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Kongresas pradė
jo posėdžius

Jauna Helen Baku 
tis liko nuteista 

kalėjiman

K LIETUVOS

Šiandie kongresui padarys pranešimą pats 
prezidentas Rooseveltas, Laukiama 

iš kongreso didelių darbų

Cicero lietuvaitė, kuri gelbėjo 
apiplėšti tėvų, liko nuteista 
nuo 1 iki 20 metų kalėjimai)

Įsteigtas F. Bortkevi- 
čienės vardo stipen

dijų fondas

VVASHINGJON, sausio 3.— 
šiandie susirinko 74-tas Jungt. 
Valstijų kongresas. Susirinko 
posėdžiui, kuris gali nusitęsti 
keletą mėnesių, nes kongresui 
teks svarstyti daugelį labai 
svarbių reikalų, kurie paliečia 
visų šalies gyventojų būklę.

Atidarius kongreso posėdį 
pirmiausia vjko kongreso susi
tvarkymas. Kongresas dabar 
bus valdomas išimtinai pietinių 
valstijų. Senato pirmininku 
yra vice-prezidentas Garner, o 
didžiumos vadu pasiliko ir to
liau senatorius Robinson.

Atstovų buto pirmininku ta
po išrinktas Joseph W. Byrns 
iš Nashville, Tenr., vieton mi
rusio pirmininko Henry T. 
Rainey iš III. Didžiumos vadu 
atstovų bute i bus William B. 
Bankhead iš Alabama.

Kongresas taipjau priėmė vi- 
sę eilę kongreso taisyklių pa
keitimų, kad palengvinti kon
gresui daryti nutarimus ir ne
leisti opozicijai tyčiomis truk
dyti kongreso darbo.

O šis kongresas turės atlikti

| labai daug darbo. Jam teks 
Į įvesti nedarbo apdraudę ir se- 
mtvės pensijas, svarstyti ex- 
kareivių bonusų klausimą, cent- 
ralinį bankininkavimą, NRA., 
bedarbių šelpimą, karo pelnus 
ir kitus visą pasaulį liečiančius 
klausimus, mokesnius, viešus 
darbus, įvedimą 30 vai. darbo 
savaitės ir daugelį kitų lygiai 
visiems svarbių klausimų.

Tie klausimai neišvengtinai 
iššauks griežtus ginčus kongre
se.

Pažangieji atstovai bandys 
pravesti svarbias reformas, bet 
galbūt daugeliui jų pasiprie
šins administracija, kuri dabar 
pradeda lig labia i krypti į de
šinę, kad išgauti biznio ir in
dustrijų kooperaciją šalies gai
vinimo darbe.

Susitvarkęs kongresas nuta
rė rytoj 12:30 vai. po piet lai
kyti bendrą senato ir atstovų 
buto posėdį, kad išklausyti me
tinį prezidento Roosevelto pra
nešimą, kuriame prezientas iš
dėstys valdžios veikimo progra
mą ir numatytus valdžios dar
bus ir pasiulymiųs kongresui.

S®

Kokią didelę didžiumą senate dabar turi demokratai parodo šis senato vaizdas. Tolumoj matytis 
demokratų kėdės, o dešinėj tik kelios republikonų kėdės ir stalai. O betgi nesenai tame pačia
me senate republikonai turėjo didžiumą, o demokratai tik kelias vietas kertėj. Dešinėj 
prezidentas Garner, kuris yra kartu ir senato pirmininkas.

vice-

Prasidėjo liudijimai 
Bruno Haupt- 

manno byloj
Jury išrinktas iš 8 vyrų ir 4 

moterų, kurie nesipriešina 
mirties bausmei

FLEMINGTON, N. J., s. 3. 
— šįryt užsibaigė rinkimas j urj 
Bruno Hauptmanno byloj, ku
rioj jis yra kaltinamas išvogęs 
ir nužudęs Lindberghų kūdikį. 
Jury susideda iš 8 vyrų ir 4 
moterų. Matyt, kad prokuro
ras kaltinamąjam reikalaus 
mirties bausmės, nes j jury rin
ko tik tokius žmones, kurie 
nesipriešina mirties bausmei.

Išrinkus jury vyriausias pro
kuroras Wilentz, generalinis 
New Jersey valstijos advdka- 
tas-prokuroras pasakė ilgą kal
tinamąją kalbą, kurioj išdėstė 
ką jis stengsis įrodyti šioje by
loje. Jis smulkmeniškai papa
sakojo išvogimą ir nužudymą 
Lindberghų kūdikio, išreikala- 
vimą $50,000 išpirkimo .už kū
dikio sugrąžinimą ir, pagalios, 
kaip kūdikis buvo surastas nu
žudytas ir palaidotas krumuo 
sę, netoli Lindberghų namo. Jis 
sake, kad jis neabejotinai įro
dysiąs, jog tuo kūdikio grobi
ku ir žudytoju buvo pats Bru
no Hauptmann.

Prokurorui baigus ilgą kal
tinamąją kalbą, prasidėjo pri- 
mieji liudijimai. Bet liudijimai 
neilgai tęsėsi, nes atėjo vaka
ras ir teismo posėdis liko nu*

trauktas kitai dienai.
Kaltinamasis Bruno Haupt- 

mann teisme laikosi labai ra
miai. Teisme sėdi ir Lindberg- 
has, kuris tankiai tariasi su 
prokuroru. Linberghas ir teis
me sėdi apsiginklavęs revolve
riu.

Tarp pirmųjų liudininkų bu
vo pulk. Charles A. Lindbergh 
ir jo žmona, kurie papasakojo 
visas aplinkybes, prie kurių 
jų kūdikio pastvėrimas įvyko. 
Lindbergho žmona pirmą kar
tą pamatė ir įtarfamą jos kū
dikio žudytoją.

Lindbergh gi dar nebaigė sa
vo liudijimo. Jo liudijimas tę
sis ir rytoj.

Prie teismo renkasi didelės 
minios žmonių, bet į teismą 
negali įtilpti, nes nedidelis teis- 
mabutis yra užpildytas vien tik 
reporteriais ir tik keli klausy
tojai tegali įeiti.

Anglija ir Airija pa
skelbė prekybos 
karo paliaubą

Chicagai ir apielinkei feaera- 
lio oro biurąs šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir gal biskį 
čiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
81.

šiL

4>

Paskendo N. Y. upėj 
laivas; 178 žmonės 

išgelbėti
NEW YORK, s. 3; — East 

upėj plaukusiam į Providence, 
R. L, su 130 pasažierių ir 52 
nariais įgulos laivui Lexington 
į šoną įvažiavo tavorinis lai
vas Jane Chris|enson, pusiau 
laivą i perkirsdamas. 'JLexington 
paskendo į 10 minučių. Bet pei 
tą trumpą laiką, ačiū laive pa
laikytai gerai ' disciplinai 
greitai atėjusiai pagelbai, 178 
žmonės liko išgelbėti. Pasigen 
dama tik 4 įgulos narių.

Laive nebuvo panikos ir grei
tai pagalbon atplaukė kiti lai
vai, taip kad gelbėjimo darbas 
nežiūrint tamsos ėjo sklandžiai. 
Yra sužeistų žmonių, bet labai 
sunkiai sužeistų nesą. Laivas 
Lexington persiskyrė ir abi da
lys tolokai viena, nuo kitos pa
skendo.

Dabar eina tirimas nelaimės 
priežasties. Spėjama, kad ne
laimė įvyko nesupratus navi
gacijos signalų tirštame laivų 
judėjime upėj.

LONDONAS, s. 3. — Angli
ja ir Airija sutarė paskelbti 
prekybos karo paliaubą. Delei 
to Airija pradės importuoti 
Angljos anglis, o Anglija im
portuos Airijos gyvulius.

Japonija “gelbės” 
pasaulį

TOKIO, s. 3* ' T— “Japonija 
turi išgelbėti pasaulį. Tai jos 
pareiga”.

Taip pareiškė. radio visai
Japonijai gen. Araki, buvęs ka 
ro rninisteris ir Japonijos 
džingoistų vadas. ■ •

Bet kaip ji tą “gelbėjimo” 
darbą atliks, gen.' Araki taip 
ir nepasakė. Greičiau jis visam 
pasauliui grūmoję Jcaru, jei pa
saulis nepradės gerbti Japoni
jos militaristų ir jiems nėnusi- 
lenks.

-------------------—---------------

Naciai paliuosavo į 
kalintą amerikietę
BERLYNAS, s. 3. — Ame

rikietė p-lč Elsa Sittell, kuri 
buvo įkalinta Waldmohr kalė
jime už “apšmeižimą” “tautos 
vado” Hitlerio, liko iš kalėji
mo paliuosupta. Ji gali pasi
likti Vokietijoj, kad aplankyti 
savo tėvus, arba gali gryšti į

Ji buvo suimta pasieny, kai 
kalbėdamosi su rudmarškiniais 
išsitarė, kad Hitleris yra kilęs 
iš žydų.

Pasiūlys kongresui 
30 vai. darbo sa

vaitės biljų

KAUNAS.—Studenčių varpi
ninkių “Rimties” korporacijos 
inicijatyva vakar buvo sušauk
tas korporančių ir užjaučian
čių moterų pasitarimas ir nu
tarta, prie varpininkų susišel- 
pimo fondo įsteigti G. Bortke- 
vičienes vardo stipendijų fon
dą. Fondo kapitalas bus suda
romas iš užjaučiančių asmenų 
įnašų. Stipendijas skirstys 
Rimties” korporacijos valdyba
r bus skiriama tik moterims.

Jei šis fondas nustotų veik-’ 
ti, tai visi įnašai perduodami 
varpininkų susišelpijpo fondui.

Fondui tvarkyti priimta ir 
atatinkamų taisyklių projektas.

M

Lietūkis steigs tabako 
fabriką?

Ji tada ir pri-

30

Bet

angliakasių jau 
apleido mirties 

kasyklą
vis50 Leki jos angliakasių 

dar tęsia mirties streiką, dau
gelis Jų jau serga

Franci ja jr Italija 
tarsis dėl Balka

nų taikos
RYMAS, s. 3. — Francijos 

užsienio reikalų rninisteris La- 
vai išvyko į Rymą senai skel
biamam pasitarimui su Mussc- 
lini.

Jie vyriausia tarsis apie Fran
ci jos ir Italijos sąjungą ir kaip 
abi šalys bendromis jėgomis 
galėtų prisidėti prie išlaikymo 
taikos Balkanuose.

Jie pasirašysią sutartį apie 
apie gvarantavimą Austrijos 
nepriklausomybės. Prie tos su
tarties galės prisidėti ir kitos 
valstybės, jei norės—Jugosla
vija, Vehgrija, čechoslovakija 
ir Vokietija. » '

3 žuvo eksplozijoj
WOODMAN, Ky., s. 3. — 

Trys Stansop broliai liko už
mušti ir jų tėvas gal mirtinai 
sužeistas boilerio eksplozijoj jų 
tartoke netoli Woodman,

HILO, Hawaii. s. 3. — Vis4 
Hawaii sala liko supurtyta že
mės drebėjimo. Prisibijoma, 
kad galį pradėti veikti didelis 
Kilauera ugniakalnis 
ii

Prisibijoma,

L:

WASHINGTON, s. 3. —Se
natorius Black iš Alabama pa
skelbė, kad jis ruošiasi įnešti 
kongrese bilių, kuris visur įves
tų 30 vai. darbo savaitę, išėmus 
lauky darbininkams, kad milio- 
nai,<he.darbįį gaĮCtų gautį dar 
bą. .

Biliuje busiantį provizija, 
kad darbininkams algos nebotu 
kapojamos be susitarimo su 
pačiais darbininkais.

30 vai. darbo savaitės 
lauja Amerikos Darbo
raciją, bet jai priešinasi Roose- 
velto administracija.

reika- 
Fede-

CHICAGO. — Kriminalinio 
teismo teisėjas Sullivan vakar 
jauną Cicero lietuvaitę Helen 
Bakutis, 18 m., S. 50 Avė., nu
teisė nuo 1 iki 20 metų kalėji
man. Ji bus kalinama Dwight, 
III., moterų kalėjime.

Ji liko nuteista už pagelbėji
mą trims vyrams apiplėšti j oi. 
tėvą Stasį, kai tasis su alga 
gryžo iš darbo.

Ji teisme prisipažino, kad ji 
pati prikalbino savo meilužį 
Stanley Kortas, 23 m., jo bro
lį Stephen, 15 m. ir Frank Hy- 
nous, 29 m., apiplėšti jos tėvą 
iš keršto, kam jis ją nuplakė 
už valkiojimąsi naktimis ir 
draugavimą su vedusiu vyra. 
Po nuplakimo ji pabėgusi pa-5 
jos “vaikiną” Stanley Kortas, 
su kuriuo ji “draugavo” su ži
nia jo pačios.
kalbino apiplėšti jos tėvą ,iš ku
rio jie atėmė $86.

Ji maldavo pasigailėjimo ir 
prašė paliuosuoti ją pataisai, 
bet teisėjas atsisakė.

“Delei aplinkybių tu negali 
gauti probacijos. Tu išdavei sa
vo tėvą, kada jis bandė ne
leisti tau išklysti iš kelio. Jis 
';ave nuplaukė tavo pačios la
bui”, pareiškė teisėjas.
> Jos:/rni®ųŽ!Š <-StanJey KorLv 
r nynodš jad kelios dienos at 
?al liko nuteisti nuo 1 iki 20 
metų kalėjiman, o Stephen Kor
tas atiduotas jaunuolių teismui.

Tėvas Stasys’ Bakutis šaltai 
šklausė dukters maldavimų ir 
užgirdęs teismo nuosprendį iš 
ėjo iš teismo, netaręs dukterei 
nė žodžio. Ji gi isteriškai ver
kianti liko išvesta į kalėjimą.

Pilsudskis esąs 
sveikas

KATOWICE, Lenkijoj, s. 3. 
—Išbuvę 250 pėdų gilumoj 7 
dienas 30 angliakasių jau išsi
kėlė iš Baska kasyklos, bet 50 
angliakasių dar pasiliko ir-to
liau tęsti mirties streiką.

Išsikėlusieji jau. buvo visai 
nusilpę nuo bado ir vargo.

Pasilikusių streikuoti anglia
kasių žmonos tuoj aus atsikrei
pė į valdžią, prašydamos ją į- 
simaišyti, nes jų vyrai yra at
kaklus ir tikrai mirs kasykloj, 
jei nebus suteikta jiems darbo.

Daugelis pasilikusių strei
kuoti angliakasių serga, kiti gi 
yra labai nusilpę dėl stokos 
maisto ir prastos ventiliacijos.

Streikas buvo paskelbtas pro
testui prieš ruošimąsi uždaryki 
Baska kasyklą, kuri randasi 
Dombrowa baseine.

Kasyklos savininkai nusitarė 
kasyklą uždaryti, nes ji neap
simokanti, kadangi jos anglys 
yra prasti. Iš 120 joje dirbusių 
angliakasių 80 paprašė leisti 
jiems dirbti kasykloj ant sa
vęs, bet kompanija nesutiko ir 
nutarė kasyklą užlieti Vandenių.

(Varšavos žinia sako, kad 
kasykloj buvo 60 angliakasių ir 
80 jų išėjus iš kasyklos, kasyk
loj pasiliko 30 angliakasių. Ka
sykla buk buvusi bankrutijusi 
ir buvo vedama valdžios admi
nistratoriaus, bet biznis nesi
sekęs ir jis jau nebegalėjęs iš
mokėti algų. Kad nepatekti į 
bedarbių eiles, 60 angliakasių 
ir nusitarę’ užsidaryti kasykloj 
iki valdžia jiems parūpins kitą

VARSA VA, s. 3. — Valdžia 
nuginčija žinias apie diktato
riaus maršalo Juozo Pilsuds
kio ligą.

Tvirtinama, kad Pilsudskio 
sveikata esanti gana .gera ir 
jis su žmona ir dviem dukte
rim antradieny išvažiavo j žie 
moš rezortą Krynica.

Pilsudskiui gruodžio 5 d. su
kako 67 m. amžiaus.

(Kitos žinios betgi sako, kad 
Pilsudskis tiktai sirgęs plaučių 
uždegimu, bet jau tiek pasvei
kęs, kad galėjęs apleisti ligo
ninę Varšuvoj ir išvažiuoti į 
savo dvarą Sulgawet).

Sukjlimas Albanijoje 
plečiasi; siena 

uždaryta
ATHENAI, s. 3.—čia gauto

sios žinios patvirtina pirmiau 
gautas žinias, kad Albanijos 
karalius Zog liko sužeistas 
sprogus bombai jo rūmuose.

Sukilimas Albanijoje plečiasi 
ir prie sukilėlių prisidėjo arti
mi Zog pagelbininkai. šiauri
nėj Albanijos daly paskelbtas 
karo stovis ir Jugoslavijos sie
na liko uždaryta. Taipjau pa
skelbta visuotina mahometonų 
mobilizacija kovoti sukilėlius.

• t į , /

randasi

3 užmušti riaušėse 
Brazilijoj

RIO DE JANPIRO, s. 3. — 
Gautomis žiniomis, 3 žmonės 
liko užmušti ir 11 sužeista Nau
jų Metų riaušėse Petropolis ir 
Itajuba miestuose.

2 ugniagesiai žuvo
NEW YORK, S. 8. — Du 

ugniagesiai liko užmušti, 11 iš* 
gabenti į ligonines, o 30 liko 
lengviau sužeisti sugriuvus laip
tams gesinamo keturių augštų 
namo. ‘

KAUNAS.—Kaip žinoma, da
bar baigia irti tabako sindika
tas ir numatoma Kaune užda
ryti vieną didelį tabako fabri
ką, dėl ko 100 darbininkų grę- 
sia netekti darbo. Darbininkų 
general. atstovybė tuo reikalu 
susirūpino ir jos atstovai va
kar lankės pas finansų vice- 
ministerį p. Indrišiuną ir jam 
išdėstė darbininkų pageidavi
mus.
. Indriušunas pareiškęs, kad

SeLka,lu 
buvęs fln, mimstenjoj tabake 
pramonininkų pasitarimas. Ta- 
bakininkai nieko aiškaus nepa- 
sakę' nes sindikato likimas esąs 
neaiškus. Be to, p. Indrišiu- 
nas pareiškęs, kad jeigu taba
ko pramonininkai uždarytų fab
riką ir darbininkų šimtus pa
liktų be 
atidarytų 

Be ko 
stovybės 
riausybę, 
dentiekio
bininkams, kaip nuolatiniams, 
butų taikomas pramonės dar
bininkų samdos įstatymas.

darbo, tada Lietūkis 
tabako fabriką, 
kita darbininkų at 

delegacija prašo vy- 
kad Kauno m. van- 
ir kanalizacijos dar-

Kurjozas Palangos mie
sto' taryboje

Mergina vadovauja 
plėšikų saikai

SPRINGFIELD’ Mo., s. 8— 
šešių plėšikų šaika, kuriai va
dovauja jauna mergina, buvo 
užpuolusi Ozarks ir Crane 
miestelius ir juos apiplėšė. Iš
plėšė sankrovas, policijos sto
tis, miestelių sales ir paėmė 
grobio už $6.000.

LINCOLN, Neb? s. 3. —Bur
lington geležinkelis, kuri pir 
mas įsitaisė Zephyr “stream 
lined” traukinį, dabar taisosi 
didelės pajėgos Dieselio moto
rą, kuris galės vežti net 22 va
gonus. Motoras bus 3,600 ark
lių jėgos, kuomet Zephyr mo
toras turi tik 660 arklių jėgą.

BUTLER, Pa., s. 3. tia

PALANGA, 7, XII. 34 m. j- 
vyko pirmas miesto tarybos 
darbų posėdis, dalyvaujant ap. 
viršininkui, kuriame tarp įvai- 
rij svarstomų klausimų, visai 
netikėtty paaiškėjo nepapras 
tas kurjozas.

Lapkričio 20 d., išrinkus nau 
j u burmistru V. Kraujeli, tuo
jau ubvo tarybos svarstomas 
burmistrui algos klausimas. Pa
tiekta du pasiūlymai: 300 ir 
350 lt. mėnesiui atlyginimo. 
Slaptu balsavimu paduota 8 
kortelės ir atatiko: 5 balsai už 
800 lt. ir 3 balsai už 350 lt. ir 
tokiu budu alga nustatyta 300 
lt. mėnesiui, tačiau, kaip šia
me posėdyje paaiškėjo, užpro
tokoluota buvo atvirkščiai, t. 
y. 5 kort. už 350 lt. ir 3 kort. 
už 800. Tai bent kurjozas! Be 
to, dar už kurorto administra
vimą pridėta po 100 lt. mėne
siui algos.

Iš tarybos išstojo ir posėdyj 
nedalyvavo Šie atstovai: St. 
Vąinikienė, Zg. Vilkas ir Pet
rikas.

J. A 1, I J1J <->• • ' • F

—X. O. Pindall, buvęs Arkan-ĮHko suimti du 18 ir 12 metų 
sas; gubernatorius, užsimušė vaikai, kurie yra kaltinami su
kai jis, turbut paslydo ir ak- moningai nužudę 10 m. veika, 
menuetu krantu nukrito į Ar- su kuriuo jie buvo susikivirči- 
kansasupę.

sas< gubernatorius

o

Avies viduriuose aukso rubliai
Vilgių km. (Kupiškio vaisė > 

vienas ūkininkas papiovęs ne
senai turguje pirktą avį, jos vi
duriuose rado 5 rusų aukso rub
lių monetą, kurią avis, matyt, 
buvo prarijus.
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gija pakvietimo negavo, tai vis-

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
Soho Pittsbnrgh, Pa
Varžytinės dėl rengimo Lietu

vos nepriklausomybės 
šventės.

Gruodžio 20 d. Lietuvių 
Vaizbos Butas laike savo su
sirinkimą. Susirinkime paaiš
kėjo, ’kad jau yra varžytinės 
dėl rengimo Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimo.

Praeitame Vaizbos Buto su
sirinkime buvo nutarta, kad 
Vaizbos Butas ir šiais metais 
ims iniciatyvą dėl sukvietimo 
draugijų ir sudarymo komite
to surengimui Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimo.

Tačiau Rymo Katalikų Fe
deracija sumanė užbėgti už 
akių Vaizbos Butui: parašė 
pakvietimus ir išsiuntinėjo 
draugystėms, kad susirinktų 
šv. Kazimiero parapijos mo
kykloj.

Vaizbos Butas pasijuto tuo 
įžeistas ir kilo karštos disku
sijos. Tačiau nieko tokio ga
lutinai nenutarta. Palikta val
dybos nuožiūrai. O ką valdy
ba padarys, tai sunku pasaky
ti.

Nors praeitais metais, kai 
Vaizbos Butas rengė, tai buvo 
ir kunigai pakviesti. Nepri
klausomybės šventėje kunigai 
buvo pilni šeimininkai ir gar
bino davatkas. Bet jie vistiek 
yra nepatenkinti. Jau šiais 
metais musų prabaŠtėliai stu
mia šalin Vaizbos Butą. Mat, 
jie vistiek nepakenčia tauti
ninkų, kurie yra ir prie “dva
sios šventos” atvirtę. O kad 
užtikrinti sau šeimininkavimą, 
tai jau draugijas kviečia į

delegatas

buvo Su-
Ji buvo

ir M.

Vai-
Kve-

apskritį

aiškinama, kad Pildo- 
Tarybos algas nustato 

ir kad šioji rezoliucija 
vietoje. Miliauskas irgi

Kitą kartą parašysiu dau
giau apie susirinkimą. — X

Pittsburgh, Pa
Atsišaukimas į draugijas

vjėh tegul prisiunčia savo at
stovus, nes šis atsišaukimas 
yra- bendras pakvietimas vi
soms organizacijoms. Jeigu ligi 
to laiko draugijos neturės su
sirinkimo ir negalės išrinkti 
specialių atstovų, tai tegul atsi
lanko komitetai.

Neužmirškite, kad tai visų 
lietuvių bendras darbas, todėl 
visos organizacijos yra kviečia
mos dalyvauti.

Lietuvių Vaizbos Buto Komi
sija

Soho Pittsburgh, Pa
SLA kuopos vakarienė

Dabar Pittsburgho lietuviai, 
tur but, turės progos pamaty
ti, ar Pittsburgho tautininkai 
jau yra politiniai mirę, ar da 
gyvi. Jei Vaizbos Butas nu
sileis kunigams, tai musų tau
tininkai bus politiniai mirę; 
bet jei nenusileis, tai nėra abe 
jonės, kad ir kitos draugijos 
prisidės prie Vaizbos Buto ir 
tada bus surengtas tinkamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimas. — K ore s p.

Pittsburgh, Pa
SLA 3-čio apskričio metinis 

kuopą suvažiavimas

Gruodžio 30 d. Lietuvių Mok
slo Draugystės Svetainėj įvy
ko SLA 3-čio apskričio kuopų 
metinis suvažiavimas. Suvažia
vimą atidarė apskričio pirm. 
Jonas Milleris 2:30 vai. po pie
tų, paskirdamas į mandatų ko
misiją S. Bakaną, J. Monskį ir 
J. Pabarčių. Kol mandatų ko
misija sutvarkė mandatus, pir
mininkas pakviečia SLA vice
prezidentą Joną Mažukną pra
tarti 'keletą žodžių. Mažukna 
kalba apie SLA reikalus, pa
liesdamas kritišką organizaci
jos padėtį šiame depresijos lai
kotarpyje.

Mažuknai pabaigus kalbėti ir 
mandatų komisijai da nepabai
gus tvarkyti priduotus manda
tus, vienas iš delegatų reika
lauja, kad butų pakviestas kal
bėti J. Miliauskas kaipo Ap
sviltos komisijos narys. Pa
kviečiamas ir Miliauskas tarti 
keletą žodžių. Jisai savo kalbo
je tuojau paliečia SLA skilimą 
ir kad dėl tos priežasties jo 
kuopa buvo pasitraukus iš ap
skričio. Pasak Miliausko, Chica- 
gos seime reikėję padaryti per
mainas SLA vadovybėje, tai 
Susivienijimas nebūtų susilau
kęs tokių nuostolių su tais viso
kiais bonais ir kitais dalykais. 
O dėl skilimo tai esą visi kiti 
kalti, 
kai.

rioa vadovybėj yra ne rtik bol
ševikai, bet ir pats Miliauskas. 
Tenai irgi įvyko* skilimas ir or
ganizacija buvo tampoma po 
teismus, jau nekalbant apie pa
čią bolševikų partiją, kuri jau 
yra suskilus.

Man rodos, kad, skilimo prie
žasčių ir nepamainymo SLA va
dovybes daug anksčiau reikėtų 
ieškoti ne kur kitur, kaip tik 
gerb. Miliausko vienminčiuose 
ir bolševikų partijoj.

Mandatų komisijos raportas
Mandatų komisija praneša, 

kad sekamų kuopų atstovai da
lyvauja šiame suvažiavime: 40 
kp. Antanas Karauskas, Kazys 
Lelušis, Juozas Virbickas, Pra
nas Savickas, Pranas Pikšris, 
Dr. J. T. Baltrušaitienė, Floras 
Radžius, Juozas Baltrušaitis ir 
Alex Vainorius;

86 kp. J. Pabarčius, J. Rū
kas, J. Monskis, J. Maccikis ir 
Z. Karosienė;

90 kp. A. Bakanas ir Barbo
ra Bakanienė;

104 kp. J. Cukauskas;
128 kp. J. Gataveckas ir E. 

K. šiurmaitienė;
172 k p. Jurgis Ričkauskas;
192 kp. J. Svipas;
195 kp. B. Meilutytė 

Paplauskas;
323 kp. M. Delkienė 

Balčiūnienė; ,
335 kp. jaunuolių Edvvardas 

Baltrušaitis;
355 kp. tP. Dargis;
336 kp. ir jaunuolių

nauskas, J. Jackson ir 
deras. ,

Naujai įstojusios į
šiame suvažiavime 48 kp. Anele 
Vengrienė;

286 kp. J. Miliauskas. į 
Viso nuo 14 kp. 32 delegatai? 

Valdybos ir komisijų sekami 
nariai dalyvavo su sprendžia^ 
mais balsais: pirm. J. Milleris, 
protokolų raštininkė Ona Iva- 
nauskiutė, turto raštininkė B. 
Sabaliauskiutė, iždininkas K. 
Šimkūnas, org. S. Bakanas, pa
rengimų komisijos nariai J. K. 
Mažukna ir A. Janulevieius; 
turto kontrolieriai J. Kuizinas 
ir J. Kizas.

Viso su sprendžiamais bal
sais dalyvavo 41 delegatas.
Protokolas ir vaidybos raportai 

priimti
Susitvarkius su delegatais, 

buvo skaitomas praeito pusme
čio suvažiavimo protokolas, ku
ris liko priimtas. Valdybos ir 
komisijų raportai priimti be jo
kio vargo ir obstrukcijų.

Buvo paduotas įnešimas, kad 
mandatų komisija eitų ir rezo
liucijų komisijos pareigas.
šis suvažiavimas buvo tikrai 

gausingas rezoliucijomis
Išrinkus rezoliucijų komisijų, 

tuojau pasirodė, kad šis suva
žiavimas tikrai bus gausingas 
rezoliucijomis. Miliauskas ir J. 
Gataveckas atsinešė keletą pa
keptų rezoliucijų, kurios suva
žiavimui atėmė daug brangaus 
laiko ir iš kurių, man rodos, 
bus labai mažai naudos. Viena 
rezoliucija, kuri neturėjo nieko 
bendro su SLA reikalais, pra
ėjo labai lengvai. Būtent, rezo
liucija už bedarbių apdraudą ir 
už bedąrbių kongresą, kuris 
yra šaukiamas Washingtone. 
Mat, Gataveckas buvo pasi
kvietęs į šj suvažiavimą tūlą 
komunistų kalbėtoją (anglų 
kalba) paagitūoti už tą kongre
są.

Tam kalbėtojui buvo suteik
ta 5 minutės laiko. Jis agitavo 
už kongresą ir kvietė, kad šis 
suvūžiavimaš išrinktų atstovus 
į minėtą kongresą. Esą; išlaidos 
visai mažos — tik $11 dėl de
legato pasiuntimo su kelionės

tik, žinoma, ne bolševi-1 lėšomis ir pragyvenimu. Dele
gatų esą galima tiek siųsti, 

Labai gaila, kad Miliauskas kiek tik norima, nors ir visi na- 
pamirso ^prisiminti APLA, ku- riai galj važiuoti, jei tik išguit

Šiomis dienomis Lietuvių 
Vaizbos Buto komisija išsiunti
nėjo laiškus Pittsburgho drau
gijoms bei parapijoms, kviesda
ma jas bendram pasitarimui 
dėl apvaikščiojimo vasario 16 
d. Lietuvių tautai ir visiems 
lietuviams ta diena yra labai 
svarbi, nes tai Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvės.

Lietuvių Vaizbos Butas nu
tarė sušaukti visų lietuvių ben
drą pasitarimą antradienį, sau
sio 15 d., Lietuvių Piliečių Sve
tainėje, 1723 Jane st. Visos or
ganizacijos yra prašomos į su
sirinkimą prisiųsti savo atsto
vus.

Komisija šiuoi per laikraščius 
praneša, kad jeigu kuri drau-

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albam 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuu 
sę ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric treat- 
ment ir magne- 
tie. Mankets ir tt 
Moterims ir mer 

ginohis patari 
mai dovanai.

Juozas Virbickas 
Stasys Simanavičius 
Kazys Pikelis.

Gruodžio 30 d. vietinė SLA 
40 kp. buvo surengus vakarie
nę LMD . svetainėj Lietuvių 
Kambario Pittsburgho Univer
sitete naudai. Tą pačią dieną 
ir toje pačioje svetainėje die
nos metu įvyko SLA 8-čio ap
skričio kuopų metinis suvažia
vimas, tai buvo kartu ir kuopų 
delegatų lyg ir pagerbimas.

žinoma, vakarienėj dalyvavo 
ne vien tik kuopų delegatai, — 
buvo ir šiaip vietinių ir iš to-

limesnią apylinkių svečią. Viso 
svečių ir viešnių vakarienėj 
galėjo būti apie 100.

Nuotaika visų buvo labai 
draugiška it maloni, nežiūrint 
•to fakto, kad vakarienes publi
ka susidėjo iš visokių pažiūrų 
darbuotojų ir šiaip sau žymes
nių vyrų ir moterų. Matomai, 
SLA riša visus lietuvius į vieną 
draugišką ryšį.

Vakarienės programą atidarė 
Juozas Virbickas ir pakvietė 
programą vesti Kastantą Šim
kūną. Programas susidėjo iš 
prakalbėlių; o pasibaigus pra- 

(Tąsa pusi. 8-čiam)

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETIMAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai
LIETUVIAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2843 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nūn 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedSl. nuo 10 iki 12 a. m. .

Dr. S. Naikelis
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

K1TATAI.CIAI

Pabaigus svečiui kalbėti, tuoj 
ant vietos buvo priimta siūlo
ma rezoliucija, o delegatų rin
kimas buvo atidėtas, ant toliau.

Bet kada buvo prieita prie 
rinkimų, tai vistiek 
nebuvo išrinktas.

Antroji rezoliucija 
sivienijimo reikalais,
gana ilga, paprasto komunisti
nio pobūdžio. Toje rezoliucijoj 
protestuojama prieš pakėlimą 
5 centų j pašelpos lėšų fondą; 
reikalaujama, kad Pildomoji Ta
ryba nusimuštų sau algas iki 
$30 per savaitę; kad Centro 
raštinės darbininkams butų al
gos nukapotos. Neišskiriant nė 
raštinės merginų, kurios ir 
taip jau, tur but, perdaug ne
gauna.

Reiškia, tie musų draugai 
darbininkai, kurie tiek daug 
kalba apie tai,, jog reikia eiti 
streikuoti ir reikalauti algų pa
kėlimo, nori jiems algas kapoti 
ir iš SLA Centro nori padaryti 
tikrą “sweat shop” (prakaito 
dirbtuve). Tai tau ir kovoto
jai už darbininkų reikalus.

šioji rezoliucija, žinoma, ir 
užkliuvo. Buvo daug kalbėta, 
ginčytasi, rezoliucija taisyta, 
lopyta. Centro sekretoriaus ir 
redaktoriaus algos jau buvo pa
keltos nuo $30 iki $35 ir už su
gaištą laiką jau buvo pakelta 
nuo $5 iki $6 per dieną. Tik 
tada vargais negalais buvo per
varyta.

Buvo 
mosios 
seimas 
yra ne
pripažino, kad ne vietoje ir jis 
tai žinąs, bet, girdi, ši rezoliu
cija parodysianti narių nusista
tymą. Reiškia, kafoft-čioį ap-5 
skričio nariai bolševikai protau
ja, tai tik dėl to, tur but, Mi
liauskas su Gatavecku taip drū
čiai ir stojo už tą rezoliuciją.

Nutarė steigti lietuvių kalbos 
mokyklą

Iš rimtesnių nutarimų tenka 
pažymėti sekamus: steigti lie
tuvių kalbos mokyklą. Mokyk
los organizavimo komisija iš
rinkta iš Juozo Baltrušaičio, (Po
vilo Dargio ir J. Miliausko, šio
ji komisija kartu su apskričio 
valdyba rūpinsis lietuvių kalbos 
mokyklos įsteigimu.

Kiti nutarimai
Buvo skaitytas laiškas nuo 

Lietuvių Vaizbos Buto, kuriuo 
kviečiamą apskritys! išrinkti at
stovus ir prisiųsti i draugijų 
susirinkimą pasitarimui dėl su
rengimo Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimo. Atstovais 
išrinkta P. Dargis, K. Šimkūnas 
ir Jonas Vainauskas. f

Rymo Katalikų Federacijos 
laiškas tuo pačiu klausimu bu
vo atmestas.

Apskričio visa Valdyba pasi
liko senoji, išskiriant Juozą 
Šimkų, kuris nebuvo ne suva
žiavime. Jo vieton liko išrink
tas Juozas Baltrušaitis į Rengi
mų komisiją.

Sekantis apskričio suvažiavi
mas nutarta laikyti Carnegie, 

I. Bikanas.

ADVOKATAI
JOSEPH j; GRISU

Lietuvis Advokatas
4631 South'Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515 So. Rockvell St.

Tel. RepubUc 9723

Tel. Andoy,e]t;.1588
Hubbardv Baker

&
ADVOKATAI

Kambarys 1555
1 N. La Sale St.

CHICAGO

AKIU SPECIALISTAI

Pa.

Soho Pittsburgh, Pa
Lietuvių Tautiškų Kapinių 

Draugijos metinis 
susirinkimas. 

S * ‘ . < -v

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6830
Rez. Hyde Park 8895 *

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrūs seredomis.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedžlioj pagal sutarti

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas -chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir. Laboratorija: 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos' telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7404
&

DR. C. K. KLIAUGA
, Dentistas;

Valandos nuo 9-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

, arti, 47th. Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 Itfbos 

CHICAGO. ILL.
OFISO i VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 yal. ryto, nuo 2 i» 4 
vaL po 'pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakar oi 'Nediliomfo nuo 10 iki. 12 
valandai .dieną.

Phone MIDWAY 2880
.......

A. Montvid, M. D.
West Town! State Bank Bldg.

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Te1. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

4631 South Atitari Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vm. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Piaza 2400 
______________ __________ te.

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

Valandos :l-4 po pietų. 7-10 vaL vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Ofiso Tel. Čalumet 6893 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, Vyrišką, Vaiką ir ritu 
chronišką ligą..

Ofisas 8102 So. Halsted St 
arti 81 Ut Street.

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne* 
daliomis ir šveiftadienfcife 10—12 

diena.

CHICAGO, ILL.

C

X

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius Visokiems relkS-

J. F. RADZIUS
' Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Modemiška koplyčia dykai* 
668 W. 18th St. Tel. Canal £174

Tel. Lafayette 3572 
J* Liufevičtas

GRABORIUS IR 
BAJLSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apie'linkčjo 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4992 ARCHER AV.

Skyrius
4447 S. Faitfield Avė.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kurib 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, hėr\’ūotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodhnčią mažiausias klai- 
dar. Speęialš atyda atkreipiau! i mo
kyklos vaikus. Krdivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

LIŪDNOJ VALANDOJ PAŠAUKITE

J.J.Bagdonas
REP. 3190

2506 W. 63 St.
- arba

N. RADIS — A. L. 
PUL. 4151 

10734 S. Michigan Avė.
Visi Telefonai:

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

kTel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
i Ištaiso.

Ofisas ii* Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kainpaa Hdlstefl St..
Valandos uo 10—4, nuo 0 iki 8 

NedČlioniis nuo 10 iki <12 vai. dieną

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambularice Patarna
vimas Dieną ir Nak
t| Moderniška Kop 
tyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Difekto
liūs per 30 Metų

4605*07 S. Hetmitage

Tel. Cicero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Gruodžio 23 d. Lietuvių Mo
kslo Draugystės svetainėje į- 
vyk® Pittsburgho Lietuvių 
Tautiškų Kapinių Draugijos 
metinis susirinkimas.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Buvo ir ginčų, bet susi
rinkimas ramiai užsibaigė ir 
visa senoji valdyba buvo pa
likta. Valdyba tarpusavyj pa
siskirstys vietomis.

Buvo nutarta surengti halių; 
sausio 26 d. LMD. svetainėje.

AKIU SPECIALISTAS
27 Metu pagyrimo 

nius d51 visokiu «kiu

Avenue

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio ir 

TĖVO 
Laidotuvių Lengvą 
Išmoikėjimb Planą. 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Dr. John J. Smetana 
OPTOM£TRlS!iEAS 

1801 So. A sh'lattd1'' A Ve.
Kampas 48 St. PhiO Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki' 12 Ir nuo 1:30. 
ilki 8:00 va. vakaro. Nedčliotfis tūlo 
9:00 iki 13:00 Kalbame lietuviškai

Simon M. Skudas
GRABORiUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718W*18thSt.
TeL Monro® 8377

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su daTbu busite užganšdinti.' 
2814 W. 23rd PI, Chicago 

Tai. Canal 2S15 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, BL 
TeL Cicero S927

L J.ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct
Tek Cicero 3724. Koplyčia dykai
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Pittsburgh’o Naujienos
(Tasa iš pusi. 2-ro) 

kalboms, stalai buvo nustumti 
į šalį ir visi gerai pasišoko.

Buvo perstatyta kalbėti ir 
tarė po keletą žodžių: Dr. J. T. 
Baltrušaitienė, P. Pivaronas, J. 
K. Mažukna, S. Bakanas, J. 
Virbickas, J. V. Grajauskas, J. 
Milleris, A. žvirblis, P. Dargis, 
K. Stravinskas, ponia Grajaus
kienė, Količienė, Viktoravičienė 
ir Juozas Baltrušaitis.

Valgių gaminimu rūpinosi 
p. Viktoravičienė, šimkunienė, 
Zdankienė ir kitos SLA 40 kp. 
darbščiosios moterys. Ir reikia 
pasakyti, kad valgiai tikrai ge
rai buvo pagaminti. —Svečias.

Soho Pittsburgh. Pa.
Paminėjimas 4 komunistų 

sušaudymo

Gruodžio 23 <1. L. M. D. sve
tainėj komunistų vadovaujamas 
Lietuvių Draugijų Susivieniji
mas prieš karą ir fašizmą buvo 
surengęs prakalbas su progra
mų paminėjimui 4 komunistų, 
kurie buvo sušaudyti laike Sme- 
tonos-Voldemaro perversmo, kai 
8 metai atgal tautininkai, susi
dėję su klerikalais, nuvertė Lie
tuvos demokratinę valdžią.

'Plakatuose buvo garsinta, 
kad esą pakviesta kalbėti Jonas 
Mažukna, kun. Žukauskas, o iš 
komunistų pusės kalbėsią J. Ga
liūnas ir A. Norkus. Nors, kaip 
teko sužinoti, nė Mažukna, nė 
kun. Žukauskas visai nebuvo 
pasižadėję kalbėti, bet visvien 
buvo garsinama ir tiek, kad su
traukus daugiau publikos.

Tai priprastas > komunistų 
skymas, kad publikos daugiau 
prižvejojus. Tik šį syk| jiems 
nekaip tepavyko tas skyirtas.

Mažukna, pamatęs kad jo 
vardas garsinamas plakatuose 
kaipo kalbėtojo, atėjo į prakal
bas ir kalbėjo. Kalbėdamas pa
sakė daug šventos teisybės ko
munistams.

Publikos buvo susirinkę labai 
mažai. Pirmas kalbėtojas buvo 
A. Norkus (jaunuolis). Kalbė
jo angliškai apie karų pražūtin
gumą. Antruoju kalbėtojom bu
vo pakviestas Juozas Baltrušai
tis. Jisai irgi kalbėjo apie kovą 
prieš karą ir fašizmą ir apie ka
rų pražūtingumą.

Trečiuoju kalbėto jum buvo 
Jonas Mažukna. Jis pirmiausiai 
pasisakė, kad nesitikėjęs būti 
kalbėto jum šiose prakalbose, 
ba nebuvęs pasižadėjęs kalbėti. 
Tačiau pamatęs plakatuose sa
vo vardą, tad ir atvykęs kalbė
ti. Girdi, pagal garsinimus, šis 
vakaras yra rengiamas paminė
jimui 4 sušaudytų komunistų. 
Mes visi tuo biaurėmės, kad 
žmonės yra žudomi vien dėl to, 
kad jie komunistai. Bet mes ne
turime užmiršti, kad ir Sovietų 
Rusijoj politiniai kaliniai yra 
šaudomi. Jei mes protestuoja
me prieš Smetoną, tai turėtu
me protestuoti ir prieš Staliną.

Paskui Mažukna priminė, kad 
ir čionai pas musų lietuviškas 
sroves yra labai daug fanatiz
mo. Mes vieni antrų nekenčia
me ir nepasitikim. Priminė ir 
l?ruseiką, kuris yra baisiai ne
apkenčiamas tikrųjų komunis
tų.

žodžiu sakant, Mažukna pa
sakė daug šventos teisybės, bet 
publika ir karštieji komunistai 
gana ramiai užsilaikė ir už tai 
reikia musų komunistus tik pa
girti.

Paskutiniu kalbėtojum buvo 
pats Gasiunas. Matomai, dėl tos 
paprastos priežasties jisai buvo 
paskutiniu kalbėtojum, kad jei 
kas iš pirmųjų kalbėtojų butų 
“klaidą” padaręs, tad jisai ga
lėtų atitaisyti. Bet Gasiunas sa
vo kalboje nebandė nė taisyti 
Mažuknos “klaidų”, tik nusi
skundė, kad kovoje prieš karą
ir fašizmą reikalinga tarpsrovi

Paskui nurodinėjo, kad Lie
tuvoj yra baisiai persekiojami 
komunistai ir Lietuva esanti 
daugiau panaši j kalėjimą. Tik 
kažin kodėl nieko neprisiminė 
apie tai, kad ir Sovietų Rusijoj 
nėra spaudos laisvės ir kad so
cialistai tenai yra grūdami į ka
lėjimus ir šaudomi.

Pabaigos Gasiuno kalbos ne
sulaukiau, todėl ir nežinau ko
kias išvadas jis padarė.

Muzikalę programos dalį pil
dė komunistų organizacijos jau
nuoliai iš North Sidės. Reikia 
pripažinti, kad tie jaunuoliai 
yra gana gerai išlavinti ir sa
vo užduotį atliko labai gerai.

Tie North S?Jės jaunuoliai 
yra auklėjami tikrai komunis
tinėje dvasioje, ir jie save, tur 
būt, skaito tikrais sovietų pilie
čiais. Nesigailima raudonų spal
vų ne tik prie savo drabužių 
pagražinimo, bet ir ant pagrin
dų įturėjo išstatę raudonas Vė
liavas, — vieną su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo rai
dėmis, o antrą su Sovietų Ru
sijos emblema.

Matomai, tiems jaunuoliams 
yra aiškinama apie Sovietų Ru
siją kaipo apie šventą žemę ir 
jie tikrai religiškai tiki.

Rep.

Pittsburgh, Pa.
Paskaitos gerai pavyko.

Gruodžio 23 d. Pittsburgho 
Lietuvių Tarybos Laikinas 
Komitetas LMD. svetainėje su
rengė paskaitas. Tai, kaip sa
kant, buvo pirmas bandimas. 
Prelegentais buvo Juozas Bal
trušaitis ir Povilas Dargis.

Pirmiausia Juozas Baltru
šaitis skaitė paskaitą apie po
etą Mačį-Kėkštą. Prelegentas 
mus supažindind ne lik su po
eto Mačio-Kėkšto eilėmis, bet 
ir su eiliavimu.

Reikia pasakyti, kad pas
kaita buvo tikrai įdomi ir pa
mokinanti. Butų gerai, kad 
gerb. Baltrušaitis savo paskai
tą patalpintų į “Naujienas”, ir 
aš esu tikras, kad skaitytojai 
už tai butų labai dėkingi.

Antras prelegentas buvo Po
vilas Dargis, kuris skaitė pas
kaitą temoje “Ką krikščiony
bė davė lietuvių tautai.” Pre
legentas, pradėdamas paskai
tą, pirmiausiai paaiškino, kad 

, pasirinkta tema esanti labai 
plati ir norint nuodugniai pa
keltą klausimą išaiškinti gali
ma butų ne vieną paskaitą 
skaityti, bet visą eilę. Ateity, 
sakė jis, galima bus ir dau
giau parengti paskaitų tuo pa
čiu klausimu.

šioje savo paskaitoje pre
legentas labai nuosakiai gvil
deno krikščionybės atsiradi
mą Lietuvoj ir ką ji yra da
vus Lietuvai. Pažymėjo tei
giamas ir neigiamas krikš
čionybės pasekmes Lietuvoj.

Dargiui užbaigus paskaitą, 
buvo perstatyta Dr. J. T. Bal
trušaitienė kalbėti. Daktarė 
padare abelną išvadą iš abie
jų paskaitų ir pareiškė linkė
jimą, kad paskaitų rengimo 
pradėtas darbas butų tęsia
mas ir toliau.

Paskaitoms pasibaigus, visi 
susirinkusieji pareiškė noro, 
kad paskaitos butų rengia
mos kas sekmadienį.

Man rodos, kad ateity pa
kaktų vienos paskaitos, o li
kęs laikas butų galima pa
švęsti diskusijoms ir apkalbė
jimui pakelto klausimo.

Kiek teko patirti, tai komi
tetas taip mano ir elgtis.

X.

Pittsburgh, Pa.
Spitolninkų skymas.

Pittsburgho prabaštėliai su 
savo Špitolninkais praeitą pa
vasarį suorganizavo taip va
dinamą Lietuvių Rymo Kata- 
i-' ■ 'i T-U.

likų Federacijos apskritį ir tą 
invo naujagimį kūdikį pakrik
štijo “milžinu”. Tas “milži
nas” ėmėsi darbo: išnaikinti 
visus Pittsburgho “cicilikus” ir 
kitokius bedievius, pasiimant 
visą lietuvišką darbą į savo 
rankas.

Kiek to “milžino” darbas 
bus sėkmingas, tai, tur būt, 
jarodys netolima ateitis. Bet 
kad jau tasai “milžinas” pra
dėjo bedievybės naikinimo 
darbą, tai jau yra faktas ir 
apie tai priseina Šis-tas para- 
švti. *

Praeitais metais Lietuvos 
nepriklausomybes sukaktuvių 
paminėjimo rengime vadova
vo Lietuvių Vaizbos Butas, 
susidėjęs kartu su kunigais ir 
davatkomis. Nepriklausomy
bės šventėje net sepcialiai 
davatkos buvo garbinamos. 
Draugijų susirinkimas dėl su
darymo rengimo komiteto bu
vo sušauktas į Lietuvių Pilie
čių svetainę ir ncpriklausomy 
bes paminėjimas toj pačioj

svetainėje buvo surengtas.-
šiais melais jau Vaizbos 

Butas yra' nustumtas į šalį ii 
iniciatyvą dėl šaukimo drau
gijų pasiėmė į savo rankas 
“milžinas” (R.-K. Federacija), 
lau draugijos yra kviečiamos 
ne į Piliečių svetainę, bet į 
Šv. Kazimiero mokyklą. Be to 
yra patvarkyta, kad jų kvie
čiamos draugijos tegali siųsti 
tik po 2 atstovus ar valdybos 
narius.’ Tame draugijų susi
rinkime atstovai bus persijoti 
per katalikišką retį, netinkan
tis bedieviai, . “cicilikai” ir 
“nažaležninkai” bus prašalin
ti iš susirinkimo arba visai ne
bus įleisti. Mat, špitoįninkai 
savoj špitolėj bus pilniausi 
šeimininkai. O jei toks susi
rinkimas butų šaukiamas Pi
liečių svetainėje, tai jau tenai 
pritaikyti katalikiškas rėtis ne 
butų taip patogu. Sumobili
zuoti gi pakankamą skaičių 
davatkų, kad užkariavus susi
rinkimą, nėra lengvas darbas.

— Senas pittsburghielis.

[vairios žinutės iš Klaipėdos padangės
Rašo A. Kabardinas

(Tęsinys)

Ekonomis krizis.
pradėjo linksmintis. Kadangi 
atsirado nemažai valstybinės, 
tai juo tolyn, tuo . keliaunin-

Pasaulio karas paliko did
žiausią suirutę Europos eko
nominiame gyvenime. Nors 
jau praėjo gerokai laiko, kaip 
nutilo kanuolės ir pasibaigė 
destruktyvis darbas, tačiau 
valstybės dar ir ligi šiol nega
li tinkamai susitvarkyti. Ypač 
skaudžiai tapo užgautos pra
monės šalys, kur krizis priė
mė nepaprastai aštrias, for
mas.

Lietuva yra vyriausiai že
mės ūkio kraštas. Didelių fab
rikų ji kaip ir neturi, o todėl 
neturi ir didelio skaičiaus pra
monėje dirbančių darbininkų. 
Ačiū tam, ją mažiau palietė 
'.ir ekonominis ’ krizis. Tiesa, 
paskutiniais* 'laikais' 'pusėtinai 
atpigo žemės ūkio produktai. 
Dėliai to ūkininkų padėtis pa
sidarė daug sunkesnė. Bet 
verstis jie visgi gali. Sakysi
me, praeitais metais derlius 
buvo tikrai geras. Tad per 
Klaipėdos uostą į užsienį ta
po išvežta nemažai visokių 
produktų. Vien tik į Rusiją li
ko išvežta 50,000 bekonų. Da
bartiniu laiku atvyko ekono
minė komisija, kuri supirki
nėja sovietams veislines kar
ves. j Angliją, Belgiją ir Šve
diją kiekvieną savaitę išveža
ma nemažai kiaušinių, sviesto 
ir kitokių dalykų.

Klaipėdoje turime kiek be
darbių, tačiau jų skaičius nėra 
labai didelis. Nedarbas pap
rastai pasireiškia kiekvienais 
metais, kada pasibaigia lau
kų darbai. Dabar naujoji Di
rektorija bedarbiais daugiau 
rūpinasi, tad didelio vargo 
jiems nebus. Juo labiau, kad 
pragyvenimas yra labai pigus.

Praeitos vasaros' 
įspūdžiai

Praeitą vasarą Amatninkų 
Susivienijimo Kultūros Kliu- 
bas surengė ekskursiją į Kau
ną. Ekskursija buvo tikrai į- 
domi ir tinkamai suorgani
zuota. Kliubo valdyba pasi
rūpino gauti žymiai nupigin
tus geležinkelio bilietus, — 
nuolaidos buvo duota 75 nuo
šimčiai.

šeštadienį prieš sekmines 
geležinkelio stotyje susirinko 
keli šimtai proletariškos ir ki
tokios publikos. Oras buvo šil
tas ir gražus, o ekskursantai 
jautėsi gerai nusiteikę. Viso 
ekskursantų susidarė apie ke
turi šimtai, — vienų tik darbi
ninkų buvo apie trejetas šim
tų.

Ekskursantus palydėti susi
rinko nemažai žmonių. Uži
mąs buvo toks, kaip bičių avi
lyje. Linkėjimai, šukavimai 
pripildė orą. jau buvo gero
kai sutemę, kai traukinys pa
sijudino ir dingo nakties tam- 
soje.

Ekskursantai vagonuose 

modžiai, kalneliai, Pasiekę 
laisvės alėją, pradėjome dai
rytis ir ieškoti viešbučio, Pir
mausią! musų akis patraukė 
‘Roma”. |ėjonįę į vidų ir pa- 
■eiškeme, kad norime pasima- 
yti su viešbučio savininku. 
?anelė jį pašaukė iš raštinės. 
?a aiškinome, kad mes a t vy ko
ne iš Klaipėdos su ekskursija 
r kad mums yra reikalingi 
kambariai. Viešbučio savinin
kas parodė mums apie dešim
tį liuosų kambarių.

Kambariai gražiai įrengti ir 
ana švarus. Tad nusprendė

me, jog čia bus geriausiai pa
silikti. Nieko nelaukdami už- 
iakemc reikalingą skaičių 
kambarių ir grįžome atgal, 
kad kartu su visais aplankyti 
Čiurlionies galeriją. Juo la
biau, kad buvo pranešta, jog 
bus aiškinama meno kurinių 
reikšmė.

(Bus daugiau)

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Iš Draugijų Veikimo 

GERAS MAISTAS, ŽEMOMIS KAINOMIS

maiš.

n«i

2^ kenai 150
COCOA SUPREX

visur

Teisybės Mylėtojų D-tė 
rengia 38 metų jubiliejų

aukšti 
kenai

24 s1
maiš.

jaukus įs- 
kurie atsi- 
kada apie 

lietuviai

kainomis. Užeikite

2 Dienu Išpardavimas 1
Pėtnyčioj ir Subatoj, Sausio-Jan. 4 ir 5

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINACUA DYKAI
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš- 
lygtis
PILĖS, tflSfrULAS, FISSURES—- 
ir panašias mėšlinės ligas,, pagy
domo.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas, degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVŲ LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir Įrituojantis kroniš- 
ki skausmai.
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritiSi
Spaudimas, silpnumas ir nesmagūs 
abelni negalavimai tankiai 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—N e dėl io j 9 
iki 1 vai. popiet.

VARICUR 
INSTITUTE 

64 W. Randolph St 
4tos tūbos—Garrick Theatre Bldg.

PASTABA —- Dauguma "Midu>eit Stora** turi ir mėsos skyriui, kur įtft 
aalitt pirkti garą mėsa. paukitisna ir H. ui itmiautiat kaina*f

Subatoj, sausio 5 d. yra tei- 
sybiečių. diena. Geri teisybie- 
čiai ir jų draugai susirinks į 
Chicagos Lietuvių Auditoriją 
ir apvaikščios savo 38-nių me
tų gyvavimo jubiliejų. Kad 
pilnai užganėdinus visus, ko-

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St.Louig A v. Tel. Kedzie 8902 -EĮĮĮį
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

svrimming pool. ^3
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims aeredomls Iki 7 v. v.

Geležinkelio stotyje mus pa
sitiko Kauno Darbininkų Ge
neralinės Atstovybės draugai. 
Atvyko laikraštininkai bei žur 
nalistai su foto aparatais ir, 
sugrupavę musų ekskursiją, 
nutraukė paveikslus. Po to 
susirikiavome po keturis į eilę 
ir orkestrui grojant bei plevė- 
suodamį vėliavomis numarša- 
vome Vytauto prospektu į Ja
blonskio liaudies mokyklą, 
kuri randasi ant aukšto kalno.

Tai buvo musų priėmimo ir 
nakvynės vieta. Mokyklos pa
talpose mums buvo priruošta 
arbatėlė. Susitvarkę su savo 
daiktais, sėdome prie stalų. 
Generalės atstovybės pirmi
ninkas Siūlaitis pasveikino vi
sus ekskursantus. Po kelis žo
džius pratarė ir kiti Kauno 
draugai. Klaipėdiškių ekskur
sijos vadas padėkojo kaunie
čiams už tokį nuoširdų priė
mimą.

Susidarė tikrai 
pudis, ypač tiems, 
minė caro laikus, 
tokias ekskursijas 
negalėjo nei svajoti, šiaip ar 
taip, b laikai visai mainosi.

Ekskursijos vadai pranešė, 
jog 9 valandą visi turėsime ei
ti į čiurlionies galeriją meno 
kurinių pasižiūrėti. Paprašė 
neišsiskirstyti, kad butų gali
ma visiems kartu nueiti. Vė
liau pasiskirstėme pareigo
mis. Man ir kitam draugui te
ko surasti patalpas vedusioms 
poroms.

Išėjome iš Jablonskio moky
klos. Nuo kalno žiūrint, mato
si visas miestas. Visai neblo
gą įspūdį jis daro,

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

UMVERSAL
SHOE STORE 

ZALESKI ir MARTIN, sav, 

3337 S. Halsted St

kai darėsi linksmesni. Sus'kam 
bėjo dainos, kurios tęsėsi per 
visą naktį. Dvylika kelionės 
valandų praėjo labai greit, — 
nei nepasijutome,' kaip atsi
dūrėme Kaune.

Nuo Gėlimų ir I 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
pain-expelleri 
Pain-Ezpellerts visuomet 
-į palengvina skausmus i

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

STORES
HiriGHituaHoon minu

DIDELIS

Išpardavimas 
Čeverykų

Musų krautuvėje dabar ei
na didelis išpardavimas 
čeverykų. Puiki proga nu
pirkti gerus čeverykus vi
sai šeimynai labai pigio
mis 
muši} krautuvėn

rDTTčTAC MICHIGAN KIEFER
vrJVVOAVO ______________ 2^ kenai

“MIDWEST” TOMAITĖS ..................

iaWE$T 
300

III I T 1 I “Midwest” 
|^M II | fl | Geriausios Kokybės

Cukrus Granu,i,,o‘a81

Svaro Kenai I
LIPTON’S” GREEN TEA (Arbata) ....... Maži pak.
Midwest” PEANUT BUTTER .......... Sv. džiaras 15^

No. 2 kenai 2 už 23<^
S7T90
Sv. 160

3 unc. pak. 2 už 150
- Sv. 240
4 už 150
...  Sv. 50

KRE-MEL” DEZORTAS .....
Justįce” TOMATO CATSUP

“Fuji” BEAN SPROUTS 
“Drexel Farms” BAKED MEAT LOAF 
“Holsom” THIN BOLOGNA SAUSAGE 
^isy” CREAM CHEESE 
LOAF CHEESE American ar Brick ..... 
GRAPEFRUIT Texas Seedless 80 didžio 
RINKTINIAI BANANAI ;j......................
RUTABAGAS (Geltonieji Griežčiai) ..........  5 sv- 100
MICHIGANO GELTONIEJI CIBULIAI ....... 3 sv. 100
“PRIDE” WASHING P0WDER ............ ., Sv. pak. 100
“SUNBRITE” CLEANSER .................. . 3 kenai 130
“OCTAGON” MUILAS K, 5T23Ū

»2^ kenai 210 
kenai 100 

7~2~pak.~210 
“CREAMETTES” MAKARONAI .........  2 pak. 15£

“CHEF—BOY—AR—DEE
ŠPAGETAI ir MEAT BALLS
“Comet” BR0WN RICE FLAKES ....

SEMINOLE” ^XM^SUE 3 už
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

pak. 1Q0
TlUTTCirA “Midwest” O 2 svarų
UKUanA PLYNA AR lOPTZUOTA <- nak ■

“EDUCATOR*
HAMMERED WHEAT THINSIES
TOASTED CHEESE THINS ..........

Neuritis, Augštas Kraujo

aeina

.......... 3 pak- 100
Didelės bonkos 120

TVTTT IT A Q pet — BORDEN’Š—IVIIIjIYAD_________ CARNATION

“Midwest” SLICED PINEAPPLE
. ____  Į , ■ Į mi----- --------------- - J ----  —Į....... ........ . - i....  .1 III . ....... »

“Mid\yest” RAUG. KOPŪSTAI ....
“Pillsbury’s” BLYNELIŲ MILTAI

misija pakvietė L. V. Dainos 
choro grupę, po vadovyste 
Fuozo Saurio, kuri perstatys 
dar lietuviams nematytą, vo
devilių, susidedantį iš dainų, 
jokų, šokių ir muzikališkų 
gabalėlių.

Apart to, kiekvienas pirkęs 
bilietą turės progą gauti bran
gias dovanas. Bus išdalinti 
nesusirgusiems nariams pagar
bos dovanos, kurių yra net 
10-ts. Taigi, visi ir visos bu
kite subatoj, Lietuvių Audito
rijoj, 6:30 vai. vakare ir pra- 
’eiskite linksmai laiką.

— 5. N. sekretorius.

Iš SLA. 129 kp. susirinkimo
SLA. 129 kuopos susirinki

mas įvyko 9 d. gruodžio. Susi
rinkimą atidarė pirm. A. Žala- 
gėnas. Dalyvavo pusėtinas bū
relis narių.

Išrinkta ateinantiems 1935 
metams nauja valdyba: pirm. 
F. yalaitis, vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, prot. rašt. K. Balu
tis, fin. rašt. W. Pankauskas, 
iždininkas B. Žolinas, iždo 
glob. P. Sčiukauskas, K. Kaža- 
nauskas, J. Kanapka, org. J. 
Bertulis, koresp. M. Tanane- 
vičius, maršalka Ig. Tama
šauskas, Dr. kvotėjas Dr. A. 
Yuš'ka.

. Sekantis 129 kuopos metinis 
susirinkimas bus sausio 13 d. i 
po pietų G, Chernausko svet. ’ 
Kviečiami visi nariai į šį meti- 
nį susirinkimą. /

IV. Pankauskas.

Plaučių Uždegimo Se
zonas jau čia, Saugoki

tės Prietvaro!
New Yorko Sveikatos Komi- 

sionierius tik ką išleido per
sergėjimą: Plaučiu uždegimo 
sezonas jau čia! Kaip tik da
bar laikas vartoti

Triner’io Kartų j j Vynų 
Žmonės turi užkietėjimą vidu
rių tankiai pagauna šaltį ir ne 
turi pakankamai jėgų priešin
tis visokioms bakterijoms. To
dėl reikia saugotis užkietėji
mo vidurių ir Triner’io Kartu
sis Vynas yra pasitikėtinas vai
stas, kuris apsaugos jus nuo 
užkietėjimo vidurių. Daugelis 
gydytojų jį rekomenduoja. Vi
si vaistininkai užlaiko. Jos. 
Triner Corp., 1333 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Užsakymo kaine r
Chicagoje — paltu:

Metams  18.00
Pusei metų ...... — 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem menesiams —...... ..  1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per iineftiotojus:
Viena kopija ■*.■■■---------- ....--  3c
Savaitei 18c
Menesiui ------------------- -------- - 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicago], 
paltu t

Metams_________ ___ ..___ _ 37.00
Pusei metų _____ __ ___ - 3.50
Trims mėnesiams  1.75 
Dviem mėnesiams     1.25 
Vienam mėnesiui .—. 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metams 38.00
Pusei metų_______________ 4.00
Trims mėnesiams  ......  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

vietą Kaganovi- kurio žvaigždė pasta- laiku buvę gpadejusi Tokiu budu Kirovas nužudytas toje valan-

MAŠINA IR ŽMOGUS

Dvi didelės plieno kompanijos, Gary ir Indiana 
Harbor miestuose, įsitaisė naujas mašinas, su kurių pa
galba 4 darbininkai galės atlikti tiek darbo, kiek pir
miau atlikdavo 125 darbininkai. Kiekviena tų naujų 
įtaisų kaštuoja po pusantro miliono dolerių, bet kom
panijos tikisi, kad laikui bėgant išlaidos apsimokės su 
kaupu, nes kompanijos galės sutaupyti daug pinigų,, ap
sieinamos su mažiau darbininkų.

Tokiu budu mašinos ir techniški pagerinimai dirb
tuvėse vis labiau išstumia fyzišką žmogaus darbą. Dar
bininkai, kuriems mašinos atima uždarbį, pasidaro be
reikalingi pramonei, ir kad jie su savo šeimomis nemir
tų badu, jų likimu yra priversta rūpintis visuomenė.

Bet jeigu privatinis kapitalas dėl savo pelnų paau
koja darbo žmones skurdui ir jų maitinimo naštą užde
da visuomenei, tai kodėl visuomenė negali uždėti savo 
kontrolę kapitalui? Darbininkas ir jo gerovė yra svar
besnis dalykas, negu didesni arba mažesni kapitalistų 
pelnai.

ROOSEVELTO ATSAKOMYBĖ

Visoje Jungtinių Valstijų istorijoje vargiai bent 
vienas prezidentas turėjo tiek galios, kiek jos šiandie 
turi Franklin D. Roosevelt. Jau 73-sis kongresas pave
dė jam tvarkyti krašto valiutą (pinigus), reguliuoti 
darbo santykius pramonėje, teikti pašalpas bedarbiams 
ir farmeriams, didinti arba mažinti muitus ir daug ki
tokių nepaprastų teisių. Naujasis kongresas, kuris va
kar susirinko Washingtonė, susideda milžiniškoje savo 
daugumoje iš “naujosios dalybos” šalininkų ir bus pa
klusnus prezidento įrankis. Jeigu Rooseveltas norės, šis 
kongresas dar labiau praplės jo galybę.

Taigi aplinkybės susidėjo taip, kad prezidento 
Roosevelto rankose dabar yra šio krašto likimas, o ne
tiesioginiu budu ir viso civilizuotojo pasaulio likimas. 
Nes nuo to, kaip klosis Jungtinėms Valstijoms, žymiam 
laipsnyje priklausys ir kitų šalių padėtis.

Šita milžiniška Roosevelto galia reiškia tokią pat 
nepaprastai didelę jo atsakomybę — jo ir tų, kurie jam 
tą galią suteikė. Ar jisai pateisins tas viltis, kurias žmo
nės j jį deda?

Šiandie prezidentas perskaitys savo pranešimą kon
gresui, iš kurio bus galima patirti bendrąją tos politi
kos kryptį, kurios jisai ketina laikytis. Jo žodžio ne
kantriai laukia visi, taip jo pritarėjai, kaip ir jo opo
nentai. Bet svarbiau, negu žodžiai, bus jo darbai. Per 
ateinančius dvejus metus Rooseveltas turės progos vy
kinti gyvenimo praktikoje tuos ©balsius, kurie padarė 
taip populerišku jo vardą. Pirmoji pusė jo prezidenta
vimo laiko galėjo būti suvartota bandymams ir tyrinė
jimams, bet antrojoje, pusėje žmonės reikalaus iš jo ap
galvoto ir nuosakaus veikimo.

Butų negerai, jeigu jie butų suvilti, nes kitos jėgos, 
kuri sugebėtų kraštą valdyti ir vesti jį priekyn, kolkas 
dar nėra. Nusivylimas Roosevelto “naująja dalyba” iš
šauktų Amerikoje reakciją.

ąkutinio suvažiavimo buvo laikomas užtekančia žvaigžde. Jau suvažiavime jam buvo, ruošiamos entuziastiškos ovacijos, ir Stalinas prie kiekvienos progos rodė jam savo pritarimą. Komunistų sferose buvo tikrai kalbama, kad Kirov turįs artimiausiu laiku persikelti į Maskvą ir pasidaryti artimiausiu ‘gas- padoriaus’ bendradarbiu, užimdamas čiaus, ruoju temti.buvodoje, kada jisai beveik buvo bepakuojąs savo čemodanus kelionei į Maskvą.“Antra, Maskvoje nepasiliauja gandai, einą iš komunistų šaRinių, kad Nikolajevas buvo partijos narys ir kad jisai ar tai dirbęs Kirovo sekretoriate, ar turėjęs kokį kitą ryšį su tais, kurie buvo susispietę aplink Kirovą. Trečia, yra tikrai žinoma, kad pusantrų metų atgal Leningrade, o paskui ir Maskvoje GPU buvo atidengusi kokias ten ‘teroristų grupes’, susidedančias iš komsomolcų (komunistinės jaunuomenės sąjungos narių.—“N.” Red.). Tiesa, GPU tuomet atsižvelgė į tai, kad tie ‘teroristai’ buvo visai jauni (ten buvo vaikiščių 16—17 metų amžiaus), ir į jų ‘sąmokslą’ nekreipė rimto dėmesio. Vieni jų buvo ištremti, o kitus dėl viso ko uždare kalėjime. Bet štai dabar sąraše tų 66, kurie buvo sušaudyti, pasirodė ir vardai komsomolcų-teroristų, kurie buvo suimti prieš pusantrų metų laiko. Beje, tų 66-ių sąraše yra ir Eismon- do vardas. Tai tas pats, buvęs čekistas, žymus ekonomistas, senas komunistas, kurį jus visi, tur būt, pažinojote. u—™.

“Sudėjus j daiktą visus šituos atskirus faktus, daugelis Maskvoje (apie Leningrado nuotaiką aš nieko nežinau) daro išvadą, kad Kirovo nužudymas buvo įvykis toje paslėptoje ir tamsioje kovoje, kuri eina tarpe įvairių komunistų klikų^ Į baltagvardiečių sąmokslą, atvykusių iš užsienių, niekas čionai netiki. Bet daug yra tokių, kurie mano, kad Nikolajevas su Kirovu galėjo susivaidyti ar tai dėl kokios romantiškos istorijos, arba iš keršto dėl kokių ten sušaudytų giminių, ir pan. Bendrai, labai tamsus dalykas ir abejotina, ar kada nors mes patirsimd tiesą.”šita korespondencija buvo iš- siųsta iš Maskvos gruodžio 7 d. Dviem dienom vėliau kitas laikraščio korespondentas pakartojo beveik tuos pačius faktus .ir gandus, tik plačiau nušviesdamas tą “romantiškų istorijų” *ritj, kurioje galėjo įvykti konfliktas tarpe Nikolajevo ir Kirovo. (Pasirodo, kad Kirovas jau seniai buvo pasižymėjęs, kaipo didelis mergininkas, turėjęs dėl šitos priežasties įvairių skandalų su teatro artistėmis Kieve.Antrasis korespondentas, be to, sako, kad Kirovo užmušėjas Nikolajevas buvęs čekistas (žvalgybininkas), specialiai paskirtas saugoti Kirovo asmenį. Esą, Stalinas dabar šitą progą panaudojęs suduoti smūgį žvalgybai, kuri jam jsipykusi savo atkaklumu ir nepaklusnumu. Tarpe sušaudytųjų tariamų “baltagvardiečių” dauguma ar kuone visi esą žvalgybininkai.Taigi šitos korespondencijos patvirtina tą nuomonę, kad Kirovo nugalabijimaš ir masiniai teroro aktai, kuriais Stalinas atkeršijo už jo "mirtį, tai — tarpusavinės pačių Rusijos komunistų skerdynėm.
............................................. j , . 7 ■ .........................

tik po 30,000 tokių vienetų per metu& Ir ve išvados: NRA tyrinėjimo pasėkoj duota sugestija (sumanymas), kad šaliai reikalinga yra statybos programa, kuri parūpintų po 800,000 rezidencinių vienetų per metus!
Edy ar A. Poe

Kas Yra Spulka
• Rašo Adv. K. GUGIS

lApžval«a
RUSŲ SPAUDA APIE 

TERORĄ RUSIJOJE

Rusų socialdemokratų cen- 
tralinis organas “SoeiaMstiČes- 
kij Viestnik”, kuris eina Pary
žiuje, savo gruodžio mėnesio 
numeryje rašo apie Kirovo nu
žudymą Leningrade (gruodžio 
1 d.) ir apie sušaudymus, ku
riais Stalino diktatūra atsakė 
į tą Nikolajevo-aktą. Pastebė
tina, kad to laikraščio kores
pondentai, kurie paprastai yra 
gerai painformuoti apie tai, kas 
dedasi sovietą politikoje, pra-

nie-

tys komunistai sovietų sostinė
je nežino, kodėl Kirovas buVo 
užmuštas. Vienas koresponden
tas sako:

“Rašau, būdamas po švie
žiu Leningrado įvykių įspū
džiu. Visi yra sumišę ir ne- 

’ susivokia. Kas >tas Nikolaje
vas, kas ten atsitiko, kodėl 
jisai užmušė Kirovą
kas nieko nesupranta ir nie
ko nežino. Valdžios praneši
mai daro tik tirštesnę pa
slaptį, apgaubusią tą dalyką. 
Maskvoje pilna keisčiausių ir 
kits kitam. prieštaraujančių 
gandų.

“Bet įdomu vistick pažy
mėti eilę faktų, nemėginant 
juose surasti, kas yra prie- 

, žastis, o kas paseka. Pirmiau* 
wa tai, IU&Hm nuo

venamų namų šalis turi šiandieną? Atsakymui į šį klausimą remsiuos A. D. Theobald tyrinėjimo daviniais.Pasak jo, Federal Reserve Bulletin (sausio menesio 1934 m.) rodo, jogei laikotarpy nuo 1926 iki 1928 metų kontraktų statybai buvo duodama bendrai (average) suma $550,000,- 000 per mėnesį. Tatai reiškia, kad duota kontraktų už $7,- 000,000,000 statybai per metus.Deprisijos laiku statybai sumažėjo iki to, kad kovo mėnesį 1933 metų Neišduota kontraktų tik už $50,000,000 per mėnesį. Nuo to laiko statyba ėmė kilti, nors gan povai.Panašų puolimą galima pastebėti su statyba gyvenamų arba rezidencinių namų. 1926, 27 ir 1928 metais buvo išduodama kontraktų rezidenciniams namams statyti daug maž $200,000,000 suma per mėnesį arba pustrečio biliono dolerių sumą per metus. Gi depresijai užėjus statyba rezidencinių namų tiek sumažėjo, kad 1933 metais ji siekė tik $10,000,000 mėnesiui.Ką tai teiŠkia? Ogi vė -ką: kuomet pernai niekas nė manyti nemanė apie statymą naujų namų, tai šiemet įvairiose šalies dalyse kalbama jau apie statybos atnaujinimą; o kai kur jau aiškiai yra j afučiama gyvenamų namų stoka.Dar vienas pavyzdys ir užteks. Jnngtlnitį Valstybių darbo biuro statistikų apskaičiavimu, 257 šalies miestuose per 10 metų (nuo 1921 iki 1931) buvb statoma bendrai po 361,600 vienetų (unit) per
Tačiau ne perdaug gy- tepastatyta tuose miestuose

ŽODIS—KITA S A PI E 
STATYBOS ATEITĮ.Vyriausias spulkų biznis būro praeity ir, kaip matyti, iteity—tai priimti i aupymui ir duoti mt namų. Koki gi šiandien tarnų statyboms įateitis atrodo?Dabartiniu laiku dažnai išbirsite pareiškimą, kad darbo smogui turėti namas ncapsi- noka, kad pigiau yra butas amdytis. Ir jau seniau yra bu- /ę pareiškimų, jogei apar- amentai išstums mažuosius

> bus pinigus paskolas

betgi yra, kad apar- neišstumč mažųjųFaktas tamentai namų iki šiol ir, galima sakyti, net nepalietė jų.Daugiau net 1930 metų Jungtinių Valstijų cenzas parodė, •kad 46.8 nuošimčiai šios šalies šeimynų turėjo savus namus. Anglijoj, kur gyventojai taip jau pasižymi nepaprastu troškimu turėti savus namus, tik 20 nuošimčių šeimų teturėjo savus namus. Ir autoritetai tvirtina, kad 95 nuošimčiai Jungtinių Valstybių gyventojų trokšta turėti savus, privačius namus.Tatai žinodama Jungtinių Valstybių valdžia pati eina partneriais su spulkomis į biznį teikti paskolas ant na* mų.Toliau yra pamatas manyti, kad troškimas turėti savus namus ateity bus didesnis nei šiandien. Darbo valandos trumpinama. Darbo žmonės daugiau liuoslaikio įgija. Ir jeigu ekonomine šalies būklė gėrės, tai gyventojai skaitys nuosavą namą ne tik smagiau šią vietą gyventi, bet ir kaip malonumų jį pr^iųretį.

Ateities, koki ji bus, tikrainiekas nežino. Bet iš davinių niekniekis. Amontillado! Tavo kokius turime, galime spėti, prigavo. O kas Hnk^ Luchesi, kad rezidenciniams namamsAmerikoje yra gera ateitis, ir gera ji, tur būt, bus dar ilgoką laiką.

“Viš dėlto eikime, šaltis tai

■■linMIM—mm..

Vertė A. Kartanas

Statinė Amontillado
(RYMAS)Tuksiančius Fortūnato įžeidimų aš iškenčiau, bet kai jis užsimanė apšmeižti mane, tai aš nutariau atkeršyti jam. Jus kurie gerai pažįstate mano sielą, žinoma, suprasite, jog aš tą kerštą laikiau paslaptyje. Pasitaikys proga ir aš atkeršysiu tas reikalas tai jau galutinai buvo išspręstas, bet pianas taip nuosekliai buvo apgalvotas, jog rizikai nebebuvo vietos. Man reikia netik nubausti jį, bet kad ir man netektų nukentėti dėl to. Padaryta skriauda nesiskaito atlyginta, jeigu ir nuskriaustąjį patraukia atsakomybėn. Nesiskaito atkeršijimu ir tada, kada kaltininkas nejaučia to keršto.Reikia suprasti, jog nei iš žodžių, nei iš darbų Fortūnato negalėjo atbejoti apie mano gerą širdį link jo. Aš šyp- sodavau jo akyse kaip ir pirma, o jis nesuprato, kad dabar mano šypsena buvo iš žinios, jog jis bus mano auka.Jis turėjo vieną silpnybę — tas Fortūnatas—nors kitais atvejais jis buvo garbes žmogus, kurio reikdavo ir prisibijoti. Jis girdavos pažinimu vyno. Nedaug italų tegali pasigirti tikrais virtuozais. Didžiumoje jų entuziazmas esti pritaikomas laikui bei progai —apgaudinėjimui anglų ir austrų milijonieriui Tapyboje ir brilijantų pažinime Fortūnato, kaip ir kiti jo tautiečiai, buvo prigavikas — bet senų vynų pažinime jis buvo teisingas. Tame ir aš mažai kuo te- siskiriau nuo jo: aš pats gerai pažinau Italijos vynus ir pirkdavau gana daug, kada išgalėdavau.Apie prieblandą vieno vakaro, pačiame pašėlime kar- nivalo sezono, man pasitaikė susitikti savo draugą. Jis pasveikino mane labai karštai,

nos jis buvo pusėtinai nusigėręs. žmogus dėvėjo juokdario kostiumą, siaurą drižuotą suknelę ir nešiojo smailą su skambučiais skrybėlę. Aš taip džiaugiaus pasitikęs jį, jog ilgą laiką nepaliovoiau kratęs jo ranką.Aš tariau jam: “Mano brangus Fortūnato, laimė kad, mudu susitikome. Ir kaip nuostabiai gerai tu atrodai šiandien! O aš gavau statinę vyno, vadinamo Amontillado, bet aš abejoju ar bus tikras.”“Kaip tai?” jis tarė. “Amon- tillado? Statinę? Negalimas daiktas! Ir dar pačiame viduryje karnivalo!”“Aš abejoju”, atsakiau jam. “Ir aš buvau gan kvailas mokėti pilną kainą, kaip už tikrą Amontillado, nepasiklausęs tavo patarimo. Bet tave negalėjau susirasti ir nenorėjau paleisti gerą pirkinį.”“Amontillado!”“Aš abejoju.”“O aš tą turiu įrodyti.” “Amontillado!”“Na, kai jau tu esi užimtas, aš einu pas Luchesi. Tas tai tikrai yra kritiško budo. Jis man pasakys—” *“Luchesi negali atskirti Amontillado nuo šeri vyno.”“O kiti kvailiai sako, kad jo skonis esąs lygus niui.”“Tai ir einam,“Kur?”“Į tavo rūsį.”“Ne, drauge, ašnaudoti tavo gerus norus. Matyt, tu esi pasižadėjęs. Luchesi—”“Aš niekam j ęs;—einame.”“Ne, drauge, kad tu butuin matyt, tu gan persišaldęs. Rūšis yra nepakenčiamai drėgnas. Ten pilna salietros.”

tavo sko-

—jis nfeatskirtų šeri nuo Amontillado.”Tą besakydamas, jis pasigavo mane už rankos. Užsidėjęs juodo šilko kaukę ir pridengęs mane savo apsiausto skvernu, jis vertė mane skubėti į mano palazzo.Tarnų namie nebuvo; jie buvo pasislėpę linksmintis tų laikų proga. Mat, aš jiems pasakiau, kad negrįšiu iki ryto ir neitų gerai kymo tuojau apleistų aš nusigręžiauAš * pasiėmiau iš paslėptos vietos du žibintuvus ir padavęs vieną Fortūnatui, nusive- džiau jį per keletą kambarių iki skliautų prierusio. Aš leidaus žemyn aukštais, vingiuotais laiptais, prašydamas jo, kad butų atsargus sekdamas mane. Pagaliau mes nulipome žemėn ir stovėjom ant Montresor katakombų grindų.Mano draugo žinksniai buvo nelygus ir jo skambučiai ant skrybėlės nepaliovė skambėję.“Kur gi statine?” jis paklausė.“O, dar toliau,” aš atsakiau. “Bet žiūrėk į tuos baltus voratinkslius, kurie spindi ant šio urvo sienų.”Jis atsigręžė ir žiurėjo tiesiog man į akis su savo baltais, lyg plėve aptrauktais obuoliukais, iš kurių sunkėsi girtavimo raugas.“Ar tai salietra?” jis pagaliau užklausė.“Salietra”, aš atsakiau. “Ar jau seniai taip kosėji?”“Uk! uk! uk! uk!uk!uk!uk uk! uk! uk! uk! uk! uk! uk” Vargšas mano draugas negalėjo atsakyti per keletą mi

įsakiau, iš namų, žinojau, užtenka,
kad niekur Aš gi, labai jog tokio įsa- kad jie visi namus, kai tik eiti.

v •

nenoriu iš
nesu pasižadė-Ir ne dėlto, užimtas, bet, smarkiai esi

“Tai niekis,” jis pagaliau atsake.“Eikime”, aš nusprendžiau, “mes grįšime atgal; tavo sveikata yra brangi. Tu esi turtingas, gerbiamas ir mylimas; tu esi laimingas, kaip aš pirma būdavau. Žmonės jaustų tavo trukumą. NJan tai vistiek. Mes grįšime atgal; tu susirgsi, o aš nenoriu būti atsakomin- gas už tai. Priegtam, jog yra Luchesi—”(Bus dauginu)
SUTIKIMO KOMITETAS

b’ c ’
.C ►
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NAUJIENOS BASKETBALL TOURNAMENT
Mazeika’s Aces and Bulaw’s Neck and Neck 

for First Place.
At the end of the 5th found 

these two teams are tied for 
that top place. Neither team 
have lošt a game and they 
look to be the favorites for 
the championship.

IW

The J. F. Kudeikis Blue Rib- 
bon Boosters who dropped one

game to the Atlantic Villagets 
are tied with the šame team 
for second place. The Eudei- 
kis Boosters so f ar have not 
had their full team present. 
Būt for the harder gaincs they 
tell us that all wlll be pre- 
sent and that they are going 
to win that championship.

TEAM STANDINGS.

Kilnus-našus darbas 
apie kuri turim 

visi žinoti
Iš pereitų metų daktarų drau 

gijos darbuotės

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

TVARKOJE

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

ALFABETO 
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti {vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

1.
1.

' i
3.
4.
4.
4.
5.
5.
5.

W0N
... 5
... 5
.. 4
... 4
.. 3
.. 2
. 2
.. 2

LOŠT 
0 
0

1
1

1
2
3
3
3
4
4
4

STANLEY P. MAŽEIKA’S ACES ......................
BULAW ACES ................ . ...................................
J. F. EUDEIKIS BLUE RIBBON BOOSTERS 
ATLANTIC VILLA GERS .....................................
RED ROSES (CICERO) .......... ..........................
RED B1RDS ........................................................
IMPS .......................................................................
BANNER A. C...........................................................  
BELSKIS BOOSTERS .........................................
WASHINGTON A. C.............................................
SLEEPERS A. A....................................................

Art Pikas of Red Birds Averaging over 
9 Points a Game, 

played he has made 49 points. 
That is really going some. 
GOOD W0RK, ART. 

Kucin of the Bulaw’s is 
getting up very fast and in 
due time expects to right up 
there with Art Pikas. Stanaitis 
and Blinstrum of the Imps 
are also elimbing up 
GOOD LUCK,

In 
didn’t make as mueh 
did in his first 3 games, būt 
he made enough to account 
for his off-days. He only made 
two points in the game again- 
st the Imps and he came back 
this Sunday against the Ma
žeikai and made 6 points. 
For the f i ve games that he has

the lašt two games Art 
as he

there.
FELLO WSI

1NDIVIDUAL SCORING LIST. Bas- 
kets

Free 
thr’wsTotal

1. ART PIKAS RED BIRDS 18 18 49
2. KUCIN 

STANAITIS
BULAW ACES 14 1 29

3. IMPS 10 9 29
4. BLINSTRUM IMPS 10 3 27
5. T. LAURAITIS J. F. EUDEIKIS BLUE RIBBON B. 16 5 25
6. CONRAD J. F. EUDEIKIS BLUE RIBBON B. 8 4 20
7. A. WATCH J. F. EUDEIKIS BLUE RIBBON B. 8 2 18
8. KLUCHINSKAS STANLEY P. MAŽEIKA’S ACES 9 0 18

J. J. ŽUKAS.

Čia recepto išpildy-i 
dymą kiekvienas 

gali matyti
Įdomus įrengimas J. P. Rakš
tie vaistinėje, 1900 So. Hals

ted Street.

mi receptai.
Reikia palinkėti musų su

maniam vaistininkui, J. P. 
Rakščiui, pasisekimo šiame ir 
kituose jo sumanymuose.

— Kaimynas.

13 AP1ELINKĖ.— J. P. Rak
štis yra vienas gabiųjų lietu
vių vaistininkų Chicagoje. Jis 
yra netik gabus vaistininkas, 
bet sumanus ir apsukrus biz
nierius.

Šiomis dienomis man teko 
atsilankyti jo vaistinėm Paste
bėjau didelį stiklinį langą.

—O kas čia? — užklausiau.
—Matote, aš sumaniau įves

ti į savo vaistinę tokį pageri
nimų, kokio iki šiol nebuvo ir 
nėra tarpe lietuvių vaistinių 
Chicagoje.'

—Kitose vaistinėse aš esu 
pastebėjęs aklinai užtaisytus 
receptų pildymo kambarius, 
pridūriau.

—Taip ir yra. Bet mano vais
tinėj, kaip matai, dabar per šį 
langą gali kiekvienas aiškiai 
matyti, kaip yra pildomi re
ceptai ir prirengiamos gyduo
lės. Kaip viskas sanitariai ir 
švariai užlaikoma.

Tiesa, pasižiurėjus per tą 
langą, matosi visas kambarys, 
kurio lentynose pristatyta. į va i 
rių įvairiausių buteliukų ir

Mrs. A. Raudis ir J.
Raudis išvažiavo 
atostogų Floridon
MARQUE1TE PARK. —Sa

kau, tai gerai tiems žmonėms, 
kurie turi atliekamų Skatikų 
ir gali sau, kad ir žiemos lai
ku, išvažiuoti atostogų.

Floridoj dabar šilta, visi 
vienma.rštkinial vaikščioja. 
Maudosi juroj. Tikras malonu 
mas ir sveikatos pataisymas 
arba sustiprinimas.

Mrs. Agnės Raudis po pir
muoju vyru vadinosi — Ya- 
nas. Augina sūnų Stanley ir 
gražią dukrelę Alviną. Jos vai
kai pasilieka Chicagoje prie 
biznio. Jie užlaiko Yanas 
Hardware Store, 2747 West 63 
street.

Ponai Raudžiai išvažiavo 
trečiadienio 11:17 vai. vaka
ro. Pirmiausiai važiuos į 
Jacksonville, o vėliau į Miami, 
Florida ir ten praleis apie mė
nesį laiko.

Laimingos kelionės ir sma
gių atostogų. —Kaimynas.

............................. ..............

* ...............-
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tus Amen Lietuvių Daktarų 
Draugijos vairas pavestas nau
jai išrinktai valdybai. Ką nu
veiks naujai išrinkta valdyba, 
tai tik bus galima pabagoje 
metų matyti, o tuo tarpu su 
pasitikėjimu reikia laukti jos 
darbų.

Kad naujai išrinkta valdyba 
yra kupina gerų-kilnių min
čių, apie tai nėra abejonės, ir, 
jai gerbiami daktarai sutarti
nai veiks, taip kaip, kad koope
ravo praeitais metais, tai pla
čiosios mases žmonių nemažai 
įgys žinių, pamokinančių apie 
užlaikymą sveikatos.

Praeitais metais reguliariniai 
buvo teikiama per radio pamo
kos, laikraščių skiltys buvo pri
pildytos straipsniais iš sveika
tos srities, ir Viskas tas buvo 
duota dykai be mažiausio at
lyginimo. O kiek buvo suteik
ta ligoniams dykai gydytojų 
patarnavimas—ne tik ofise, bet 
ir pašaukus į namus? Dakta
rai noriai lankėsi, nelaukdami, 
kas jiems už patarnavimą ap 
mokės. Tai darė kiekvienas 
narys Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos.

Musų gydytojai chirurgai da- 
dė operacijas neretai negau
dami atlyginimo už darbą, bi
le tik pajėgė ligoniai ųžsimo 
keti už suteiktą lovą. Už tą 
kilnų Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos darbą, mes tu
rim būti dėkingi D-rui V. Šim
kui, kuris sugebėjo mus visus 
gydytojus ir dentistus t viriams 
draugiškumo ryšyje palaikyti.

Todėl, lai bus map leista vie
šai paačiuoti Dirui Šimkui ir 
visiems kitiems, ne tik vadlybos 
nariams, bet ir eiliniams na 
riams, kurie su atsidavimu ir 
tvirtu pasirįžimu vardan žmo
niškumo atliko savo, kaipo gy
dytojų, ar dentistų, pareigas 
šventai savo pacientams ir sa
vo kolegoms.

Atsisveikindamas su senąja 
valdyba, ir sveikindamas nau
jai išrinktą valdybą—pasižadu 
visame kame jos kilniuose už
manymuose kooperuoti.

Dr. A. L. GraiČunas, Sekretą- 
ry Emeritus Am. Liet.

Daktarų Draugijos.

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

ANGLIS
COAL

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro* 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma* Screening -*• $4.75} Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00. ' *

NORTHERN COAL CO., 
8 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
_________ Merrimac 2524_________

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

ANTRARANKIAI IR LIAUJI 
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai.
CHICACO CABINET & MILL CO. 

3012 Archer Avė. Lafayette 1235
■ ... ....................... ......... .i ....... .... ........ , .........  . ..........................

BARAMS FIKČERIAI 
Žemiausiomis Kainomis Chicago} 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jūsų senus fikeerius už 
gera kaina. ,

HERZOG FIXTURE CO.
1140-42-44 Blue Island Avė.

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

Čia

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLAVORK

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

užagituotų piliečių, kurie gata
vi kad ir tuojau stoti kovon su 
“priešu...”

Didysis pasaulinis karas 
yra pridaręs štai kokių mil
žiniškų nuostolių: dvylika 
milionų užmuštų, aštuoni mi- 
lionai sužeistų kareivių, o kiek 
civilių? Karo išlaidų j/adary- 
ta du šimtai aštuoni MILI
JARDAI dolerių. Viso karo 
nuostoliai sudaro tris šimtus 
milijardų dolerių iki sausio 1, 
1918 m. Už tuos pinigus gali
ma buvo nupirkti Rusiją, Vo
kietiją, Austriją, Prancūziją, 
Belgiją, Balkanų valstybes ir 
Angliją be kolonijų. Tų pini
gų visos Europos gyventojams 
butų užtekę per du šimtus me
tų, Žmonės butų nieko nedir
bę ir gražiai gyvenę...

Ar šios skaitlinės galėtų tuos 
žmones įtikinti, kurie mano, 
kad karas ir dabar butų nau
dingas, nežinau' Bet aš esu

- •••.' • ...............

pilnai įsitikinęs jau nuo senai, 
kad karo reikia, vengti, kaip 
baisiausios nelaimes. Ir dirbti 
nuolat ir be atidėliojimo dėl 
taikos.

Maunu, kad karas greit ne
galės kilti* nes visos tautos 
yra nubiednėjtįsios, o alkani ir 
be ginklų kareiviai neilgai 
galėtų kariauti. Užtai greit 
karo nebus. Taip aš manau. 
Tokios mano išvados.

RADIO

susirasit 
ko

jums reikia
JUBILERIJA

JEWELRY
KASS JEWELBY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika,________

KAILIAI
FURS

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virginia 1914 — 8000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos. Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos,

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

ŽILI PLAUKAI
TRINKOLINE permatomas skysti
mas. ne DAŽAI, permainyt jūsų 
plauku spalvą* prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI
NE LABORATORIES. 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, pčr paštą $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350.' 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25-—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

ČIA BUS GERIAUSIA
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbam parlor setus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir augšč. Su- 
taisom parlor setus — we repair 
parlor sets — darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZ1K 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140 Archer Avė. Lafayette 3516

PADEKAVONfi

SAUSIO IŠPARDAVIMAS
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepaiausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia dary
damos biznj. Kailiniai valomi, tai
somi, persiuvami ir naujai pamušami. 

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais
6510 S, Halste<| Normai 5150

KNYGOS
BOOKS

Moriday night dancing and 
oh. You may repeat this at 
to be given by the Bulaw 
.C. this Saturday, January

Naujų Metų Programas

from

good
- he

she

Parduodam už storage kaštus. Rakan
dus, divonus, indus, patalinę ir tt. 

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORAGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicago.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai .......
$300 kaurai .............................
Parlor, miegkambario ar vai 
gomojo kamb., rakandai ....

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

 5746 So. Ashland Avė.

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos 
25er m, 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PbUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
_______ EaffiP.^-.Magghfjeld_______

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUJPTURE
AK JŪS TURITE RUPTUKĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritaikysime jums musu spe
cialiai padaryta diržą.
Single ................$3 | Double ....... $7

Musu kainos yra žemos
Esame šiame bizny jau 40 metą

T. V. VILIM DRŪGS—TRUSSES 
3233 W. Cermak Road 
Kampas Sawyer Avė.

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

3216 So. Halsted Street.
_______Tel, VICtory 4965.______

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

Tel. Rockwell 9208-9 
10 metu toj pačioj vietoj.

Marshall Square Wet
Wash Laundry

Suteikiame Pilnų Patarnavimų 
2617-19-21 West Cermak Rd.

$25.00
$85.00
$30.00

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jūsų bile koki Radio pigiau 
ir geriau negu kiti, šaukit Laf. 6195

BIRUTE

KALfiDUMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

Rašykit reikalaudami kataliogo — 
gausite dirbtuvės kainomis. Geriau
siai padaryti Akordionai. Mes par
duodame už cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORDION MFG.Co.

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswick 0240

they extinct? We could ūse a few 
MhuMitehell (ūncle Al) is* a bass at 
heart, būt he’s been helping the 
tenors for the lašt few rehearsals.

That reminds ine. 
hearsal there will be 
fter hveek, Monday 
Try to make your 
perfect as possible;
need all yur cooperation 
over a good shovving for Birute on 
the 27th of January.

I’ve noticed that the alto 
is sorta thinning out lųtely. 
can the reason be? 
Vannie, Marianne and
come outj We need you all.

And listen “youse” members — 
how about giving Steve or the so
čiai committee some 
The committee would 
what you want. Lets 
this isl935!

After this re- 
two rehearsals 
and Thursday, 
attcndance as 
you know wo 

to put

PRANCIŠKUS MICKUJ N AS 
kuris persiskyrė su šiuo pasau
liu lapkričio H) diena, 1934,0 
lapkričio 14 diena buvo nuly
dėtas i šv. Agnieškos bažny
čia kur buvo atlaikytos gėdų- 
lingos pamaldos, o iš ten tapo 
palaidotas j šv. Kazimiero ka
pines, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems ku
rie suteikė jam paskutini patar- 
navima ir palydėjo ji i ta ne* 
išvengiama amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinima iš musų 
tarpo, dėkojame šv. Mišių au
kotojams, gėlių aukotojams, 
grabneŠiams, ir visiems jo pa
žystamiems, katrie mus tokioj 
liūdnoj dienoj neužmiršote.

Taipgi dėkojame Draugijoms 
Palaimintos Lietuvos, šv. Ati
tarto Draugijai ir Keistučio 
Kliubui už dalyvavimu.

Taip pat dėkavojame Simanui 
Skudui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ii i ainžinasti, o 
mums palengvino perkošti nu
liūdima ir rūpesčius.

Palieka nuliūdę, 
Moteris Veronika Ir Sunai 
Pranciškus ir Albertas.

MARIJONA BILIEšIENfi 
po tėvais šoblinskaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
sausio 1 diena, 1:00 valandą 
po piet 1935 m.n sulaukus pu
sės amžiaus* gimus Šiaulių ap.. 
Skuodo parap., Narvidu kai
me.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudlme 

mylimą vyra Kazimiera, 3 dūk- 
toris Marijona. Stanisjava ir 
Kazimiera, dvi seseris Anasta
ziją, ir Oną ir tris Švogetius 
Vladislovas Liberis ir ju šei
myna. Juozapas Milesis ir jų 
šeimyna ir Vladislovas Galdi
kas ir Ju šeimyna ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
12345 Emerald Avė., West 
Pullman III.

Laidotuvės jvyks šeštadieni 
sausio 5 dieną, 8 vai. ryto iš 
namu i šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčia* kurioje atsi
bus gedulingas pamaldos už 
vėlionės siela, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kanines, 

Visi a. a. Marijonos Diliešie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini riatarnavb 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys, Seserys, 
švogeriaj k Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grab.

Karas, kaip visiems protau
jantiems žmonėms yra žino
ma, tai tikras pragaras ar dar 
kas nors baisesnio.

Vienok atsiranda tokių kie- 
tapročių, kurie tvirtina, kad 
karas butų geras dalykas, jei 
kiltų dabar. Savo tokį protavi
mą jie remia tuo, kad, girdi, 
daug žmonių žūtų; mažiau 
paliktų pasaulyje gyventojų; 
nebebūtų tokios didelės kon
kurencijos; darbų daugiau at
sirastų.*.

Aš manau, kad tokių žmo
nių protavimas yra užnuody
tas amunicijos fabrikantų it 
kitokių džingojistų propagan
da.

Karas negali kilti be dide* 
lių gąsdinimų. Prieš karą: 
laikraščiuose prasideda agita
cija. Nurodoma didžiausi pa
vojai Šaliai. Ir paprasti eili
niai piliečiai pradeda tikėti, 
kad jų gyvybei gręsia pavojus* 
Reikia apsiginkluoti ir gintis, 
Nors dar niekas ir nemano už* 
pulti, bet jau atsiranda būriai

Progress Furniture Krautu
vės Naujų Metų radio progra
mą išpildė Naujos Gadynės 
dvigubas kvartetas, po vado
vyste Jurgio Step'onavičio. Te
ko girdėti keletą naujų dairių, 
kurios gana vykusiai išėjo.

Advokato K. Gugio paaiški
nimai ir linkėjimai buvo labai 
įspūdingi. Jonas Romanas 
taipgi pateikė įdomių žinių 
apie biznio eigą ir svarbes
nius įvykius Chicagos gyveni
me. Jostra.

which we

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams
3316 Oaisted |f

ir

O
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Anothef year has started on its 
way* leaving the old orie With its 
happy memOries, quite a few of the 
dther kind, and only a few tangible; 
things; another yeąr
Started in with making resolutions, 
only to break juost of them a few 
weeks later. - r »

An idea for a resolution — one 
which would be easy to keep. Sev- 
eral of the newer members of the 
choras have beori !saying that the. 
tęst of as aro “saobbish”. Why let 
them have 'their impression? 

t *11111 f«»n1 111*«

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St., Chicago, III. 
. .. . "■....... .. ""'i i ....... . ....... ■■'■■■g11 * 
this is as good a rime as any to get 
something VvHi<5h has been ranking 
in my mind for a longĮ while, on 
paper, Do people who make such 
constant usuage of the word “lousy” 
ever stop to analyze its meaning?

Ali thdse of you who were there 
had a swell rime at the Hollywood 
Inn lašt 
carrying 
a dance 
Aces A
fifth. With the Pirmyn chorus, the 
Bulaw Aces, The Imps and all the 
ręst of the Naujienos Tournament 
Basket-ball teams well represented 
you can’t help būt have a good 
timė. Tickets are four for a dollar 
and you may puręhase them 
yours truly.

Santa Gaus was especially 
to Pirmyn this Christmas • 
brought us a mama doll, būt
ėries at the vvrong rime. Bruno Be- 
leckis and Pete Shimaitis were the 
niirse-maids to it this week... How 
many faces are there in the large 
Lithuanian White Star frame on the 
east wall ? So many people counted 
them and disagreed, Mrs. Ascdlla 
joined in to settle the controversy 
that, had '.arisen... Don^t make any 
appOinitments fOr the 26th of Janu- 
ary.;—H—you already have a ’ date 
with the Imps to go to their first 

, annual dance at St. Agnės Hali... 
Ben Burbo proclaiming that being 
a good “one-arm” man comes in 
handy; especially at a rime likę this 
When he can’t ūse the other one... 
Four new members .all at once-^— 
grandį... Looking at one blonde and 
saying of .another “Say, I’d likę to. 
meet her!” Sounds very, very fa- 
miliar, doesn’t it Louie Widguris ? 
A rumor has been spreading to thc 
etffect that there are only a few 
Hundred tickets left to sėli to Pir- 
myn’s operetta “Bells of Corneville.” 
,Do you have yours?

v —The Duchess.

And it came to pass—1935 rolled 
in. Or did it roar in? Well, at any 
rate its 
it. Lets 
perhaps, 
year.

A good way to see how many 
rhembers saw the new year in right, 
is to count the members that aren’t 
here ThursdayI (No one told me!)

And along with a Happy New 
Yegr, Birutė got five new members 
lašt rehearsal. Two stunning sisters 
—really knockouts — Julia and Ann 
Bemecki, are aiding our soprano 
section Johanna Bushinskas — she 
actually looks likę a prima donna— 
is also helping our leather—lunged 
sopranos. Sofie and Stanley Šimkus 
also signed away
Sofie warms a chair in the 
ear-splitter section, while 
help the bass section roll 
all the prebty girls.

I wonder if somebody couldn’t get 
a hold of a tenor someplace, cr are

here and we’re stuck with 
make thc best of it and, 
make a success of the new

section
What

Why doesn’t
the others

suggcstions. 
likę to knovr 
all fnake up, 

—Chief*

Garsinkitės Naujienose

. ......... ........ . ■ I*" I > » 1 *    t
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuVčš, kurios skelbiasi 
Naujtodse* 

-u ........

their freedom.
soprano*
Stanley
eyes at

VaL—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
TeL HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS
32 6 S. STATE ST.

f"*

MILDA
TEATRAS ■ >

V

TEATRAS
3140 S. Halsted

SAUSIO 4 IR 5

“THE CURTAIN FALLS”

RAMOVA
I I TEATRAS fl

35 ir S. Halsted St

SAUSIO 4 ir 5

“THE PUKSU1T OF
HAPPINESS”

su

A

su Joan Bennett Ir kitais 

taipgi komedija

Henrietta Grosman ir kiti

taipgi komedija ir
'Jjiv ? y J--"': ' ■

5 aktu Vodevilius
Penktadieni McKoe indai moterims

iį.
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Kaip kai kurie žmo 
nes šventė Natrius 

Metus
Vieni šventė vienaip, kiti 

taip, bet visi šventė
ki

(draugingu Pirmyn Choro pa
rengimu. Apsisuko du syk ant 
vietos ir vėl buvo sumaniusi 
grįžti atgal, bet gražiai papra
šius draugui Rypkevičiui maši
na visgi paklausė ir apsisukusi 
vėl leidosi į namus. Pakelyje 
užsukom į Mil-Roy svetainę, 

I kur Northsidė’s Moterų kliubas 
Į irgi turėjo- linksmą parengimą.

NORTHSIDE.— Palydėdami Susitikimo su draugais North- 
senuosius 1934 metus ir pasi- įsidiečiais, kurie taipgi draugin 
tikdami naujus 1935 metus gaį įr linksmai jautėsi. Dar 
kiekvienas savotiškai švente. gia pasisvečiavę ir visi viens 
Vieni namuose su draugais lin- 
ksmai bešnekuJ.uoU-imi, kiti 
susirinko į svetaines prie gra
žių programų ir linksmų žai
dimų ir tam panašiai. .

Kai kurie šventė savotiškai

kit.lm linkėdami laimingų ir 
linksmų 1935 metų, visi skirs
tomės j namučius.—X. š.

Bet buvo daugelis tokių, ku
rie tą įvykį apvaikščiojo sa
votišku budu. štai Northsidėj 
tapo išdaužyta kelioms krautu- 
\ėms langai, kuriose buvo iš
dėta visokių prekių, kaip tai 
ceverykai, drabužiai etc. Ta'., 
mat, irgi savos rųšies progra
mas.

Man prisiėjo pasitikti najui 
metus Holywood svetainėj, kur 
buvo surengtas “Pirmyn” Miš
raus Choro vakaras. Patikome 
1934 metus su gražiu progra
mų ir su gražiu maršavim t. 
Prisirinko kupina svetaine kaip 
jaunųjų taip ir senųjų choro 
tvėrėjų bei rėmėjų. Kaip sma
gu buvo prisiminti, kad cho
ras jau įžengė į 26 metus save 
gyvavimo, kuris dabar jau per
duotas jaunąjai gentkartei y r. 
po vadovyste gabaus ir suma
naus vado K. Steponavičiaus

Taigi linksmai pasitikę 1935 
metus su Pirmyn Choru atsi
sveikinę su savo senaisiais ir 
jaunaisiais draugais sėdome į 
draugo Rypkevičiaus mašiną ir 
leidomės į namu? Westem bul
varu, bet mašinai matyt, buvo 
sunku persiskirti su linksmu ir

Vienintelis jo noras 
būtinai įsigyti medi 

ne koją

Pirmas bandymas su kriti
kiais n esekm ingas.

Musų draugą Lcchavičių siv 
siradonic taip vadinamoj 
“Hospital No. 10”. Pamatęs 
mus labai nusidžiaugė seneliu 
ir ėmė pasakoti, kaip jisai 
jaučiasi sveikas ir tvirtas, tik 
tie nemiėlaširdingi gydytojai 
dar nepavelija jam iš lovos iš
lipti. O jam atrodo, kad jau 
jis galėtų pavaikščioti ir apsi
imti ir kokį nors darbą atlikti 
Patėmiję vieną akį pajuodusią 
ir didelį randą ant antakio 
paklausiau, ar kas sumušė?

‘‘O! ne. čia su mumis labai 
gražiai apsieina, valgyti duo
da 3 kartus per dieną ir val
gis labai geras.” Bet sakę; 
“■kada mus čia atvežė, tai aš 
išlipęs iš buso norėjau eiti, bet 
kriukis paslydo, ir puoliau 
ant veido. Sumušiau akinius 
ir perskėliau antakį,
drtbar neskauda ir jaučiuosi 
gana sveikas. Žinai, Rypkevi- 
čiau! dabar mano Visa rūpes
tis ta, kad įsigyti medinę ko
ją. Nauja kainuoja apie $150, 
bet man čia sakė, kad senų 
galėsiu gauti už apie $60. Aš 
nieko daugiau nenoriu, tiktai 
kojos. Nežinau, kaip aš ją gau 
siu, bet aš turiu

“Tai bus

Aplankius A. lcchavičių Oak 
Foresl prieglaudos ligoninėje.

Švenčiant Naujus Metus su
manėme atlankyti savo seną 
draugą, A. Lcchavičių, kuris 
randasi Oak Forest ligoninė
je, 10 wardc.

Oak Forest vieta labai graži, 
medžiais apaugusi. Namų ir 
visokių namelių pribudavota, 
ir visuose matyti slankioja gy
vi šešėliai, tai yra seneliai, 
kurie jau neteko vilties užsi
dirbti sau pragyvenimą. Pa
tarnautojai irgi yra iš tų pa
čių senelių, kurie dar nors 
kiek gali gerinus pavaikščio
ti. Vieni iš jų pasitinka laiv 
kytojus ir nurodo kur eiti, kiti 
verda valgyti ir nešioja ligo
niams, kiti kloja lovas. Atro
do, kad randiesi kokiame tai 
keistame pasaulyje, kur gyvi 
nabašnihkai gyvena, nes tie 
seneliai daugumoje išblyškę, 
suvargę, matai, kad gyveni
mas atėmė iš jų viską, tik pa
liko dar truputį gyvybes.

bet jau

Kada įteikiau 
tus per draugo

38-TAS METINIS VAKARAS IR 
LIETUVIŠKAS JUOKU VODEVILIUS 

Rengia Teisybės Mylėtojų Draugystė 
Subatoj, Sausio-Jan. 5-tą d., 1935 m. 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted Street, Chicago, III.
Pradžia 6:30 vai. vakaro. Įžanga 35 Centai

Programą išpildys L. V. DAINOS CHORO GRUPĖ 
po vadovyste Juozo Saurio.

Vodevilius susideda iš dainų, juokų, šokių ir muzikališkų 
gabalėlių. Po programo šokiai prie Chicagos Lietuvių 

Darbininkų Orkestros.
Kviečia Visus KOMITETAS.

gauti.” 
kojai“ 
jam prisiųs- 
Maųrico iš

Unionvillc, Mich., $5.00, tai net 
jo akutės pasidarė linksmes
nės.

Parodė prisiųstą Kalėdų at
virutę su parašu “P. švelnis ir 
3ob Badžius”. Irgi radęs įdė
tus $’2.00. Tai sako: ‘‘bus ko
jai”.

Iš tikro, graudu darosi gir
dint senelį netekusį vilties pa
sigerėti pasauliu ir nusitarusį 
užbaigti savo amžį tarpe tų 
vaikščiojančių šešėlių su vie
nutėliu noru įsigyti medinę 
koją. Apdovanojau cigarais. 
J. Bačiimas cigaretais. Taip ii 
atsiskyreme pasižadėdami at- 
ankyti dažniau. ^įpant per 
cambarį pateinijome vieną iš 
gulinčių žiūrint į mus su šyp
sena. Atrodė, kad jo veidas 
<ur tai matytas. Priėjus pa- 
dausiau, kas jis per vienas? 
Pasirodė, kad irgi toks pat ne- 
aimingas senelis, gyvenęs 

18 gatvės apielinkeje, J. Kon
čius. Jau 6 mėnesiai kaip ten 
guli su nuplauta koja.

Išėjus iš ligonines ir parvy- 
kus namo man vis tebeskamba 
ausyse Lechavičiaus žodžiai: 
“Aš turiu gauti medinę koją.” 

—T. Rypkevičia.

SUPREME MEAT 
MARKEfCO

Iš Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Kliubo
Kliubas gerai gyvuoja

3232 S. MORGAN ST.-^161 ARCHER AVĖ
RAUDONAS FRONTAS

LAMB STEW ar VEAL STEW
svaras ............................

VEAL CHAPSAI ar PORE
CHAPSAI svaras

ŠVIEŽIOS ŽUVIES
svaras

121

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviškos 

Degtinės

NATHAN KANTER

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0893

apie

NAUJIENOS, Chicago, III.
' "■...............  -i"

birželio 13-tą d Tikrenybėj, 
-urėjo būti: Keistučio metinis 
ilknikas įvyks $-tą d. birželfo 
L985 Leppos daiže, Justicc 
?ark, UI.

Nors ir aš klaidingai buvau 
n formuotas, visgi klaidą reikia 

atitaisyti.
Komisijos ir dar komisijos
Kliubui išaugus į tokį milži- 

lą, pasidarė pl.Mus veikimas, 
;odel reikia ir komisijų, kurios 
itlieka joms paskirtą darbą, 
iia paduodu komisijas ir kas 

jas įeina 1935 metams: 
Kontrolės komisija: J. Pui

da, Valukas, K. Budris, 
Vlargevičius ir J. Balnis.

Apšvietos Komisija: Dr. 
Dundulis, J. J. Bagdonas 
Sešėlgis,

Lietuvių Auditorijos 
ja: J. D. Behdokaitis, 
r Paliulis.

Biznio 
’<as, K. 
kas, L. 
shas.

Knygių peržiūrėjimo komisi
ja: J. Eringis, Helen Chapiutč 
r Bernice Rudgalvaitė.

Kliubo gydytojas: Dr. T. Dun- 
lulis ir kliubo teisių patarėjas, 
įdvokatas J. T. Zuris.

Metinis susirinkimas
Nedėlioj, sausio 6-tą d. įvyks 

Keistučio Kliubo metinis susi
rinkimas, 4615 S. Mozart St. 
šitas susirinkimas yra svarbus 
tuo, kad galima svarstyti kon
stituciniai dalykai ir nustatyti 
abelną kliubo vairą ateičiai. 
Nors oficialis susirinkimo ati
darymo laikas yra 12:00 vai. 
dieną, bet finansų stalas pri
ims narių duokles jau nuo 10- 
tos vai. ryto.

Mano paskutinis žodis

Penktadienis, sausio 4, 1935

dėl tokio komunistų elgesio pa-ljo vardą komunistai panaudojo 1935 m. Chicągos Lietuvių Aud.ton- 
jOR svetainėje, 3133 S. Halsted St 
&uomi visi nariai yra kviečiami bū
tinai atsilankyli, nes turime svarbių 
reikalų svarstymai. Taip jau. kurio 
nariai esate pasilikę už pereitus me- 
t..s su mokesčiais, būtinai pasirūpin
kite apsimokėti, nes priešingai lik
site suspenduoti. P. K. sekr.

SLA. 134tos kuopos metinis susi
rinkimas atsibus penktadieni, sausio 
4 d. 8 vai. vakare McKinley Parko 
svet. Visos narės malonėkite atsi
lankyti skaitlingai, nes turime svar
biu reikalu aptarti, taipgi kurios 
esate užsilikę su mokesčiais malonė
kite užsimokėti, kad neliktumet su
spenduotos. A. Buchinskienė sekr.

sipiktinę, ir ne be pamato, nes.be jo žinios. Bet, jei p. Nar- 
elgesis tokių narių, kurie seka kis butų nekaltas 
komunistų tankiai neapgalvo- tylėtų, o viešai išeitų per apau
tais žygiais gali įvelti kliubą dą.—Dėde.
į tokią balą, iš kurios gal bul 
ir sunku bus išeiti... Visų da
lyvių bendroji nuomone tokia, 
kad šitai pragaištingai politi į

tai jis ne-

PRANEŠIMAI
kili butų padarytas galas. Net1, J'ietyvJy Ame*rjk®ie T.autįft-_ * *. . , . .* kas Kliubas laikys metini susinnki-

T. 
ir

Komisi-
Valukas

komisija:
Budria, S 

Klimavičia,

J. Makric- 
Baranaus- 
Wm. Bui-

šitas mano aprašymas yra 
mano paskutinis, nes nuo Nau- 
ų Metų užims ( korespondento 

vietą J. D. Be^dokaitis. Todėl 
atsiprašau kei^itiečių, kurie 
mano aprašimaįs gal nebuvo 
užganėdinti. Rodos, aš apraši- 
nėjau kliubo reikalus teisingai 
ir vengiau politiką ii’ kandžio- 
imu, bet, naturališkai, visų už

ganėdinti negalima, todėl nuta
riau į korespondentus nekan- 
didatuoti.i n ■ . ■ ■ i .' ’ ■

Taip jau tariu širdingą ačiū 
“Naujienų” Redakcijai ir Ad
ministracijai už talpinimą ma
no korespondencijų, pranešimų 
ir valdybos antrašų. Aš ne sa
vo ambicijai dirbau, bet kliu- 
bui. Todėl, varde valdybos ir 
visų keistutiečių dar sykį ačiū 
“Naujienoms” už viską ką ge
ro patarnavo Keistučio Kliubui.

Laimingų Naujų metų “Nau
jienoms” ir visiems keistutie- 
čiams-čms!

Jūsų, buvęs korespondentas 
ir dar busiantis sekretorius, 

Steponas Narkis.

Pasipiktinę dėl ko
munistų sauvaliavi
mo Keistučio Kliube

Jau nuo pat Keistučio Kliu
bo susitvėrimo 1911 m., buvo 
galima numatyti, kad jis turi 
gerą perspektyvą ateičiai. ’Todel, 
Chicagos lietuviai, o labiausiai 
brightonparkiečiai, masiniai 
stojo į kliubą ir jį rėmė visais 
galimais budais.

Nuo pat susitvėrimo, kliubas 
turėjo gerus vadus, o nuo va
dų daug priklauso ir pats kliu
bo gyvavimas. Ir ačiū tam 
kliubas šiandien turi
1,400 abiejų lyčių natrių ir apie 
$30,000 su viršum turto.

Yra ir konfliktą
, v * /s.

Žinoma, tarp tokio didelio 
skaičiaus narių atsiranda įvai
rių nuomonių skirtumas, čia 
randasi socialistų, komunistų, 
katalikų ir tautininkų.

Nors kliubo konstitucija ne
varžo nario religinių ar politL 
nių įsitikinimų, bet nežiūrint 
to atsiranda ir pas mus įvai
rių susikirtimų bėgančiais gy
venimo klausimais. Bet ačiū 
kliubo rimtesnių narių kompro
misams, dalykai visada būna 
rimtai išrišami ir kliubas ta
me nei kiek nenukenčia.

Atitaisau klaidą
Gruodžio 10 d. mano kores

pondencijoj buvo pažymėta, kąč 
kliubo metinis piknikas jvylu

ir S. Narkis, kuris yra pasi: 
rašęs po to šaukimu seimo 
stebisi kaip jo vardas papuo
lęs. Jis to visai nežinąs. Bu
vęs nuvažiavęs net j “Vilnį” 
ieškoti fco 1 Tiesos” numerio, 
bet neradęs. Sako, kad jam 
rodos, jog kas nors jam taisąs 
spąstus. Jei tikėti p. S. Nar- 
kiui, ką jis sako, tai išeina, kad

Kontestas grabo 
riaus vardo pa

keitimui
Kadangi yra pripažįstama, 

kad žodis “graborius” nėra lie
tuviškas ir netinka graboriaus 
profesijai pavadinti, tai grabo
rius J. J. Bagdonas, 2506 W 
63 str., paskelbė kontestą su
radimui tinkamiausio lietuviš
ko žodžio graboriaus profesijai 
pavadinti.

Bus duota $10 dovana tam, 
kurs pasiūlys tinkamiausią lie
tuvių kalboje žodį graboriaus 
profesiją pavadinti pagal se 
karnų kontesto taisyklių:

1. žodis ar žodžių kombinuo- 
te turi būti grynai lietuviški.

2. Turi būt parašytas įrody
mas, kad filologiškai (kalbos 
žvilgsniu) pasiūlytas pavadini
mas yra teisingas ir tinkamas. 
' 3. Pasiūlytas pavadinimas 
(žodis ar žodžių kombinuoto) 
turi gerai skambėti.

4. Pasiūlytas pavadinimas tu
ri teisingai nusakyti grabo
riaus profesiją, būtent grabo
riaus patarnavimą liūdnoj va
landoj. " <

5. Dovana bus priteista tam, 
kurs ne tik suras tinkamiausią 
vardą, bet ir geriausia išpildys 
visus kontesto reikalavimus.

6. Kontesto teisėjais yra Kr 
Jurgelionis ir A., Vaivada. Jų 
nuosprendis bus galutinas .

7. Visus raštus kontestui 
siųskite Kl. Jurgelioniui ir A.

ma penktadieni sausio 4 d. 1935 m. 
7:80 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai būtinai privalote ant šito su
sirinkimo atsilankyti, nes randas 
daug svarbių reikalų. Bus išduotas 
raportas Koni. Rengiamo Koncerto 
kuris atsibus sausio 6 d. ir Raportas 
Komisijos patikrinimo metinių kny
gų 1934 ir taipgi daugiaus raportų

S. Kunevičius raŠt.

Draugystė Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys metini su
rinkimą sausio 4 d. 1935 m.. 7:30 
vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3138 So. Halsted St. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes randas 
laug svarbių reikalų aptarti dėl 
draugijos labo. Valdyba.

Lietuviu Vakarinės žvaigždės Pa
šei po s Kliubo metinis susirinkimas 
ivyks pentkadieni sausio 4 d. 1935 
m., 8 vai. vak. G. Chemausko svet 
1900 So. Union Avė. Visi nariai ir 
narės malonėkite atsilankyti i šj 
svarbų susirinkimą, nes turime rtau; 
svarbių reikalų aptarti - Ateidami 
atsiveskite savo draugus ir drauges 
priraSyti prie Kliubo.

B. žolynas, sekr.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
metinis susirinkimas ivyks pentka
dieni, sausip 4, 1935 m., Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St 
7:80 vai. vakare. Visi kliubiečiai 
kviečiami būtinai dalyvauti metinia
me susirinkime. A. Kaulakis, rašt.

Si mano Daukanto Draugijos meti
nis susirinkimas ivyks sausio 6 d.,

Kruopiškių Progre*. Kliubo metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio 6 d. 1935 m. 10 vai. ryto Mor- 
ning Star Kliubo buveinėje, 1654 N. 
Damen Avė. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti, bus renkama Kliubo val
dyba 1935 m. taipgi turime keletą 
svarbiu tarimu aptarti.

V. čepulevičius rašt.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

vnicaao. m.
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P. CONRAD

PHOTOGRAFAS 
Atidarė nuosava mo* 
dernišką studija su 

Holiywood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Eė,lewood 5883-5840

Valdyba smerkia naudojimą 
kliubo vardo be autorizacijos

' '• ■ - ■'> U ■ '

Paskutinis 1934 metų Lietu
vių Keistučio Pašalpos Kliubo 
Valdybos posėdisvjvykQ pas tur
to raštininką p. W. šarką, 27 
d. gruodžio 8 v. vakare. Susirin
ko visi valdybos bei kontrolės 
komisijos nariai, Buvo perkra
tinėta 1984 metų darbai, kad 
viskas butų tinkamiausiai per 
duota 35 metams

Padaryta geras sumanymas 
ir naujiems metams, būtent, 
pasiūlyti 6 d. sausio susirin
kimui sumanymą, kad kliubas 
turėtų vajų prirašymui naujų 
narių į Kliubą. Išrinkta komi
sija pagaminimui tinkamo pla
no.

Nepraeita pro Šalį ir kores
pondencijos tilpusios “Naujieno
se” iš gruodžio 22 dienos, kur 
buvo nurodyta, kaip komunis
tai šauvališkai naudoja Keistu
čio Kliubą kotministinei pro-

— ■ - ■- , . J. M M A

Specialių Išpardavi
mų Mėnuo!

Sausio mėnesis yra specialiu išpar
davimų mėnuo. Kadangi šventės 
jau praėjo tai krautuvės dabar siū
lo pasilikusi nuo švenčių tavora pi
gesnėmis kainomis. , .

Midwest Stores krautuvės supla
navo labai speciali išpardavimą ši 
mėnesi, todėl, kad jos pradeda savo 
ketvirtų metų sukaktuvių apvaikš- 
čiojimą. Per visą ši mėnesi kas sa 
vaitė bus laikomi specialus išpardavi
mai ir taupios šeimininkės galės pa
sinaudoti proga ir sutaupai nema
žai ant groserių ir maisto produktų.

Laikas greit bėga. Net sunku re
alizuoti, kad jau prabėgo keturi me
tai kaijj Midwest Stores pradėjo sa
vo bizni. Ir per tuos keturius metus 
Midwest Stores krautuvių skaičius 
nuolat augo iki to, kad dabar Chi- 
cagoje jau yra virš tris šimtai tų 
krautuvių.

Skaitytoji 
kad per tttOo sa
vaitė tilpdavo Midwest Stores skel
bimas , šio laikraščio puslapiuose. 
Kiekviename tų skelbimų tilpdavo ap
rašymai apie spėrus maisto produk
tus ir groserius. Kostiumieriai ne 
tik, kad sutaupė ant savo pirkinių, 
bet jie taipgi buvę visuomet manda
giai ir maloniai pątamauti, nes kiek
vienas Midwest Stores savininkas 
yra patyręs savo bizni asmuo.

Kęturi metai atgal šie grosernin- 
kai suorganizavo kooperatyvą ir nuo
savus urmo sandelius. Tuo budu vi
sas maistas superkamas tiesiog iš ma
nufaktūrų it išdirbėjų vagonais. Ir 
nestebėtina, kad jie gali parduoti 
savo prekes už žemesne kainą.

šios dienos laikraščio laidoje jus 
rasite pirma šio mėnesio išpardavi
mo skelbimą. Dabokite šiuos išpar
davimus! Pasinaudokite nupiginto
mis kainomis! Pirkinėkite Midwest 
Stores! Apskelb.

be. abejo pastebėjo, 
keturius metus, kas sa-

SVARBUS
DALYKAS 

LIETUVIAMS

CLASSIFIED ADS

rų-Nusipirkit visokios 
sies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile.kokį taverną. 
Užeidami į taverną, rei
kalaukite Three Muska- 
tęers Straight Bourbon 
arba Brahdy.

»'.**. 1 f »

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi .Storų fikčerius dėl byle ku
rio biznio {skaitant svarstykles, re- 
gisterius ir iiee baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

; S. E. SO$THEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

PARSIDUODA Aludės barai 18 
pėdų ilgio, už žemą kainą. John’s 
Tavern. 670 W. 18 St..

THE THREE 
MUSKATEERS 

LIQUOR COMPANY
Incorporated
Lietuviška įstaiga

4641 S. Ashland Avė
Chicago, Illinois 

Reikalaujame pardavėjų. 
Klauskite Mr. Petkus.

(Adv.)

RESTAURANTO fikčeriai parsi
duoda labai nebrangiai. Atsišaukite 
2721 So. Halsted St, užpakalyj. .

For Rent
RENDON Storas su 4 kambariais. 

Biznis išdirbtas per daugeli metu. 
Tavern fikčeriai yra ant vietos, ga
lima vartoti. Renda pigi. Atsmauki
te 3341 So. Halsted St.

BRIGHTON Parke ant randos 8 
kambariai stoge, elektriką ir gazas. 
Nėra maudynės. Kaina $10 i mė
nesi, 4622 So. Sacramento Avė., 
savininkas gyvena 4065 Archer Avė.

Furnished Rooms
MOTERIS su 18tos metų vaikų 

ieško kambario Brighton Parke, ne
toli Kelly mokyklos, arba dalintųsi 
apšildomu flatu. Laf. 9832.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI Tavern pigiai su 
ar be namo. įsteigto per 82 metus. 
615 W. 16 St. Tel. CanaI 0894.

TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda, pilnai {rengtas, gerai įsteig
tas bizms. 50 vietų atsisėdimui. Ap
leidžiu miestą, 8813 W. 63 St

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

PARSIDUODA Alinė, biznis gerai 
išdirbtas, randasi geroje apielinkėje, 
parduosiu greitai.

6861 So, Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroje 
vietoje ant biznio gatvės, nauji pix- 
turiai. 1948 W. 51 St.

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtrtyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

TAVERN pardavimui, arti karų , 
linijos. Biznis įsteigtas 5 metus. 
Pigi renda. Man reikia cash.

5842-44 So. Kedzie Avė.

RESTAURANTAS ir Tavern par
davimui. Gera vieta dėl tinkamų 
žmonių. Arti marketo ir Centrai 
Cold Storage. 1457 S. Sangamon St.

BUčERNfi IR GROSERNfi par
siduoda geroj vietoj, visokiu tautu 
apgyventa. Turiu greitu laiku par
duoti. . Priežastis turiu kita biznį. 
Su geru pasiulinimu sutiksiu.

4185 W. 47th St. 
Lafayette 0780

MODERNIŠKAI įrengtas Tavern 
rsiduoda. Pigi kaina, gerai iš

dirbtas biznis.
2515 W. 59 St.

Night and Moming to keep 
them Clcan, Clear and Healthy

Wrlte for Free “Eye Care’*' 
or “Eye Beaųry” Book

Mwi»«C^WH-S.3B.O!»hSt,<W4o §

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė Brighton Parko apielinkėje su vė
liausios mados įrengimais. Priežas
tį patirsite ant vietos. Del infor
macijų pašaukite

nuo po pietų
■ ... . . .................. '

BUČERNfi ir grosernė su namu 
arba viena narna, mainysiu i aludės 
bizni arba ma 
Lietuvoje. 6001

namą arba i ūkę 
o. Carpenter St.




