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Am. Darbo Federacija Priėmė Nedarbo Apdrauda
KONVENCIJA NUTARĖ KOVOT Už 
PRIVALOMI NEDARBO APDRAUDA

Federacija atmainė savo pirmesni nusi
statymų ir dabar kovos už apdraudą, ap
mokamą industrijos ir tvarkomą valstijų
Cincinnati, O., gr. 1.— Ame

rikos Darbo Federacijos metinė 
konvencija vakar permainė Fe
deracijos nusistatymą nedarbo 
apdraudos klausimu ir kuone 
vienbalsiai nutarė kovoti už į- 
vedimą privalomos nedarbo ap
draudos, kurią turi apmokėti 
industrijos ir kuri butų tvar
koma valstijų, bet tame tvar
kyme dalyvaujant ir darbinin
kams. Be to, Federacijos rei
kalavimu, samdytojai turi mo
kėti į nedarbo apdraudos fon
dą betarpiai, o ne ainlraudžiant 
darbininkus įvairiose apdrau
dos kompanijose.

Pereitoje konvencijoje, me
tai atgal, pasiūlymas įvesti ne
darbo apdraudą, buvo atmes
tas, prieš nedarbo apdraudą sto
jant visiems Federacijos virši
ninkams.

tiktų išpildyti darbininkų rei
kalavimus ir kad todėl vargiai 
bus galima streikų išvengti.

Prezidentas Hoove- 
ris svarsto Anglijos 
notą skolų klausimu
Anglijos nota jau gauta ir šian

die bus viešai paskelbta. 
Francijos nota irgi priruošta

karo skolų klausi- 
yra ilga, užverian- 
kaip 6,000 žodžių. 
Stimpson notą tuo-
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Kenneth Zink, 14 metų, iš Dane pavieto, Wisconsine, su savo Hereford-Angus veislės jautu
ku, kuris laimėjo pirmą prizą jaunuolių augintų gyvulių skyriuje dabar laikomoje tarptautinėje.

gyvulių parodoje Chicagoje.

Persija panaikino 
Anglijos aliejaus 

koncesiją

Visas loterijos pel 
nas nuėjo virši

ninkams
PersijosTeheran, gr. 1.

valdžia urnai panaikino Angli
jos aliejaus koncesijų, išduotą 
Anglo-Persian Oil Co., kuri ap
ima 500,000 ketv. mylių plotų 
Persijoj ir normaliais laikais 
pagamina apie 6,000,000 tonų 
aliejaus į metus.

Gyventojai su tokiu džiau
gsmu pasitiko koncesijos pa
naikinimą, kad net teatrai pa
liovė imti įžangą ir visiems ati
darė savo duris.

Anglija šios koncesijos pa 
naikinimu yra nepatenkinta, 
nes užgauna jos “svarbiausius 
interesus” ir gal stversis kraš 
tutinių priemonių tas koncesi
jas atgauti.

Eagles organizacija, kuri sukė
lė $460,000, negavo nieko, da
gi ir prizų

“Pasimirė” miestas

Dar ir Šiais laikais! Tautų sąjunga šalinasi 
degina už raganystę! Mandžurii°s klausimo

Rusija išleis savo 
piliečius

Dabar už nedarbo apdraudą 
stojo veik visi viršininkai, aiš
kindamiesi, kad tai yra “va
landos reikalas” ir kad kova tu
ri eiti nacionaliniu frontu—vi
soje šalyje.

Tik keli atsirado, kurie pa
sipriešino nedarbo apdraudai. 
Jie vadovavosi .tuo, kad reikia 
streikais ir boikotu priversti 
samdytojus duoti darbo, nes 
už apdraudą vistiek teksią pa
tiems darbininkams apmokėti.

Federacijos prezidentas 
Green sutiko, kad darbas yra 
geriausia išeitis. “Bet jeigu 
nėra progos dirbti, tai kas rei
kia daryti su bedarbiais?” 
klausė jis ir atsakė: “Nedar
bo apdrauda ir yra atsakymas”.

Prieš porą dienų konvencija 
irgi kuone vienu balsu nutarė 
kovoti už 30 valandų darbo sa
vaitę— 6 valandų darbo dieną 
ir 5 dienų darbo savaitę, kai
po vienatinę tikrą priemonę pa
šalinti bedarbę. Konvencijos 
reikalavimu, sutrumpinimas 
darbo valandų turi būti atlik
tas nenukapojant darbininkų 
algų.

“Mes eisime ir kovosime už 
savo programą”, pareiškė pre
zidentas Green, “ir jeigu bus 
reikalas, panaudosime jėgą”. 
Vėliaus Green paaiškino, kad 
po žodžiu “jėga”, jis supranta 
tik ekonominę jėgą—streikus, 
boikotą, pikietavimą.

Tečiaus lig atitaisydami tą 
prigrumojimą pavartoti jėgą, 
daugelis Federacijos vadų ėmė 
aiškinti, kad jie nori ramios 
kovos ir streikų bus stvertųsi 
tik kaipo paskutinės priemonės. 
Tečiaus čia pat išreiškė abejo
nę, kad samdytojai geruoju su-

Pietų Amerikoj gauja sudegino 
motiną ir dvi dukteris 
raganas

kaipo

Bogota, Colombijoj, 
Amerikoj, gr. 1.—Dešimt 
nių liko areštuota už sudegini
mų jų bakūžėj Sotiva Norte 
apielinkėje trijų moterų—mo
tinos ir jos dviejų dukterų, ku
rios buvo įtartos kaipo raga
nos.

Pietų 
žmo-

Pora die-

kitų 
mo-

Darbo sąlygų studijavi
mas padarė jį so

cialistu

Geneva, gr. 1. 
nų atgal tautų sąjungos tary
ba kelias dienas klausiusi ja
ponų ir chinų ginčų, be jokio 
svarstymo nutarė Lyttono ra
portą Manžurijos klausimu ati
duoti tautų sąjungos susirinki
mui plenumui.

Tautų sąjunga buvo išrinku
si komitetą iš 19 narių svars
tyti Manžurijos klausimą ir 
paskui raportuoti plenumui. 
Vakar komitetas susirinko, pa
sikalbėjo ir nutarė, kad nieko 
negali veikti iki pilnas tautų 
sąjungos susirinkimas nepa<- 
reikš savo nuomonės— ir išsi
skirstė.

Jei už kelionę guli užsimokėti 
kitų šalių pinigais

ORRSa
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, kiek nepastovus 
ir biskį šilčiau.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 4 :- 
20.

Washington, gruodžio 1. — 
Anglijos abmasadorius Ronaid 
Lindsay šįryt įteikė valstybės 
sekretoriui Stimpson antrą An
glijos notą 
mu. Nota 
ti daugiau 
Sekretorius
jaus perdavė prezidentui Hoo- 
veriui, kuris ją dabar svarsto. 
Prezidentas buvo pasišaukęs ii 
savo artimiausią patarėją, iždo 
sekretorių Mills ir su abiem 
sekretoriais tarėsi visą valan
dą, bet kas tapo nutarta, dar 
neskelbiama. Pati nota irgi 
tik rytoj bus viešai paskelbta.

Manoma, kad notoj Anglija 
plačiai išdėsto kodėl ji prašo 
atidėti skolų mokėjimą gruo
džio 15 d. ir kodėl reikia iš- 
naujo persvarstyti karo skolų 
mokėjimo klausimas.

(Pirmesnį Anglijos ir 
valstybių prašymą skolų
kėjimą atidėti Washingtonas 
atmetė tik todėl, kad nebuvo 
paduota rimtų priežasčių kodėl 
tas mokėjimas turėtų būti ati
dėtas) .

Franci j a irgi yra priruošusi 
notą, kuri išnaujo prašys sko
lų mokėjimą atidėti. Ji neužil
go bus persiųsta Washingtonan.

Lenkijos ambasadorius irgi 
lankėsi valstybės departamen
te pasitarti dėl skolų mokėji
mo. Jis pasakė, kad ir jo val
džia rengia antrą notą, kuri 
bu spasiųsta už kelių dienų.

Gruodžio 15 d. kitos valsty
bės turėtų sumokėti Jungt. 
Valstijoms viso daugiau kaip 
$123,000,000. Anglija turi su
mokėti $95j,000,000 ($30,000,- 
000 sumos ir $65,000,000 nuo 
šimčių), 
000,000, 
žiau.
Austrija

Baltimorė, Md. — Broadus 
Mitchell, politinės ekonomijos 
pag. profesorius John Hop- 
kins universitete, įstojo į So
cialistų partiją. Dr. Mitchell 
jau senai buvo žinomas kaipo 
autoritetas apie darbo sąlygas 
pietinėse valstijose ir jo raš
tuose jau senai matyt buvo so
cialistinis krypsnys, 
kad jo veikimas neštų 
naudą, jis dabar įstojo 
tijon.

Sumažino III. valsti 
joje turto vertę 

12 nuoš.

Franci j a apie $20,- 
kitos šalys daug ina-

prašo atidėti mokėji
mą maisto skolų

Vienna, gr. 1. Austrijos 
valdžia šiandie paprašė mora 
toriumo mokėjimui $1,400,000 
maisto skolos, Jungt. Valsti
joms, kurią Austrija turėtų su
mokėti sausio 2 d. Austrija 
viso yra skolinga $24,000,000 
už maistą, kurį ji gavo iŠ Jungt. 
Valstijų tuoj po pasaulinio ka
ro.

Athenai, lapkr. 30. —-Iš prie
žasties suvaržymo svetimų ša
lių valiutos, Graikijos gasolino 
ištkelius tiek sumažėjo, 
šimtai automobilių paliovė 
žinėję.

kad
va-

tečiaus 
didesne 
ir par-

Išreiškė pasitikėjimą
Herriot valdžiai

Paryžius, gr. 1. —Atstovų 
butas 371 balsais prieš 185 iš
reiškė pilną pasitikėjimą Her
riot valdžiai. Pasitikėjimo 
klausimas kilo dėl abelnos val
džios politikos—skolų 
mo, šalies finansinių 
ir nusiginklavimo.

Springfield, Ilk, gr. 1.—Vals
tijos taksų komisija paskelbė, 
kad įkainavimas visų valstijoje 
esančių nuosavybių tapo suma
žintas 12 nuoš.

Nuosavybės 1932 m. taksams 
įkainuotos tapo $7,643,754,262. 
Sumažėjimas įkainavimo paei
na daugiausia delei sumažinimo 
įkainavimų įvairių pavietu.

Valstijos taksų ra ta pasilik
sianti ta pati—32c nuo kiek
vienos įkainuotos $100 vertės.

Maskva, ,gr. 1. — Rusai, ku
rie pirmiau tik su labai dideliu 
vargu gaudavo leidimą išvažiuo
ti, dabar gali išvažiuoti kada 
nori—jeigu jie turi užtektinai 
svetimos valiutos.

Valdžios turistų agentūra pa
skelbė, kad ji priims užsaky
mus išvažiavimo vizai nuo tų 
žmonių, kurie nori apleisti Ru
siją ir apsigyventi užsieny. Bet 
už tą privilegiją darbininkas tu
ri užmokėti 500 rublių sveti
ma valiuta (ne rusiškais rub
liais), o kitos klesos— 1,000 
rublių.

Svetimšaliai gali gauti vizą 
už tiek, kiek kitos šalys 
už sovietų paso vizavimą. 
irgi rublių nepriima, bet 
kalauja svetimos valiutos.

Kadangi mažai rusų yra,
rie turi svetimos valiutos ar 
aukso, tai mažai kas galės pa
sinaudoti šia naująja bolševi
kų malone.

Aberdeen, Wash.—Ocosta-by 
-the Sea, 40 metų atgal turėjęs 
kelis tūkstančius gyventojų ir 
ketinęs užaugti didelis ir gra
žus miestas, nutarė panaikinti 
inkorporavimą ir pasidaryti pa
prastu kaimu, kad sutaupinti 
taksus, nes dabar turi tik 63 
gyventojus.

Kada jis kūrėsi, tai vien už 
gerą vietą eilėj prie real estate 
ofisų buvo mokama po $500. 
Miestas buvo gražiai suplanuo
tas, bet viską sunaikino 1893 
m. panika ir jis nebeatsigavo.

New York, gr. 1.— Federa- 
liame teisme nagrinėjama yra 
fraternalės draugijos Eagles 
viršininkų ir promotorių byla už 
peržengimą federalinių įstaty
mų apie loterijas.

Kaltinama, kad ta organiza
cija surengė loteriją, kas yra 
priešinga įstatymams. Tečiaus 
laike bylos nagrinėjimo pasi
rodė, kad nors buvo žadėta 
$75,000 prizais ir nors nariai 
sukėlė virš $460,000, tečiaus 
organizacija ne tik nieko nega
vo, bet net ir prizai nebuvo iš
dalinti: visus pinigus pasidali
no viršininkai ir loterijos pro
motoriai.

Conard H. Mann, prezidentas 
Kansas City Prekybos Kame
ros gavo $230,000, kuriuos tu
rėjo pasidalinti su kitais vir
šininkais ,o promotoris McGuire 
gavęs irgi $230,000. Jis taipgi 
promotinęs tokią pat loteriją 
kįtat organizacijai—Loyal Or 
der of Moose, kurios viršininkai 
irgi yra traukiami teisman.

Išžudė visų šeimynų

Varšava ,gr. 1.—Poznaniaus 
studentai surengė demonstra
cijų prieš žydus ,kam susirė
mime su žydais vienas lenkas 
studentas liko užmuštas.

Wil-

mokėji- 
keblumų

Siūlo sūnų apmokėji 
mui už skolą

Briedis užmušė 
džiotojus

3 me-

Altonna, Pa., gr. 
džiojimo sezonas Pennsylvani- 
joj dar tik šiandie atsidarė, bet 
briedis pasirūpino pirmiau pra
dėti medžioklę,—vakar užmuš
damas tris medžiotojous.

Trys medžiotojai važiavo au
tomobiliu j medžioklės vietą. 
Važiuojant per mišką, iš krū
mų iššoko didelis briedis ir su
sidūrė su automobiliu. Automo
bilis atsimušė į medį ir visi 
trys medžiotojai liko užmušti. 
Užmuštas tapo ir briedis.

Me-

Bellaire, O., gr. 1. — John 
Borish, 48 m., pasaulinio karo 
Veteranas, pasiūlė daktarui sa
vo 10 metų sūnų apmokėjimui 
skolos už ligoninę ir gydymą 
jo žmonos, kuri mirė. Pasiū
lymas tapo atmestas.

Borish yra angliakasys, yra 
be darbo ir negali apmokėti 
daktarui $32 skolos, delei ko 
jis labai rūpinasi.

5 žmonės žuvo anglių 
kasyklose

i River Herbert, N. S„ gi\l. 
—Penki žmones liko užmušti 
gaso eksplozijoj vietos anglių 
kasykloj. Visi žuvusieji yra 
vedę. Eksplozija kilo nuo ki
birkšties iŠ motoro..

ima 
Čia 
rei-

ku-

Karšta Argentinoj, šalta 
sikoj

Mek-

Buenos Aires, lapkr. 30. — 
šeštadieny prasidėjo kaitra, ko
kios čia dar nebuvo šią vasarą. 
Karščiui pasiekus 94 laipsnius, 
tūkstančiai žmonių miega pa
upy ir parkuose.

Mexico City, lapkr. 30. —Jau 
per 50 metų nebuvo tokio šalto 
oro centralinės Meksikos augš- 
tumose, kur šaltis buvo pasie
kęs 16 laipsnių augščiau zero. 
Gyventojai labai kenčia nuo šal 
čio, kadangi ne namai, ne dra 
bužiai nėra pritaikyti apsisau
goti nuo tokio šalčio.

Užgavo automobiliu mergaitę ii 
pats mirė

Kansas rCity, Ka., gr. 1. — 
7 metų mergaite, Ethel Varnei 
bėgdama pakliuvo po Charles 
L. Rennes, 60 m. automobiliu. 
Kada gydytojas apžiurėjo mer
gaitę, tai rado jų visai nesu 
žeistų
buvo negyvas automobily 
ręs nuo susijaudinimo.

Tečiaus pats Rennes 
-mi-

Mexico City.—Francisco 
chis iš Ballalta miestelio, Pueb- 
la valstijoj, ir visa jo šeimyna 
liko išžudyta nežinomų jo prie
šų. Puolikai pirmiausia padegė 
jo namą ir paskui juos išžudė 
kai jie vienas paskui kito bėgo 
iš degančio namo. Nužudyti: 
Wilchis, jo žmona, 3 vaikai ir 
pas juos nakvojusi 3 metų mer
gaitė.

Varšavos politechnikumas 
tapo uždarytas, kad išvengti 
lenkų puolimo ant žydų stu
dentų.

Valdžios laikraštis sako, kad 
pogromus ruošia nacionalistai 
ir kad valdžia apsaugosianti 
taikius žydus.

Lebanon, Ind., gr. 1. —Du 
jauni vaikai vaikai, 7, 12 m. 
amžiaus, bandė čiužinėti ant 
ledo, bet įlūžo ir prigėrė.

New Yokr, gr. 1. — Garsus 
krutamu jų paveikslų 'aktoriai
Marilyn Millėr ir Don Alvara- 
do, taipjau jų šeši draugai, vi
sai netikėtai išplaukė 
“Bremen” į Europą, 
išlipti iš laivo
pradėjo plaukti. Kadangi jie 
neturi pasų, tai niekur nebus 
leista iš laivo išlipti, iki jie 
sugryš atgal į New Yorkų.

laivu 
nespėję 

pirm negu jis

Fredricksburg ,Va., gr. 1. — 
Vakar nuo širdies ligos pasi
mirė garsus Amerikos piešėjas 
Gari Melchers, 72 m.

Doorn, Holandijoj, gr. 1. — 
Buvęs kaizeris atsisakė maty
tis ir pozuoti fotografijai su 
garsiuoju krutamu jų paveiks
lų komiku Harold Lloyd.

TIKTAI KETURIOS SAVAITĖS BELIKO
IKI

ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

Svarbiau ir patogiąu yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon.

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
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Detroit, Mich.
PRAEITOS SAVAITES 

ĮVYKIAI

Koncertas

Lapkričio 26 d. įvyko SLA. 
352 kuopos koncertas. Buvo 
manoma šiek tiek padaryti pel
no. Bet išėjo priešingai. Ne
žiūrint į tai, kad įžanga buvo 
tik 25 centai, žmonių susirin
ko visai nedaug. Mažai tebuvo 
suaugusių, mažai ir jaunimo. 
Depresija visus skaudžiai pa
lietė, tad pas žmones nebėra 
pinigų parengimams. Labai ga
lima, jog kuopa turės nemažai 
ir nuostolių.

Tenka dar pasakyti, jog ren
gėjai pusėtinai apvylė publi
ką. Programą išpildė jaunuoliai. 
Buvo trys mokiniai smuikinin
kai ir penkios mergaitės pia
nistės bei šokėjos. Viena tų 
mergaičių pašoko vodevilinį šo
kį, o kita (Balčiunikė) atliko 
keletą akrobatiškų triukų. Ji 
vartėsi taip, kad atrodė, jog tu
ri dubeltavus sąnarius.

Programų pildytojains nieko 
negalima primesti, — iš jau
nųjų daugiau nei negalima 
reikalauti. Nepasitenkinimas 
publikoj kilo dėliai to, kad 
programas buvo neįmanomai 
trumpas, ~~ tęsėsi apie pusva
landį. Daugelis susirinkusiųjų 
spjaudėsi ir rūgo j o, sakydami, 
jog rengėjai juos tiesiog ap
gavo. Kita klaida iš rengėjų 
pusės buvo padaryta ta, kad 
jie nepasistengė gauti daini
ninkų.

Bimbos prakalbos
Lapkričio 27 d. apie 1 vai. 

po pietų nuvykau pasiklausyti 
Bimbos. Prie svetainės jau bh- 
vo susirinkęs gerokas būrys 
žmonių. Bimba pasirodė tik 
apie antrą valandą. Tuoj visi 
suėjo Į svetainę ir užėmė se
ny nes. Kai kuriems jų pritru
ko, tad jie turėjo stovėti. Va
dinasi, publikos susirinko daug 
ir ji buvo tiek marga, kaip 
tas genys, atvyko komunis
tai, socalistai, katalikai, tauti
ninkai, anarchistai ir buvusie
ji apšvietiečiai. Pastebėjau ir 
lietis sklokininkus. Atvyko ir 
Mikas su visa savo šeimynėle.

Maždaug apie antrą valandą 
pirmininkas padarė kelis pra
nešimus ir paprašė publikos 
ramiai užsilaikyti ir nekelti 
triukšmo. Esą, jei kam nepa
tiks Bimbos kalba, tai galės 
sau apleisti svetainę. Matomai, 
komunistai, pagalios, suprato, 
kad lermavojimas nėra gra
žus dalykas. Bet ar čia seniai 
jie buvo tikri specialistai pra
kalbas ardyti.

Štai pristato pirmininkas kal
bėti Bimbą. Tasai pradeda kal
bėti labai iš lengvo. Visi klau
sosi, kas čia bus toliau. Tačiau 
šį kartą Bimba pasirodė * ne 
toks pliurpalas, kaip seniau. 
Kalbėjo gana rimtai, kitaip 
manančius žmones nekoliojo 
ir nepurvino. Jis tik visą laiką 
kvietė dėtis prie komunistų. 
Atrodė, jog Bimba yra visai 
kitas žmogus. Jo kalba užsitę
sė apie porą valandų. Savo kal
boj jis pasakė, jog komunistai 
gerai daro, kad kovoja prieš 
tuos buržujus, kurie meta lauk 
iš stubų rendauninkus. Na, o 
kiek vėliau jis pareiškė, jog 
komunistai namų savininkai 
yra nekalti: jie yra priversti 
iškraustyti rendauninkus, ku
rie neužsimoka nuomos, nes 
kitaip prarastų savo namus.

Dabar suprask tu žmogus tą 
mįslę: kada “buržujus” iškrau
stė įsiskolinusį rendauninką, 
tai tas yra didžiausias nusi
kaltimas; na, o jeigu komu
nistas taip padaro, tai jo smerk
ti negalima. Tegul “buržujus” 
praranda savo stubą, bet ko
munisto nuosavybės teisės pri

valo būti apsaugotos! Tikrai 
stebėtina logika!

šliuptamiais ir mackiniais 
Bimba buvo labai nepatenkin
tas. Girdi, jeigu ne tie bedie
vybės skleidėjai, tai parapijo
nai jau seniai butų prie komu
nistų prisidėję. Dabargi bedie
viai tarp komunistų ir parapi- 
jonų užtvėrė “Čainų” sieną. 
Tegul, esą, tie bedieviai eina 
po velnių.

žiuriu, netoliese sėdi senu
kas Mockus. Tai bent gavo jis 
atlyginimą už savo darbą! 
Prieš kelis metus jis buvo la
bai geras komunistams. Detro
ite bimbiniai jam Le tik pra
kalbas rengdavo, bet ir pirmi
ninkaudavo. Bet dabar Mockus 
bimbiniams jau nebereikalin
gas.

Nesuprantu, kodėl Bimba 
taip puola bedievius, kuomet 
jo prieteliai Rusijoj visai ki
tokią dainą traukia, štai Min
sko “Raudonasis Artojas” už 
spalių mėnesį rašo apie “Visų 
šventę ir uždušinę”. Tame 
straipsnyj nieko kito nėra, kaip 
tik laisvamany bes skelbimas. 
Esu tikras, kad tas straipsnis 
perėjo per Angariečio ir Kap
suko cenzūrą.

Pravartu Bimbai priminti, 
jog jis Lietuvoj su gaidžiu ko
vą dar vedė, kai Amerikoj Dr. 
šliupas, Demskis ir Vincas Ka
ralius platino laisvamanybę. O 
ką jie už tai gavo? Buvo tik 
niekinami ir dažnai net fana
tikų puolami. Kada Bimba 
Valparaise už musų sudėtus 
dolerius ir Socialistų Sąjungos 
aukas suolus trynė, tai tuo pa
čiu laiku Perkūnas buvo bjau
riausiai fanatikų sumuštas. 
Nukentėjo taip pat adv. Bago- 
čius ir kiti laisvamaniai.
;; Galima kalbėti? šiaip, galima 
kalbėti taip, bet laisvamany- 
bės skelbėjai labai daug pasi
darbavo Amerikos lietuvių tar
pe. Jiems tenka atiduoti dide
lis kreditas už tai, kad šian
dien nebėra tokių aršių fana
tikų, kaip praeityj. Ačiū tiems 
laisvamaniams, šiandien ir 
Bimba gali niekieno nekliudo
mas kalbėti. Tegul jis butų 
bandęs taip kalbėti prieš 30 
metų! -

Man yra įdomu pažymėti tas 
faktas, jog savo laiku po vel
nių siuntė bedievius toj pat 
svetainėj kun. Kemėšis. Jis sa
kė, jog ta svetainė yra katali
kų ir jokis bedievis joj nega
lėsiąs kalbėti...

Bimba vis tikrino, jog Pru- 
seika, Butkus ir kiti renegatai 
jau seniai yra išmesti iš ko
munistų partijos’ Bet štai lap
kričio 25 d. “Laisvėj” įPrusei- 
kai gruinojama, kad jis pa
liautų savo “Gadynėj” taip ra
šęs, o jeigu ne, — tai busiąs 
iš partijos prašalintas. Kame 
čia dalykas?

Įsismaginęs apie bedievius 
kalbėti, Bimba prisiminė vieną 
liūdną atsitikimą. Kada, esą, 
jis dar buvęs grinorius, tai 
viename mažame Maine vals
tijos miestuke jam tekę duo
ną pedliavoti. Ir štai vienoj 
stuboj kažkokis laisvamanis pa
sišaukęs margį ir jam ant uode
gos užkabinęs rąžančių, kurį 
jam giminės prisiuntę iš Lie
tuvos. Tas reginys Bimbą taip 
paveikęs, kad jo akyse net aša
ros pasirodžiusios.

Buvo labai aišku, kad komi
saras Bimba stengiasi pasige
rinti katalikams ir pasirodyti, 
jog jis moka gerbti kitų-religi
nius įsitikinimus. Tačiau aš 
labai abejoju, kad iš tų šiaudų 
jam pasisektų iškulti grudų.

Verkšleno Bimba ir dėliai 
to, kad smulkieji buržujai ir 
profesionalai tiek Detroite, 
tiek visur kitur esą susitarę 
sunaikinti “Laisvę” ir “Vilnį”. 
Girdi, visokie maži krauttivi- 
ninkėliai, daktarėliai ir advo 
kalMiai ištraukė savo garsini
mus iš komunistų laikraščių.

Jie dabar garsinasi tik pas fa
šistus. Bet, grūmojančiai pa
reiškė Bimba, už kokių dviejų 
metų jie ateis pas mus į “sup 
lain” gauti sriubos, ale mes 
jiems pasakysime: eikite pas 
fašistus.

Jc, jeigu kiaulė ragus turėtų, 
tai visą svietą išbalytų. Bim
bai jau vaizduojasi, jog už 
dviejų metų jis bus “sup lai- 
nių” komisaras ir tada vienus 
pastatys po dešinei, o kitus po 
kairei, — vieniems duos sriu
bos, o kitiems ne.

Kai užsibaigė prakalbos, tai 
pasipylė visokie klausimai. 
Vienas pilietis paklausė, ar 
galima juodukus paversti ko
munistais su Šokių pagalba. 
Aiškiau, — ar gali komunistės 
suagituoti juodukus, su jais 
bešokdamos “džiazą.” Bimba 
apsakė, jog tai esąs geras bū
das agitacijai varyti. Tačiau 
man atrodo, jog geriau butų 
juodukus pritraukti prie ko
munistų partijos su bananais, 
nes juodukai yra dideli bana
nų mėgėjai...

Viena moteris paklausė, ko
dėl laike visokių demontsra- 
cijų komunistų lyderiai tupi 
kur pasislėpę, o į frontą siun
čia tfk paprastus vargo peles. 
Bimba pareiškė, jog lyderiai 
niekuomet atsakomybės ne
vengia, bet kadangi jie yra la
bai užimti visokiais reikalais, 
tad dažnai ir negali demon
stracijose dalyvauti.

Taip, taip, kada lyderių 
makaulei gresia pavojus, tai 
tuoj jie tampa užimti “labai 
svarbiais reikalais”!

Šidiškis panorėjo iš Bim
bos patirf.i, kokis yra skirtu
mas tarp juodo ilalijoniško 
fašizmo ir raudonojo rusiško 
bolševizmo. Pirmiausiai Bim
ba arogantiškai šidiškį iško- 
liojo. Vadinasi, vilkas nebe
galėjo paslėpti savo “naturo.” 
Girdi, Šidiškis turįs mažiau 
proto nei mažas vaikas. Esą, 
paduok mažam vaikui dvi 
boliukes, — juodą ir raudoną, 
—ir jis tuoj pasakys skirtu
mą: atskirs vieną nuo antros.

Well, pilnai galima su Bim
ba sutik!: tarp mtissoliniško 
fašizmo ir staliniško bolševiz
mo skirtumas tėra tik spal
voj...

Morkūnas sako, ar negeriau 
darbo klasei butų, jeigu Pru- 
seika ir Bimba butų pasiųstęs 
ten, kur Trockis. Bimba išdi- 
džiai atsako, jog Pruseika jau 
ten atsidūrė. Bet su juo, esą, 
to neatsitiksią, kadangi jis lai
kosi “tiesios linijos.” Kažkas 
pasiūlo Bimbai stoti į debatus 
su Mockum laisvamanybės 
klausimu. Bimba nuo to pasiū
lymo atsisako.

Lavulis klausia, ar nėra ap
gavyste garsinti stebuklingą 
kartkazišką vandenį, kuris, 
girdi, visokias ligas pagydo. 
Bimba atsako, jog tas vanduo 
yra čystas ir jame nėra ste
buklingų vaisių. Tačiau jis 
veikiąs taip jau gerai, kaip ir 
kastorka. Girdi, nusipirk bon- 
ką, tai busi “greitas...”

Publikoj pasigirdo juokas. 
Kai kurie daro pastabas, jog 
komunistai dirba šarlatanišką 
darbą, garsindami tą “kauka- 
zišką vandenį.”

■ —o— i:
Mockaus padėtis

Daugelis detroitiečių labai 
užjaučia senukui Mockui, ku
ris atsidūrė vargingoj padėtyj. 
Dabartiniu laiku jis gyvena 
pas Masį. Kiek teko girdėti, 
jis dar kai kurį laiką pasiliks 
Detroite. Aš manau, kad ver
tėtų jam surengti prakalbas: 
butų įdomu išgirsti, kaip jis 
žiuri į Bimbos laisvamanių 
smerkimą.

-r-Frank Lapinskas.

Pittsburgh, Pa.
Pittsburghas dar gyvas

Lapkričio 6 d. ponas Mar- 
culaitis, vielinis biznierius, su
rengė pagerbimą gimimo die
nos savo žmonos. Susirinko 
gražus. būrelis svečių. Buvo 
daug biznierių ir šiaip draugų.

Vakarieniaujant toastmasteriu 
buvo p-ia Grajauskienė. Pa
kvietė kalbėti K. Strawinaką 
ir p. Pivaroną, kuris, pasakęs 
tinkamą kalbą apie, jubilian- 
tus, prisiminė, kad mes nebž- 
mirštumėme ir Vilniaus rei
kalų. Paprašė svečius užsipre
numeruoti laikraštį “Musų 
Vilnius”. Iš svečių užsirašė 14 
ypatų. Tai gražus darbas.

Linkėtina Marculaičiams il
go ir pasekmingo gyvenimo.

—Svečia*.
Dar kitas gražus dalykas, 

Vaizl>os Buto susirinkime nu
tarta surengti balių gruod. 
26 d. Lietuvių Piliečių svet., 
1723 Jane SI., Pittsburgh, Pa„ 
dėl naudos Lietuvių Atminties 
Kambario Pittsburgho univer
sitete. Prašome visų atsilan
kyti į balių ir paremti tą la
bai svarbų darbą. Taipgi pra
šome organizacijų tą dieną ne
rengti parengimų. Gruodžio 
26 d. visi bukime baliuje.

— Komitetas.

ir koktu ir 
Daugiau nei 6 

organizuotų dar-

“spikyzes” išlandžioti, kad su
kėlus kokį kapitalą nuo bado 
apsiginti.

Žiūrint į visą šilą komunis
tų kamavimąsi 
gaila darosi 
tuksiančius
bininkų atplėš.ė nuo LSS. Per 
kelioliką metų leido du dien
raščius ir dar savaitraščius 
kelis. Spausdino knygas, orga
nizavo darbininkus ir mokino 
Lenino “mokslo
sam svietui, kad darbininkų 
mases su jais. Tiktai metai 
laiko, kaip apsižiūrėjo ir pa- 

kad iš tų 
vos apie 400 

Lenino 
apsvai-

Gyrėsi vi

ii

Jo laik- 
didžiųjų 
- žinias,

Brooklyn, N. Y.
* r-- i -i - .■ -■ r - - Į

Laiškas iš Brooklyno.

Lapkrčiio 20 d. buvo sureng
tas reformuotų Lenino pasekė
jų “skiokos” didelis balius su 
tikslu pažvejoti kapitplistiškų 
dolerių ir kartu už dyką pa
stiprinti savo griešnus ir nuo 
vasaros laikų išalkusius ku
lius už svečių sudėtus pini
gus.

Svečių buvo daug ir visokių 
pakraipų — proletarų ir ne 
proletarų. Didelė dalis “but- 
legerių”, kurie, rodos, sudarė 
geroką būrį Stalino . avangar- 
dos minėto j vakarienėj.

“Skiokos” visi vadai — di
deli ir maži — sakė “spyčius” 
ir gąsdino bimbizmu. “Butle- 
geriai,” atsinešę: daug stipraus 
chemikalo, tuštino paintes ir 
galionus ir šaukė, kad jiems 
atneštų daugiau kilbasų. O 
proletarai klausė “skiokos” 
vadų “spyČių” ir su pasipikti
nimu žiurėjo, ,kaip “butlege- 
riai” su išpustais žandais kil- 
basas “taksuoją’J* ° “varg
šams” proletarams neduoda. 
Daugelis proletarų užsirūsti
no ir apleido stalus, nepaisy
dami ne griaudžių “skiokos” 
vadų pamokslų.

Stebėtina, kad šį kartą “sklo 
kos” vadai ne Lenino obalsio 
nesilaikė. Pirmiau, kur tik 
kalbėdavo, tai vis “drg. Leni
nas.” Leninas esą pasakė, kad 
kas ne su mumis, tai tas musų 
priešas. Dabar jau visi geri,— 
tik duok dolerį, o buk su kuo 
nori.

Jau bus metai laiko, kaip 
bimbiniai davė “kiką” minė
tiems Lenino pasekėjams. Ei
liniai nariai jau buvo ranka 
numoję į visą Lenino iškeptą 
bolševizmo malimalienę. Ta-; 
čiau vadai neturėjo kur pasi-< 
dėti : kaboki ore tarp žemes ir 
mėnulio buvo nejauku.

Daug kartų suėję vadai, pa
darė sąskaitą savo sąžinei ir 
vęrkė krakodiliaus ašaromis 
dėl padarytų per 15 metų grie- 
kų.

Eiliniai nariai, žiūrėdami į 
buvusius savo dvasios vadus, 
kurie baigė nusibankrutyti, 
sumetė apie 500 dol. dėl nau
jo laikraščio leidimo.

“Skiokos” vadų širdys šiek 
tiek nusiramino, ir jie stalo 
sau klausimą : Na, o jei mes į 
2-3 menesius laiko subankru- 
tysime, kur tada mes dingsi
me?

Vyriausias vadas, ilgai pa
galvojęs tarė: drg. Ku-dis dar 
jaunas ir gražiai atrodantis 
žmogiukas, — jis galės apsi
vesti su turtinga našle. Drg. 
Bu-kus .myli prie baro stovė
ti, — galės eiti j “butlegerio 
biznį”. Na, o aš tai ant “Bau- 
res” eisiu. (Pas mus New Yor- 
ke yra tokia gatvė vadinama 
Bowery, kur visi ekonominiai 
pelitiniai ir priėjai bankro
tai sutelpa).

Visi trys “skiokos” vadai 
save suramino; įlįv ir į cfarbą, 
~ž vej o t i , M<uitytoj<l ir
rėmėjų.

'■B m»»" gRiRĮ"——»     Wiill

Larry Williams, 9 metų am
žiaus. iš Chevy Chase, Md., ku
ris leidžia ir redaguoja Thorn- 
apple Street News, nedidelį 
mimeografuotą laikraštėlį, tu
rintį 700 skaitytojų, 
raštelis turi visas 
laikraščių ypatybes
straipsnius, editorialus, atsilie-1 
pimus dienos klausimais ir 1.1.

Per metus laiko teko vis
ko patirti, nes šiame krizio 
laiku pas žmones pinigų nėra. 
Jų pačių parapijonya jau buvo 
gana striukai nukirpti dar 
kartu būnant su bimbiniais. 
Vadinasi, reikėjo lįsti į akis 
pas tuos žmones, kuriuos jie 
buvo begėdiškai purvais ap- 
drabstę. Doleris visų geras, — i 
tik duok jį, tai skiokos vadas] 
Staliną durnium išvadins ir 
kartu visą komunistų partiją. 
Gi parėjęs į “skiokos** skiepą 
jis vėl rašo editorialę apie 
Stalino “avangardą.” Koks tas 
Stalinas didelis žmogus, gar
bingas, sumanus ir tt. Iš Le
nino pasekėjų išsivystė tokie 
fruktai, kaip tie Lietuvos či
gonai. “Pania, aš galiu būti to- 
kis, kokiu tu nori, — tik duok 
dolerį.”

Žiemos metu šie nusiban
krutavę bolševikų vadukai dar 
minta šiaip taip, skymuodami, 
rengdaini visokius 
mus-vakarienes, be 
laiku, — 
ninkauti

Brooklyno lt” ’Nėw Yorko 
apylinkėse jau apžvęjo<a, nes 
ir bimbiniams reikia valgyti, 
—jie taip pat nesnaudžia, kad 
badu nereiktų numirti. Kaip 
vieni, taip ir kiti skymuoja 
visokius jomarkus it vilioja iš 
publikos pinigus visokiais bu
dais vardan Stalino “karulys-

tys prisipažino, 
“dįdelių” masių 
liko, ir tie palys, nuo 
“revoliucinio mokslo” 
gę ir suchuliganėję.

Taigi
Lenino “mokslo” skelbėjams 
nors kartą pagalvoji, pasižiū
rėti į savo praeities darbus, ir 
pasigailėti nors tų kelių, kurie 
dar aklai seka paskui, bei pa
sakyti tikrą teisybę,' ką žada

Lenino “mokslas” darbinin
kams.

Jei “skiokos” vadai neturi 
pilietiškos drąsos sugrįžti 
prie savo pirmiau skelbiamų 
idėjų, — rimtų ir darb/nin- 
kams naudingų, — tai geriau
sia jiems patarimą galima su
teikti: būti bent taip drąsiais, 
kaip tautininkų veikėjas p. 
Liūtas, stoti į “nezaliežninkų” 
kunigus. Nors gal nebūtų taip 
garbinga bedieviams vieta ku
nigauk, tačiaus daug geriau 
lietuviškai visuomenei patar
nautų (?—Red.), negu dabar, 
mulkindami tuos nieko blogo 
nepadariusius ir nekaltus tam
sius darbininkus.

—Iigunėlis.

ar ne laikas 
mokslo'

šiems T I7Al>IT T Q Ormv »ar£ovlq LzCAJJT lljlJOVldiirlMI4wo«uotoJa«, 
Garsi EuropHka Preparacija.

NE KENTftK NUO DIEGLĮ V! Nuo su< 
kietėjimo vidurių, grasų viduriuose Hemo, 
roidų ir >. t. Klausk savo vaistininko, 
palauk arba raftyk dfil dykai Kampelių. 
Kainuoja 2fic už 35 piliules. Prisiusime 
už persiuntimų neskaitant ii laboratorijos 

LKO LABORATORIES. Ine.
034 Fullerton Avė., Ch katro, 111.

GERAS MAISTAS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Todėl pirkite dabar “Midwest Stores” Krautuvėse

Dviejų Dienų Išpardavimą Penkt ir šešt. Gruodžio 2 ir 3

“MIDWEST” M ■■ M

SANTOS K A U A ^ar” # I P
3 ^,1S',s57C lt H1H Mais. 41b
HAMĖS “Roberte”

RŪKYTOS
Visa ar 
Pusė

CALIFORNIA “FAIRPLAY” a 
RIEKUTES 

ritOJ ar PUSES

WORLDWIDE” 2 Dideli
No.2% kenai

parengi- 
vasaros 

tai prisieina ir papas-

Bimbiniams truputį geriau 
sekasi. Kartais Maskva sand
vičių prisiunčia 
zono

Marmo- 
vandens biznį galima 
Ii, — na, ir Darbininkų 

Susivienijimas dar tebėra ge
ra karvutė, — 
snių išmaitinti

Tačiau
“sklokininkąms1

gali keletą rėk

siems vargšams 
reikia visas

KALĖDOMS

NAUJAIS 
METAIS

PASVEIKINIMO
LAIŠKAI IR KORTELES
Labai Gražios, Sidabrinės 

ir Auksinės —

Gausile nusipirkti
NAUJIENOSE

LIETUVAITĖS -
Turime Naują

Valgiu Gaminimo 
KNYGĄ 

ji; kainuoja tikUi
Pasisįųbįnkite ją nusi- 

' Pirkti. |
'NAUJIENOS

. Si febte. Sf

PORK and BEANS Kenai

«AITAITI?D Greitosios ar 20-unc.U U AilEll V A10 Reguliarės pak.

DYKAI
Pakelis

BATTER CREAM

“BASTY TASTY
su "Virginia Siveęt” 

Prirengti 
MILTAI

BISKVITŲ 
MILTAI

Abudu

PURITAN” Malt Syrup
Visos kviečių flakes"WHEATIES 

RYŽIAI Puikus Baltieji ..„į.... ......
COUNTY■SCOTT

ŠPAGETAI Prirengti .........

Sv. 10c
Sv. 5c

2l/j Kenas 10c

BAKER’S” Chocolate Keksu Skaurada 21c

14 Svaro 
Pakelis

MEDUS Tyras
*'MIDWEST” 12 u ne. 

Džiaras 15c
MUSTARDA “MIDWEST” 11 unc.

Diečkutė 10c
“PURITAN”

MARSHMALLOWS
SUNSHINE “HYDROX

COOKIES Dykai!
GRIEŠČIAI T1KR1EJ1 KANADOS

TOMATES CALIFORNUOS

VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 .....

Trokelis 31c
SVARAS

5 sv. 17c
JONATHAN OBUOLIAI U. S. No. 1

P and G” MUILAS 7 už 25c
“SEMINOLE” Bathi'oom Tissue 1,000 Lapukų 2 rolės 19c
PASTABA — Dauguma “Midtvest Stores” turi it mėsot thyriut, kur jus 

galite pirkti ger^ mčs^, paukštieną ir tt. už iemiausias kainas!_____

•BUY'AT THE

MIDWEST
300 INDKPBNDBNr

FOR LEST

STORES
MUGu^įtHoo* srum

Chicago LAW School
-------------------------------ACCREOITED -- ----------------------------

THE STUDY OF IAW DEVELOPS AND EOUIPS 
LEADERS. Most of our loadlng Men, Includlng 
our Prosldcnts, ha ve beon lawyors. TRAINED MINDS 

NATŪRALI Y GO FORWARD. Thoro lt always « Great 
Demand for Men and Womon wlth togai Tralnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
One subject at a tlme. Ne Time lošt. New Clettes 
formed nlne tlmos a Year. Start Studylng and Earn- 
ingCrodita at any Time. ENTER NOW. ILS. Degree 
in Threo Years. Day and Evenlng Cianas.

PRE-LAW. LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
1* EAST MONROE STREET

A. A. Anctercon, Projident Telephon* Rcgltlrar, Stale 4141
(Įsi. Feb. 5, 1696)

■ ‘ e •



yMjl'» :£-'ū£' iii'-''

‘i *

'3«į A

Penktadienis, gr. 2, 1982 NAUJIENOS, Chicago, Ui 8

r Rašo Juozas J. HertmanauiČius.

j Tarpusavė Pagalba
(Tęsinys)

4) Quit Claim Deed s n

Jeigu morgičio savininkas 
turi pinigų, o nuosavybę ne
nori laikyti seno savininko 
rankose, tada, vieton uždaryti 
morgičį, geriau yra pamokėti 
savininkui už nuosavybės ti
tulą— “Quit Claim Deed” ir 
paimti ją savo nuosavybėn.

5) Quil Claim Deed ir 
kontraktas

.įeinu morgičio savininkas

akcionicriai

neturi pinigų pamokėt už 
Quit Claim Deed, tai galima 
padaryti pakeitimą padėties 
tokiu budu. Savininkas nuosa
vybės gali duoti savininkui 
morgičio Quit Claim Deed, o 
naujas savininkas duoti senam 
savininkui Contract for War- 
ranty Deed. Tada naujas savi
ninkas gali, vieton savo seno
jo morgičio, gauti naują mor- 
gičį nors ant mažesnės sumos 
aprūpinimui savo reikalų, o 
likusią sumą palaukti, kol lai
kai pasitaisys.

6) Quit Claim Deed ir Option
Jeigu nuosavybės dabartiniu 

nupuolusios, 
mi už Quit

budu. Savininkas 
Quit Claim Deed 

o tas

laiku yra taip 
kad primokėj 
Claim Deed nėra vietos, bet 
yra viP.is, kad ateity ta vertė 
padidės, tada galima susitart 
dar vienu 
gali duoti
morgičio savininkui, 
duoti senam* savininkui “Op
tion” atsipirkimui tos nuosa
vybės bėgyje tūlo laiko, arba 
rasti pirkėją, kuris užmokės 
aukštesnę kainą, negu morgi- 
čis, ir ‘okiu budu sumažinti 
jo nuostolius.

Y i-a tad daug būdų apsieiti 
Jie uždarymo morgičio. Reikia 
lik geros valios. Jeigu intere
suoti žmonės stengtųsi gražu
mu taikintis, tai šiandien pa
dėtis nebūtų tokia rusti, kaip 
ji yra. . Užsispyrimas, noras 
pasinaudoti iš kitų nelaimės, 
sudaro šitą nelaimingą padėtį, 
kokioje atsidūrėme.

Kada be “Foreclosure” negali-

čių tą pat nuosavybę. Turint 
tokią notą ar boną, sunkiau 
yra kas padaryti, negu turint 
pavienį morgičį. Čia, mat, įei
na daug žmonių, su kuriais 
reikia tartis. Bet dar sunkiau 
yra jeigu bonai yra išleisti kor
poracijų ir savininkystės teisė 
yra parodyta akcijose. Čia yra 
užinleresuoti du būriai žmo
nių
savininkai. O kur didelis skai
čius įeina, ten sunku prieiki 
prie vienos išvados. Tačiau ir 
tokiame atvėjyj galima tartis 
ir prieiti prie susitaikymo be 
teismo. -

Padėtis korporacijos yra to
kia pati, kaip ir vieno žmo
gaus, ir padėtis bonų savinin
kų yra tokia pat, kaip ir vie
no morgičio savininko. Kele
tas metų atgal, kaip visiems 
yra žinoma, man teko suorga
nizuoti tris bendroves, — Mir- 
gos, Mildos ir Vaisi jos, — atė
mimui iš Trustee trijų stam
bių nuosavybių. Keblus buvo 
dalykas, bet tapo sutvarkytas. 
Todėl, turint viešas lietuvių 
įstaigas, kurioms yra suintere
suoti du stambus būriai žmo
nių, tiems dviem būriam rei
kia ieškoti išeities, kad tokias 
įstaigas galima butų palaiky
ti be skriaudos kuriam nors 
burini. Pavertimas bonų į ak
cijas čia yra vienas kelias. 
Bet jeigu akcijos dabartinių 
savininkų yra be vertės arba 
sumažintos vertės, imant do
mėn vertę nuosavybės ir su
mą skolų, tada prisieina dary
ti tokias derybas tarp intere
suotų grupių, kurios privestų 
prie teisingiausio išsprendimo. 
Čia klausimas yra labai 
mis.-

nieko negalima daryli ir pri
sieina mokestis mokėti, arba 
jos bus parduotos už taksas.

Dar gal svarbesnis, negu 
pats nuosavybės įvertinimas, 
yra ratos, paeinančios nuo iš
laidų įvairių valdybos gru
pių. Jeigu valdžia yra išlaidi, 
tai nepaisant įvertinimo nuo
savybės, mokestys gali bu$ 
labai aukštos, čia jau klausi
mas ne pavienių savininkų, 
bet visų gyventojų, kurie mo
ka mokestis. Tuo klausimu 
rūpintis yra susikurusios ke
lios organizacijos, jų tarpe As- 
socialion of Reni Eestate Tax- 
payers of Illinois, kuri jau 
dvejus metus kovoja teismuo
se dėl sumažinimo taksų, šita 
organizacija rūpinas ne vien 
tik sumažinimu mokesčių nuo 
nejudinamos nuosavybės, bet 
sumažinimu išlaidų įvairių 
valdžios organų, kad visos mo- 
kestvs butu mažesnes, v <.

Be General Taksų, dar kiek
vienas gyventojas turi mokėti 
“Personai Property Taxes”,— 
tai yra mokestį nuo kilnoja
mo turto. Įvertinimas tokio 
turto jau yra daromas ir lak
štai savininkams yra išsiunti
nėti. čia taip pat, kaip ir su 
nekilnojamu turtu, galima į- 
nešti pasipriešinimą į Board 
of Review, ir toks pasiprieši
nimas yra dabar daromas. 
Board of Assesors paskyrė net 
10 pagelbininkų išklausimui 
visų pasiskundimų, ir tas 
kia padaryti ne vilkinant,

Tarp Chicagos
Lietuvių

pai-

rei-
nes

savi-

neapmoka 
Apdrandos

“Gerb. Naujienų redakcija:
Norėčiau gauti nuo Tams

tų patarimą, kas daryti. Tu 
riu gražią farmą ant Archer 
kelio prie Lemont, III. Turiu 
ant tos farmos mortgagių 
.$1800.00, kuris
gruodžio 15 d. Mortgagio sa
vininkas nebeprailgina. Jis 
nori atimti farmą, nes jis

išsibaigs

draudos butų skubiai apmokė
tos.

Bet čia yra vienas dalykas, 
apie kurį ne visi žino. Pasta
rais laikais daug agentų mio 
apdrandos, gavę premijas nuo 
savininkų, jas 
kompanijoms.
kompanijos nieko nežino apie 
santykius tarp agento ir savi
ninko. Išėjus tūlam laikui, 
kompanija siunčia savininkui 
registruotą laišką, pranešda
ma, kad jos Insurance Policy 
su neapmokėta premija yra 
pakasuota, ir tada nusikratė 
nuo atsakomybes, nors savi
ninkas pinigus savo agentui ir 
yra sumokėjęs.

Tas, tur būt, pastarais lai
kais yra dažnai praktikuo
jama, nes 10 d. š. mėn., De
partment of Trade and Com- 
me'rce, Division of Insurance, 
Springfielde, išsiuntinėjo In
surance kompanijoms, agen
tams ir brokeriams, atkreip
damas dėmesį į tas praktikas, 
reikalaudamas jas sustabdyti, 

kuris 
į savo 

to n a ti
su mok ė-

Chieagos Lietuvių 
Baleto Mokykla

Rytoj, 1 vai. po pietų, Gage 
Park svetainėj, parodys mo
kyklos kostiumų sampelius. 
Tėvai ir vaikai atvažiuokit 
pamatyti

šios mokyklos mokytojas p, 
Cbunick prašo pranešti, kad 
rytoj jis atsiveš į mokyklą kos
tiumų sampelius. ] 
ma yra, kad 
kai mokinasi 
atvažiuotų ir 
sampelius.

Nauji mokiniai rytoj šioje 
mokykloje irgi galės užsiregis
truoti. Prašome atsilankyti.

—Mokyklos Valdyba.

turi mortgagių ant visos for
mos, kuri buvo išdalinta j 
mažas formas, po 10 ake- 
rių. Aš nupirkau 10 ak erių 
su gerais budink ai s, dėl ku
rių pagrąžinimo pereitą va
sarą pridėjau .$1500.06. Taip- 

turiu biznevą namą cash 
Chicagoj, bet nei ant jo ne 
gaunu paskolos”.

umyiuų kus- i 

Pageidauja
te vai, kurių vai
šioje mokykloje, 

pamatytų tuos

Suprantama, brokeris, 
taip elgiasi, turi nusto’j 
licenšijos. Bet kas iš 
da savininkui, kuris 
jo pinigus ir nustojo 
dos?

Čia galima patarti 
kams,

CEVERYKAI
KALĖDŲ DOVANOMS
Besiartinant Kalėdoms, beveik kiekvienas 
žmogus mano pirkti kam nors kokų 
nors dovaną.

ČEVERYKAl YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS.

Prieš Kalėdas Šįmet mes čeverykus parduodame už $2.95 ir augšėiau. Mes 
užlaikome geriausius čeverykus ir turime didžiausi pasirinkimą visai šei
mynai: vyrams, moterims ir vaikams.

Pirkdami pas mus, sutaupysite pinigų.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

Uždarymas morgičio yra ne
išvengiamas tūlose aplinkybė
se, iš kurių galima paminėti 
sekančias:

1) Apsileidimas savininko.
Kada savininkas nuosavybės 

nepalaiko nuosavybės geroje 
tvarkoje, neapmoka jokių 
nuosavybės mokesčių ir, be lo, 
tą nuosavybę apkrauna “Jud- 
gmentais” ir kitomis skolo
mis, kurias negalima praša
linti be uždarymo morgičio, ir, 
be, to, nenori su savininku 
morgičio gražumu taikintis, 
tada nėra kitos išeities kaip 
tik morgičį uždaryti.

2) Kada titulas nuosavybės 
yra sudarkytas ir jo išvalyti 
nėra galima be teismo proce
dūros, tai uždarymas morgičio 
yra vienintelis būdas tokį ti
tulą ištaisyti.

Kada ateina sunki padėtis, 
tai visada pirm padarymo ko
kių nors teismiškų žygių, rei
kia mėginti ieškoti išeities, 
pasitariant tarp savęs. Su
prantama, tokiame atvėjyj 

, reikia visada patirti, kaip sto
vi titulo dalykai, čia geriau
sia yra gauįi iš Chicago Title 
and Trust Company “Option 
of Title”, kuri nušviestų ko
kios skolos ir kiti privalumai 
randasi prie kalbamos nuosa
vybės. Turint tokią opiniją, 
galima jau spręsti, kas galima 
ir reikia daryti.

Suskaldyti morgičiai ir bonai.
Kur nuosavybė yra didelė, 

tai morgičiai paprastai yra su
skaldyti ir, vieloj vienos 
“Principal Note”, yra keletas. 
Bonai yra ne kas kita, kaip 
tik daugelis notų, apsunkinan

General Tarės.
Be skolų ir nuošimčių 

jų, namų savininkai 
ria su labai svarbiu kitu klau
simu, klausiniu mokesčių, pa
prastai vadinamų “General 
Taxes”. Dažnai tos mokestys 
suėda visas įplaukas nuo na
mo, 
mos 
bes 
tam 
sudarydamos savo biudžetus, 
nustato ratą, ir tą ratą savi
ninkai turi mokėti. Įvertini
mas vertės daroma Cook Ap
skrity kas keĮuri metai, o rata 
mokesčių nustatoma kas me
tai. Ateinantiems keturiems 
metams įvertinimas nuosavy
bių vra daromas šiais metais. 
Todėl reikia prižiūrėti, kad 
tas įvertinimas nebūtų dides
nis, negu kad nuosavybę gali
ma butų parduoti rinkoje.

Kada County Assesor pada
ro “Valuation” — įvertinimą, 
jis atspausdina lakštus, ku
riuose parodyta yra vertė na
mo ir loto, ir tie lakštai yra 
išsiuntinėjami visiems savinin
kams. Po to yra suteikiamas 
tūlas laikas pasipriešinimui, 
kurį kiekvienas savininkas, 
suradęs, kad jo nuosavybės 
vertė yra per aukšta, gali į- 
nešti į Board of Review. Jeigu 
toks pasipriešinimas nėra tuo 
laiku padarytas, tai vėliau jau

nuo 
susidu-

Tos taksos yra nustato- 
sulig įverfjnimu nuosavy- 
per County Assesor. Po 
įvairios valdžios grupes,

Apdrauda.
Apsaugojimui interesų 

namo savininko, kaip ir 
ninko morgičio reikalinga,
kad namas butų apdraustas 
nuo ugnies ir nuo viešnios 
(Tornado). Tas jau kiekvie
nam yra gerai žinoma. Pap
rastas dalykas. Reikia tad da
boti, kad išėjus senai apdrau- 
dai nauja butų parūpinta ir 
apmokėta. Jeigu apdrandos 
premija y va neapmokėta, tai’, 
nelaimei atsitikus, kompanija 
neatsako už nuostolius. Todėl 
savininkai namų privalo rū
pintis, kad premijos nuo ap-

savinin- 
kurie perka operandą, 

kad jie persitikrintų, ar bro
keris pinigus kompanijai su
mokėjo, ar ne. Pinigai privalo 
būti kompanijai sumokėti il
gai nelaukiant, kada brokeris 
juos gauna iš savo klijcn'p.

Bendros pastabos.
Viskas, kas čia buvo pasa

kyta, neišsemia musų visų rei
kalų, bet iškelti klausimai 
yra labai rimti, nes jie palie
čia daugelį musų žmonių, ir 
todėl jais privalome susido
mėti, ir stengjtis rišti kaip gali
ma geriau. Apie kilus reikalus 
bus progos pakalbėti kitą kar
ta. -i.

Kaip mortgagių sa
vininkai naudojasi 

depresija
Atsisako prailginti lietuviui 

morgičių ir nori atsiimti jo 
gerą ukj.

Čion talpinamo laišką “Nau
jienų” skaitytojo ir prašome 
skaitytojų atkreipti į j j atydą. 
Kurie galėtumėte jam pagelbė
ti, malonėkite atsikreipti į 
“Naujienas”.

Specialis Išpardavimas j
Tiktai 3 Dienas I

Musų Trijų Dienų Anglių Išpardavimas buvo taip pasek- F 
mingas, kad nies priversti esame jį pratęsti, kad duoti pro 

gos tiems, kurie negalėjo juo pasinaudoti.

Tikros Black Barni, tonui $7.50
Atvešime prie jūsų durų

Geriausios rųšies Pocahontas &A fift |
Lump, su pristatymu, tonui .... |

Pocahontas Mine Run.—Bungalow Special. |
Augščiausia rūšis. Reguliarė kaina $8.50 |

Šiame išpardavime
Tonui .....

Sunaflcinamas Pergalima*
su Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų eunua susirgo di
deliu persalimu. Ai iltepiau Pain- 
Expelleriu su alyvų aliejum jo kru
tinu ir pečius. Sekanti rytų periali- 
mas buvo Jau visiškai pranykęs. Ai 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rj gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.” ■ ., .

• t ’■ S. D,
Travis, Staten įsi and.

i

■

PAIN-EXPELLER

Radiatoriai, augšti ar 
žemi 3, 4, 5, 6 ar 7 
tūbų styliaus dezainų ■ ■■■
per ketvirtaini? p ė- ąĮ

- - -......................................

GARO IR KARSTO VANDENS 
Apšildymo 
Systemos

, (Galas)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
— ------------------.—---------------------

Indiana Egg..........$6.00
Indiana Lumpęv ... $6.50
Indiana Nut............$6.00

Anglių kainos pakils. Užtat pirkite dabar, sutaupysite 
pinigų.

Taylor Coal Co
2426 So. Halsted St

Phone CANAL 5059

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim? krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Wcst 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Boileriai 
sekcijiniai J} 

dėl karšto 
apšildymo

Keturkampis, Sekci
jinis, karštu vande
niu apšildymui boi
leris taip žemai kaip 
Extra už padangalrį

Apskriti 
Apskriti, 
Boileriai 
vandens 
taip žemai kaip ....

COAu

IV*-

MINE IS

DYKAI! PATYRUSIŲ INŽINIERIŲ PATARNAVIMAS DYKAI! 
šaukite CALUMET 5200 dėl Musų Ekspertų Inžinierių Duoti Jums Pilną Apkainavį- 

mą Byle Patogiu • Tamstai Laiku.

Sąuare Deal PLUMBING & HEATING Supply House
1725 So. STATE ST. CALUMET 5200—Chicago,III.

Sekmadieniais iki 1 valandai. MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.
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icago

ĮVAIRENYBĖS
KOVOS BUDAI Gudrus dienraštininkas

NORMAN THOMASO BALSŲ JAU 805,813

ten liau-

su savim

ištikimai

Linksmybių augalas

šviestasis, mylintis

18c 
75c

su tokiu “senu laužu” tįk- 
nieko žmoniško negalima 
pagauti.

matant pradeda 
žaizdomis žaloti

uz- 
lan-

drovS, 1789 S. Halstad SU Chteago, 
m Tatafonaa Boosevelt 8500.

o netoliese porą 
pasikabinusių už kojų po ša
ka* Labai originališki aghor

Chfeagoje — paltai 
Metama ..............

Pusei meti 
Trims minėdama

yra gerbiami tie 
elgetos, kurie

Entered as Second Class Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L undar the act of 
Mareb 8rd 1879.

45,000; Socialist-Labor — be-

Subacriptton Ratai: 
18.00 per year ia Canada 
87.00 per year outelde of 
18.09 per year ia Chtcaga

Published Daily Rtcept Sunday by 
Tbe Uthuanmn News Pub. Co« Ine. 

1789 South Halsted Street 
Tetaptame Roooevelt 8509

Editor P. GRIGAITIS

1

' HŽŪJ1EKCS, CH«p, IH. Penktadienis, gr. 2, 1932

18.00 
4.00 
8.00 
1.50

.75
ChlcagoJ per^iMiiotohia]

Savaitei Z
Mlneatal ... ...........

Suvienytose Valstijose, ns Chicacoj 
paltu:

Metams , ............................ 1100
Pusei meta........... ... ........ -.... 8.50
Trims minusiam® ................... 1.75
Dviem mlnesiams ..........  1.25
Vienam mtaeriui -------------- .75

Lietuvon ir kitur uisienfuoM 
iAtptainta)

Metams _____________ __ _ * 88.00
Pusei meta ■•■■■r  i - 4.00 
Trims mlnesiams 150
Pinigus reikia siusti palto lloney

Orderiu kartu su užsakymu.

Savo konvencijoje Cincinnati mieste Amerikos Dar
bo Federacija nubalsavo kovoti už privalomą apdrau- 
dą nuo nedarbo. Prezidentas Green ir kiti Federacijos 
vadai savo kalbose pareiškė, kad, jeigu bus reikalo, tai 
toje kovoje bus pavartota ir “jėga”. Laikraščių repor
teriams paklausus, kokia prasme buvo vartotas žodis 
“jėga”, Federacijos prezidentas pasakė, kad jisai turįs 
galvoje ekonominę jėgą — streikus, pikietavimą ir boi
kotą.

Iš to aišku, kad Green ir jo bendradarbiai dar vis 
tebesilaiko to savo senojo nusistatymo, jogei organizuo
ti. darbininkai neprivalo sutartinai veikti politikoje. 
Todėl jie atsisakė pritarti ir Darbo Partijos idėjai.

Tai yra keistas protavimo vienpusiškumas. Fede
racijos vadai nori politiškų rezultatų, bet nenori poli
tiškų priemonių. Nes kas gi yra ta privaloma apdrau- 
da nuo nedarbo, jeigu ne įstatymais paremta įstaiga? 
Bet įstatymus leidžia kongresas ir legislaturos su vyk
domosios vyriausybės pritarimu. Legislaturose ir kon
grese tarimus daro politiškų partijų atstovai; preziden
tas ir gubernatoriai, kurie tuos tarimus pasirašo (arba 
vetuoja), yra taip pat partijų atstovai.

Vadinasi, be politikos pasiekti to, ko nori Ameri
kos Darbo Federacija, negalima. Bet tai kodėl tuomet 
ji atsisako vartoti tą “jėgą”, apie kurią konvencijoje 
buvo kalbėta, politikoje?

Amerikos darbininkų unijos nieku budu nesutiktų 
įsileisti į savo narių tarpą darbdavius; o juo labiaus 
jos nesutiktų pavesti į darbdavių rankas unijų vadovy
bę. Darbininkai žino, kad unija, susidedanti iš darbi
ninkų ir darbdavių, nebūtų tinkamas įrankis darbinin
kų reikalams ginti. Jie todėl griežtai priešinasi vadi
namoms “kompanijų unijoms” (unijoms, kurias orga
nizuoja bosai). Bet politikoje jie mano, kad darbininkai 
su darbdaviais gali veikti kartu.

Tačiau, bekovodami už apdraudą nuo nedarbo, 
Amerikos Darbo Federacijos vadai patirs praktikoje, 
kad jie klysta. O jeigu ilgai to nesupras vadai, tai pra
regės eiliniai nariai ir privers savo lyderius užimti ki
tokią poziciją.

Indusų Tikėjimas
Didžiule Indija, rašo “L. 

U.”, turi daugiau kaip tris šim 
tus milijonų gyventojų. Iš jų 
apie 200 milijonų išpažįsta 
savotišką stabmeldišką, vadi
namą induizmo tikėjimą.

šito tikėjimo aukščiausia 
dievybė ir savotiška trejybė 
vadinama Trimurti. Ją suda
ro dievas Brama-kurėjas, Vi
šnu —saugotojas ir šiva grio
vėjas. Kartas nuo karto, kai 
pasauly pakrinka tvarka, die
vas Brama įsikūnija žmogaus 
ir gyvulio pavidale ir nužen
gia žemėn. šitas įsikūnijęs 
Brama vadinasi Krišna. -

Aiškių religinių nuostatų 
induizmas neturi — jame rasi 
visą eilę didžiausių prieštara
vimų. Induizmo pasekėju bū
damas jam nenusidėsi, jei pri
pažinsi ar neigsi asmeninį die
vą, jei busi atsiskyrėlis ar leisi 
maldykloje paleistuvavimą, 
šventoji induizmo knyga, jo 
koranas ir biblija yra “Bga- 
havat-Hita” (dievinamojo gie
smė). Tos biblijos žodžiai yra 
dievo Krišnos žodžiai. Bet tas 
mokymas, kuris yra šitam 
kūrinyje, kuriuo domisi ir 
kai kurie Europos išminčiai, 
yra žinomas tik išrinktiesiems. 
Eiliniai tikintieji apie Bra- 
moš, Višnos ir šivos trejybę 
net neturi supratimo. Brama 
yra pamiršta^ ir jo garbei pa
švęstų maldyklų visai nėra.

Vyriausi dabartinio induis- 
tiško dievyno dievai yra šiva 
ir Višna. Jų maldyklų, ypač 
šivos, Indijoj yra begalinė 
dauguma, šiva, yra kartu kū
rėjas ir naikintojas. Jis mir
ties dievas, jis nutraukia vie
ną ir veda į kitą gyvenimą, 
jis pasaulių valdovas, dvasių 
karalius, pamėgusi vyną dva
sia ir tt. Jis amžinai pakaito
mis griaujamo ir kuriamo pa
saulio dievas, ir ^ks 
vaizduojamas šokalftiš. Jis dėl 
to yra šokikų globėjas, šokiai 
yra jo garbinimo apeiginis da
lykas. Graminai (kunigai) vai
zduoja jį kaip susimąsčiusį 
atsiskyrėlį su Gango upe ir 
jaučiu ties galva. Paprasti 
žmonės atsivaizduoja jį su 
penkiais veidais, su keturio
mis rankomis apsimetusį tigro 
kailiu, pasipuošusį kaukolių 
karoliais ir kirmėlių pynėmis.

Kuriamoji įvairių šivos die
vybės apsireiškimų galią, kai
po moteriškas pradmuo yra 
“šakti”. Šakti yra Šivoa žmo
nos. Labiausiai indusų garbi
namos yra Kali ir Durga. Kali 
juoda, palaidais plaukais, 
kruvina su žmonių galvų gran
dine deivė. Kali reikalinga 
kruvinų atnašauvimų. Jos gar
bei atnašaujama ožkos ir avys. 
Didelių nelaimių metu jai at
našaudavo ir žmones, nes žmo
gaus auka galima jai įsiteikti 
tūkstančiui metų. Tikintieji 
jos garbei išsipiaudavo arba 
išsidegindavo savo kimo gaba
lus. Kita deive Durga graži 
auksaplaukė moteris. Ji turi 
10 rankų, kuriose laiko įvai* 
rius ginklus. Prie vienos jos 
kojos prisiglaudęs liūtas, ku
riuo ji jodinėja, o prie kilos 
milžinas.

Iš dievo Šivos vaikų žino
miausias ir mylimiausias Ha- 
noeša. Jis pusėtinas storulis 
su dramblio galva ir viena il
tim. Jis visuomet raitas ant 
žiurkės, kuri visur įlysti suge
ba. Del to Haneša išminties, 
pažinimo, < gudrumo ir preky
bos..dievas..

Višnu
ir pasaulį saugojąs dievas. Jis 
keturrankįs vyras laikantis 
sąulės skritulį. Draugę su juo 
vaizduojama jo žmona LakŠ- 
iriia jurą pagimdyta laimės, tur 
tų ir grožio delVe. Kartas nuo 
karto Višna nuŽęngia žemėn

Skaitymas balsų, paduotų lapkričio 8 dieną, ren
kant Jungtinių Valstijų prezidentą, dar tebesitęsia. 
Bendras paduotų balsų skaičius jau siekia daugiau, kaip 
39 milionų. šitame skaičiuje socialistų kandidatas Nor- 
man Thomas yra gavęs 805,813.

Kadangi 1928 metais už Thomas’ą buvo paduota 
tik 267,835 balsai, tai reiškia, kad socialistų balsai pa
didėjo daugiau, negu 3 kartus. O galutinos skaitlinės 
dar nežinomos, taigi jo balsų skaičius dar paaugs.

Už komunistų kandidatą, sulig šitomis vėliausio
mis žiniomis, paduota 69,104 balsų. Jo balsai da irgi 
padidės, bet vargiai jie padidės tiek, kad sudarytų bent 
dešimtą dalį to, ką gavo socialistai. Prieš ketverius 
metus Fosteris buvo gavęs 48,228 balsus; vadinasi, kol- 
kas jo balsų skaičius dar nepadidėjo nė per pusę. Su
prantama, kodėl komunistai yra taip nusivylę ir taip 
piktai plusta kiekvieną, kas tik nurodo jų nepasiseki
mą rinkimuose. Juk jų obalsis buvo “milionas balsų už 
draugą Fosterį”, o čia nėra nė dešimtos dalies to mi- 
liono.

Vėlesnieji skaičiai rodo, kad ir kitos mažosios par
tijos gavo šiek-tiek daugiau, negu buvo pirmiau skel
biama. Prohibicijos partija gavo 59,000 balsų su vir
šum; Laisvės partija - 
veik Jr. t. t. • ’

Visos mažosios partijos kartu gavo, kaip iki šiol 
suskaityta, 1,008*164 balsus. Išmetus iš to skaičiaus 
Jrdhibitijos partiją, visos kitos mažesniosios grupės 
utų padariusios daug gėriau, jeigu butų susidėjusios 

j daiktą. O dabar kokia nauda iš to, kad tas vienas mi- , ___
lionas balsy tapo suskaldytas į šešias ar septynias da^ ir žmonijos išganymui įsikuni 
lis?

> Kame yra darbo žmonių jėga? Skaičiuje. Bet, lyg 
tyčia, tie, kurie darbininkų vardu kalba, tą darbininkų 
jėgos pamatą trupina! šitaip darant, darbininkai nie
kuomet riebus politikoje galingi.

ja gyvuliuose ar žiponėse. 
“Geriesiems apginti, piktie
siems nubausti, žmonijai iš* 
gailyti, teisybei patvirtinti aš 
kas amžius pasidarau mato
mas” sako Višna. Kad išgelbė

tų nuo visuotino tvano pirmą
jį žmogų Višna įsikūnijo žu
vyje. Paskui velžio pavidale 
padėjo dievams pasiekti oke
ane nemirtingumo gėrimą ir 
surasti ten Šventas Vedų kny
gas. Pasivertęs laukiniu kui
liu, savo iltim ištraukė iš ju
rų paskendusią žemę. Septin
tą kartą įsikūnijęs jis buvo 
Rama “Ramoj anos” poemos 
didvyris, aštuntą kartą įsikū
nijęs jis buvo Krišna, mėgia
miausias indusų liaudies die
vas. Krišna išdykėlis) berniu
kas, augąs piemens šeimoje, 
paskui besimeilikaujantis 
merginoms jaunuolis ir paga
liau didvyris, sunaikinęs pik
tą karalių ir jo pasiųstus įvai
rius žvėris, piktas dvasias.
v Iš Višnos ir šivos garbinto
jai yra susiskirstę į daugybę 
atskalų. Kai kurios atskalos 
daugiausia garbina ne dievus, 
bet deives. Ir tų deivių, vadi
namų motinų daugybė — mo
tina žemė, motina Gangas ir 
tt. Deivė Šašti yra moterų ir 
vaikų globėja. Ją vaizduoja 
sėdinčią ant kates ir maitinan
čią kūdikį. Šašti — gera dei
vė, bet dauguma deivių yra 
piktos — viena užneša kolerą, 
kita raupus ir tt. jei t’ik joms 
laiku neįsiteiks ožkos krauju.

Indijoj gyvena apie 15 mi
lijonų neiduistų, o pirmykščių 
sudvasintos gamtos garbinto
jų. Jiems visa gamta pilna pi
ktų ir gerų dvasių. Ir šitos 
dvasios yra įtrauktos į indusų 
religijos dienyną. Tuo budu 
induizmo dievynas ir priskai
to apie 320 milijonų dievų.

Be dievų induistai garbina 
dar daugybę visokių dvasių. 
Kiekviena nelaimė, nepasise
kimas, liga, nusikaltimas vis 
atskiros dvasios padaras. In
duistai turi šventų upių, kal
nų, augalų ir gyvulių — šven
tos karvės, beždžionės, kroko- 
diliai ir ypač kirmėlės.

Maldyklų Indijoj yra bega
linė daugybė, bet didelių ir 
puošnių yra f i k maldininkų 
lankomose vietoje, IŠ daugelio 
esamų vienoje vietoje maldyk
lų apeigos atliekamos tik vie
noje ar dviejose, o kitos užda
rytos. Ir induslai lanko maldy
klas ne tam, kad klausytų 
pamaldų, 1 kurios . atliekamos 
nesuprantama sanskritų kal- 

<ba, Indusas pasitenkina tuo, 
kad apeina aplink maldyklą, 
atneša dvasininkui auką, pa
žvelgia į stabą, išsitiesęs prieš 
jį ant žemės paguli ir eina 
namo. Visa kita atlieka dvasi
ninkai. Višnu maldyklose pa
maldos atliekamos 8 kartus 
per dieną. Dvasininkai su sta
bukais vaidina nuobodų kas
dieninį žmogaus gyvenimą. 
Jie stabukus rytą budina, gul
do po pietų ir vakare, prau
sia, trina kamparu ir aliejum, 
aprengia, maitina rinktiniais 
valgiais, kuriuos galų gale su
valgo palyd dvasininkai, o 
kas atlieka, parduoda tikiu* 
tiemsiems. Tarpais koks die
vas ima ir suserga ir tuomet 
aukos ypač gausiai plaukia. 
Didelių stabų maldyklos yra 
tikras purvinas, ankštas tvar
tas. Prie šlykštaus balvono ko
jų numestą krūvos tikinčiųjų 
suneštų pašventinti naminių 
stabukų. Aplink maldyklą 
purvinose, dvokiančiose lin
dynėse, prasmirdusiose koko
siniu aliejum, pilna molinių ir 
akmeninių vyriausio stabo gi
minių stabukų. Ncprhttisiaita 
žmogui švęntų Indijris vietų 
kaip Behareso, Puri, Tričini- 
pali ir kili miestai .daro sle
giantį įspūdį. Iš Benareso ky
la apie 1^00 maldyklų pokšė
tai, Gatvėse milijonai šventų 
mėdžių, stabų su Šlykščiais 
snukiais, > daugybe rauku, 
kojų H' galvų. Pri^išpuoš sta- 
bus pamatysi klūpančių ir ne
padoriausiose pozrise beshriėl- 
džiančių moterų, štai Maha- 
dievo ir šventos karves mal
dykla. Jų stabai valomi tik 
karvių išmatomis. Maldingieji

šliukši tirštame limpančiame 
purve, į kurį negailestingai 
spiaudo raudonomis seilėmis 
čiulpią betelį (tokius karčius 
lapus) dvasininkai ir maudi- 
nidkai. Maldyklose laksto, 
karstosi beždžionės, visur pa-* 
likdamos riavo buvimo pędsa- 
kų. Prieš Šivos ir Kali stabus 
srovėmis teka atnašaujamųjų 
ožkų ir avių kraujas. Arti 
maldyklų yra šventi, pilni 
dvokiančio vandens prūdai, 
kliriuos maldingieji daro ap
siplovimus. Prie maldyklų 
laikoma Šventų jaučių, bedžio- 
nių, dramblių, krokodilų ir 
kitų. Karves šventumas — in
duizmo pamatas, o karvės iš
matos geriausia prįemonė iš
ganyti kūną ir dyastią. Anglai 
daug bėdos turėjo su karvių 
plovimu mėsai. Vietiniai ka
reiviai atsisakydavo vežti mė
sos konservus. Parduodamas 
svetimšaliui žemę, indusas iš
sidera, kad toje žemėje nebus 
statoma skerdykla. Induizmai 
draudžia ne tik galvijus, bet ir 
šiaip visokius gyvius galabyti.

Motina numes nuo savo kū
dikio skorpioną (nuodingiau
sias vabzdis) ar nuodingą gy
vatę, bet jokiu budu jų neuž
muš. Kai 1896 metais siautė 
maras ir kai buvo nustatyta, 
kad marą platina žiurkės, tai 
Amritfsaro miesto savivaldy
bė paskyrė pinigines dovanas 
už kiekvieną gyvą žiurkę; bu
vo nusistatyta šituos padarus 
epidemijos melui uždaryti, o 
paskui vėl gyvus paleisti. Vi
sokį paukščiai baisiai naikina 
indusų pasėlius, bet indusai 
juos baido tik riksmu. Bom
bėjaus miesto visuomenė pa
reiškė protestą gubernatoriui, 
kam jis leidžia moterims puo
šti savo skrybėlės paukščių 
plunksnomis. Religijos globo
jami Suries veisiasi bė jJkio 
saiko ir visam krašte valkioja
mi nesuskaitomomis gaujomis.

Kasdieniniame induso gyve
nime ir religiniame kulte svar
bų vaidmenį ) vaidina vanduo. 
Indusas dažnai prausiasi; 
šventų prūdų prie maldyklų 
vandeniu daro apsiplovimus, 
tą vandenį geria, nusiplauja 
nuodėmės šventų upių vande
nyse. šventų upių tarpe pirmą 
vietą užima Gangas, antrą jo 
įtakas Džumna. Kasmet mili
jonai indusų pavieniui, šeimo
mis, ištisais sodžiais traukia į 
Gango krantus, daugiausia į 
Benareso miestą. Kiekvienas 
indusas nors vieną kartą gy
venime privalo atlikti šitą ke
lionę. Nesuskaitomos žmonių 
masės lenda į upę, ir naują 
žmogų stačiai stebina savo 
veiksmais: štai vienas stovi 
vandenyje rankas aukštyn iš
kėlęs, kaip stabo ištiktas, kitas 
sukasi aplink save, dar kitas 
giliai susimąstęs samsto puo
duku vandenį ir vėl atgal jį 
išpila, ketvirtas įlindęs į van
denį iki ausų, burbuliuoja ir 
tt. ir lt.

“Nematęsi savo akimis, jo
kiu budu neatsivaizduosi, su 
kokiu įkarščiu jie ryja biaurų 
purvinos upės vandenį, kurioj 
čia pat mirko savo nukamuo
tus kūnus sergą raupsais, vil
ku ar vėžiu. Sunku atsivaiz- 
duoti induso įsiutimą, kai vy
riausybė maro ir choleros epi
demijos metu laikinai 
draudė tas šventas vietas 
kyti — sako Eversas.

Numirti Gango krante ir bū
ti palaidotam jo vandenyse 
yria didžiausia indiisiii laimė. 
Į Gango vandenis indusai mę- 
ta sudegintų lavonų pelenus, 
bet žynių ir vaikų lavonų lie
psna neprivalo paliesti; jie nu
mirę metami upėn loki, koki
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Reikia pažyiųcti, had indu* 
sus į švenlavibteš daugiau
sia traukia tose Švenluėiele'sč 
ruošiamos šįventės ir procesi
jos, kurių įmetu 4 didžiausios 
minios, šokdamos, dainuoda
mos, su muzika ir vėliavoms 
lydi panešamus ar didžiuliuo
se rafuoše pervežamus iš vie
nos maldyklom j kitą stabus. 
Kali ir šivoa. švenčių metu 
maldingieji karštatikiai viėo- 
kiais budais save kankina.

Tikintis braminas, “pama
tęs savo anūko veidą”, kaip 
jie sako, privalo nuo visko at
sisakyti, pasidaryti atsiskyrė
liu, amžinu keleiviu be savo i 
namų. Nora dabar senos taisy
klės žymia dalimi užmirštos, 
tačiau visoj Indijoj dar pri* 
skaitoma apie 5 milijonai el
getaujančių maldininkų, žiū
rint iš kokio luomo ar atska
los šitie atsiskyrėliai yra kilę, 
jie turi įvairius pavadinimus, 
kaip tai jogai (siekią au
kščiausio pažinimo), hosanai 
(savo jausmus suvaldę) sanv 
nijosai, fakirai ir kit. Papras
tai juos vadina fakirais ir 
jogais.

Šitie atsikyrėiiai elgetos 
visą laiką keliauja po šventas 
vietas, sukinėjasį apie maldy
klas ir dalyvauja procesijose. 
Vieni vaikščioja daugiausia 
nuogi, kiti apsidarę skarma
lais, o treti dėvi geltonus mar- 
škiniua. Kai kurie iš jų atkrei
pia praeivių dėmesį būgne
liais, barškalais, varinėmis 
dūdelėmis ir styginiais instru
mentais. Išmaldas jie deda į 
molinius dubenius. Vaikšto 
ir sėdi visuomet tylėdami. Ne 
visada praeiviui patogu pra
eiti pro tokį elgetą nieko ne
davus, juo labiau, kad kai ka
da jis tau 
skaudžiomis 
savo kūną.

Labiausiai 
atsiskyrėliai
gali visokiais budais konevei
kti save, savo kūną. Tai, ką 
jie daro su savo kunu, atro
do viršgamtiškos kilmės ir 
stebina net europiečius, kurie 
domisi vadinamu okultizmu 
ir “Indijos paslaptimis.” Iš 
tikrųjų nieko viršgamtiško to
se “paslaptyse” nėra. Viskas 
pasirodo, yra apgavimas, špo
sas, ilgo pratinimosi išdava 
arba hipnozo bei įtaigos pa
daras. Bet tarpe vėjinių bra- 
minų, tarpe visokių apgavikų, 
yra ir įsitikinusių karštati- 
kių, kurie kurio nors dievo 
garbei daro nepaprastų, keistų 
baisių ir dar labiau šlykščių 
dalykų. Visi tie elgetos baisiai 
suliesėję ir purvini. Jie barsto 
save pelenais, išsidažo nuo 
galvos iki kojų baltomis ir 
raudonomis juostomis — šivos 
ženklais. Jų juodos, giliai įdu
busios akys aštriais deginan
čiais kaip kokių bepročių ar 
laukinių žvėrių žvilgsniais ve
ria kiekvieną žmogų.

Benarese, tame religinio pa
mišimo mieste, yra keletas at
siskyrėliams mokyklų, kuriose 
busimieji jogai mokosi valdy* 
ti, marinti savo kūną ir dva
sią. Purvini, apaugę susivėlu
siais plaukais, jie ištisus mė
nesius sėdi įsistebeliję į juo
dą akmeninį šivos stabą. Se
niausias ir labiausiai mėgia
mas atghilavimo būdas yra 
tas, kad jogas užsinėręst ant 
kaklo virvę ir persimetęs ją 
per šaką, tiek ją ištempia, kad 
pats nepasmaugiamas gali vos 
ant galų pirštų stovėti, žino
ma, tokiu budu dažnai jis pri- 
sismaugia ir nugriūva, bet jį 
vėl pastato ir jis, tokiu budu 
išstovi po 12 valandų per 
dieną. Kitas, galvą nusiskutęs 
stovi kasdien po 12 valandų 
saulės atokaitoje tuo metu, 
kai pavėsyje yra 50 C. Tre
čias sėdi tarpe “penkių ug
nių,” t. y. sėdėdamas saulės 
atkaltoje .aplink save kursto 
karvės, varnų ir voverių mėš
lu keturias ugnis. Galima su
tikti žmogų nuolat vaikščio
jantį sii; ištiesta ranka ir amži
nai sugniaužta kumštini taip, 
kad net nagai peraugę kiaurai 
per delnus. Galima sutikti jo
gų, kurie įkaitina geležim pra* 
sidegino sėu liežuvį, kurie il
gomis vinimis, prisikalė sau 
prie kojų klumpes, kurie ne
pajudėdami kasdien po 10 
valandų guli vinių prikalinė
toje lovbje. Galima sutikti, jp- 
gį užsikastą iki kaklo žemėje, 
o netoliese, porą jo draugų
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Žįsta visišką abejingumą ap
linkumai' Vienintelis jų tur-

tas kaukole, kurią jie išvalė 
savo dantimis ir pirštais, t. y. 
išvalgė
akis. Iš šitos kaukolės jis ir 
gėria. Viskas aplinkui jam 
vienokios vertės, tiksliau nie
kas neturi jokios vertės. Pri
pils jam į tą kaukolę vandens 
jis jį išgers, pripils žibalo, iš
gers ir žibalą. Ar numesi jam 
saują ryžių, ar lazdą per gal
vą uždroši, jis vis tiek pasakys 
ačiū.

Tai toks bendrais bruožais 
yra induizmas, 200 milijonų 
žmonių religija.

smegenis ir suvalgė

Iš S.S.S.R. išvytas ir Turki
joje gyvenąs bolševizmo šulas 
ir Lenino draugas Trockis la
bai aukštai vertina savo in
terviu (pasikalbėjimus su 
spaudos atstovais). Už 30 mi
nučių jis reikalaująs 1000 do
lerių. Vienas turkų dienrašti
ninkas, neturėdamas tiek pini
gų, vis dėlto pasiekė savo tik
slo ir su Trockiu kalbėjęs. Įsi
taisęs meškeriojimo įrankius, 
jis atsistojo meškerioti upėje, 
kur ir Trockis ateidavęs. Ilgą 
laiką abudu tylėjo. Galiausiai 
Trockis, susigriaudinęs, kad 
toks nuskuręs žvejas, pradėjo 
jį klausinėti, kiek uždirbąs ir 
pan. Tada dienraštininkas pa
klausė:

—O kiek pats uždirbi ir kas 
esi?

— Aš esu Trockis.
Bet “žvejas” visai neatkrei

pė į tai dėmesio.
-—Nejau tu nežinai, kas aš 

esu ?
-r-Aš su dideliais ponais ne

susideda, tai iŠ kur man žino
ti?

Trockis įsižeidė ir pradėjo 
jam aiškinti komunizmo pa
grindus. Papasakojo, kad jį tie 
patys komunistai išvijo iš Ru
sijos. ,(į k

—Tai tu esi jų priešas? —■ 
naiviai paklausė “žvejas.”

—Ne! Tik dabartinių Rusi
jos sultonas, Stalin, yra mano 
priešas. Drauge jis yra priešas 
ir visų proletarų, tokių skur-

tasis viso pasaulio sultonas. 
Bet jis turi tiek daug priešų 
aplink save, kad galiausia jį 
turės nudobti.

—Nejau toks galingas sulto
nas neturi savo apsaugai ka
riuomenės?
—Turi, bet ir jo kariuose yra 

mano draugų. Jie tik laukia 
mano ženklo.

—O kai Stalių bus nuvers
tas, ar patsai paša (turkiškai: 
generolas) važiuosi Rusijon?

•—Žinoma. Manęs 
dis laukia.

—Tai gal ir mane 
paimtumei ?

—Pagalvosiu. Jei
man tarnausi ir prisidėsi prie 
gelbėjimo didelės, pikto sulto
no nuteriolos tautos, tai paim
siu.

Atsisveikindamas Trockis į- 
teikė “žvejui” kelis pjastrus, 
turkiškus pinigėlius, kad jis 
nusipirktų geresnę meškerę, 
nes 
rai 
esą

Arabijoje yra augalas, vieti
nių gyventojų vadinamas “be
sijuokiančiu,” kurio grūdeliai 
veikia žmogų taip pat, kaip 
linksminančios dujos, šie gru- 
deriai, yra juodos spalvos, val
gant salsterėja, savo skoniu 
primindami opiumą, žmogus 
suvalgęs šių grūdelių pasida
ro pašėlusiai linksmas: garsiai 
kvatoja, šokinėja, šoka ir 11. 
Visa tat trunka daug maža vie- 
pųj; valandą laiko. Po to žmo
gus ''užmiega sunkiu miegu ir 
atsibudęs neatsimena, kas su 
juo darėsi.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos miesto biudže 
tas 1933 metams sie

kia $52,500,000

Skerdyklų darbininkai 
paaukavo $75,000 į be

darbių fondą
$2,174,971* mažiau negu perei

tais metais

Cermakas pasižada dėti 
pastangas pravesti par

davimo mokesčius
Chicagos majoras Cerma

kas, vakar sugrįžęs iš Spring- 
fieldo, pareiškė, kad jis dės 
visas pastangas pravesti par
davimo mokesčių įstatymų 
valstijos legislaturoje, kad tuo 
budu sukėlus reikalingus pini
gus bedarbių šelpimui.

Miesto kontrolierius Szym- 
chak paskelbė raportų, iš ku
rio matyti, kad 1933 Chicagos 
biudžeto projektas suvestas 
$52,519,863 sąmatoje,
ma yra $2,174,971 mažesne 
negu 1932 metų biudžetas.

Streikuoja graborių šo
feriai tiki greitai su

sitaikinti

ŠL SU-

Chicagos skerdyklų bendro
vių darbininkai paaukavo 
$75,000 labdarybės organizaci
jai Emergeney Welfare Fundj 
kuri planuoja sukelti $7,500,- 
000 bedarbių šelpimui. Iš f.ų 
pinigų, Arniour darbininkai 
paaukavo $40,000, Swifto — 
$30,000 ir Liliby ,McNeill and 
Libby, $4,000.

Be to, kitų įstaigų darbinin
kai Euaukąvo apie $20,000.

paštas laiko tam tikrą laika, o 
kui sunaikina.

521 Kr upele Jozef
528
531

Pocus Domencelo 
Rutkus Marcela

pas-

i

0. ir M. Rozakai iš
kilmingai minėjo 
auksines sukaktuves

grafijų, suminėdamas ir špo
sus, kuriuos iškrėtė per savo 
ilgų ir įvairų gyvenimų. Vienas 
dalykas metėsi į akis. Kuomet 
visi kiti susirinkusieji kalbėjo 
angliškai, jubiliatai prabilo lie
tuviškai. Gala, kad nei vienas 
nepasveikino jų gimtine kalba.

Kartu su kitais iškilmių daly
viais, pašantysis linki p.p. Ro- 
zakarns kuogeriausios laimės.

, —Sargas.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 70*2

Ir vėl siūlo mokytojams 
varantus vietoje algų
Chicagos mokytojams siūlo

ma 1932 mokėsiu varantai, 
dietoje pinigų. Mokytojai da
bar svarsto klausimų ir tariasi 
sik New Yorko bankieriais, no
rėdami sužinoti ar jie sutiks j 
varantis investuoti pinigų.

Chicagos Graborių asociaci
ja, atsakydama į karstų šofe
rių streikų paskelbė lokautų, 
šoferių unija paskelbė strei
kų, protestuodama prieš gra
borių siūlomų algų numažini
mų. Abejos pusės, tačiau, ti
ki kad streikas neilgai nusi
tęs ir susitars, šoferiai rei
kalauja senosios $42 algos, o 
graboriai siūlo tik $37.50.

Chicago susilaukė devy 
nių centų pieno

Šiandien Rainų mini aš imas 
įeina galion

Chicago šiandien susilaukė 
devynių centų pieno, kuomet 
19,000 ūkininkų atstovai ir 
Chicagos pieninių atstovai su
spyrė numušti po du centu 
nuo kiekvienos kvortos. Su
tartis buvo atsiekta susirinki
me, kuris vakar įvyko La- 
Salle viešbutyje. Nuo šian
dien pienas už kvortų — de
vyni centai, už pantę, — 6c.

Laiškai Pašte
ALBERTAS LIPPIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 30 dieną. 11:30 valandą 
vakare 1932 m., sulaukęs 20 m. 
amžiaus, a. a. Albertas gimė Clin- 
ton. Indiana.

PADĖKA

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Emiliją, tėvą Alvyšių, se
serį Merlę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4334 
So. Spaulding Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj gruo
džio 3 dieną, 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

šiuomi tariame 
širdų ačių visiems 
nėms, draugams ir 
mynams už išreikštų 
mums simpatijų mirus 
musų brangiam vyrui ir 
tėvui, ir už prisiųstas 
gražias gėles.

nuo- 
gimi- 

kai-

Šie laiškai yra atOJe 16 Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyri ausi ji paštą (Clark ir Adami 
<atviu) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobs j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kai? 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui

Jų sūnūs atliko apeigas Lietu
vių liuteronų bažnyčioje; Su
silaukė anūkų ir pnaanukų
Kiek laiko atgal pp. Ona it 

Mikas. Rozakai šventė penkias
dešimts metų ženybinio gyveni
mo sukaktuves. Auksinių ves
tuvių ceremonijos įvyko Lie
tuvių Liuteronų bažnyčioje, 
prie 22-tros ir Irving Blvd. 
žmonių bažnyčioje buvo pilna.

Apie 10.30 valandų ryto var
gonams sugaudus vestuvių 
maršų, atsidarė didžiuėls mak 
dyklos durys ir pasirodė jubi
liatai ,lydimi savo šeimynos na
rių, sūnų, dukterų, anūkų ii 
praanukų. Tai buvo įspūdin
gas ir jaudinantis vaizdas. Kai 
kurių atsilankiusiųjų akyse pa
sirodė ašaros. Jubiliatai ir 
šeimyna' pamažu prisiartino 
prie altoriaus ir visi susėdo 
specialiai paruoštose, sėdynėse. 
Pp. Rozakų sūnūs, liuteronų 
bažnyčios kunigas ,atliko visas 
ceremonijas. Pabaigęs prabi
lo anglų ir lietuvių kalbomis, 
sveikindamas savo tėvus.

Graboriai

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvese kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė .ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelč 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Visi a. a. Alberto Lippis gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžaii kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekajne.

Motina. Tėvas, Sesuo 
ir Giminės.

Nuliūdę

Mrs. Louise Vonaitis,

sunai

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavičius, Tel. Roosevelt 
2515.

August ir Raymond.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVES

persiskyrė su šiuo pasauliu 2 die
ną gruodžio mėn. 1931 m., su
laukęs 4 7 metų amžiaus, gimęs 
šiaukėnų parapijoj, Šiaulių ap- 
krityje.

Paliko dideliame nuliudime 3 
brolius ir seserį, o Lietuvoj 2 
brolius ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus brolio a. a. Povilo Juknio 
bus laikomos šv. Mišios šv. An
tano parapijos bažnyčioje. Cicero, 
Iii, 2 dieną gruodžio 1932 m. 
9 vai. ryto.

, Kviečiame visus gimines, drau
gas ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes Tave Musų brangusis bro
lį niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši. bet mes 
ankščiau ar vėliau pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka.

Broliai, Sesuo ir Švogeris.

MAGDALENA KAMINSKIS 

po tėvais Pocius 

lapkričio 30 dieną, 1932 
vai. ryte, 45 metų am- 
Kilo iš Telšių apskričio.

Mirė 
m., 4 
žiaus.

Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Genevienę. žentą Peter 
Jonės dvi anūkes Magdaleną 8 m. 
ir Julijaną 5 m.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1344 South 50th Avenue.

Laidotuves įvyks subatoj gruo
džio 3 dieną, iš koplyčios 11 vai. 
ryte bus nulydėta į Tautiškas ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus-ges ir pažystamus- 
mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:

Duktė, Žentas ir Anūkės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius C. Syrevvicze, 1344 South 
50th Avenue, Cicero.

STEPONAS GURCKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ląp* 

kričio 29 dieną, 11:45 valandą 
vak., .1932 m., sulaukęs 50 me
tų aŽĮ^ąbs, gimęs. Gražačių kai* 
me. Žagarės parap., Šiaulių ap.

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

pusseserę Oną Stasytienę ir Švoge' 
rį Joną Stasytį, seserį Palionia ir 
švogerį Krikščiūną, Amerikoj, tik 
nežinome kur randasi. Malonėkite 
atsišaukti, pusbrolį Stanislovą Di
joką ir brolienę Amiliją Dijokie- 
nę, pusbrolį Joną Gurckį ir bro
lienę Gurckienę, pusbrolį Joną 
Norkų ir jo moterį, pusesesrę Bar
borą Taliuninę ir jos vyras, tetą 
Eleną Mikalauskienę Detriot, Mich. 
o Kanadoj Montreale pusbrolį Do
miniką Daveiką ir gimines Lie
tuvoj.

Laidotuvėmis rūpinasi pusseserė 
Ona Stasytienė.

Kūnas pašarvotas randasi 710 
W. 18 St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
gruodžio 3 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš koplyčios į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į $v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stepono Gurckio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusseserė, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus, Tel. Canal 3161.

Iškilminga sukaktuvijų puota
Iškilmėms pasibaigus, susi

rinkę svečiai buvo pakviesti j 
bažnyčios svetainę, kur įvyko 
auksinių vestuvių puota. Svei
kinimams nebuvo galo. Visi 
nuoširdžiai linkėjo jubiliatams 
susilaukti žemčiuginių vestuvių 
ir dar pasidžiaugti ta laime, 
kuri juos lydėjo per paskutinį 
pusamžį bendri* gyvenimo.

Laike puotos, be kitų kalbė
jo ir pp. Rozkkai. Jubiliatas 
trumpai papasakojo savo bio-

L J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W, 46th St.|>

Telefonai. I
Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Antanina Shusho
Graveriai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinamą

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
pigiausias Lietuvis 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystčs 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

r SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Akušerka
16 metų prakti
kuoja Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo.
Pasitarimo valandos 
nuo 7 iki 9 v. vak. 

102 W, 72 gatvė 
Telefonas 

Raddiffe 2740

Akių (gydytojai

Elzbieta Swedas
(PO TĖVAIS URWAKAITfi)

Persiskyrė su šiuo pasaulio lapkričio 30 dieną. 12:45 valandą ryte 
1932 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj. Telšių apskr.. Luokės 
parap.. Rudupių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nubudime vyrą Joną, sūnų Walter ir marčią Ber

nadetą Gečus, seserį Evą ir švogerį Aleksandrą Gečus, sesers dukterį Kazi
mierą Scbarep. sesers 2 sūnūs — Viktorą ir Ernest ir gimines Amerikoj, 
o Lietuvoj, seserį Zofiją Stasiulienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi, Maniškio koplyčioj. 3307- Auburn Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadieny. Gruodžio 3. dieną, 9:30 vai. iš -ryto 

iš koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už veliones sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos Swedas giminės, draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. .

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Sesuo, Marti, Svogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius fa Masalskis, Teį. Boulevard 4139.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno į musų 
(staigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius ' atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patainavimų su eksportu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

C?8EbUDEiIIvI'O
< JŪSŲ GRABORIUS įK : į'>! J 

Didysis1 Ofisas' J ; '

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 4741 ir 1742

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutarti. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau* 
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai _
Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1— ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rexidencija 6628 So, Richmond Stseet 

,Telefonas Republic 7868 . ,

Ofiso tel. Prospect 1028
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706 

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 IV. 63rd St., Chicago 
Ofiso valandos! 2-4 ir 7-9 vai. vak.

Šventadieniais pagal susitarimo

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS j

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetern Ao 

Pbone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Gr|io ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

nius pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St 

T.l BOULEVARD 9199

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Office Valandos, 2-4: 7-9
4140 Archer Avenue

Tel, Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th St

(Cpr, of.35lh 8 Halsted Sts) ..i 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel, Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Siakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. TeL HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

i.
Rez. 6600 South Artcsian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.MT. STRIKOL’IS 
GYDYTOJAS IR 0H1RVBGA8 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo S Iki 4 ir ano 6 Iki 

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

TeL Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A. L. YUSKA
2422 VV. Marųuette Rd.

! kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11. ryto, nuo 2-4 
it ' 7-9 po pietų, seredoms po pietų it 

nedalioms pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

. Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
r nedėliomis pagal sutarti.

4847 West 14th Street 
! CICERO, ILL, 

X-Ray ... Phone Cicero 1260

Dentistas
So. Ashland Avė.

•oi 47th Street

DR. HERZMAN
įuueu Iš RUSUOS R-

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todui X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Parh 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

4729 South Ashland Ane., 2 labos 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Piaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų

3102 So. Halsted St
kampas 31sC Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—-4, 7—-9 v.v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson 
u‘GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas ir rezidencija
119 So. 25th Avenue 

BELLWOOD, ILL. 
Valandos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po 

pietų 7-9 vakare

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi * 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: U ta r n. ir Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. H y de Pa r k 3395

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonu Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonu State 7000; Valandos 9—5 

West Side: 2151 W. 22nd St.
Paneddlio, Seredoa ir Pėtnyčios vak. 6 iki 0 

Telefonas Roosevelt 9000 
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Utarninko, Ketverto ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonas Republic 0600

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava, 
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rockufell St. 
Tel. Republic 9723

52

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

E. 107tb St.—prie Micbigan Ava. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—Ketverge vak.
.Tel. Lafayette 6393 

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

Ofiso tel. Lafayette 7031
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farncisco Avenue

William C. MitcheB 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 tyro iki 9 vakaro ‘ 
Nedėliotais pagal satceL j

sLiįį! lįuįjaįįį
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Dvi Bylos Prieš Baltutį 
Atiduotos “Grand Džiurei”

...... TV' -■ - — ' ■ - .. /..u i... ' ... .....................a............. —

VALSTIJOS AUDITORIUS PASKELBĖ UŽ
SIDARIUSIO UNIVERSAL STATE

BANKO RAPORTĄ

Vakar prieš Felony Court teisėją įvyko 
Povilo Baltučio bylų svarstymai

Dvi bylos atidėtos iki gruodžio 14 d.; Katausko 
varantas atmestas

I

Auditorius Osear Nelson pra
neša apie Central Manufac- 
turing State Bank stovį

bet 
kal- 
pa-

Povilas Baltutis, suimtas spa
lių mėnesio pabaigoje už sveti
mų pinigų išeikvojimą, vakar 
buvo teisiamas Felony teisme, 
prieš teisėją F. M. Padden, 
kriminaliuose Cook, apskričio 
rūmuose. Jo byla jau buvo 
prieš teismą du sykiu, bet abu 
sykiu buvo atidėta.

Dvi bylos “grand jury 
atmesta

viena

Teisme, be kaltinamojo Bal
tučio ir jo advokato John Mc- 
Cabe, buvo penki lietuviai, ku
rie turi išpirkę varantus prieš 
Baltutį už jų pinigų išeikvo
jimą sumoje $9,000, A. Jucius, 
Aleksandras 
Shukis, Wm. 
Katauskas.

Viena byla
ta “grand jury

Jonušas, Bruno 
Alexander ir M.

jau buvo atiduo- 
kuri lapkri

čio 28 d išnešė prieš Baltutį 
apkaltinimą už pinigų išeikvo
jimą. Vakar teisėjas į “grand 
jury” pasiuntė Aleksandro Jo
nušo bylą, dvi atidėjo iki gruo
džio 14-to ir vieną bylą, Anta
no Katausko, atmetė.

Pasisavinęs A. Jonušo 
morgičių

Pirmas prieš teisėją Padden 
pašauktas Aleksandras Jonušas, 
kuris kaltina Baltutį jo $4,000 
inorgičiaus pasisavinimu. Mor- 
gičių įteikė P. Baltučiui lap
kričio 16 d., 1931 m. ir jo nie
kuomet negavo atgal, not*š ke
linis atvejais reikalavo Baltu
čio jį grąžinti. Be to, teisme 
pasirodė, kad Jonušas buvo pa
siskolinęs nuo Juozo Rimkaus 
$500 ir tas morgičius buvo 
skolos užstatas.

$4,000

Baltutis jam buk pranešęs, kad 
sesuo negali atvažiuoti. Shukis 
planavo ją atgabenti į Kana
dą. Tuomet pareikalavęs Bal
tučio sugrąžinti jam pinigus, 
bei niekuomet jų nęgavęs at
gal.
Prašo teismo paleisti Baltutį 

kelioms dienoms iš kalėjimo
Baltutis, tardomas, prisipa

žino gavęs nuo kaltintojo $420 
ir kad laivakortę Shukio gimi
naitė negalėjo sunaudoti dėl 
kokių ten imigracijos įstaty
mų pakeitimų. Laivakortę pir
kęs nuo Canadian Pacific Ben
drovės ir pinigus už ją pasiun
tęs į Winnipeg, Kanadą. Bet 
jų nuo laivų bendrovės nega
vęs atgal. Baltučio advokatas 
tuomet pareiškė teismui, kad 
Baltutis turi kvitas nuo bend
roves, kurios parodo, kad pi
nigai buvę jai sumokėti ir jei
gu teismas sutiks paleisti Bal
tutį kelioms dienoms iš kalėji
mo, po priežiūra šerifo, Bal
tutis galėsiąs tas kvitas su
ieškoti ir priduoti teismui. Bet 
prašymas buvo atmestas, ir 
byla atidėta iki gruodžio 14 d.
Teismas atmetė Katausko bylą

Sekanti byla irgi buvo pana
šaus pobūdžio. Wm. Alexander 
išpirkęs laivakortę savo gimi
naitei Lietuvoje, bet laivakortė 
niekuomet jos nepasiekusi. Po 
svarstymo, kuriame paaiškėjo, 
kad Baltutis tikrai gavęs pini
gus ir įteikęs 
byla atidėta.

Paskutinioji 
vedė Antanas
mo atmesta, nes pasirodo, kad 
varante padaryta klaida. Kuo
met A. Katausko duktė Micha
lina buvo pašaukta liudyti, par 
aiškėjo, kad Katausko vardas 
yra ne Antanas, kaip pažymė
ta varante, bet Aleksandras ir 
be to, jis yra miręs.

Užstatas Baltučiui siekia 
$12,000

A. Juciaus byla jau buvo ati
duota “grand jury”, kuri išne
šė apkaltinimą. Teismo diena 
dar nėra paskirta.

Kaucija už dvi bylas atiduo
tas grand jury yra $10,000, 
už kitas dvi po $1,000. Jos ta
čiau nebuvo sumokėtos.

t

Valstijos auditorius Osear 
Nelson vakar paskelbė uždary
to Universal State Banko 33rd 
ir Halsted Str., raportą, pa
duodamas jo stovį iki rugsėjo 
30 d. Iš raporto pasirodo, kad, 
receiveris C .E. Herrod tą die
ną grynų pinigų ant rankų tu
rėjo $29,985. ,

Visas banko turtas siekia— 
$1,005,703.

Nuostoliai, verčiant nepinigi- 
nį turtą į pinigus—$85,776.

Skolos t«nko kreditoriams 
siekią—$84^04’.

Atmokėta skolų (“preferred 
claims”)—$2,340.

Receiverio alga—$980.
Receiverio išlaidos—0000.
Advokatų honorarai-—0000.
Legalės išlaidos—$7.
Raštinės išlaidos—$2,689.
Įvairios išlaidos—$2,022.
Dividendų atmokėta—0000. •

Receiveris ginčija gandus^ kad 
niekas nebus išmokėta depozi- 

toriiams
Į $843,304, kuriuos bankas 

skolingas kreditoriams, įeina 
depozitorių, federalės rekon
strukcijos korporacijos ir kitų 
įstaigų iaškiniai'. Dabartiniu 
laiku sunku pasakyti kiek de-

Rugsėjo 30 d. Banko turtas sieke $1,005,- 
703; skolų turi—$843,304; depozitoriams 

ikišiol niekas neišmokėta 
pozitoriai atgaus pinigų, 
receiveris C. E. Herrod, 
bedamas su “N.” atstovu
reiškė, kad komunistų dienraš
tyje paskelbta žinia, jog banko 
depozitoriai nieko negaus, ap
silenkia su teisybe ir neturi pa
mato. Laikraštis tik spėlioja 
ir jo išsišokimas buvo visai ne
vietoje. Laikui atėjus, ir lai 
kas nuo laiko, bankas išmokės 
depozitoriams, aiiot receiverio, 
atatinkamas sumas pinigų.
Central Manufacturftig District 

State Banko raportas
Visas turtas—$5,453,919. 
Nuostoliai verčiant nepinigi- 

nj turtą į pinigus—$19,626.
Banko kreditoriams skolos 

siekia—$4,128.715.
Atmokėta skolos (“preferr

ed”)—$1,859.
Receiverio alga—$925. 
Receiverio išlaidos—$17. 
Advokatų honorarai—0000,. 
Legalės išlaidos—$31. 
Raštinės išlaidos—$13,855. 
Įvairios išlaidos—$4,328. 
Koks yra uždaryto Peoples 

National bank and Trust Com- 
pany stovis, nežinia ,nes jis 
yra federalis bankas ir raportą 
išduoda federalio rezervo siste
ma. Universal State Banko ir 
Central Mfg. Banko raportus 
paskelbė Illinois valstijos au
ditorius Osear Nelson.

_______________  > t ,;

rėk.

Shukiui kvitas,

byla, kurią už- 
Katauskas, teis-

Morgičius dabar federalėj 
korporacijoje

Kur tas morgičius dingo, pa
aiškėjo, kuomet Universal State 
Banko receiveris C. E. Herrod 
buvo pašauktas liudyti. Jis pa
reiškė, kad Baltutis tą morgi- 
čių įteikė Universal State ban
kui už paskolą, kurią paėmė 
dvejais atvejais, pirmu kartų 
$500, kitu $3,000, viso $3,500. 
Tai įvykę prieš banko užsida
rymą. Kuomet jis paėmė ban- 
• > likvidacijos darbą, Herrod 
. d, kad tas Jonušo morgičius 
i t Jo į federalę rekonstrukci
jos korporaciją, kaipo dalis už
stato už paskolą, kurią ban
kas užtraukė prieš užsidarymą.

Baltutis ginčija Herrodo 
liudijimus

Baltutis, tardomas, prisipaži
no prie morgičiaus paėmimo iš 
Jonušo, bet nesutiko su recei
verio liudijimu, kad jis už
traukė $3,500 paskolą. Anot 
Baltučio, ta paskola siekė tik 
$500. Be to, Baltutis prisipa
žino žinojęs, kad morgičius nu
ėjo į federalę rekonstrukcijos 
korporaciją, bet nieko apie tai 
nedaręs. Išklausęs abiejų pu
sių liudijimus, teisėjas nuspren
dė bylą atiduoti “grand jury” 
ir paskyrė $5,000 kauciją.

Shukis sumokėjęs Baltučiui 
$400 už laivakortę

Sekančios dvi bylos prieš 
Baltutį buvo atidėtos iki gruo
džio 14 d. Jas užvedė VVilliam 
Alexander ir Bruno Shukis. 
Br. Shukis kaltina buvusį lai
vakorčių agentą jo $420 pasi
savinimu. Kiek laiko atgal jis 
išpirkęs laivakortę nuo Baltu
čio savo žmonos seserei, kuri 
gyvena Lietuvoje. Už laivakor
tę užmokėjęs dalimis. Už kiek

po pinigų sumokėjimo, kare. —Kliubietis.

Prano Gerulio bylą 
teisinas atidėjo 
ikigruod. 6 d.
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Lietuvis M. Kasiunas 
suvažinėtas gat- 

vėkario ,
Aplamdytas nugarkaulis;

gabentas St. Barnard ligoni
nėn :’z*

nu

Mikas Kasiunas, 2128 W. 
Monroe Street buvo suvažinėtas 
gatviakario, kuomet dirbo West* 
ern gatvėje. Nelaimė įvyko va
kar, apie 3 valandą po pietų.' 
Kasiunas buvo sunkiai sužeis
tas. Chicago Surface Lines, 
kuriai sužeistasis dirbo, pašau
kė Eudeikio ambulansą. Kasiu
nas nugabentas į St. Bernard 
ligoninę. Gerokai aplamdytas 
nugarkaulis.

Kaltinamasis lietuvis teisiamas 
už dokumentų fabrikavimą

Teisėjas Lynch, kriminalia- 
mę Cook apskričio teisme, va
kar atidėjo lietuvio Prano Ge
rulio bylą iki gruodžio 6 d. 
Kaltinamasis ’ yra traukiamas 
atsakomybėn už dokumentų 
klastavimą. Jį gina advokatas 
C. A. Briggs. Už Gerui} reika
laujama $10,000 kaucija.

Roseland
Golden Star Kliubas Šiandien 

šaukia susirinkimų

Radio
Praeito antradienio 

klausytojams teko pasiklausyti 
radio programo, leidžiamo pa
stangomis ir lėšomis Peoples 
Fumiture Čo. krautuvių, iš sto
ties W. G. E. Š.

šį sykį, be pilnai patyrusių 
dainininkų dalyvavo dar pirmą 
kartą per radio “Jaunosios Bi
rutės” dainininkės. Jos sudai
navo keletą dainelių, .kaip duete 
taip ir kvartete. Taipgi reikia 
pastebėti, Jęad šį sykį ir musų 
senas radio dainininkas Anta
nas čiapas išpildė porą daine
lių, kurios tikrai pagražino pro
gramą. Įdomios kalbos ir nau
dingi nurodymai suinteresavo 
kiekvieną klausytoją. Kalbėjo 
A. Rypkevičius, Dr. Bložis, den-^ 
tįstas, red. L. šimutis ir 
Vaidyla.-—S. Vas. .

vakare

red

The English Column

‘‘Birutės”-Concert to 
be given soon

- A.,
The evening of'New Year’s 

Day, year of 1933, “Birutė” 
will present thę first concert 
at thę Lithuanian Auditorium. 
We,urge you all to plan on at- 
tending the premiere rendition 
of the season. The concert will 
mark the inauguration of the 
twenty sixth year of endeavour 
for the Birutė.

Hoselund
Dvi roselandietės pp. Suzana 
Kaukienė i? Džėneta Vafariaus-’ 
kienė lapkričiu 27 d„ suruošė 
vardusių parę p. Barborai Zi- 
kienei, 10524 South Wabash 
Avė. Svečių parėję buvo apie 
50 ir visi atnešė p. Zikienei 
šiokių ar tokių dovanų. Prie 
skanios vakarienė p. Jokubaus 

I kienė pasakė gražią prakabą.

public and the “Birutė” wclcome 
to aour WorftFs Fair visitors 
can’t 
one.

Be 
Lošt

Seems as though Vannie had 
some difficulty with her folks 
i n respect to a certain comment 
in these columns. Oh well! we 
all have our troubles. Būt woe 
me if certain people shoulčl 
come in possession of the Rex 
Spotlight. There just is not 
ręst for the wicked. If one 
publication fails to snare ’em; 
the other sūrely will.

Here is where you can usuallj 
find ’em: Sylvia at the Casino 
Moderne: Danny Kezis at the 
Kantrims: Ged vii > wrapped
around some tree: Stelmok at 
some radio station or other* 
Antoinette minding her knitting 
by the old fireside: Marian L. 
selling the tired business man 
pretty pictures: Frances Schnu- 
kas out on the old back porcfe: 
Miss Tumas wearily giving out 
numbers: Browne down in the 
cellar counting his money: Es- 
ttelle Markus going out with 
Aldona Balanda’s boy friend: 
“Wow! Fm. nerta,” that’ Buddy 
Rusgis any old place būt there’s 
one that nobody can find. That’s 
the—Ever Weary Mad Monk.

help būt be a memorable

Loyal To “Birutė”.
Chords: 
ms as t‘

Kalėdų baskėtai 
biednųomenei

Per paskutinius keletą metų pagal 
seną įprotį franternalės ir kitokios sočia- 

/

PRANEŠIMAI
S. L. A. 260 kuopos priešmetinis su

sirinkimas įvyks 4 dieną gruodžio, 2 
vai. po pietų K. J. Mačiuko raštinėj 
6812 So. Western Avė. Visi nariai ir 
narės esate kviečiami skaitlingai dalyvau
ti šiame susirinkime, nes tai yra visų 
metų svarbiausias susirinkimas. Įvyks 
260 kuopos 1933 metams valdybos rin
kimai. Sekr. M. Pollack.

S. L A. 109 kuopa laikys priešme- 
tinį susirinkimą penktadieny, gruodžio 
2 dieną, 7 valj, vakare. Meldažio-Paliu- 
lio svet., 2244 W. 23 PI. Cbicago, III. 
Gerbiamieji nariai. Esate visi kviečia
mi' atsilankyti į ’šį susirinkimą, nes tu
rėsime, išrinkti naują kuopos valdybą 
ateinantiems 1933. metams^ Turime 
ir daugiau svarbių dalykų atlikti, taipgi 
būtinai visi bukite šiame susirinkime. 

Valdyba.

įvyks priešme- 
gruodžio. K.

“ '' ~ ' *1 
Visi kuopos 

i 
kuopos bėgančius reikalus ir ateinan
tiems 1933 m. 
pos valdybą.
mokėti savo mėnesines duokles kaip ga 
Įima, kad nebūtumėt suspenduoti.

Rašt. G. Povilaitis.

S. L. A. 238 kuopos 
tinis susirinkimas 2 d. 
Gramanto svetainėje, 4535 S. Rockvvell 
St., 7:30 vai. vakare. ',4 ! ’— 
nariai pageidaujama atsilankyti, aptarti . . _ .. ... . ‘ * 1- 

išsirihkti naują kuo- 
Taipgi primenu užsi-

A Northwestern University 
professor once asked the writer 
which he thought to have the 
more advanced civilization, 
England or the United States. 
What do you think? You’re 
right; thė writer guessed wrong. 
It seems that England excells 
Uncle Sam’s domain by virtue 
of having infmitely more of 
the one commodity which is 
rated as paramount. All tho 
marvels of Science and inven- 
tion which we. enjoy are con 
sidered secondąry to the rich 
traditions of merry old England.

Ponder a moihent and con- 
sider then the “Birutės” Chorai 
Society. “Birutė”- has become 
a tradition with the Lithuanian 
speaking peoples of the com- 
munity and has earned the re 
spect of all. The organization 
has seen several generations 
come and go; and we find tra- 
dition and the “Birutė” expects 
to sėe once again some of the 
old faces at the coming World’s 
Fair. The returning prodigals 
will bring with them cherished 
memories of years gone by and 
“Birutė” hopes to. send them 
back, proud of tneir association. 
This season wė find “Birutė”

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
Kliubas laikys pusmetinį susirinkimą 
penktadieny, gruodžio 2 dieną, 7:30 
vakare Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. "Visi nariai ma
lonėkite laiku 
mas valdybos 
randasi daug 
būtinai turime

pribūti, nes bus rinki- 
1933 metams, ir taipgi 
Svarbių reikalų, kuriuos 
aptarti.

R. S. Kunevičia.

Ramygal iečių Aido Kliubas. Kviečia 
visus narius atvažiuoti į susirinkimą pas 
p-ną A. Zalatorį, 2322 S. Leavitt St„ 
penktadieny gruodžio 2, 7 valanda vak. 
išrinkimui naujos valdybos 1933 m.

Ramagilietis.

Simono Daukanto Draugija laikys 
priešmetinį susirinkimą sekmadieny gruo
džio 4 dieną. 12 vai. dienos, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos, svetainėj, 3133 S. 
Halsted St«, Cbicago, Iii. Nariai būtinai 
kviečiami pribūti, nes bus labai svarbus 
susirinkimas; reikia išrinkti valdybą se
kantiems 1931 metams, taipgi yra svar
bus klausimas kaslink narių pomirtinės 
mokesties ir daug kitokių reikalų.

P. K. nut. rast.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubas, 
laikys priešmetinį susirinkimą penktadie
ny, gruodžio 2 d„ 1932, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 Halsted St> 7:30 vai. 
vakarei Visi kliubiečiai būtinai atsilan
kykite, nes bus rinkimas valdybos dėl 
1933 metų, ir taipgi rinkimas darbi
ninkų dėl metinio baliaus, kuris bus 
Gruodžio 31 š. m. Chicagos Liet. Au
ditorijoj. A. Kaulakis, rašt.

T53M Sp. LpNG Avė.
\ TKL. BtPU»MC ^ 84OZ j

lės organizacijos Kalėdoms rengia bas- 
ketus su maistu vargingoms šeimynoms. 
Tai nėra vien įprotis, bei išreiškimas 
Kalėdinio ūpo, tarp žmonių, bet aprūpi
nimas suvargusių ir bėdon patekusių šei
mynų reikalingiausių dalykų, būtent 
maistu.

Šimet, daugiau negu bil^. kokiu kitu 
laiku, vargan įpuolusiom 'Šeimynom pa
galba yra reikalinga. Jau dabar dau
gelis orgnizacijų planuoja kaip pada
linti maistą, drabužius ir kitus dalykus.

Pernai, daugelis tų organizacijų pir
ko maistą tiesiog iš Midwest Grocery 
Kompanijos, kuri yra wholesale sky
rium “Midwest Stores” krautuvių. 
Jiem pasisekė sutaupyti tuo budu daug 
pinigų ir gauti daug daugiaus maisto, 
todėl, kad jie pirko iš didžiausio who- 
lesale namo Cbičagoje ir prie to jiems 
buvo duota dar specialė nuolaida ant 
visų pirktų prekių, nes ir pati Mid- 
west organizacija per savo warehouzę 
mielai norėjo pagelbėti vargingom šei
mynom.

Šimet, Midwest warehoužįė ir vėl 
rengiasi ir gatava išpildyti Kalėdoms 
organizacijų planuojamus basketus. 
Warehauzė pilna prikrauta visokio švie- 
žiaus maisto, ir kainos šimet yra daug 
žemesnės negu praėjusiais metais. Visos 
organizacijos gali būt užtikrintos, kad 
Midvvem. warehauzėj jie gaus žemiau
sias kainas, kadangi visas maistas yra 
perkamas tiesiog iš manufaktūrų, ir iŠ- 
dirbėjų.

Patattina todėl organizacijoms, kurios 
rengiasi tokius basketus dalinti, tuojatts 
nusinešti su musų warehauze ir apžiū
rėti tinkamą sau maistą, dėl basketų. 
Mes teiksime visokią galimą pagelbą ir 
nurodysime kainas. Warehauzė randasi 
aut 24to Place ir So. Western Avė.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Cbicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Cbica- 
gos 
darni 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai, 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Cbicago, III.
Tel. Yards 4754

reikalaukite katalogo prisiųs- 
stampą

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

CLASSIFiED ADS
Financial

Finansai-Paskolos *

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316. Atdara vakarais.

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperaoi sn 
išradėjais patentavime finansavime ir su* 
radime rinkų praktiškiems 
mams patarimas dykai.

. H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Tik

išradi*

CLASSIFIED ADS
Help Wanted—Male-Female 

Darbininku Reikia

REIKALINGI VYRAI IR MOTERIS 
Kiekvienas gali uždirbti nuo $3.00 iki 

$10,00 į dieną. Mes turime nauja iš
radimą, kuris yra išbandytas ir užpaten
tuotas. Kiekvienoj stuboj perka iš pir
mo pamatymo. Patyrimas nereikalingas. 
Kreipkitės kasdien nuo 9 ryto iki 7 
vai. Vakare.

6812 S. We$tern Avė. Cbicago, III.

i'or Kent
RENDON 5 ir 6 kambarių flatas, 

garu apšildomi, šviesus ir su visais pa
togumais. Rendos $30. 1021 W. 60 
St. Tel. Englewood 2116. 1

PASIRENDUOJA Storas. 2 kamba
riai užpakaly ir 6 kambarių flatas vir
šuj šiltu vandeniu apšildomas. Išren- 
duosiu pigiai. Del informacijų kreip
kitės, Sandarg, 2552 W. 46th St.

Ėusiness Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Lduis .......................  $2.00
Kansas City ................. $5.00
Detroit ............................. $2.50
Los Angeles ............... $20.00'
New Yorfk ..................... $8.00
Philadelpbia ...................... $8.00
Wasbington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9765. Cbicago

KURUI MALKOS

$3.00 
šaukite po 7 vai. vakare 

CANAL 0696

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro T 
ir

šviesą, ir pataisome pečius 
t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 
BRIDGEPORT ROOFING CO.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius .60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 rvm iki 
piet. įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitaie 2951-2952Tel. Armitage 2951-2952
Męs įsame jau Šiuo adresu virj 40 metų

4aXP

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 
CONSUMER’S ROOFING WORKS 

4348 -50 W. Harrison St.
Kedzie 8463 —

Naktinis Telefonas Columbus 7741

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai bučemė, par
davimo priežastis išvažiuoju iš miesto. 
Knygynas, Box 67,* 3210 So. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI Soft Drink Parloris. 
geras kampas, seniai įsteigtas. Vokiečių 
ir Lietuvių apielinke. 5050 Wentworth 
Avenue.

Real Bstate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių reziden
cija. karštu vandeniu apšildoma, lotas 
50x125, 2 garadžiai, pavienis ir dubel- 
tavas. Kaina $4800. 3641 W. 64th
St. Te|, Republic 4143.

® trumpam laikui
ŠIO SKYRIAUS SKELBIMU KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBĖSITE.

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį.

Saukite
under the direetion of Michuel S/1'"“ B’"<1anglis, bet dauguma gauna Illinois aug- 
Yozavitas,. youthful in yeara lis vietoj Black Band. Jeigu norite gerų 
būt mBSter of -Lithuanian songs 1 kreipkitės į Cranę Coa’ Compa- 

both old and new. Mr. Misevicb už mažesnę kainą negu kur kitur.

opeupies the pres dential chaii Qreen Valley geriausios anglys 
^5'dėl ’pėčių didelį lumpsai

i $8.50 tonas

šiandien Strumilos svetainė
je įvyks Golden Star Kliubo 
priešmetinis susirinkimas. Bus 
lenkams valdyba ir svarstomi Puota nUgitęSė “iki 12 valandc^, - - ------ , ael „<
kiti svarbus kliubo reikalai, naktį. Visi išsiskirstė links- youngest staffof officers inkiti svarbus kliubo reikalai.
Visi nariai prašomi atsilankyti, mai, klausdami vienas kita kuo-1 “Birutės” hisW. All the ad p^hnnfn;'lllmns $900 t7-Z 

•Pradžia apie 7
linksmai praleisti laiką cial' čoo^i&tfeįi v6f tiie genčiai Summer Creek Lump $8.00 ton

M

ROOSEVELT

8500
arba, musų atstovas galęs ypatiškai jus atlankyti




