) aiškiausiai girdėti tokia nuo
monė: Iki šiol nekilnojama ar
ba .real estate savastis mokėjo 
.sunkiausią taksų naštą, o as
meninė arba personale savastis 
veik nebuvo taksuojama; todėl 
reikia nuimti dalį taksų nuo ne
kilnojamos savasties ,o uždėti 
ją ant asmeninės.

Kuo remiama ši nuomonė ir 
reikalavimas?

Nužiūrima, kad Cook pavieto 
(kuriu įeina ir Chicaga) vy
riausybei reikėjo pajamų 1931 
m. apie $300,000,000.

Pasak vieno geriausių taksų 
klausimų žinovų, prof. II. D. 
Simpsono (The Tax Situation i n 
Illinois), vyriausybės pajamos 
Illinois valstijoj suplaukia iš 
šių šaltinių:

abelnos savasties taksos (ge- 
neral property tax) duoda 84.- 
10% pajamų;

paveldėjimo taksos—2.49%;
laisniai ir permitai—8.93%; 
kitokios taksos—.02%. Viso 

—ioo%.
Kaip matote, 84 nuošimčiai 

pajamų suplaukia iš abelnos 
savasties taksų. Dabar, dvi 
stambiausias abelnos savasties 
dalys taksoms yra šios: nekil
nojama arba real estate ir per
sonale arba asmeninė savastis.

Ką vadiname nekilnojama sa
vastimi? Miestuose vadiname 
lotus, namus, fabrikų, ofisų ir 
kitokius trobesius ir t.p.

Kokią savastį vadiname as
menine? Sulig Ilinois valsti
jos įstatymais; kurie liečik tak- 
savimą, asmenine savastimi 
skaitoma jūsų buto rakandai, 
drabužiai, pianai, žiedai, laik
rodžiai, jūsų automobiliai, pini
gai bankuose, serai, bonai, vi
sokios vertingos popieros, pa
tentai, tavorai krautuvėse ir 
kely, net jūsų “good will” ir 
t.t., ir t.t.

Kaip iki šiam laikui dalykai 
klojosi Chicagoj ir Cook pa
viete, tai nekilnojama savastis 
buvo pastaruoju laiku įkainuo
ta 9 bilijonais dolerių ir, rodo 
si, su viršum. O asmeninė sa
vastis, kaip tvirtinama Associa- 
tion of Real Estate Taxpayers 
of Illinois brošiūroj pavadintoj 
“The Four Essentials of Re- 
venue Relief”, buvo taksoms 
priskaityta 1929 m. tiktai su
ma $675,907,085. Tuo gi tar- 
pu toj pačioj brošiūroj nuro
doma, kad asmeninės savasties 
Cook paviete ir Chicagoj esa
ma vertės 30 bilionų dolerių. 
Reiškia, kad asmeninės savas
ties vertė esanti bent tris kar
tus didesnė, nei nekilnojamos.

Kitaip sakant, kuomet taksas 
mokėjo—nors nelygiai — visa 
nekilnojama savastis, tuo pa
čiu laiku tik menka asmeninės 
savasties dalis buvo taksuoja
ma.

Šitą faktą, pripažįsta if Mel- 
vin A. Taylor, First National 
Bank of Chicago prezidentas, 
nors bankai yra tos įstaigos, 
kur daugiausia asmeninės sa
vasties paslepiama nuo taksuo- 
tojų akių. Atsakydamas zj 
klausimus Illinois valstijos le- 
gislaturos posėdy p. Taylor šio
mis dienomis pareiškė, kad jis 
tiki, jogei 98 nuošimčiai asme
ninės savasties nepasirodė tak
sų sąrašuose vienu iš pastarų
jų metų.

Ir toliau kalbėdamas jis par 
sakė,, kad jeigu asmeninė sa
vastis butų teisingai taksuoja
ma, tai nekilnojamos savasties 
taksas galima butų palengvinti 
penkias dešimtis arba bent ke
turias dešimtis nuošimčių tos 
sumos, kurią nekilnojama sa
vastis mokėjo iki šiol.

Kodėl praktikuota ir toleruo
ta ši nelygybė? Pilho ir griež
to atsakymo negaliu duoti. Be; 
dvi rimtesnės priežastys 1 tu : 
būt buvo šios: Chicagos ir Cook 
pavieto valdininkų moralia su
smukimas (graftas ir nepaisy-- 
mas pareigų, kurioms eiti jie 
buvo renkami) ir sunkumas tei^ 
singai asmeninę savastį taksoms 
įkainuoti.

Yra priemonių gan tiksliai į- 
kainuoti jūsų namą aT lotą. Sun
ku ir paslėpti tą namą ir tą 
lotą: kišenėn arba banko šė- 
pon jų neįdėsi, štai jie ir riog
so visų akyse.

Kas kita su kai kuriomis as
meninės savasties rūšimis. Jū
sų bankininkas gal jus pačius 
užtikrino, kad jis nepasakos ki
tiems kiek turite banke pinigų. 
Jis ir pildo prižadus.

Vėl kas žino kiek pinigų jus 
nešiojatės kišenėj arba, laikotę 
matrase užsiuvę?

Toliau pav. šėrai: tuos Šerus 
jus laikote greičiausai priva
čiame bakse banko voltoj ir 
pats bankininkas nežino kokios 
sumos jie verti yra.,

Arba brangiosios popieros: 
jos šiandie gal vertos $100, o 
rytoj pusantro šimto arbd tik 
$50. - ,

Jūsų rakandus , taksuotojai 
gali matyti. Bet jeigu jie yra 
jau padėvėti, tai kiek vertės ne
teko jie nudėvėjimu?

O kai dėl gražnų—daimantų, 
briliantų etc. —tai tenka pasa
kyti, kad jos nelaikomos ima

muose viešumoj, kaip rakandai; 
todėl taksuotojai veikiausia jų 
nė nematys.

Reiškia, žymias asmeninės 
savasties dalies vertė priseina 
nustatyti tik remiantis savinin
kų paaiškinimais. O dar žymes
nė dalis visai užslepiama.

Kad tiksliai įkainuoti bent 
tam tikras asmeninės savasties 
rųšis taksoms reikia daug dau
giau kliūčių nugalėti, negu į- 
cainuojant nekilnojamą savas
tį tuo pačiu tikslu. Gi musų 
miesto tėtušiai jau ilgą laiką 
nepasižymėjo nė uolumu,-riė są
žiningumu savo pareigoms eiti.

Faktas tečiau pasilieka fak
tu. , Nekilnojama savastis ne
bepakelia tokios taksų naštos, 
<okią ji iki šiol nešė, ba štai 
apie trečdalį nekilnojamos sa
vasties Chicagoj ir Cook pavie
te eina pardavimui už taksas.

Asmeninė savastis yra vie
nintele, kuri gali paimti žy-t 
mesnę nekilnojamos savasties; 
taksų naštos dalį. Ir, ot rei
kalaujama tokių įstatymų ir to
rio taksoms rinkti mašinerijos 
sutvarkymo, kuris teisingai už
dėtų ant asmeninės savasties 
;aksas ir sąžiningai jas išrink
tų.—čikagietis.

Cicero
Neduoda ramybės.

i >
negaliu . suprasti kaip pi-Aš 

liečia! įstengia pakęsti lietuvių 
kunigų nesąmonę. Ve kame da
lykas. Kada atsibaladoja kokie 
riajunai misionieriai arba pa
sitaiko kokia bažnytinė šventė, 
tai jau, brolau, rytmety ramiai 
nebemiegosi. Kaip tik prieina 
4:30 valanda, tai pradeda muš* 
ti skambalą. Skambina,, skam, 
jina ir skambina kokias dešimĮ 
tį minučių.

Tas skambinimds atsikartoją 
cas pusvalandis. Ir: traukiasi 
ki 9 valandos. Na, o pažiūrėk 

kas atęina bažnyčion taip ank
sti, Oąi 5-6 bobelės, kokie 3-4 
pašėnėję vyrai. Ir-dėl tų kelių 
avelių, kurios, matyti, neturi 
ką veikti ir išsimiega dienos 
laiku, neduoda tūkstančiams ki
tų piliečių pasilsėti iš po sun-j 
kaus darbo. * :

Juk mes visi gerai žinomeĮ 
kad įstatymai ‘draudžia keltį 
bile kokį triukšmą nuo 12 va; 
larfdos nakties iki 6 valandos

Kiek metų laiko atgal duo? 
nos išvežiotojai turėdavo skam
balus ir skambindavo prie kieki 
vienos s tūbos, prie kurios rei
kėdavo palikti duonos. Bet pi*- 
liečia! kreipėsi į tam tikrą įstair 
gą ir duonos išvežiotojams bu
vo uždrausta skambinti.

Valandos nakties iki 6 Valandoj 
ryto įieskambina. Sustabdo gat« 
VėkAfį, bet triukšmo nedaro, jei 
kas pasitaiko, ant kelio.

O bažnyčia ir kunigai — ar 
pildo įstatymus?

Yra ir daugiau katalikiškų 
bažnyčių, bet tokių beprotys
čių kitų tautų kunigai nedaro, 
kaip lietuviški. Ir ne stebėtina, 
kad amerikonai lietuvius pajuo
kia, lygindami juos indijonams. 
Deliai to. nėra ko pykti lietu
viams, o ypač katalikams. Jei
gu mes, lietuviai, matytutpėrti 
tokią betvarkę pas kitataučius, 
tai ir mes pajuoktumėm kitus.

Reikia pasakyti, kad toks 
skambinimas skambalų ne lai
ku yra šlykštus reiškinys 20-me 
amžiuje, kad laukinių žmonių 
papročiai dar ir dabar tebėra 
užsilikę.

O gal grįžta atgal senovės 
laikai, kada, vadinami pagonys 
naktimis melsdavosi, o dieno
mis miegodavo arba medžioda
vo?

Argi ne laikas susiprasti, 
kad tas viskas daroma dėl do
lerio? Dykaduoniai vis ką su
galvoja, kad tik kaip nors tą 
dolerį išvylioti iš žmonelių.

Sargas.

Lietuvių valanda
Pereitam sekmadieny vėl te

ko gėrėtis gražiu lietuvių ra- 
dio programų iš stotieš WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. jio pietų, kuris 
buvo duodamas Jos. F.; Bud
rikę muzikos ir rakandų krau
tuvės. Rinktinos ir gražios mu
sų liaudies dainos darė gilaus 
įspūdžio į klausytojus, o Bud
rike radio orkestrą verste ver
tė visus šokti.

Beje, hpke programo p. P. 
Grigaitis, Naujienų redakto
rius, pasakė trumpą kalbą, ku
rioje pabrėžė reikalingumą ir 
svarbą visiems laikytis obalsio 
“Savas pas savą”, nes iš to ne 
vien pardavėjas, bet ir pirkė
jas turi sau naudos,‘gaudamas 
geresnius daiktuą ij, už; daug 
pigesnę, kainą bei gdresnį pa
tarnavimą. i . ' ■ - t)

Taipgi p. Budrikas paskelbė, 
kad jo krautuvė ką'tik aplaikė 
iš Lietuvos dąug gintarinių da
lykų, kuriuos parduoda' prieš 
Kalėdas specialiai nupigintomis 
kainomis. Taipjau perkant ra- 
dios 
nos.

duodamos gražios dova
Kaiminas.

Burnside
Pašovė .bedarbį

Vicenzo Politano, 40 metų, 
gyvenąs 9100 Ellis avenue, il
gą laiką būdamas be darbo ir 
turėdamas moterį ir 5 mažus 
vaikus, o iš niekur negaudamas 
jokios pagelbos, šalčiui, užėjus 
su maišeliu nuėjo į Illinois Cen
tral gelžkėlio jat^us, !prie 9.1 
gatvės, anglieą pasirinkti.

Prisidėjo maišelį anglies, kaip 
štai jardo sięfcas patrįck Nor
ton užklupo bedarbį ir ..pašovė 
į kairįjį petį. , ;

Buvo pašaukta policija, kuri 
paėmė Politaną ir nuvežė .į1 
Bridwell ligoninę. •Išklausinėjo 
suimtąjį. < ’ . ’ ;

Patyrusi apie vargingą žmo
gaus padėtį policija kreipėsi į 
United Charities patarirnu duo
ti šeimynai pagelbos. < 1 •

Jardo sargas/ Patrięk;| Nor
ton, klausinėjamas ąičkinosi, 
kad jis riktelėjęs ant Poltyano,’ 
o šis mėginus pabėgti,-į iai jis, 
sargas, ir buvęš priverstas šau
ti. Sargas neareštuotas.

Apgavo aptiekorių.
' S. A. Rozynek turi aptieką 

adresu 9257 Cotlagę Grove av. 
Prie aptiėkos yra ir pašto sky
rius. Patarnąųdamas ir aptie- 
koj ir pašto skyriuje jisai su
siduria su įvairiais žmonėmis. 
Jį ir prigavo keletas asmenų. 
Jis mat išmainė čekių, išrašys 
tų ant Burnside Savingp and 
Trust Bank. Bankas sugrąžino 
aptiekoriui čekius ir ■pranešė, 
kad banke nežinoma tokių žmo
nių, kurie parašė kalbamus če
kius; Aptiekoriūs gi šakosi,

imsiąs tik cash.
Paleido dar keletą darbininkų.
' Niekei Plate gėlžkelis palei 

do daug darbininkų, kurie bu
vo išdirbę kompanijai > ilgiau, 
nei po 10 metų.

Dabartiniu laiklf gelžkelis 
pradėjo atleidinėti iš darbo jau 
ir tokius, kuriė yra išdirbę po 
daugiau kaip 1$ metų.

Agentai - skleidžia paskatas, 
kad kaip tik mokesnį darbinin
kams kompahija numuš, tai 
tuojau visus sugrąžinsianti į 
darbą. .

Bet ar galitna tikėti agentų 
pasakomis?

Muštynės^ jarduose.
Niekei Plato gelžkelip jarduo

se ištiko ihūštynės. Mat, kom
panija pavelijo bedarbiams pa
sirinkti malkų. Bet tos tnalkos 
yra tokios, prastos, kad žmogus 
per dieną prisirinkęs vakare vi
sas sukūrena.

Tai kai kurie sumanė iš va
gonų anglies pasiimti. Deliai 
to ir įvyko muštynės tarp be
darbių ir kiemo sargų. Iš abie
jų pusių buvo apmuštų. Įsimai
šė ir policija. Ji areštavo kele
tą bedarbių.

Bet ar negalėtų kompanija 
duoti paleistiems savo darbinin
kams pašalpos ? D.

Karnivalui bilietus 
galima gauti Uni- 

versal banke
šeštadienį, gruodžio 12 d., 

Chicagos stadione, 1200 West 
Madison Street, 8 valandą va
kare bus visų tautų karnivalas.

Tikietus šiam karnivalui ga
lima gauti iš anksto Universal 
State Banke, 3252 So. Halsted 
street. , ’

-- ------------------------------ ■

Town of Lake
Daug kalbama ir anglų did 

lapiuose rašoma/ kad prosperity 
jau čia pat. Betapąs muštauno- 
lėkiečius jos neįtikima. Vietoj 
pagerėjimo darosi dar prasčiau. 
Darbininkai per dienas maršuo- 
ja nuo vienų vartų prie kitų 
ir vis veltui. YpAč daug bedar
bių yra meksikohų.

‘ Pastaruoju laiku, negalėdami 
gauti darbo,’ jie, .pradėjo grįž
ti atgal į Meksiką, ir jeigu dar 
ilgiau tęsis nedarbas, tai Town 
■of Lake kolonija pasiliks be 
meksikonų net dr biznieriai iŠ- 
siparduoda ir grįžta į tėvynę.

Kas ’ toliau bus? Nejaugi ir 
lietuviams grūmoja toks pat li
kimas? Rautas.

Bridgeportas :
....................

Iš Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiško Kliubo darbuotės

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas Kliubas laikė priešme- 
tinj susirinkimą Lietuvių, Audi
torijoj. . x

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas Rūta. Jis pakvietė val
dybą užimti skvo vieias. Po to 
buvo užklausta / ar randasi no
rinčiųjų įstoti į kiiubą. Pasiro
dė du nariai, kurie buvo su
spenduoti; jie likosi ptiinjti at-

Skaitytas protokolas iš pra
ėjusio . susirinkijąd; Priįmtas 
vienu balsu. Paskui j sekė %ą- 
pbrtai ligoriių likkyfOjy. Pasi
rodė, kad yra 5 ; ligoniai. Kai 
kurie reikalavo pašalpos už li
gą. Nutartą apmoksti. Po to’ 
išduotas raportas ‘komisijos va
karui surengti sausio 10 d, 
1982 m. J

Komisija paaiškino, kad^ va
kare bus suvaidinti du veika
lai—Paieškoj itaų biuras ir Sod
ne vadovaujant p. ftįiiidulieriei, 
Tikietai padaryti po. bOė. asme
niui su keturiomis dovanomis ir 
pasiųsti visiems nariams laįškai 
su pakvietimais ir po kettirius 
tikietus. Raportas vienu balsu 
priimtas. \

Išduota rapoftas iš kliubo 
finansų stovio. Pasirodė, kAd 
kliubas turi narių pilnai užsi
mokėjusių virš keturių šimtų,

' . •

kliubo turtas siekia yirš
<tūkstančių dolerių. 

Hpdrtąš priimtas, ‘ 
- Išduota raportas komisijos, 
kuri buvo paskirta ryšy su kliu
bo pageidavimu įdėti dalį pini
gų ant pirmų morgičių. Komisi
ja paaiškino, kad turinti sura
dusi dų namu, kurie reikalauja 
paskolos. Pasirodė pasiūlymas 
draugams ne priimamas. Nutar
ta, jeigu valdyba sužinos priei
namus morgičius, įgalioti juos 
paimti.

Aptarus' visus kliubo reikalus 
buvo renkkma valdyba 1932 
metams. Valdybon išrinkti šie 
nariai: Pirmininkas A. Stu- 
kas,, padėjėjas J. Rūta, nutari
mų raštininkas S. Kunevičia, 
finansų raštininkas F. Kaspe- 
ras, k. rašt. P. Petraitis, ka- 
sierius J. Rachunas, kdsos glo
bėjai B. Jenkauskas, ir E. Bliu
mas, teisėjas K. Walaitis, ligo
nių prižiurėtėjas P. Petraitis, 
Auditdrijos atstovai P. Petrai
tis ir A. Stukas, Susivienijimo 
draugijų ir Jdiubų atstovai B. 
Jenkauskas, Et. Bhimas, atsto
vai tautinių kapinių K. Laucius 
ir E. Blumas, metiniam knygų 
peržiūrėjimui komisija J. Gri
nius, P. Wirsila.

Po to pirmininkas užklausė 
kas turi naujų sumanymų. Nau
jų sumanymų nesant susirinki
mą uždarė pirmininkas J. Rut(i 
6 vai. vakare.—Narys.

Mt. Greenwood
Puikų laiką turėjome: įvyko 

kaimyninis vakaras gruodžio 5 
d. P-nas A. Bittenas buvo su
rengęs dvigubą balių—0aminė- 
jimą savo 60 metų sukaktuvių 
ir išleidin^ą į šiltus kraštus. Ki
tą dieną ryte išvažiavo.

Svečių prisirinko apie porą 
šimtų. P-nas Bittenas turėjo 
muzikantus, kuriems įsakė ne- 
kolekttioti pinigų iš svečių.

• Buvo surengta linksma va
karienė, Svečiai prisivalgė, pa- 
sisveikatavo, pasilinksmino, pra
leido tikrai skambiai laiką.
, Kalbas pašakė p. J. J. Zolp, 
SLA. 178 kp; dą$}ųotojas p. B. 
Walantinas, p. Lachavičius, A. 
Bitteno sūnūs, duktė, p-nia Bi- 
tten, angliškai kalbėjo Tersdary.

' Kalbėtojai daug juokų pri
krėtę; Svečiai ir viešnios visi 
patenkinti dykavo pp. Bitten už 
Šaunias vaišes.

A. Bitten yra 
Greenwood ■ Mt. 
nierius. Prie 
kapinių jisai turi kryžių išdir- 
bystę. Antrą kryžių išdirbystę 
turi prie Lietuvių' > Tautinių 
Kapinių.—žilaplaukis Adomas.

seniausias Mt. 
kolonijos biz- 
šv. Kazimiero

Auka Bedarbiams
P-nia Barbora Luinis, gyv. 

ant 946 E. 48th . st., atnešė j 
Naujienas avalinę, rubus ir 
$2.00 aukų bedarbiams. AČių p. 
Luinienei. Rep. II.

LaiškaLPašte
* ■ > ■* 

,, i . ,

laiškai yra ateje iš Europos 
jie priklauso, tegul nueina I

Šie
Kam ____ ___ ___ ____ ___
vyriausiji našta (Clark ir Adapu 
pratvip), atsiimti. Reikia klausti pri« 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised WindowM looej nuo Adams gat 
všs, pasakant laiško NUMERĮ, kair 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o pas
kui sunaikink.. 

. f , 1 . k ■ .
I . .

, 928 Janus Frank

TheEnglishColumn
GIRLS ATTENTION

, Wanted 60 Lithuanain giris 
ages 11—16 for a Inige Lith- 
uanian program. Meet me 
Thųrsday, Decėmber 10, at 4:30 
P. M. in the office of Mark 
White Sųuare Field House, Hal
sted Street at 30th. No charge 
of anV kind.

i '-—Aldona R. Narmonta.
... K ■' " • ' ' ' '

CARSINKmS
- naujienose

■

Buy gloves wtth what
» '■
it savęs

N5r* reikalo 60c ar ,
daufflau. kad rauti 
koBclfi. LlBterine Tootb Pa«te. 
dideli* tubaa paniduoda u« 

/ 26c. JI v»lo ir apeauto daa-
ti«. Be to raliu •utauptati 
$8. ui kuriuo* raliu uuslpirk* 
gplrlUnaite* ar M kita 

ambert Pbanaanal Oo

LISTERĮNE
TOOTH PAŠTE 

25®

DOUBLE
ACTING

5 ~ rotteviR ' :
I 4OYEARS
' 25 ounces Tor 254
MILL1ONSOF POUN0S used 

BY OUR GpVERNMf NT ,

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jas žinote, kodėl ji bu-

ti nežinojo, Halitosis (dvo- 
kiąs kvapas), / draugijos 
klaida, kurios niekas neat
leidžia, buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
balnosis. Gerklės plovi
mas su Listerįne tuojaus su
naikina dvokianti kvapą ir 
sustabdo (degimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pharmacal Co.» St. Louis. 
Mo.

LISTERĮNE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederiua ir 
pančiakas. Taisom senus avederlu*. Mec 
parduodam žemom kainom idant galėtume 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F.. SELEMONAVIČIA
604 West 88rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 
Atdara dienomis ir vakarais.

8486

A. F. CZESNA’S < 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINfiS VANOS IR 
ELEKTRIKINI8 GYDYMAS

Treatmcntal visokių kraujo lirų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, ftalčlo, paraly
žiaus, sclatica ir visas panaMas liras gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, spnusoidal elektros prietai
sais. Sulfurines vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masailstus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos Ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—diena ir vakarais

1657 W. 45th St
JKamp. 8. Paulina. Tel. Boulevard 4552,

B.,AND M. CAFE 
Pas mus visuomet gardus gėrimai ir 

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
. Phone Republic 4544

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

BILE DRĖSĖ
K ar VYRV SIUTAS■ B B fl Išvalomi. ir Supro- 

^UB Ij sinami Drabužiai
B ^^B Apdrausti. Darbas

■ B ■ B garantuotas.^1^ Specialiai—P'asiim-
ame ir pristatome 6 
eiles rūbų už $3.90

GRANT CLEANERS 
127 N. Dearborn St., Room 439 

arti Randolph St, 
Tel. DEARBORN 293 1

PRANEŠIMAI
"Biruth” Choro generalė repeticija 

(vyks šį vakarą lygiai 8 vai. Gage Pa r k 
salėj. Yra svarbus reikalas, visi choro 
dalyviai būtinai laiku pribukti.

, — Valdyba.

Roieland. Ateinanti pentkadienj, 
gruodžio 11 d., 7:30 vai. vakare, Shed- 
vik> svetainėje 341 Kensington Avė. 
įvyks Kiiubą ^ir Draugijų Susivienijimo 
prieimertnis susirinkimas. Jame bus 
renkama valdyba ir visokios komisijos 
Visi nariai ir riatės būtinai atsilankykite. 
Už neatsilankim? bausmė pagal konsti
tuciją. (įvažiavimo komisija pageidau
ja nuo narių, kurie paėmėte išvažiavimo 
knygutę ir nesugražinote, kad sugrąžin
tumėte. — Sekretoriur.

. I '■■■i 11— M   

Kriaulių Lokalo 269 A. C. W. of A 
valdybos rinkimai atsibus pėtnyčioj, 
gruodžio 11 d., nuo 1 vai. po piet iki 
7:30 vai. vakare, Amalgameitų Centro 
name, 333 S. Ashland Blvd. Balsuoti 
galės tik sti knygutėm. Visi nariai 
ir narės kviečiami dalyvauti skaitlingai 
rinkimuose. Taipgi lokalo susirinkimas 
įvyksta tuojau po rinkimų toj pačioj 
svetainėje, tad dalyvaukime visi ir iš
girsim rinkimų pasekmes. — Valdyba.

įciflSSIFlEOflDS.I
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO 

1

Dienomia ar vakarai*. Del informaciją 
lauk arba raly k:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 Weat Maduon Street

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI SKOLINAMI 
ant Real Estate Bonų 
Mokančių ar Nebesimokančių, skolina

Life Insurance Agency
Room 648

1 No. La Šalie St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATARIMAS
. Šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE (Krein) ‘COAL COM- 
PANIJOS. Gausite geras anglis ir pi
gesne kaina.
Pocahontas Mine Run .... $6.75 tonas 
Pocabontas Lump or Egg $10.00 tonas 
Black Band Lump ............... $8.50 tonas
Grerr Valley Lump ............... $9.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams, tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREĘN VALEY yra geniausia anglis 
Amerikoj.
Ofisas atdaras nuo 5 vai. ryto iki 9 v. ▼. 

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Coal, Company
5332 SOUTH LONG AVENUE

, Tel. Reoublic 8402 
CHICAGO, ILL.

. F\irnighed Rooms
.ŠVIESUS ruimas dėl vaikino, mergi

nos arba moteries. Labai pigiai. Ra
šykite arba atsišaukite ypatiškai. Box 
1376, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

MODERNIŠKAS kambarys pasiren- 
duoja merginai ar vaikinui, garu šildo
mas. su ar be valgio. 6515 S. Talman 
Avė. Tel. Prospect 10210. *

Personai
4 sm jnji Įęlįlcę_ _

PAIEŠKAU sau draugės apsivedimui 
— merginos, našlės ar gyvnašlės, 25-35 
metų amžiaus. Esu nevedęs, gyvenu 
ant ūkės, myliu šeimynini gyvenimą ir 
esu pasiturintis. Mylinčias ant ūkio 
gyventi meldžiu rašyti:

Box 1375, 
Naujienos,

1739 S. Halsted St., Chicago, III. y

Situation Wanted
 . DaH>oIeSko

PAIEŠKAU namų ‘darbo. Aušra, 
3653 So. Halsted St.

Box 111

Help Wanted-—-Feniale
REIKALINGA moterų prie sortavimo 

skudurų, patyrusių. 1116 W. Van 
Buren St. užpakaliniame name.

Business Chances
Paydavimtii Biamiaį

TURIU parduoti grosernę, kendžių 
kampinį storą.

2500 W. 39 St.

PARSIDUODA AR PASIRENDUO- 
JA moderniškas 20 kambarių botelis su 
minkštų gėrimų užeiga. Randasi ge
riausioj Cicero vietoj. Tai yra gerai 
apsimokantis biznis. Renda labai pigi. 
Savininkas

A. MILIAUCKAS
183 7 S. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 205

Real Estate For Sale 
_____Namai-žemčPardavimui_____  

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

otus, farmas, bizniui visokios rųlies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagi 
•r parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Ttl. Ufayette 04 55




