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Lietuva stiprina kariuomene Klaipėdos pasieny
Vokiečiai reikalaus ple? 
biscito Klaipėdos krašte?
Lietuva prisipažysta koncentruojanti savo 
kariuomenę, bet tą patį daro ir Vokietija.

Vokietijos nacių apetitai didėja
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8 angliakasiai žuvo 
kasykloje, 50 pri- 

troško

KADA FELIKSAS 
VAITKUS SKRIS?

BERLYNAS, sausio 21. — ginklavimos klausimu, kad tik 
•Lituvos ministeris Berlyne, Dr. ją pritraukti prie rytų Locarno 
Jurgis šaulys pripažino, kad sutarties.
Lietuvos kariuomenė yra kon-[. Lenkija irgi vis dar nepaliau- 
centruojama palei Klaipėdos ja priešintis tai sutarčiai.
sieną, kaip apie tai buvo pra-I Anglai, kaip visuomet, yra 
nešę Vokietijos nacių laikraš- atsargus ir nenori dėtis prie 
čiai. Bet jis sako, kad tame naujų sąjungų kontinente..
didinime kariuomenės palei sie
ną nėra nieko nepaprasto, nes 
tą patį daro ir Vokietija. Dr. I
Šaulys sako:

GILBERTON, Pa., s. 21. — 
Mažiausia 8 angliakasiai liko 
užmušti ir apie 50 pritroško 
nuo nuodingų dujų eksplozijoj 
Philadelphia and Reading Coal 
and Iron Co. vietos kasykloj. 
Niekurie pritroškusiųjų 
kritiškoj padėty.

Skaičius žuvusių dar 
žymiai padidėti.

yra

gali

British Troops Dutch Marine*. Japonija bandysian 
ti susitarti su 

Chinija

“Mes pašaukėm atsarginius 
paprastiems trijų mėnesių pra
timams. Netenka stebėtis dė
lei to fakto, kad mes koncent
ruojame juos palei Klaipėdos; 
kraštą, o ne kur kitur Lietu
voj, žiahat, kad ir Vokietija 
padidino savo ginkluotas jėgas 
palei Vokietijos - Lietuvos sie
ną, ir kad į Tilžę liko atgaben
ta daug kulkosvaidžių. Lietuva 
nė nemano kelti kivirčių. 'Mu
sų žingsijįąį yra daromi eiline 
tvarka”.

Vokietijos propagandos mi
nisterija bando nuneigti žinias, 
kad rudmarškiniai yra kon
centruojami palei Lietuvos sie
ną. Bet tas rudmarškinių ir 
ginklų koncentravimas Tilžės 
apielinkėse buvo žinomas jau 
prieš kelis mėnesius.
Vokiečiai reikalaus plebiscito 

Klaipėdoj?
GENEVA, s. 21. — Padidėjęs 

nacių veikimas Austrijoj ir iš- 
naujo prasidėjęs Lietuvos puo
limas dėl Klaipėdos krašto, pa
tvirtina nuomonę, kad nacių 
laimėjimas Saar krašto plebisci
to labai atsilieps ir į kitus vo
kiečių apgyventus kraštus.

Vokietijos nacių akyplėšišku- 
mas vėl didėja ir manoma, kad 
Vokietija pareikalaus plebisci
to Austrijoj, Danzige ir Klai
pėdoj, nors tokis plebiscitas ir 
nėra numatytas esančiose su
tartyse.

Tautų sąjungos taryboje 
stiprėja įsitikinimas, kad dabar 
derybos su Vokietija pasidarys 
daug sunkesnės.

Francija ir Rusija dabar 
veikiausia dės visas pastangas 
pravesti rytų Locarno sutartį, 
kuri garantuotų sienų neliečia
mybė Pabaltijo kraštanjs ir 
vers Vokietiją ir Lenkiją tą 
sutartį pasirašyti. Jei tas ne
pavyks, tai manoma, kad jos 
padarys tarpusavę sutartį, prie 
kurios bandys pritraukti kitas 
valstybes, pradedant nuo čecho- 
slovakijos.

Manoma, kad Francija net 
padarys Vokietijai koncesijų

Pasak Anglijos užsienio rei
kalų ministerio pagelbininko, 
Anthony Eden, dabar Europos 
politikai vyriausia rūpinsis ke
turiais dalykais: Praplėtimu 
Italijos susitarimo su Francija; 
rytų Locaron sutartim; atgai
vinimu nusiginklavimo konfe
rencijos ; sugrąžinimu Vokie
tijos į tautų sąjungą.

Francijos numatyta visa eilė 
saugumo sutarčių randa vis di
desnio pritarimo. Jas remia 
dabar ne tik mažoji entente, 
bet taipjau išreiškė joms pri
tarimą ir Balkanų entente, j. 
kurią įeina Graikija, Rumuni
ja, Turkiją ir Jugoslavija.

Belgai kovoja vokiečių 
propagandą

BRIUSELIS, Belgijoj, š. 21. 
—Belgija pasiuntė stiprius žan
darų burius į Eupen ir Mal- 
medy kantonus, kurie areštavo 
daugelį nacių agitatorių, vedu
sių propagandą už tų dviejų 
kantonų sugrąžinimą Vokietijai.

Manoma, kad Belgija galbūt 
protestuos tiesioginiai Vokieti
jai ir kartu Vokietiją apskųs 
tautų sąjungai, v

Belgija susilaukė tų pačių 
nesmagumų, kokius turi ir Lie
tuva dėl Klaipėdos krašto, kur 
naciai kursto ir organizuoja 
gyventojus ginkluotam pasi
priešinimui Lietuvai. Tie du 
kantonai liko Belgijai priskirti 
po karo ir dabar, naciams lai
mėjus Saar plebiscitą, naciai 
pradėjo smarkią propagandą, 
kad ir tie du Belgijos kantonai 
butų sugrąžintrVokietijai. Visa 
propaganda yra diriguojama iš 
Vokietijos.

TOKIO, s. 21i — Nors Japo
nija ginklu’ puola Chiniją ir 
grobiasi jos žemes, bet ji kar
tu bandysianti su Chinija susi
artinti, kad išstumti iš Chini- 
jos amerikiečius ir anglus.

Chicagai ir apielinkei federą- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, gal biskį šilčiau; 
aptilsiąs pietvakarių vėjas.

(Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:- 
51.

šeši žmonės nutroš- 
ko nuo gaso dujų
NEW YORK, s. 21. — šeši 

vienos šeimynos žmonės, kurie 
sudarė tos šeimynos t^ris gent- 
kartes, nutroško nuo^gaso du
jų, kuriomis prisipildė'jų na
mas užgesus gasiniam vandens 
šildyto  j ui, kuris buvo paliktas 
virtuvėj degti per naktį. Ne
laimė įvyko Butler gatvėj, 
Brooklyne. Kai hurie šejihy- 
nos nariai, matyt, dar bandė 
gelbėtis ir atidaryti langus, bet 
jau buvo tiek pritroškę, kad 
sukrito ant grindų ir pasimirė.

,    A.,.;*......... .

NEW YORK, s. 21. —-Alie
jaus laivas Valverda užsidegė 
Porto Rišo apielibkėse ir šau
kiasi kitų laivų pagelbos. Dvi 
gelbėjimosi valtys jau išplaukė 
ir laivas nebegalės ilgai laiky
tis.

Anti-German propaganda being distributed in Saarbruacken.,
Saar kraštas, turtingas anglių kasyklomis, kuris sausio 13 d. plebiscite nutarė gryšti prie 
kietijos. 
jinę 1 
rinkiminiai susirinkimai ir skleidimas agitacinių lapelių.

Vo-
Balsavimą prižiūrėjo internacionalinė kariuomenė, kuri betgi nesimaišė į krašto vidu- 

tvarką ir kuri butų įsimaišiusi tik tada, jei butų kilę rimtų sumišimų. Apačioj — prieš-

Gal ir atsiras tokia 
kvaila milionierė

Albani-

mas atsisakė svars
tyti Mooney bylą

Patarė, kad jis dar sykį kreip
tųsi į valstijos teismus

Iš Bruno. Hauptman 
no bylos

, WASHINGTON, s. 21. —ša
lies augščiausias teismas atsi
sakė svarstyti Thomas J. Moo
ney bylą ir nesutiko leisti jam 
paduoti teismui habeas cor/ 
pus peticiją, kuri prašytų, kad 
augščiausias teismas paliuosuo- 
tų jį iš San Quentin kalėjimo, 
kuriame jis sėdi jau 17 metų, 
nuteistas pasiremiant melagin
gais liudijimais.

Savo atsakyme teismo pirmi
ninkas Hughes aštriai pasmer
kia Califomijos teismus, kad 
jie trukdo Mooney kovą už pa- 
liuosavimą. Bet kartu atmeta 
ir Mooney tvirtinimą, kad jis 
padaręs visus reikiamus žings
nius valstijos teismuose ir kad 
jis neturi .kur daugiau kreip
tis. Augščiausias teismas pa
taria Mooney paduoti tokią pat 
hąbeas carpus peticiją valsti
jos teismams ir tik jei ji bu
tų atmesta, tada kreiptis į au- 
gščiausįjį teismą.

Teisėjas Hughes pareiškia, 
kad distrikto prokuroro atsa
kymas į Mooney peticiją visai 
neatsako į Mooney padarytus 
rimtus užmetimus valstijos 
teismams. Taipgi pasmerkia 
ir valstijos teismus, kad jie ne
darė pastangų išklausyti' Moo
ney, kada pradėjo aiškėti, kad 
jis nuteistas pasiremiant me
lagingais liudijimais, v

FLEMINGTON, N. J., s. 21. 
— šiandie visa diena Bruno 
Hauptmanno-byloje buvo pra
leista liudijimams apie Haupt
manno finansinį stovį.

Buvo liudijimą, kad Haupt- 
manas mete savo darbą lygiai 
tą pačią dieną, kaip buvo su
mokėti $50,000 už Lindbergho 
kūdikio sugrąžinimą ir nuo to 
laiko niekad daugiau nedirbo.

Taipgi buvo paliudyta ,kad iš 
tų $50,000 išpirkimo pinigų 
Hauptmannas depozitavęs ban
kuose $44,000. Bet jei jis tiek 
pinigų depozitavo, tai kaip pas 
jį galėjo atsirasti dar apie $15,- 
000 Lindbergho pinigų?

$4,00X000,000 viešąją 
darbą bilius 

kongrese
Bilius palieka prezidentui 

linti pinigus savo nuožiūra
išda-

Palestinai trūksta 
darbininkų

WASHING(TON, s. 21. — 
Atstovų buto finansų komite
to pirmininkas James Bucha- 
nan šiandie įnešė kongrese ad
ministracijos bilių, kuris paski
ria $4,000,000,000 naudingiems 
viešiems darbams, kad tuo ko
vojus nedarbą ir suteikus dar
bą dar valdžios šelpiamiems 
bedarbiams.

Bilius nepaskirsto pinigų, bet 
palieka tą darbą prezidentui, 
palikdamas jam taip sunaudoti 
pinigus, kaip matys geriausia, 
kad jie atneštų kuodidžiausios 
naudos.

VIENNA, s. 21.
jos karalius Zog nori apsivesti. 
Bet jis norėtų apsivesti su ame
rikiete. Ir tai norėtų gauti ne 
tik gražių merginų, bet ir to
kių, .kurjbs metines pajamos 
siekia mažiausia $1,000,000,000. 
O kadangi dabar tik amerikie
čiai yra turtingi ir kadangi 
amerikietės yra tiek kvailos, 
kad vaikytis titulus ir už juos 
mokėti milionus, tai ir jis ti- 
kiti, kad gal ir jam, kaip ka
raliui, pasiseks nutverti ame
rikietę bilioriierę.

Pilsudskį serga
BERLYNAS, s. 21. — Iš Len

kijos militarinių ratelių vėl pa
ėjo gandai, kad Lenkijos dik
tatorius Juozas Pilsudskis sun
kiai serga. Bet tiems gandams 
nelabai norima tikėti, nes prieš 
Kalėdas jis buvo susirgęs plau
čių uždegimu, tečiaus šiemet 
jis jau matėsi su daugeliu po
litiku. O jis priėminėja sve
čius tik tada, kada jaučiasi vi
sai sveikas.

Nuplakę 3 jaunu®- 
liūs

WILMINGTON, s. 20. —Tei
sėjas pritaikė senus Delawąre 
įstatymus ir įsakė nuplakti tris 
jaunuolius, kurie sumušė ir api
plėšė fartnerį/Be to kiekvienas 
jų liko nuteistas 8 metams ka- 
lėjiman

y V 'Ji ‘ ■1 • ;

JERUZOLIMAS, s. 21.—žy- 
dų žinių agentūra skelbia, kad 
Palestinai šiuo laiku yra rei
kalinga tūkstančiai naujų dar
bininkų ir kad dėl ei stokos dar
bininkų ūkis ir industrija 'per-' 
gyvena krizj. *

Tečiaus Anglija yra uždariu
si immigraciją į Palestiną ir 
daugiau atėjūnų nebeįsileidžia.

7 žuvo dirbtuvei sugriuvus 
'

HONKpNG, Chinijoj, s. 21. 
— Sugriuvus naujai valdžios 
amunicijos dirbtuvei ties Can- 
ton, manoma, kad apie 200 
žmonių liko palaidoti jos griu
vėsiuose. Yra tikrai žinoma, 
kad 7 žmonės žuvo ir kad dau
gelis kitų liko sunkiai sužeisti, 
neskaitant virš šimto žmonių 
lengvai sužystų.

KETCHIKAN, Alaskoj, s. 21. 
— Del gerų laikų Alaską apny* 
ko vilkai. Mat vilkų medžioto
ją! gavo darbus kitur ir jų me
džioklė nebeužsiima, tad ir pri
viso daug vilkų, kurie daro di
delės Žalos.

Prezidentas kalbės 
visai šaliai sausio 

30 dieną

Istorine rokiškiečiams 
byla

WASHINGTON, s. 21. — 
Prezidentas Rooseveftas kalbės 
per radio visai šaliai savo 53 
metų gimtadieny sausio 80 d., 
kad padekuoti visiems dalyvau
jantiems tą dieną ruošiamuose 
jo gimtadienį paminėti paren
gimuose; kurių visas pelnas 
yra skiriamas sukėlimui didelio 
fondo kovai su vaikų paraly
žium.

H0LLYW00D, Cal., s. 21.— 
Kaip manoma, iš nusiminimo 
dėl vyro mirties, Mrs. Reh, 58 
m., nusižudė apvyniodama gal
vą kerosine išmirkytu skudu
ru ir paskui jį uždegdama.

— ................ ..... . . n

•

CHICAGO. — Chicagietis 
Arthųr Walk ,17 m., 2515 W 
St., prigėrė Cedar ežere, netoli 
Crown Point, Ind., įlužus le
dui besįčiuožinėjant.

ilSSi

ROKIŠKIS.— Rokiškio prel. 
Labanausko iškeltose dviejose 
bylose kaltinomoji pusė stato 
apie 100 liudytojų. Byla žmo
nės labai domisi.

Išskerdė 107 žmones
PARYžžIUS, s. 21.— Klaju 

nų gentys išskerdė 107 žmones 
Francijos ‘Samoli žemėj, Afri
koj. Tarp žuvusių yra ir 17 
tenbuvių policistų.

BALEICH, N. C., s. 21. — 
Trys žmonės liko užmušti tre
kui užgavus pasažierinj auto
mobilių.

RYMAS, s. 21. — Buvusio 
Ispanijos karaliaus Alfonso su
pus Don Jaime kovo 4 d. ap
sives su Emanuela de Dampier- 
re, kilusia iš amerikiečių.

Daugelis teiraujasi, kada į- 
vyks Felikso Vaitkaus skridi
mas per okeaną, šitam klausi
mui išspręsti ALTASS valdyba 
netrukus turės pfp i kalbėjimą 
su lakunu.

Skridimo laiko nustatymas 
priklausys daugiausai nuo to, 
kaip anksti šiemet išnyks “LE
DO DARYMOSI SĄLYGOS” 
(ICING CONDITIONS) atmos
feroje ties šiauriniu ACantiku.

Ledas yra pavojingiausias la
kūnų priešas.

Ore visuomet yra drėgmės, 
o ties okeanu ypatingai. Kada 
papučia per drėgną orą šaltas 
vėjas, tai darosi sniegus arba 
ledas. Lėktuvui patekus i to
kio šalto vėjo srovę, ima apšal
ti jo sparnai, o kartais net ir 
propelleris. Kai susirenka daug 
ledo ant priešakinių spanfu 
kraštų, tai sparnai persikreipki 
ir lėktuvas nebegali išsilaikyti 
ore.

Buvo bandoma vartoti viso
kios priemonės tam pavojui pa
šalinti, bet iki šiol tikros prie
monės dar nesurasta, štai dėl- 
ko skridimai per šiaurinius van
denynus žiemą nebūna vykina- 
mr^tt^HVnjtngos fte aud
ros ties vandenio paviršium ir 
ne šalčiai patys savaime, bet 
šalti vėjai, kurie ateina iš žie
mių ir, pūsdami per drėgną orą 
yies okeanu ‘„sudaro tą, \ as 
aviacijoje yra vadinama “icing 
conditions”.

“Didįjį Ratą”, t. y. tą oro 
liniją ties šiaurės Atlantiku, 
kuri yra trumpiausias kelias 
tarpe šiaurinės Amerikos ir 
Europos krantų, tie šalti, ledą 
darantieji vėjai pradeda pasiek
ti apie pabaigą vasaros—kar
tais ankščiau, kartais vėliau. 
Per žiemą jie eina gana toli ir 
už tos linijos. Paškui į pava
sarį šaltieji vėjai traukiasi at
gal j žiemius. Dažnai gegužės 
mėnesį jau jie “Didžiojo Rato” 
nebesiekia. Tuomet skridimas 
per šiaurinį Atlantiką pasida
ro saugus. Bet metai metams 
nelygu.

Antra, nors mažesnės vertės, 
bet vistiek gana svarbi • sąlyga 
tai—ŠVIESA. Juo ilgesnė die
na ir trumpesnė naktis, tuo 
mažiau nuovargio lakūnui. Be 
to, lakunnui būna didelė pagel- 
ba mėnesiena; taigi, pasiren
kant laiką skridimui, yra pra
vartu jį taikyti, kada bus pil
nas mėnulis. Jeigu lekia du žmo
nės, kuriuodu vienas antrą ga
li pavaduoti, tai šita aplinkybė 
reiškia ne tiek daug. Bet kuo
met vienas asmuo turi be pa- 
silsio per kokias 30 valandų 
valdyti lėktuvą, tėmyti daugybę 
instrumentų ir žiūrėti, kad ne- 
nųkrypus nuo kelio, tai yra 
svarbi kiekviena aplinkybė, kuri 
palengvina arba apsunkina jo 
uždavinį.

Leit. F. Vaitkus visus šituos 
dalykus tyrinėja ir už keleto 
denų ALTASS valdyba išgirs 
jo nuomonę. Taigi, gal būt, 
jau. apie pabaigą šios savaitės 
skridimo laikas galės hut pa- > 
skelbtas.

FAIRFAX, Va., s. 21. —Phi
lip Wise liko suimtas už sude-

UNION, S. C., s. 21. — Pen- / 
ki žmųnės liko užmušti, tavo- 

ginimą savo žmonos ir dviejų riniam traukiniui užgavus jų 
dukterų, padegant savo naęną. automoBilių. \
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1933—1934 mokslo metų stud. medikų “ĄŽUOLO” korporaci
jos valdyba (iš kaires j dešinę, sėdi): E. Klybaitė knygininke, 
V. Kuraitis pirmininkas, J. Gudaitis sekretorius, (stovi#: Biru

tė Kėkštaitė iždin., N. Indrašius vice-pirmininkas.

ŠTO PADANGES
R A' uždarbio dalį atitrauk-

‘ ti švietimo reikalams.
štai kodėl yra reikalinga Vi

suomeninė parama tinknmes- 
niam išvystymui švietimo tar-

o Krašto Dar- ' pe darbininl<ų» ‘ Pereitų* mett> | 
žiemą Kultūros Kliubhs bdvobininkų ir Amatnin t. - , J. . . .

ky Susivienijimo Kul.
turos Khubo valdybos trvo
atsisailkimas Į Ame- darbininkai: Didoka dftlis lan- 
tikos lietuvius bei kytojų nemokėjo nei skai’ty- 
laikraščius švietimo ti, nei rašyti. Kursai jiems at- 
reikalu < ne^ lal)ai dftug naudos..

nius kursus, kuriuos lankė apie 
trys šimtai įvairaus amžiaus

Atsišaukimas Svarbiu Reikalu
Dr. A. L.« Graičunui,

Chicago, III.
Didžiai Gerbiamas p. Daktare:

Pažinodami Tamstą, kaip uo
lų sąžines laisvės kovotoją ir 
lietuvių išeivijos veikėją, gy
venantį demokratinėj valsty
bėj,\ norime supažindinti Tam
stą su jaunųjų medikų organi
zacija veikiančia Nepriklauso
moj Lietuvoj, ši organizacija 
yra Vytauto Didžiojo Univer
siteto studentų medikų “Ąžuo
lo” korporacija, įsisteigusi 1982 
m. gegužės mėn. 21 d.

“Ąžuolo” korporacijos tiks
las yra šis: stiprinti korporan- 
tų tarpe draugiškumo ir soli
darumo jausmus, remti korpo- 
rantus morališkai bei materia
liškai, pratinti korporarttus 
kritiškai tirti bei vertinti me
dicinos mokslų pažangos pada
rinius ir skatinti juos moks
liškai spręsti įvairius medici
nos mokslų klausinius. Ugdy
ti korporantuose mediko visuo
menininko jausmus, kilniais 
humaniškumo; demokratišku
mu, tautiškumo bei sąžinės 
laisvės principais;

Korp. užsibrėždama minėtus 
tikslus pasiėmė sau ideologijos 
pagrindu musų tautos didvyrį 
Dr. Vincą Kudirką, kurio hu
maniškumas ir tėvynės meile 
yra kiekvienam lietuviui gydy
tojui siektinas idealas. Korp. 
sukis yra jo himno žodžiai — 
“Ir šviesa ir tiesa mus žings
nius telydi.” šiais žodžiais va- 
duodamiesi ir atmindami, kad 
visos musų žinios, visas dar
bas, turi būti teikiami mus iš
auklėjusiam ir dabar užmirš
tam ir vargstančiam kaimui, 
ta kryptimi ir dirbame. Musų 
universitete studentų tarpe 
Įsivyravusiam paviršutinišku
mui, špagų, blizgučių ir jėgos 

^garbinimui mes nepritariam ir 
stengiamės daugiau dėmesio 
kreipti į lavinimąsį kultūrine 
bei intelektualine prasme. Už 
tai didelio pasisekimo tušty
bes mėgstančių tarpe mes ne
turime. Kudirkos idealai šian
dien pamiršti. Bet mes nenu
simename.

Norėdami Tamstą, gerb. 
Daktare, daugiau supažindinti 
su korp. veikimu siunčiame 
mus liečiančius raštus: “L 
Ūkininko” “Sveikatos” skyrių, 
kurį redaguoja korporantai. 
dvisavaitinį “Pasaulėžiūra ir 
Gyvenimas” laikraštį, kuris 
taipgi leidžiamas korporantų 
pajėgomis; kitus laikraščius 
ir praeitų metų korporacijos 
valdybos fotografiją: Narių tu
rime 25.

Mes esame jauni, pasiryžę 
dirbti, bet gyvenimas stato 
kliūtis: Viėna tokių* kliūčių, 
jrra dabar Lietuvoj atsiradusi 
iėndencija stengtis valstiečių 
vaikams apsunkinti stojimą 
gimnazijon ir augštojo mok
slo* baigimą.- Tuo budi! kūry
biniai, dvasiniai ir fiziniai svei- 
kiaušiai tautos daliai — kai 
m ui — užkertamas kelias vi
suomenės darbą dirbti. -Studi
juoti lengva tik miestiečių^ 
valdininkų vaikams. Finansi

niai nuskuręs kaimas, skolose 
ir varžytynėse nuskendęs ne- 

• besugeba savo vaikų aprūpin
ti.

Šiais metais medikams smar
kiai sumažino stipendijų skai- 

i čių ir pati stipendijos suma ta- 
į po sumažinta iki 50 lt. mėne
siui! Dalis ąžuoliečių atsidūrė 
sunkioj būklėj.

Ilgai svarstę, mes reikalo 
verčiami drįstame kreiptis į 
Tamstą, gerb. Daktare, ir nuo
širdžiai prašomo- paremti jau
nuosius medikus bent menku
tę, kas mėnuo prisiunčiama pa
šalpa. Ąžuoliečiai nepamirš 
Tamstos vardo ir patys tapę 
gydytojais tą pašalpą sunau
dos taip kaip Tamsta pagei
dausi, arba grąžins Tamstai, 
arba korporacijai, kuri vėl pa
dės prasistumti gyveniman ki
tiems.

Nuoširdžiai prašome, gerb. 
Daktare, paremti mus sunkiu’ 
momentu. Jei Tamsta vienas 
to* atlikti* nepajėgsi, gal atsi- 

; ras dar vienas lietuvis gydy
tojas, kuriam padedant šis pra
šymas nebebUš toks sunkus iš
pildyti. Jei ir tas nėra galima, 
tada mes pasitenkinsime gerb. 
Daktaro linkėjimais mums ir 
moraline parama, kurią Tam
sta gali suteikti parašydamas 
mums kokį referatą' ar straip
snį.

V. Kuraitis,
Stud. med. “Ąžuolo” 

korp. pirmininkas.
B. Kėkštai te, 

Sekretorius.
Atleiskit man, kad drįstu iš

tisai* patalpinti jūsų laišką, ra
šytą* į mane. Talpinu, pasiti
kėdamas, kad kur nors užkam
py Amerikos randasi pasiturin
tis lietuvis, kuriam šimtinė-ki- 
ta nepinigai, o jei tokio as
mens nesiras, tai tikrai ran
dasi šimtai lietuvių, kurie ga
li paaukoti dolerį-kitą “Ąžuo
lo” korporacijai.

Aukas meldžiu siųsti: “Ąžuo
las”, Medikų’ fakultetas, Kau
nas, Lithuania, arba

Dr. A. L. GraiČunas,
3310 So. Halsted’ St., 

Chicago; III.
Pinigai bus priimti ir vie

šai per laikraščių skiltis pa
kvituoti.

Broliai amerikiečiai ir visi 
iarbo draugai! Mes prašome 
jūsų padėti mums Klaipėdos 
{rašte įsigyti darbininkams 
knygyną-skaityklą. Po pasaulio 
brolžudingo karo ir sudrumsto 
laikotarpio musų darbininkai 
tebėra dar nesusipratę, tam
sus, neturi idealų. Dalis dar
bininkų' yra susidemoralizavu- 
si ir paskendusi girtavime.

Darbininkams yra reikalin
gas susipratimas, reikalinga 
apšvieta; Jiems reikia šviestis 
ir šviesti savo draugus. Tačiau 
švietimo darbas yra neįmano* 
mas be knygų bei laikraščių; 
Bet čia kaip tik ir susidaro 
kliūčių. Ekonominė krizė, kuri 
palietė visą pasaulį; neaplenkė 
nei Klaipėdos krašto. Tiesa, 
gal čia krizė nėra tiek aštri, 
kaip kitur, vienok .darbininkų 
uždarbiai, palyginus' su pragy
venimo brangumu, vis dhr te
bėra maži; Tokiu bildu darbi
ninkams yra sunku- nors ir ma-

Per 
kelis mėnesius jie pramoko 
tiek, kad dabar Jau gali liue
sai skaityti laikraščius* bei kny
gas; daugelis jų taip pat gali 
ir rašyti.

: šiais metais^ Kultūros Kliu* 
bas irgi yra pasiryžęs palai
kyti; suaugusiems^ skaitymo ir 
rašymo kursus, o moterims 
įsteigti rankdarbių mokykloj 
Amatninkams steigiatna spe
cialus kursai, kurie duos jiems 
galimybės pagilinti\ savo žino
jimą. "

Nuo lapkričio mėnesio* Dar
bininkų Salės patalpose Kultu** 
ros Kliubas atidarė darbinin
kams knygyną-skaityklą;. Kny
gynas atidarąs kiekvieną die* 
ną nuo 6 vali Vakaro1 ligi; lo
vai; Visoms Lietuvos laikraš* 
iki   i ■ į m,i

čiųj redakcijoms1 išsiuntinėta 
laiškai su prašymu siuntinėti 
djMai laikraščius. Šiandien kny
gynas jau gauna dykai daug 
laikraščių ir žurnalų.

Talį trumpai1 kalbant, tokia 
yra klaipėdiečių darbuotė dar
bininkų' švietimo srityje. Mes 
manome, kad ir amerikiečiai 
neatsisakys mus paremti. Tą 
paramą^ jie galėtų mums su
teikti siųsdami knygas, o re
dakcijos — dykai siuntinėda
mi savo laikraščius. Darbinin
kų Kultūros Kliubo adresas 
yra'tokie: Lifepojaus gatvė, Noi 
41, Klaipėda^ Lithuania;

Antradienis, saus. 22,, 19’35
-     —* ■   --------------------- ------------ ■' ■ ■■■; . -...............................r-.......... r. ■   

Taigi, broliai lietuviai ame
rikiečiai, turime vilties susi
laukti iš jūsų paramos: kny
gų ir laikraščių.

Prašome visų Amerikos laik
raščių įdėti šį musų atsišau
kimą. Busime labai dėkingi.

Darbininkų Kultūros Kliubo
Valdyba:
Pirmininkas, E. Mejeras,
Sekretorius, Ji LaUgžemis,
Kasininkas, Simaitis.
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Doub/eTėsted/Doub/edcfion!

Šame Prico Today as 44 tearsAqo 
25 ou neės for254

Full Pack ••• No Slack Fillin^
MILUONS OF rdu N bs’H AVĖ B E EN 

OSED ąY OUR GOYERHMENTM

' * 
Preferred millions

to mayonnaise..
Rinktinas 

s u p 1 a ktos* 
Švelnaus 
nuotd • 
nio K 
MiracleMlrhcle Whip 
mašinoje.

Physięai Therapj

GARSINKITE
NAUJIENOSE

Stop 
JĮtchiog 
i® Skin

Nebesirūpinkite- dėl 
> odos niežėjimo, Plat 

skanų, Išbėrimų,
- Dėmių'if kitų odos

erzinimų. - Gaukite bonkų Žemo 
Saugių ir patikėtinų priemonę 
niežėjimui, pašalinti. Lengvą var
toti visuomet. Visose aptiekose 
Sės. 00c, $1.00, 
Jj A 2 . + ! į' 4 Jį-. J — O * < -4 ■ W 1* * ' V .«:> / i Į.  žemo
r jH.stvir-j i i 11 ? r J S

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

Buy glbves with what 
it savęs

nDrr* rolfcalo- aMMtStt* Mf <V* 
daugiau anU gorę daatw 
Irotetv. .r4atertB« Tootb Paate. 
Hdella tUbM paretdnoda M 
Mo Ji ralo ir . apgauto 
tie B* to raute autauplati 

oi kuriuoe raUte anatufU- 
t plrittaaitM ar M kita

Phanaaca) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
...  > h .... ........ ...........................i  ■Mk>

LIETUVIAI
X »

LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos ?Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tek Victory 2848

Dr. Bertash
i 756 West 35th St.

Cėh of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30

Nerišliomis pagal sutarti.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomiš nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

LISTERINE
re/feves

« ■ • • ■ r A

SORE THROAT
Listeiine beveik, mome (aliai 
už triuši turinčias bendrumo 
tu paprastais šalčiais bakteri
jas! , Tas palengvina jūsų 
gerkit, kada bakterijos ją sn- 
skaudina.' Ir Listerine yra- 
taipjau labai veiksminga ne- 
pritėiditnt šalčio. Atširgui 
studijavimas' 102 žmonių, lai
ke 2*4; žlefnds mėnesių pa' 
rodi; kad tiė. klirit* platfna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tešitgo šalčiais. , . turijo % 
trUrripfeinlUS' iU lengvesnių j 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmaeal Co., St 
Louis. Mo.

Rechices COLDS

Phone Canal 6122

Di?. S; Biežis 
i gydytojas ir chirurgas 
1 2201 West 22nd Street 
t Valandoj n*10 1—3 ir 7—8 
Šeredomis ir nedėl.1-pagal sutartį 

Rez. 6631 S»: California Avenue 
; Telefonas Republic 7868

Dr; Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vakr Nedėlioj- pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosoect 1980

Tel. Boulevard 5914 Dienų Ir Naktį.' 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7* 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Di*. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL. . .
- t 'iri..... -

and> Mldtvife 
61W S. Albany 

Hemiock 9252

Patamujti? prte 
gimdymo nairniv 
se ar ligoninėse, 
duodu* massage 

, eleetrie treaV 
ment' ir magne- 
tie* blanketb irtV 

; Moterims irmers- 
“ gifaonrs patart-' 

ihai dovanai;

j

ADVOKATAI
JOSEPH f GRISU

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė. ■<

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6516 So. Rockttell St.

Tel. Republic 9723
..  .... i,,. —i ..,.ž. r—i .ju-A,, ■ „n  

Tel; Andovėt 1583
HubbatddBaker

O . ■

ADVOKATAI 
Kambarys-1555 

1 Nv La Sale St. 
CHICAGO 

a F ,
fflB SPEOAI.ISTA I

• -J— -• -4- '-L-ULd Ji k>-» *

DR. VAITOT, OPI.
LIETUVIS 

Optometriealljr Akių Specialištas. 
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos? skaudėjimo, 
svaiginto, akių apterpįirto, nervuotu- 
mo, skaudamų akiip karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toiirėgyštę. Priren
gia teisinai akinius'. Vfšuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra; parodančių mažiausias kini- 
dar; Speęiąl'3; atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus; KreiVėS akyp1 atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 V-. Ne- 
dėlidj riuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

mos* be akinių; Kainos pigiau 
■» kaip"' pirmiau;

4712 South Ashland' Avi 
Phone Boulevard 7589 

. ;-r- • v. v ' ■ , --------

LIETUVI?
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

IŠtaišo;
Ofisas ir Akinių.1 Dirbtuy®
756 West 35th Si..

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

Nedėlidniiš nuo 10 iki 12 VA1;< dien^

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Prjtfi lkb akinius dėl vi šokių jakiij

A.L.Davidonis, M.D.
4916's; Michiffan Avė.

Tel. Keiitvood 5107 
VALANDOS:

riuo 9 iki 11: valandai ryte 
nud 0’ ifci 8 valandai vakare. 

Apart' šventadienio^ ir ketvirtadienio. 
Į.. .... ..n ... ....... . ........ i,.. .. ......................

■ Dr. T: Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUS 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 V. v. Nedėlioj1 pagal sutartį

Tel; Ofice Wentworth 6830
! Rėz. Hydė Park 3395
Dr. Susanna Slakis
ea'S'KKtSst

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomii.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENT1ŠTAS X-RAY
4143 Archer aV., kamn. Rranciscoavv

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel; Virginia 0669

KITATALČ1V
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per* 85 

metUs kaipo* patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

Gydė staigias5 ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų: Pa*al oau* 
jausius metodus X-Ray ir kitokiua- 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
10S4 W>. 18tlf St„ netoli Morgan* St 

Valandos nuo 10—12 pietų* ir 
nuo 6 iki 7:80 vai, vakare.

Tel; Canal 8110
Rezidencijos tfelefonM: .

Hyde Park 6755 ar Central 7464
...j  - n.«,•

Phone Boulevard 7042

DR. C. K. KLIAUGA
*Dentistasu

. ,.7 Valąndps ji^ 9-ą\
2420 W. Marąuette Rd.
arti Wėstern Avė? Kemlock 7828

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 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Dentistaš
4645 So. Ashland Avė.

Į arti 47th Street ’ 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
■ * , 1 H ’ . ...t i a---------±--------------

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

_ .. ... ....jr

Dr; John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So#AfchUnd: Avė.
Kąmpas 18 St. Phone. Canal 0523 
Valandos nuo 9 :30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. NedėHoSrtė 
9:00 iki 12:00 Kalbąįne lietuviškai

' Dr. Pulsuckis
LE VAliT- 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Gatfleld Boul’d 

(Kamp*' Damen AVe.)1 
Tel. Hemlock 6699

Valandos: 1-4 db dietiį. 7-10 Vai. vAkl 
Rezidencija:

6412 > Soj Campbell Avė. 
Pi-OSTiect' 0469

.į..-., ■■■-,. — f ■ ■

Visi Telefonai: 
Yards 1741- 

1742
[ LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI’
| Ambulance Patarna- 

vimas Dienų - ir Nąk- 
r* tį. Moderniška Kop- 
II lyčia ir Vargonai 
. DYKAI!

f J. F. EUDEIKIS
L baidbtUyių Direkto- 
L rittš pbr 3(K Mėtų 
t 4635-07' S* Hfcmitagfr
Į Avbh'tie

Skyrius
I 4447 S. Fairfield Avė.

SimonMvSHas
ČRABORIUS ir> BALS'AMUOTOJAS 

Patarnavimas geras (ir nebrangus

718 W. 18th St.
' . TSL Monroa 8377

Kiti Lietuviai' Daktarai

Dr. Margeris
3325 Sb. Halsted St

Valandos*: nito 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BouleVard 8488

Dr. Charles Sega!
4729 Sb. Ashland Avė.

2 lubOB^ r • ? 
CHICAGO; ILt?A

OFISO VALANDOS: .
Nuo 10 iki 12 yaL ryto, nuo. 2 iki 4 
vai. po pietų-if nuo f iki 8:80 vai/ 
vakaro. Nerišliomis Ubo 10 iki 12- 
valandai dienų.*'

Phone MIDWAY 2880

Telefonas* Varde 0994•
Dr. Maurice Kanu

4631 South Abhlahd AVehUO' 
Ofiso valandos:

NUo 10 iki 12‘dienų. 2 iki 3 pb p’ettj
7 iki 8 vali Nedėl. ndo' 10 iki 12 

Rez« Telephone Plaza ,^400 
----------- ------------ i--------------- B-----

Ofiso Tėl; čalūmet 6893 
_Rez. Tęl. Dresel 9191- 
Dr. Av A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų; Vyriškų, Vaikų ir Vtaj 

chronišku ligų*
Ofisais 3102 So. Halsted St 

arti 81st Strtset.
Valandos; 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

dėliotais 1F šventadieniais* 10-ML2’

Laidojame ant lengvų išmokėjimą*

J.J.Bagdonas
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

250fr Wcst 63rd St. — 
10734' S; Mieliigan Avė.

N. RADIS Ch.

Tel. Ląfh'yettb 3573 
Jų Liulevičius

antaRSpetkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

cicero; ilk

Pathmauja' Clhica-' 
goję ir apielmkėje ——.Dideli i? gralF 

« koplyčia dykai
4092 ARCHER AV. 

.......... .. .................... « ■ i <

A.MASMSKK
GRAB0RIU8 

3307 Lituanica Ave^ 
Tel* Boulevard\4139-

Telefonas Yards 1138

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio 

TeW
Laidotuvių Lengvų 
Išmokėjimo Planą.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

.............................. . ............... . ........... ■«■■■ ............. .............. >l»l I II .1... t.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Pathmarja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o' mu

sų darbu busite- užganėdinti.
2314 W. 23rd 1?L, Chicago 

Tėl. Canal’ 2S15 arba 2616

1439 S. 49 Ct., Cicero, Dli 
Td. Cicaro 6927

ir

Graborius ir 
Balssttiuotojas-

„ Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. a Kaina prieinamu;
3319’ Litnanicai Avenuo 

CHICAGO. ILIV

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja ufr $25.00 ir augščiatv 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. TeL Canal 

CHICAGO; HiL. -
ai

Tėl. BnUtėVaYd 5203 it m
1327 So. 49th Ct

TeL Cicero 8724. Koplyčia dj



NAUJIENOS, Chicago, III

NAUJIENŲ” METINIS

CERTAS
SEKMADIENY

Accordion
48 Basu Akordionas

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ80 Basų Akordionas

120 Basų Akordionas 125.00 3133 SOUTH HALSTED STREET

Ant lengvų išmokėjimų

PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲJOS. F. SUDRIK. Ine
PROGRAME DALYVAUJA 2S0 ARTISTU

Sako, žmones suinteresuoti pro
jektu ir laukia darbo pradžioj

Chicagos Liet. Audi
torijos sienos buvo 
ilgai to nemačiusios

DUODAME PASKOLAS ant MORGIČIŲ 
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m.

“Vajasiškietis” pri
taria Zarasiškių klu 

bo organizavimui

Ruslika ir turldika i 
Moterims ąeredomii iki 7 v.

Antradienis, saus. 22, 1935

orgam- 
Zarasų 
laikais 

o ne iš

vyko į Draugijos vakarą tiesiai 
iš Springfield; jis ten buvo nu
vykęs irgi Draugijos reikalais 
— turėjo daug naujų narių eg
zaminuoti.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudfc dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

3417-21 So. Halšted St. 
TELEFONAI BOULEVARD 8167-4705

Koncertui užsibaigus—Unksmųs 
šokiai iki vidurnakčiui

Tai, sako, buvo skaitlingiausias 
vakaras Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje.

PROGRAMAI:
W C F L 970 K. lietuvių programas nedaliomis 1—2 vai. po piet.
W H F C 1420 K. ketvertais nuo 8 iki 8:4$ vai. vakare. Chicagos Lietuvių Symfonijos 

Orkestras
Stasys Rimkus, baritonas
Anelė Steponavičienė, soprano

Rimkus vykusiai su- 
porą dainelių. Viena

vakare jam skaitlinga 
teikė apsčiai aplodis-

Springfieldiečiai — irgi šeimos 
nariai

na apie Springfieldą, grįšim 
prie Chicagos. Atleis man skai
tytojai, kad čia įkergiau Spring- 
fieldo reikalą, bet kadangi 
cpringfieldiečiai irgi musų šei
mos nariai, tai verta buvo apie 
juos paminėti ir dar vien todėl, 
ka<j vienu ir tuo pačiu laiku 
abu nuotikiai įvyko.

Naujienų sausio 12 d. laidoj 
tilpo korespondencija, po kuria 
pasirašo “Salakiškis”. Jis iške
lia sumanymą sutverti Zarasiš
kių kliubą, kaip kad Joniškie
čiai, Kupiškėnai ir Kruopiškia* 
yra suorganizavę savo kliubus.

Tai sveikintinas sumanymas. 
Jei kitų apskričių lietuviai tu
ri savo kliubus, tai dėl ko mes 
Zarasiškiai turėtume atsilikti? 
Juk Zarasiškių apščiai randasi 
Suvienytose Valstijose, o ypač 
Chicagoj, bet be organizacijos 
mes vieni kitų nežinom, nors ir 
labai butume artimi pavapi j o-

Programinę dalį ati- 
Choras, vadovaujant 
Steponavičiui. Dar 
matosi, kad choro 

Steponavičius pra- 
užleistus dirvonus,

Sekinadienyj, sausio 20 d., 
i vyko milžiniškas Chicagos Lie
tuvių Draugijos vakaras, šitas 
Draugijos vakaras buvo skait
lingiausias publikos atžvilgiu 
už visus kitus vakarus Draugi
jos istorijoje. Chicagos Lietu
vių Auditorijos sienos senai bu
vo mačiusios tiek daug ir to
kios gražios lietuvių publikos.

šiame skaitlingame Draugi
jos vakare matės daug musų 
lietuvių profesionalų: adv. Gu- 
gis, dr. Strikolis, dr. Drauge
lis, dr. Kliauga, dr. Dundulis, 
dr. Šimkus, dr. Biežis, na, bai
giantis vakarui pribuvo ir dr. 
Montvidas. Dr. Montvidas at-

ir kai kurie ypatiškai alsikrei 
pė prie manęs, kada ir kur ta: 
musų užmanymas bus vykdo 
mas. —Vajasiškietis.

Kalbant apie dr. Montvido 
kelionę j Springfield, reikia pri
minti, kad šitame pačiame sek
madienyje Springfielde įvyko 
musų Chicagos Lietuvių Drau
gijos skaitlingas narių susirin
kimas. Old Fellows Temple sve
tainėje susirinko virš 200 mu
sų Draugijos narių, didžiuma 
jų jaunuoliai čiagįmiai — užsi
mokėjo mėnesines duokles, ap
svarstė vietinius savo narių 
reikalus. Dr. Montvidas sako, 
kad sekmadienį Springfield 
nariai mažiausia sumokėjo į 
Chicagos Lietuvių Draugiją 
mėnesinių duoklių tarpe 500— 
600 dolerių.

Musų atstovas černnuskas 
visą pusdienį dirbo sušilęs mo
kesčius priiminėdamas. Na, ga-

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
(Income shares). Galima padėti 
kiek nori mokėti. — (Optional).

Galima mokėti po 50c. j mėnesi

Atsišaukė tik vienas X. Saikus 
Naujienose aprašydamas Zara
sų krašto įspūdžius, kai lankė
si Lietuvoj.

Dabar, kai atsišaukė ir Sala
kiškis, tai žmonės pradėjo dau
giau įdomauti kalbamu reikalu,

49.00
99.00

SUTAUPYSIT PINIGU ;
Pirkdami Ceverykus Pas Mus :

m Musų krautuvėje visuomet ■ 
rasite didelį pasirinkimą " 

Jz'nEu spalvų, didumo, stylių irma- ' 
y) fįį teriolo.

Mes turime čeverykus vy- J 
rams, moterims ir vaikams.

r j Kaliošius užlaikome visokius H
1000 porų ėeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios '

UNIVERSAL SHOE STORE :
• ŽALESKI IR MARTIN, Savininkai
3337 SO. HALSTED STREET 5

FederalSavings
ANDLOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1079
JUSTIN MACKIEWIGH, Rašt

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <j| 
arti St. Louia A v. Tel. Kedzie 8902 w
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

pooL ’ Si' ,
pirtis ' ^S1

Tavo turtą* apsaugo
ta* per U. S. Opvern- 
ment |*talin>. tedera! 
Savin** *ud Loan 
Inaiirunce Corporation. 
Waxhln*ton, D. C. dvi 
kiekvieno a*men» Iki 
15,000.00.

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn
Birutės Choras
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
Aldona Malelo, šokėja^ c

Pranas Jakavičius, Operos dainininkas

nai. Kaip linksma kai netikėtai 
kada nors susitinki savo pažįs
tamą, gal buvusį draugą Lietu
voj. Rodos bent keliolikai me
tų atjaunu ji.

Norėtų apimti visą Novo- 
Aleksandrovską

Mano supratimu, jei 
zuot kliubą, tai iš viso 
apskričio, buvusio caro 
Novo-Aleksandrausko, 
kelių miestelių bei kaimų, kaip 
kad Salakiškis savo korespon
dencijoj pažymi. Jeigu mes ži
nome Zarasus bei Salaką, tai 
žinom? ir Uteną , bei Užpalius 
ar Dusetas. Pastarieji irgi bu
vę arba yra zarasiškiai.

Reikale Zarasiškių kliubo or
ganizavimo prieš kelius mėne
sius Naujienose tilpo mano ko
respondencija, kurioje išdėsčiau 
reikalingumą sutverti kliubą ir 
paprašiau, kad atsišauktų, ku
rie įdomauja mano sumanymu.

padėti $100,00 arba daugiau— 
$1.00, gauti knygelę ir kada

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekvieną doleri dividen
dą, pagal uždarbio. Pra- 

ggų eity išmokejom 5%.
Pirma Federal ir tvir

čiausia finansinė ištaigą.
Mums jokia depresija 

nekenkė ir nekenks. Nė
ra jokių iškaščių likti 
musų organizacijos nariu.

Pradėjo arti užleistus dirvonus
Dabar eisime prie Draugijos 

vakaro koncertinės dalies. Pro
gramą pildė “Birutė”, vadovau
jant jos mokytojui Jonui By- 
anskui. Bet apart “Birutės”, 
dar dalyvavo Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras ir solistas Stasys 
Rimkus, 
darė Vyrų 
mokytojui 
kolei kas 
mokytojas 
deda arti 
Su laiku Chicagos Lietuvių Vy
rų Choras bus “OK”, nors ir 
šiame 
publika 
męntų.

Stasys 
dainavo 
inteligentiška moteris, sėdėjusi 
laike programo sale manęs, dai
nininką Rimkų apibudino seka
mai: “Aš myliu Rimkaus dai
nas; ' jos man glaudžios prie 
širdies, bet aš jį daug geriau 
myliu girdėti dainuojant prie 
mirusio negu koncerte.” (Dai
nininkas Rimkus yra musų pro
fesionalia giesmininkas laidotu
vėse, pertat minėta moteriške 
ir davė čia paminėtą jo daina
vimo palyginimą).

Bet didžiuma didžiuojasi...
Apie musų “Birutės” chorą 

mažai kas galima, pasakyti, jo 
vardas pats už save daug ką 
pasako. Ji buvo šito Draugijos 
vakaro šimto nuošimčių pažiba 
savo puikiu dainavimu. “Biru
tė” išauklėjo daug gerų daini
ninkų, jais galima didžiuotis, 
kitiems chorams gali būt ir pa
vydas, kad neturi savo eilėse 
tokių, kaip Mrs. Gapšhis, Mrs. 
Gugis, Mrs. Biežis, Miss Tveri- 
jonas, Miss Micevicz, . Mrs. 
Voight (Staneliutė) ir kai ku
rių kitų. Pirmą syk man teko 
girdėti “Birutės” vyrų kvarte
tą — Kaminsko, Nekrosh, Stel- 
mok ir Balanda. Tai jaunų vy
rukų kvartetas, bet balsai išla
vinti, dainavimas daro visai 
gražų įspūdį publikoje.

“Birutė” davė publikai šiame- 
Draugijos Vakare gražų progra
mą. Toji publika iš šito vakaro 
išsinešė ilgai atmintinus įspū
džius — gražių dainų angeliš
kai skambančias meliodijas. Il
gai, ilgai skambės šio Draugijos 
vakaro dalyvių ausyse. t

Kalba, kurią jei nesuprato, 
tai jautė ‘

Na, o kas butų galima pasa
kyti apie p-ios Micevicz-Lulu 
Raben smuikavimą? Deja, aš 
smūikos kalbą nemoku tinka
mai suprasti, netiktai aš, bet ir 
šimtai mano bendrų smuikos 
kalbos mažai tesupranta. Bet 
mano jausmai nors dalinai ir 
kurti smuikos kalbai, jie man 
sakė, kad p-ia Micevicz su savo 
mitriai valdoma smuiką kalba 
į Chicagos Lietuvių Draugijos 
publiką tokiu nuoširdumu, to
kiu aiškumu, kad ir kurčia pub
lika p-ios Micevicz smuikos kal
bą tikrai suprato, o jeigu jau 
nesuprato, tai jautė, kad kalba 
švelniai ir meiliai j juos visus.

Bravo!
Skaitlinga Chicagos Lietuvių 

Draugijos vakaro publika gėrė
josi geru programų. Reikia ati
duoti kreditas p. Byanskui, “Bi
rutes” mokytojui, kuris mokė
jo tokį platų programą* j trum
pą laiką baigti, taipgi, kad pa
rinko tinkamą koncertui me-< 
džiagą, patenkino šito vakaro 
skaitlingą publiką. Bravo “Bi
rutė” ir tavo mokytojas, p. By- 
anskas! —Petras Bedalis.
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MORALINIS KOMUNISTŲ SILPNUMAS

Nepaprastai daug dėmesio publika atkreipė į dvie
jų jaunuolių debatus — socialisto Kęstučio Michelsono 
ir komunisto J. Ormano — įvykusius šio mėnesio 10 
dieną Brooklyne. Klausytojų buvo daugiau, negu galė
jo sutilpti į svetainę, nežiūrint to, kad buvo imama įžan
ga. Tuodu jaunuoliai ginčijosi klausimu, ar Rusijos ko
munistų valdžia išpildė savo prižadus, kuriuos komu
nistai buvo davę žmonėms prieš bolševikišką perversmą. 
Tema ir debatorių asmens pasirodė publikai įdomus.

Komunistas Ormanas laikė teigiamąją šalį, o socia
listas Michelsonas — neigiamąją. Juodu abu yra gimę 
Amerikoje ir Rusijos nėra matę, todėl suprantama, kad 
savo argumentus juodu galėjo remtį tiktai tuo, ką kiek
vienas jų buvo skaitęs laikraščiuose, žurnaluose arba 
knygose. Tame, žinoma, nėra nieko blogo, nes iš pati
kėtinų raštų galima apie svetimą kraštą patirti ne ma
žiau (kartais net daugiau), negu jame trumpam laikui 
atsilankius.

Taigi oponentai tuose debatuose išreiškė ne tiek 
savo asmenines nuomones, kiek nuomones tų srovių, ku
rias kiekvienas jų atstovavo.

Mums čia nėra reikalo nagrinėti vieno arba antro 
jų argumentus, pavartotus debatuose. Galima pažymė
ti tiktai tiek, kad net ir komunistai nedrįsta girtis savo 
atstovo “pergale” šiuose ginčuose. Matyt, jaunasis Or
manas pasirodė nekaip, Bet aiškiau, negu šis netikėtas 
komunistų spaudos “kuklumas”, liudija apie silpną jų 
poziciją tas faktas, kad komunistai svetainėje darė ob
strukciją ir kėlė-’ skandalą, kuomet kalbėjo jų idėjos 
priešas.

Ormano kalbos niekas netrukdė. O kalbant jauna
jam Michelsonui, komunistai tiek skandalino, kad net 
tris kartus jam teko pertraukti savo kalbą ir laukti, 
iki rėksniai nurims. Vieną kartą jisai šitaip laukė išti
sas penkias minutes!

šitoks triukšmavimas susirinkime, kuris tam ir bu
vo sušauktas, kad publika išgirstų skirtingas nuomo
nes, aiškiai liudija, kad komunistai nesijaučia turį jė
gų idėjiniais ginklais apginti savo poziciją. Nepasitikė
dami savo šalies argumentais, jie bandė laimėti ginčą 
fyzinėmis priemonėmis — riksmu ir triukšmo darymų. 
Prasti dalykai neva naujos idėjos apaštalams, kada jie 
yra priversti griebtis šitokių priemonių.

BELGUOS KEBLUMAI SU “NACIAIS”

Į nuostabiausi ir kartu pa* prasčiausį aprašymą, kokį aš čia paduodu, aš nei tikiuos nei prašau, kad bent kas patikėtų. Bučiau beprotis, jeigu reikalaučiau patikėti tuo, kam mano paties^ pajautimai yra priešingi. Vis dėlto aš nesu beprotis ir esu tikras, jog aš nesapnuoju. Rytoj aš mirsiu, todėl noriu pašalinti tą sunkią naštą iš savo sielos. Dabartinis mano tikslas paduoti žmonijai aiškiai ir trumpai eilę paprastų naminių įvykių. Svarba tų atsitikimų buvo tame, jog aš buvau baisiai išgąsdintas, kankintas ir net sunaikintas. Vis dėlto, aš nebandysiu išaiškint jų. Jie man mažai ką daugiau tereiškia, kaip baimę; daugumui jie atrodys mažiau baisus nei groteskai. Ateityje gal atsiras toks intelektas, kuris galės išaiškint mano fantazmą ir prirodyti, jog tai yra paprasti atsitikimai. Kitas intelektas, ra-
• i Jmesnis, logiškesnis ir ne taip greitai sujaudinamas, kaip mano, įrodytų, jog tos apysto- vos, apie kurias nuostaboje aš čia rašau, niekas daugiau nėra, kaip paprastas beširutu- liojimas labai naturališkų priežasčių bei įspūdžių.Iš pat mažens aš pasižymėjau savo paklusnumo bei žmoniškumo palinkimais. Mano Širdies minkštumas net tiek buvo aiškus, jog tas būdavo mano kompanijoms pasity- -čiojiųiui. Ypatingai aš mėgdavau gyvulius, todėl tėvai parūpindavo man visokių gyvulių, su kuriais ’ aš žaisdavau. Prie jų aš praleisdavau daugiausia laiko ir niekad nebūdavau itaipj linksmas, kaip šerdamas ir glostydamas juos. Beaugant ta mano ypatybė augo su‘manim, o man užaugus, aš turėdavau daugiausia malonumo iš do. Tięm, kurie gerbia ištikimumą ir prisirišimą šunies, /nereikia nei aiškint kiek malonumo iš to galima gauti. Patyrusioms apie menką draugiškumą ir paviršutinį ištikimumą net paties žmogaus, gyvulio ne- saumylingumas ir save pasiaukojimas mosis tiesiog į širdį.Aš ‘Vedžiau damas ir kad savo palinkimų po .paties,šališkumą link vulių, ji nepraleisdavo progos nepastorojusi maloniausios rų- šies iš jų. Mes turėjom paukščių, auksinių žuvukių, puikų šunį, triušių, mažą beždžionę ir, pagaliau,, katiną.Pastarasis (buvo, nepaprastai didelis ir puikus gyvulys, 'Visiškai juodas ir iki nepaprasto laipsnio ;gudl*ų8. Prisiminus apie jo inteligentiškumą, mano žmona, kuri širdyje buvo gan prietaringa, dažnai sakydavo, jog juodos katės esan eios raganos, 'prisidengusios kačių pavidalu. Aš primenu tą faktą ne todėl, kad ji butų buvus nuoširdi tame jos į- sitikinime, bet tik todėl, kad šiuo vypatiųgąi laiku .atsitiktii ųai tenka atsiminei apie tai. pPluto—tai buvo t katino vardas — buvo mano numylėtas žaislo draugas. Aš vienas te* šerdavau jį ir jis po visą na* mą sekiodavo mane. Einant į gatvę, suųku Rudavo sulak kyti jį nuo sekimo pankui mane. • ’Tokiu būdu ,«inusų draių(iš- kurnas /tęsėsi keletą 4»elų, o tuo laiku mano Visas temperamentas bei charakteris labai pasikeitė (gėda prisipa-

patirti tempe*smar-

Velniškas mane. AŠ- i

Ne tik Lietuva, bet ir Belgija turi keblumų su hit
lerininkais. Kaip Lietuva turi Klaipėdos kraštą, kuris 
buvo atskirtas nuo Vokietijos, taip Belgija turi du ne
dideliu buvusios vokiečių teritorijos sklypu, Eupen ir 
Malmedy. “Naciai” dabar tenai ėmė vestį agitaciją, kad 
Šituodu distriktai butų grąžinti Vokietijai.

Belgijos valdžia suėmė keletą tų agitatorių jr pasi
ryžo griežtai sudrausti hitleriškus nenuoramas. Nėra 
abejonės, kad ji su jais apsidirbs. Bet kol rudmarškįniai 
valdys Vokietiją, visiems jos kaimynams teks budėti.

dar jaunas bu- man linksma buvo, žmonoje aš radau sutaikomų su ma- T’atėmjjusi mano naminių gy-

VĖL MOONEY BYLA
|n.HW ( M* —

Vyriausias teismas AVashingtone nesutiko duoti 
leidimą Tom Mooney advokatams, kad jie įteiktų jam 
“habeas corpus” raštą. Tačiau jisai patarė jiems kreip
tis su tokiu raštu į valstijos teismus Californijoje. Prie 
Šitos progos, kaip praneša telegramos iš federalinės 
Sostinės, vyriausias teismas aštriai nupeikė Californijos 
teisingumo įstaigas, nedavusias galimumo pagarsėju
siam kaliniui apginti savo teises.

Tai pirmas kartas, kad aukščiausias krašto tribu
nolas pasmerkė Californjjos valstiją dėl jos elgesio ši
toje garsioje byloje. Reikia pastebėti, kad Mooney į gy
nėjai ne kartą prašė vyriausiojo -federalinio teismo; už
tarimo, bet jų prašymai visuomet .pasilikdavo be pasė
kų. Teismas, žinoma, turi gražų legsdį pasiaiškinimą. 
{Jisai sako,, kad advokatai turėję pirma “išsemti” visas 
galimas priemones valstijos teismuose. ,

po dienos, aš pasidariau gaižus, jautrus ir vis mažiau.'te- paisiau gerbti kitų jausmus, Aš pats nukentėdavau, pavartojęs neblaivaus ‘kalbą savo žmonai. Pagaliau, aš net mušti pradėjau savo žmoną, žinoma, mano numylėti gyvuliai jautė pasikeitusią nuotaiką. Aš ne tik apleidau juos, bet ir žiauriai elgdavaus su jais. Vis dėlto, Plutui aš pasilikau pakankamai <geras ir susilaikydavau nuo žiauraus elgimosi su juo, o visai nesigailėdavau žiauriai pasielgęs su triušiais, beždžione ir nei su šunim, jeigu atsitiktinai aiį besimeilindami jie pasipainiodavo po mano kojomis.Bet ta mano liga blogėjo —jog nėra kitos tokios ligos, kaip alkoholis! — ir, pagaliau, net Pluto, kuris jau bu? vo pasenęs ir, -žinoma, gaižus —net Pluto pradėjo pasekmes mario blogo ramento.Vieną naktį, kai aškiai nusigėręs grįžau namo iš vienos miesto lindynių, man pasirodė, jog katinas vengiu manęs. Aš pasigavau jį, nusi^ gandęs tokio mano žiaurumpį jis savo dantimis truputį įkąri do man į ranką, pašėlimas pagavovisai užmiršau kuo esąs. Ma no buvusi siela, atrodė, tuę- Jaus apleido kūną; smarkesne nei velniška piktadarystė, der gtinėje išauginta, pradėjo pųrtinti mano kūną. Išsiėmiau aš lenktinį peilį?iš žakieto ki- šeniaus, atsilenkiau, nusitveriau vargšą gyvulį už’ gerklėš ir tiksliai išrėžiau iš kaktos vieną jo akį! Aš raustu, aš kaistu, aš drebu berašydamas apie tokį ąavo prakeiktą nusižengimą. "*■$u rytu grįžo* &'mano prp- tas — rl ................_ndkties girtavimo garus jaučiau sentimentą baimės, pusiau atgailos už tą nupuolimą kuriame aš buvau kaltas; bet tai buvo silpnas; veidmainiškas jausmas ir mar no siela pasiliko tuo nepaliesta. Aš vėl pamečiau saiką Jr greitai vyne panėriau visą at* mintį to nusikaltimo. ’O tuo laiku katinas pamai žu sugijo. Tiesa, buvusios akies vieta biauriai atrodė^ bet katinui, matyt, jau nebeskaudėjo. Kaip ir -anksčiau; jis vaikščiodavo po visą na| mą,; bet, * ko ir galima tikėtis, baisiai išsigandęs tpabėgdayo, kai aš norėdavau prisiartiriti prie jo. Manyje dar buvo pa| silikę tiek daug senos širdies! jog iš pradžių aš galiodavau gyvulio, kuris taip aiškiai ša| •lindavos nuo mainęs. Bet netrukus Jas Jausmas buvo pakeistas piktumo jausmu. O pą tam mane apsėda, tartum ga* lutinai ir nebepataisomai per- blokšdama, iškrypimo dvasia. Filosofija nieko nesako apie tą dvasią. Vis dėlto aš nesti tiek tikras, kad mano sieU yra iškrypimo dvasia yra vie* nas iš primityviškų impulsų žmogaus širdies: viena, nedtl skiriama, pradine ypatybė ąį* sentimentas, kuris nulemia žmogaus įhOTakterį. Katras,gi nėra šinitą kartų, jautęs besit elgdamas biauriai ar kvailai be Jokios kitos priežastięsį 'kaip. ta, kad jis /žino, Jog tajp elgtis negalima? Argi-pas mus nėra ųuolatinio palinkimo. nws tas butų priešinga mii^i protui, ąulaužyji įstatymui vien tik todėl, kad mes juos gerai žinom? Sakau, tą iškrypimo dvasia apsėdo ir galujiu nai perbloškė mane. Tai bųf vo tas neišmatuojamas sielos

kai aš išmiegojau visus — aš pusiau

sauet-’įžefcti savo ypatybę — blogai elgtis be okio pateisinimo -*- tas troškimas verte, pagaliau ir privertė sužaloti visai ne kaltą gyvulį. Vieną rytą šaltakrau- , iškai aš užnėriau kilpą ant catino kukio ir pakoriau jį ant medžio šakos; pakoriau su ašaromis akyse ir su baisiai skaudančia širdimi; padoriau vien tik dėlto, kad aš žinojau, jog Jis mylėjo mane ir dėlto, kad aš žinojau, Jog jis niekuom nesipriešino man; lakoriau dėlto, kad aš žino- , au, jog tą darydamas aš pa- jildau nuodėmę — mirtiną nuodėmę, kuri nustums mano nemirtiną sielą, jei tas galima, žemiau Gailestingiausiu, Baisiausio Dievo pagalbos.Po papildymui to žiauraus darbo, tos ;pačios dienos naktį mane išbudino iš miego ug- lies pavęjaus riksmai. Mano lovos nuolaidos jau įliepsnojo. Visas mainas pleškėjo. Tik per didelį vargą mano žmona, tarnaitė ir aš pats ištrukome iš ugnies. Namas buvo visai sunaikintas. Mano visas žemiškas turtas buvo sunaikintas ir aš įpuoliau į amžiną desperaciją.Aš nesu ant tiek silpnas, kad norėčiau išaiškinti priežasčių ir pasekmių seklumą tarp nelaimių ir žiaurumų; Bet aš išdėstau eilę faktų 'ir nenoriu palikti jokios galimos spragos. Dieną po gaisro aš aplankiau griuvėsius. Visos sienos buvo sugriuvę, su viena išimtimi. Tąja išimtimi buvo tarpkambarinė siena, nelabai stora, buvusi beveik ties viduriu, prie kurios būdavo prišlietas pirmagalis mano lovos, tebebuvo ųesu- griuvus. Tinkas tos sienos, didžiumoje, išliko gaisro nesugadintas — aš tą faktą'išaiškinau tuo, kad ta siena buvo naujai ištinkuota. Prie tos sienos buvo susirinkę didelė minia ^mųnių ir memažas skaičius jų huosėkliaLir smalsiai, matyt, apžiūrinėjo ypatingą jos dalį. Mane sudomino žodžiai įkeista!” ‘■ypatinga!” jr kiti panašus išsireiškimai. Aš ^prisiartinau ir pamačiau tartum išgraviruota baltame paviršyje bareljefe didžiausio katino figūrą. Atvaizdas, ,iš tikro, buvo stebuklingai aku- ratiškas. Buvo ir virvė ant gyvulio kaklo.Iš pradžios, kai aš pamačiau tą šmėklą — aš negalėjau įsivaizduoti bent ką ma* lonesnįžiausia baimė -bei nuostaba; Bet, pagaliau, 'prdtas atėjo man į pagalbą. Aš -atsiminiau, jog katinas buvo pakartas darže greta namo. Gaisro >pu- judimę į tą. daržą tuojau pribėgo pilna, žnięnjų tur būt, buvo nupjovęs virvę nuo medžio ir įmetęs katjųą pro dtdarą langą J mano kambarį. Galimas daiktas, kad tas buvo padaryta prižadinjmūi manęs :iš miego. 'Kitų sienų puolimas buvo Jspaudęs mand žiaurumo atiką į naujo tirikd substanciją; Uiepsna paveikė ant kalkių, 'prie to ‘prisidėjo amoni ja :iŠ gyvulio lavono ir kartu ‘padarė tokį atvaizdui' kokį aš mačiau. iNors -tokiu budu aš skubiai išaiškinau savo protui, Jeigu ne sąžinei, ką itjk jšdeštytą nuostabų faktą, ‘vis .dėlto tas nepraėjo /nepalikęs gilaus .įspūdžio majio vaidentuvėje. Keletą mėnesių aš negalėjau atsikratyti 'katino faritazmo; o tuo 'laiku ;į mano dvasią grįžo pusiau sentimentas, > 'papašus, bet tikrenybėje nebuvo atgaila. AŠ dasileidžiau ligi to‘, jog pradėjau gailėtis gyvulio ir 4pradėjau žvalgytis po Jin* dyries, 'kurias aš dabar landydavau, kito tokios patirųšies ir panašios išvaizdos tkutlno, ‘kuris užimtų vietą buvusiojo.Vieną mdktį, /man • besėdint pusiau sustingusiam, viename iš bjauriausių '.urvų, .staiga mano dėųmsį patraukė (kažkoks landus .$a$itąs, ‘buvęs ant milžiniškos s,b*tinęs jdęgji-

nes ur romo, kuri buvo svar- liausis baldas Joje smuklėje. Keletą minučių man teko žiūrėti į viršų ,tos statįnės ir, kas mane daugiausia stebina, tai faktas, kad aš nespėjau pamatyti tą daiktą, kaip priė- , au ir paliečiau jį savo ranča. Tai-buvo Juodas katinas —ir labai didelis — nei kiek nemažesnis už Pluto ir visame abai panašus į jį, apart vielos išimties. Nei vienoje daly- , e ant Pluto nebuvo baltų plaukų; Šis gi katinas turėjo lidelį, baltą tašką, nors nelabai aiškiai apibrėžtą, bet beveik ant visos jo krutinės.Kai aš paliečiau, Jis -tuojau atsistojo, pradėjo parpti, trintis į mano Tanką ir atrodė pa- enįintas, kad aš jį patėmijau. Na, šis tai tau ir buvo tikrai toks gyvūnas, kokio aš ieškojau. Njeko nelaukęs, aš pasiūliau šeimininkui -pirkti jį; jet tas asmuo uesisaviuo jo—- niekad nebuvo jo malęs.Aš nepalioviau glostęs jį ir kai jau rengiausi eiti namo, kaitinąs pasirodė norįs sekti’ mane. Aš gi nesipriešinau tam ir beeidamas namo protarpiais pasilįnkdam'as paglosr čiąu jį. -Parėjus namo, jis tuojau priprato prie namų ir nano žmona urnai pamėgo jį.Iš savo pusės, aš greitai pradėjau neapkęsti jį. O aš visai ko kito tikėjaus; bet, jo aiški meile prie manęs — nežinau kodėl —kažkaip erzino mane. Tie erzinimai laipsniškai pąvirto į baisią neapykantą ir aš pradėjau šalintis nup jo. Vis dėlto, aš dar jaučiau bent kiek gėdos, o atmintis mano buvusio žiaurumo Sulaikydavo mane nuo fiziško užgavimo jo. Keletą savaičių aš susilaikiau nuo mušimo ar kitaip žiauraus elgimosi .su juo. ‘Bet laipsniškai— labai laipsniškai — aš pradėk

mane pagavo did

kas nors

labai laipsniškai jau žiūrėti į jį -su didžiausia neapykanta ir .patylom bėg^ davau tolyn pamatęs Jį, kaip nuo maro. j^abejonės, -kad >aš pradėjau neapkęsti jį dar ir dėl; to, kad ant -rytojaus po parsi- jvedimo, aš patėmijau, jog Jr ĮŠis katinas, kaip ir ;Phito, nedorojo vienos akies. *Lyg tyčia, ąnano žmona labiau mylėjo tą katiną už tai, kad jis buvo be vvienos akies; ji, mat, • tebeturėjo to žmoniškumo, ką aš i ja u esu sakęs, kuris .būdavo ^ypatingas mano palinkimas, JŠ kurio aš turėdavau tičk daug paprastų ir nekaltų marumų.Kai aš pradėjau 'visJlabiau 'ųeapkęsti katiųą, Jo prisiritinąs prie manęs dįidčjo. ‘Butų Ąunku išaiškinti Skaitytoj ui, kaip neatlaidžiai tas katinas .sekiojo paskui mane. Kada tįk (aš atsisegdavau, Jis Uuojaus Atsitūpdavo /po mano -kėde ar* ba užšokdavo ant mano kelių Jr taip šlykščiai -meilindavos prie manęs. Jeigu aš atstato^ davau vaikščioti, jis painioda- syos , l,ąyp ,mano kojų, kartais kuone ipave^dUĮnas mane arka įsikibęs savo aštriais nagais <į, mano rubus ir tokiu hudu užlupdavo ant mano krūtinės. Tada, nors aš labai

ųaįkųit jį, bet aš vis susilaikydavau, iš dalies atsimindamas jau padarytą nusikaltimą, o labiausia dėlto — tiesą prisipažinus — kad aš baisiai 
bijojau to -gyvulio.Toji mano baimė nebuvo kokia tai baimė fiziško sužalojimo mano asmeniui — o vis dėlto aš negaliu surasti kitokio išaiškinimo. Aš beveik gėdinuos prisipažinti — taip, net ir kaip jau esu kalėjime— beveik gėdinuos prisipažinti— jog toji baimė bei išgąstis, kurias tas gyvulys sukėlė manyje, buvo padidintos paprasčiausia šmėkla, kokią galima butų įsivaizduoti. Mano žmona daugiau nei kartą rodė man nepaprastą baltų plaukų tašką, .apie kurį aš jau sakiau, kas sudarė vienintelį skirtumą tarp Šio nežinomo gyvulio 'ir to, kurį aš nužudžiau. Skaitytojas atsimins, jog šis taškas, nors nemažas, iš pradžių buvo visai neaiškus; bet pamažu— beveik nepatėmijamais laipsniais, kuriuos mano protas ilgą laiką stengdavos atmesti kaipo svajones — pagaliau ‘tas taškas pasidarė turintis labai aiškius rubežius. Jis jau turėjo pavidalą, apie kurį prisimindamas aš drebu iš baimės, o iš to aš daugiausia 'neapkenčiau, bijodavau /ir bučiau sunaikinęs tą siaubūną, jeigu 
bučiau išdrįsęs. Sakau, dabar jau -buvo pavidalas ’biajirių— baisiausio daikto —dcartuiiių! —ak, tai liūdna ir baisi mašina Baimės, Nusikaltimų, Kančių ir Mirties.Todėl, iš tikro, aš jau buvau nelaimingesnis už visas žmogaus nelaimes. Ir toks nuožmus žvėris — kurio bendrą iš neapykantos aš buvau sunaikinęs —- nuožmus žvėris nulėmė man-—man, žmogui, Aukščiausiojo Dievo pavidale — tiek neiškenčiamo vargo, pc- ja, aš /nebežinojau poilsio malonių -nei dieną, nei naktį! Dieną tas sutvėrimas nei minutę nepalikdavo manęs vie?^ po; o nąktį kas valandą pabusdavau >iš baisiausių sapnų ir surasdavau, jog jo Giliąs kvapas tebebuvo ant mano veido, ,0 jo neišpasakytas sunkumas — aiškiausias slogutis, kurio aš nepajėgiau nusikratyti — amžinai spaudė mano 
širdį!Akivaizdoje visų tų kančių, iįe maži likučiai viso mano gero, kurie dar buvo pasilikę manyje, galutinai apleido ma- ųe. /Bjaurios mintys beliko vieniniėlės mano ^paslaptys — tamsiausios ir blogiausios mintys. Aš įpuoliau į neapy- kaiitos ūpą ir pradėjau neapkęsti visų daiktų, visos žmonijos; o tuo tarpu mano žmona, deja, pasirodė kantri jr ųeišmėtinėjanti ^kankinė nuo tų piano staigių, dažnai pasikartojančių ir nesuvaldomų ipįktumų, kuriems aš taip aklai pasiduodav.au. (Bus daug,)

■Kultūra
Tik ką gavome iš Lietu- 

vos jmuiią No. M. Turinys 
labai įdomus ir pamokinan
tis. Kaina 45c. Galima gau-nor.M«vau wienu -fmugių su- ^ujienose.*,,.į r-■■t1’  ----------------- - ——---------- —• 

•V AB ALA
Šitas eilutes parašė 8 metų berniukas, Alponas Jatulevičius, 
Vabalninke, Lietuvoje. Jis čia apdainuoja upelį “Vabala”, ku
ris srauniai teka pro Vabalninko miesteli

.‘.yg a.
\Musų Vąb^tajnkas !gi»4ixiis laies.tęBs,
Mįįia per ilaukus teka Vabalos upelis ;
J o krantai .apaugę margomis lėlelėms,
Ten malo.nų leisti jr bėgiot vąikeljams.

Kąi .MyjWSis linkimas Jau jjrašvylo.
Kai vaikų prie upės lygikriste prikrito
Vięni .žaįdžįįa, .ipaudos, antri Mia -baras

Rąii kada jie j$ąį .paupyj kūrena, 
O atėjus .pakčįai , j tarnus stinena. 
Upėj .arklius maudo žydai ir čigonui, 
Miesto ipolidįstai ponai.

Teųai piemenėlis gano >savo bandą, 
,Twi jr rWgdienis sau paguodą -randa. 
Vabaluinkas, Alponas Jatulevičius.

Lietuva.

pasiduodav.au
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RAKANDU Bargenai 
FURNITURE BARGAIN8

‘ .......... .. ----.... I... . . ...

W. SCRAULER’S sTORAGE* 
4644 N. We*tem Avė.

Dėthlio rakandų skyrius. $450 varto* 
tas tikras kihiškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25, 
$35 ir $850. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Moderii. 8 d miegkftmb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

— ' ---------- ------- ----------------------------------------------------------------------------- ------------ --------------

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25.00 
$800 kaurai $35.00
Parlor, iriiegkambario ar val
domojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI ik BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

25a *“ 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet- i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
_______ kampas Marshfield________

STOGAI 
ROOFING

Semtiml Gamės Marked Defeat of 
Eudeikis and Bulaw’s

T............ . m > r ..................  , ■

Mažeika’s1 Downed The. Eudeikis 32 To 19 
Baimers Best The Bulaw’s 19 To 17.

By—J. J. ŽUKAS
With’ a> capacity crowd wit- 

nessing the games of the NAU
JIENOS BASKETBALL MEET 
lašt Sunday at Fullbr Park, the 
J. F. EUDEIKIS BLUE RIB- 
BObT BOOSTERS bowed to the 
STANLEY P. MAŽEIKA’S 
ACES in one of the best games 
that- could- ever be prėsentėd 
on any basketball’ court. The 
store' was 32 tb> 19.’ The Ban
ners’ presented the biggest up- 
set of the tournament when 
they nosed out the Bulaw Aces 
by a score of 19 to 17.

A'gain for the 5th consecUtiVe 
Sundky the gymnasium was 
filled* with a wild‘ cheering 
crowd. Nobody was admitted 
without* a pass and there was 
interest enough’ amongst the 
spectators to fili the gymna
sium. The games were the 
best played so far in the tour
nament. Ali1 of the games were 
very olose and very well play-

The best game of the day 
was the one between the J. F. 
EUDEIKIS BLUE R1BBON 
BOOSTERS and the STANLEY 
P.’ MAŽEIKA’S ACES. It was 
filled* with the largest crowd 
that ever attendėd the games.

The Mažeika’s presented the 
biggest- cheering section and 
the loudesi. It was more of 
a NeW Year*s party than a 
basketball* game. They had 
cow-bellš, horns and all sorts 
of noise-makers. Some of the 
spectatbrs came as far as 
OAK LAWN. Mr. and Mrs. Di- 
mirfisky and family represented 
Ouk Lawn.

The team of the Mr. Eudei
kis also had’h Very Iftr’g’e cToWd 
rooting for his team, būt the 
Mažeika’s were strOnger and 
louder.

The game was the best that 
could! ever be presented. Both 
teams played frist-class basket-

Jball. The sportsmanship shown 
wąp gratifying on the part of 
both teams. The boy’s played 
basketball as it sliould be play
ed; The best team won 
it really deserved- it.

Mr. J! F. EUdeikis is a 
good Ibser as was the
When after the game he walk- 
ed over to one of the players 
on* the other team and con- 
gratulated him on his wonder- 
ful playing ability by slapping 
him on the 
his hand. 
this makes 
game. The
good’ sports offering no ali- 
bies and admitting that they 
were beaten in a very fine and 
clean game.
Benny Budrick and Joe Kluch- 
inskas starred ofr the Mažeika’s

“BENNY” played-a wonder- 
fui game both in defensive and 
offensive; Holding Tony Lau
raitis tb 3 points and making 
8 points himself prove that 
“Benny” can štili play the game 
for what he is noted to play. 
KluchinskaS got hot in the 
second half and sunk 5 buc- 
kets for a totai of 10 points. 
Jesen the center also shared 
in the scoring colUmn by mak
ing 7 points.

Lipinskis of the Eudeikis 
Boosters played the best game 
for his team.- He made 6 points 
artd played a wonderfųl guard- 
ing game. Patrick also made 
6 points with his accurate long- 
shots.

chiskaS, their cehter, played sitėto* LiethvdS1 Kambariu nkii 
the mightieSt for his team and 
chalked up 7 points.

Banners were led by Mc 
Givney; Mc Cabe, “’Sol” Rice 
and the JbHnson Bbys. Mc 
Gjvney’ wks the Kighešt scorer 
making 5 baskets and free 
titrow for a totai' of 11 points. 
By making 6 of tliose points 
iii tKe'second lialf he won him
self the hoiibr of being the 
hero of the game.

Red-Roses dbvvned IMPS
Red Rbses defeated the 

Imps in an over-time, 32 to 26. 
Th’is Was another of thosereal 
thrilers. ORBAN was the hero 
for the Roses by making two 
baskets in the overtime period, 
Venskis and Anoskas also play
ed great bąli.

Blinstrom Was the main fea- 
ture of the Imps. His accti- 
acy was supreme and he col- 
lected 15 points. He made 
most of them in the second half 
when they really counted. He 
made 10 points in that second 
half. P. Januška added his 6 
points in the second half where 
they were most appreciated. 

1 The Washington A. G. won 
their first game from the Bels
kis Boosters 23 to 10. 
game 
about
play, when Kawal started to 
make 
shots. The Washington A. C. 
made 14 points in the second 
half and held the Belskis to 
only T point. The score at the 
end of the first half was tied 
at 9 to 9.

The Red Birds won on 
fortfeit from the Sldepers.

a

Bu’aws’ receive shock
The Bulavv Aces got the 

the biggest' sUrprise of their 
lives whfen they met With tHe 
improved team of the Banners 
and found themselves on the 
losing end of the score. The 
game was very elose, and they 
Bulaws lošt by one basket.
The score was 19 to 17. Laux rcngimėl| PittsbUrgho Univpr-

Šiandien šaukiamas 
Bunco Party Pitts- 
burgo Universitetui

dai.
PatengimČlis btis Kortų ir 

Bunco Party, kuriam kliubo 
įlarės, ypatingai p-ia Pivoriu- 
biėtiė, pagamino daug dovanų. 
fTas dovanas laimės lošėjai ir 
Ibšė'još SUsiririkę; j vakarėlį, ku
ris įvyks Pėtersen’š Furniture 
Store, 6531' S. Halsted Street.

Įžangą į parengimų yra- 50 
centų, o pradžia 1:30 po pietų, 
[ Kliubo narės kviečia visus 
asmenis, kurie turės progą ir 
laikų, j parengimą atsilankyti 
ir pabandyti laimės — ir lai
mėti vieną iŠ skaitlingų ir grau
žiu dovanų. (Sp)

Chicagbs Lietuvių* Mbterų DraiP 
gija- Skiria; pelitų 9 Lietuvos 
Kambario įrenginiui.

Pasišventusiai dirbdamos įvai
riems kilniems tikslams, Chica- 
gds Lietuvių Moterų Kliubo na
rės rytoj po pietų rengia pa-

EDISON ELECTRIC SKOPS 
Išmėgintas ir {rodytas 
tūkstančių Chicagos namų 

EUREKA

Chicagai gręsia 8,000 
medvilnes darbi
ninkų streikas

22 Chicagos medvilnės rūbų 
gamintojams buvo, paduoti ulti
matumai, kuriuose gludi pasku
tinė viltis išvengti 8,000 darbi
ninkų “walkouto”. Tie darbi
ninkai yra International Ladies’ 
Garment 
riai.

David 
zidentas,
daviai susitiktų su unijos at
stovais išdirbimui sųlygų ko
lektyviai sutarčiai, jeigu nori
ma, kad streikas butų išveng
tas. Darbdaviai" buvo kviečiami 
ir pirmiau, bet jie tuos kvieti
mus ignoravo, sako unija.

Federalė valdžia su
mažino’ pašalpą ke

turiais milionais

i Trys plėšikai paėmė $8*00 
huoi vieno žmogaus, alinėje, 
5253 W. Harrison Street, paėmė 
revolverį, $35.00 iš registerio 
ir, apsigalvoję, paėmė ir regis- 
terj.

Kriminalia teismas ir vyriau
sias teisėjas Denis E. Sulli- 
Van vakar rytų pašaukė advo
katų Joseph B. Lofton pasiaiš
kinti kodėl jis neturi būti nu
baustas už teismo paniekinimų. 
Mat jis išgavo iš kalėjimo vie
nų Milton Panateles, vagi, ku
ris buvo sugautas laike vagys
tes. Sako, yra^ neužginčijami 
įrodymai, jog Panateles kaltas.

Buvęs philadelpHietis, Fran- 
eis J. Callaghan, 36 metų, sek
madieni vakare pasikorė savo 
namuose, 1137 Willow Road, 
turtuolių distrikte, Winnetko- 
je. Jis buvo apdraudos agen-

Chicago Bar Association, ad
vokatų draugija, yra pasiryžu
si išmesti iš advokatų profesi
jos Louis Piąuett’ų, kuris pa
garsėjo, kaipo kriminalis advo
katas ir artimas draugas ir pa
tarėjas John Dillingerio,. kiek 
laiko atgal nužudyto bandito. 
Advokatai jį išmesią, nes “jis 
yra nepageidaujamas”.

6 metų kūdikis sudegė mirti
nai, kai jos rūbai užsidegė, 
po ekspliozijos gazolino pečiaus, 
namuose; 10 Kast 42hd Street, 
Kūdikis buvo Donnie Mae 
Burns. Panašiai mirė ir 51 me
tų moteriškėj Mrs; Josephine 
De Francesco, 52 West 37th 
st.,. kurios rūbai taipgi užside
gė nuo pečiaus.

• Illinois Emergency Relief 
Commišsion gavo iš federalės 
valdžios 2 milįonu 8 šimtus 
tūkstančių dolerių pašalpos rei
kalams antroj (įalyj sausio mė
nesio. Pirmiau ^tokiam pat lai
kotarpiui buvo* r duodama apie 
šešis milionuš; -i

T rumpai

THE DAILY
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti;* kur galima nusipirkti {vairių paprastu ir nepaprastų 
daiktų, iiitaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, CanRl 8500, ir 
klaupkite Biznio Patarėjo, čia jus* gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums ireikia

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„ 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 —

KNYGOS
BOOKS

i

Radiatoriai ir Katilai 1

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street. 
Tek VlCtory 4965;

-------------- ----------------------------------- — - .. r.t -

Nebeapsimokėš važiuoti WaU- 
kegRn apsivesti. Ten taikos 
teisėjams nusibodo keltis vi
sokiomis valandomis naktį ir 
surišti neatmezgamaįs mazgais 
poreles, kuriės atsidangina į 
Wadkeganų nakties laiku. Tei
kėjai, v'isb-fy pareiškė, kad jie 
įiiebeapžendins porelių, kurios 
bus įsigėrusiOs. Apie tai 
jie sužinos iš jaunavedžių 
kvapo, sako, teisėjai.

Senu ir nauju lietuvišku knygų 
Visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Hklsted St.* Cnicago, 111.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką, 1728 S. Halsted St., 
Canal 9345_____ , _______ „ ,,KAILIAI

FURS
SAUSIO IŠPARDAVIMAS 

Pasinaudokit atpigintomis kainomis* 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia daryda
mos biznį. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami' ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150 t .-L. Wl» LLIM l«L«" "

kurioje skundžia miesto majo
rų; prokurorų ČdUtthey ir eilę 
kitų žymių' valdininkų.. Skunde 
Weber sako, kad Majorate ir 
kiti , klastingais keliais eidami 
bandė gauti unijos prežidbnto 
vietų James Lynch; “jiems ge
rai žinomam blogos valios ir 
piktų norų žmogui”.

Federalė Public Works Ad
ministracija ir Chicagos Sani
tarinis distriktas padarys 42 mi- 
lionų paskolos sutarties revizi
jų. Sako, paskolos sąlygų pa
keitimas reikalingas, nes sani
tarinis distriktaS vykink ne to
kius planus,, kokius pridavė, kai 
ieškojo paskolos. Netolimoje 

ateityje bus išduoti kontrak
tai sumoje 21 miliono dolerių, 
šiuo laikit dirba suvirš 3,000 
darbininkių bet vasarai arti
nantis* paims dar 5,000.

Ryt yra: šaukiamas 
Janitorių unijos 
opozicijos mitingas

— «=

Įkišęs rankų į kišenių, lyg 
laikydamas revolverį; Jbjm 
Knowr, 26;. 662 N. May st., ban
dė atimti automobilį nuo po- 
licisto P. H. Gilhooley, 912 N. 
Drake avehue. Mat, piktadaris 
nežinojo, kiad tai buvo- policis- 
tas. Jis pakliuvo ir, kišenius 
iškračius, pasirodė, kiad ten te
buvo ranka, o- ne revolveris.

Kalėjimo pabėgėlis su 
imtas po 6 metą

šešis metus atgal Stahlby Gu- 
zick, 45, 2617 ffudtibn’ avenUe, 
pabėgo iš kalėjimo Bostone, 
šeštadienį jis buvo suimtas ir 
bus nusiųstas atgal (terminą pa
baigti, Jam- reikėjo kalėti pus
antrų metų.

Chicago Flht Janitors Unijos 
opozicijos ekzekutyvis komite
tas šaukia visų unijos narių 
mitingų, adresu,3223 West Roo- 
sevelt Road, 8 vai. vakare*

Į* susirinkimų rengėjai kvie
čia visus- narius, visus bedar
bius- j anitorius ir buvusius uni
jbs narius, kurie buvo praša
linti; Ekzekutyvis komitetas 
išduos raportų apie darbo pro
gresų apie finansų stovį ir at
eities planus.—(Sp.)

viso

i

r“
t

MILDA
r 1W1 TEATRAS ■ ■ ’

4il

i

COMMONWEA1TH EDISON

TEATRAS
3140 S. Halsted

h n a a , w« r

- Virginia Bruce ir kitit. 
taipgi komedijos.

DYKAI indai moterims.

KVIETKINTNKAS
Gėlės vestuvėms, bankietattis 

pagrabamS;

SAUSIO 23 ir 24 
“Dangerous Corner”

l *i

SAUSIO 22
Scrisacingas Paveikslas 

“CLĖOPATRA"

su Colbert, William, Wilcojčon 
Moterims DYKAI indai.

Jiįs Gaunate Viską Tą ūž Jūsų Seną Valytoją 
Grindims Polisher Sanitor nuo Kandžių Kxtension Tube 
Radiator Nosžle Rakandams Valyti Rakandams

Niūrate Valyti šepetys 
8-pėdų Connection Bose

1 .-^,i................    f Į Į f I ,

ir“

3316 ST Haisted St.
Pitone Boulevard- 7314. Chicago,. 111.

. ' I •

Albert Weber, buvęs prezi
dentas Coal- DHversy Kelpers’ 
atid' Haildlers* unijos No. 704 
padavė bylį j Superior teismui

■ - —:-------- .... „

Siunčiaftie Gėles Telegramų į 
pasaulio dalis.

VAGUUM VALYTOJAS
Už TIRTA®

$1 ĮMOKĖTI
•Pastebėtina vertybė! To paties augštok rūšies pada-- 
rymo Eureka^- kurtį- pagarsėjo visame pasaulyj. Galin
gas ir lengvas.-bet padarytas dėl slinkaus ir nuodugnaus 
tarnayimo,- Lengvas vartoti. Turi naujo-typo šepetį dėl 
pakulų, plaukų ir' siūlų.’

Atsilankykite paftiatyti ši naują Eureka. Arba tele- 
fomidkite dėl dykai' išbandymo jusu namuose be jokių, 
obligacijų; 'Pamykite jo žemą kainą—ir patraukiančias 
sąlygas. Taipgi liberališką nuolaidą*už jūsų seną valyto
ją. Pilnas setksp priedų; kuriais galite atlikti' visokį va
lymo darbą.

Mbkčlpte' likūskls mėnesinėmis natomis su jūsų elek
tros sąskaita.

■1.11—■■III.......II ■ Mm- Ui» ži..y jĮiįilĮ

D<w»ww»**-7^W. Adams Sti—132 So. Dcatborn St. 
imo, Local 535

34SC SotatK SUt« Street 
4362 BroMHrt/-
261SMlhHUkee AT«iuė t 
4833 iHfak Art UodėViH 
4231 Weet Mediaon StfkM 
4834$<*rftAUae«d Avtob* .

11 UdSmtth MteMftoAreote

p&BUŠ IfcArL GOU P 0 N S

NAUJA 
ŽEMA 

KAINA

'39.50

£tW

To tover inttHitand othtr 
coiti, a iomeuhai bigbtr

2% it to be ąddfd on ac* 
count of addtiional tax 
expense.

Sekmadienį, automobilio ne
laime j ežuvo Paul Kroli, 34 
metų; 220 East Huron Street. 
35-tas iš eilės šiais metais už
muštas žmogus; Jis žuvo, kad* 
jo* trokas susidūrė su Checker 
Gabu, prife Hbwe ir Genter gat
vių. Kiti trys buvo sužeisti to
je neikime j ė: Majoras, prokuroras 

traukiami teisman.

Gatvekarių1 linijos jveda 
pagelbinius bustis

Trumpoj utyje Chicagos 
gatvekdrių linijų įves pugelBi- 
iiius autobusus, kurie kursus 
Foster avenue gatve; Bušai 
bus motoriniai; vunomi’ gazd;

Skelbimai Naujienose 
duoda liaudį dėltob 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Juozapai Walskis
Persiskyrė sti šiuo pasauliu sausio 19 d. 6:20 viii, va

kare 1935 m., sulaukęs apie 47 metų amžiaus; gimęs Putš- 
lių kaime, Sartininkų parap., Tauragės apskr. Dalyvavo 
Pas* Kare, mirė Edward Hines Ligoninėj. Bus palaidotas 
su kariškom iškilmėm. Amerikoje išgyveno 28 metus. Pa
liko dideliame nubudime 4 seserys Uršulė Rimkienė, Ve
ronika Girštautienė, Ludovika Rimkienė, Domicėlė Vitar- 
tienė, 4 švogerius Vincentą Rimkų, Vincentą Girštautą, 
Joną Rimkų, Joną Vitartą, 3 pusbrolius Frančiškus Ven- 
dzelis, Stanislovas Lukošius, Antanas Slimu, pusseserė 
Agnieška Grigaliūnienė ir Jonas Grigaliūnas ir giminės, o 
Lietuvoj tėvą Izidorių, brolį Steponą, seserį Juzefą Kar* 
bauskienė ir švogeri ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 
4258 So. Maplewood avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, sausio 24 d., 8 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Pras. Pkn, švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a; Juozapo Walsklo- giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiau kviečiami* dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Seserys, Švogeriai, Pusbroliai Pus* 
seserė ir Giminės. Laidotuvėse patarnauja graboriiis I. 
J* Zolp, tek Bbutevam*520^;
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Dešimtą Dieną Vasa-'k 
rio Auditorijoj Nau- 1 j Y • *1nų koncertą. Jie sako: 

“Mes nei vieną metą 
nepraleidžiame Naujie-

jienų Iškilmingas 
Koncertas

Aš jau seniai laukiu 
Naujienų metinio kon
certo. Žinau, kad ten 
aš nuvažiavęs išgirsiu 
musų geriausius lietu
vius dainininkus, cho
rus, muziką. Ten suva
žiuos mano visi drau
gai. Ten bus malonus, 
draugiški pasikalbėji
mai. Ten aš maloniai 
praleisiu laiką.

Lietuviu meno jiegų 
jau yra užtektinai. Man 
patinka, kad jos nors 
syki j metus yra su
traukiamos į daiktą. 
Naujienos savo koncer
tams sutraukia visas 
lietuvių geriausias jie- 
gas. Aš užtai, visuo
met esu dėkingas Nau
jienoms.

Naujienų Vajaus 
Kontestas

Naujienų vajaus kontestas prasidės už 
16 dienų.

Jau pradėjo plaukti kontestantų apli
kacijos. .

Jau du kontestantai pareiškė savo pa
siryžimų laimėti didžiausią dovaną kontes- 
te, būtent Pontiac De Luxe automobilių.

Tas puikus automobilius jau galima 
matyti Milda Auto Sales Įstaigoje, 31 gat
vė ties S. Halsted str.

Kelios moterys kontestantęs pasisakė, 
kad būtinai nori laimėti laivakortę Į Lietu
vą ir atgal. Tai penkto laipsnio dovana 
šiame Naujienų konteste.

Tūkstančiai lietuvių ir jų moterų ren
giasi paremti kontestantų darbą, padėti 
jiems ir joms laimėti dovanas, užsirašyda
mi Naujienas sau ir savo giminėms Lietu
voje.

Šių metų kontesto dovanos yra dides
nės, kaip pereitų metų. Kiekvienas, kas tik 
smarkiau padirbės, galės laimėti didesnes 
dovanas, ir kiekvienas gaus už savo darbą 
atlyginimą.

Visi darbštesni vyrai ir moterys yra 
kviečiami Įstoti Į kontestantų eiles prieš 
prasidedant kontestui. Kontestas prasidės 
vasario 1 dieną anksti iš ryto ir tęsis iki 
gegužio 31 dienos.

Prisidėkite prie šio didelio Naujienų 
Vajaus Kontesto, atlikite visuomenei nau
dingą darbą ir laimėkite sau dovanų—nuo 
$20 iki $700 pinigais, laivakortes Į Lietuvą 
ir Pontiac De Luxe automobilių.

Neatidėliojant išpildykite čia paduoda
mą kontesto aplikaciją ir prjsiųskite ją Į 
Naujienas.

f

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Degtinis

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 

Bonrbon

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Debiutuoja operetėj “Kor- 
nevilio Varpai”

Elena Rimkaite

nų koncertų, nepralei
sime nei šįmet. Ten 
nuvažiavę, mes gauna
me tikrai gražų ir tur
tingą koncertą. Mes jo 
įspūdžiu ilgai negalime 
užmiršti.” 1

Taip mano draugai 
kalba, taip ir aš sa-. 
kau: Naujienų koncer-J 
tai traukte mane trau
kia. Aš ten busiu.

— A. B.

Nedarbo ir senatvės 
apdraudos klausimai 
Illinois legislaturoje
Gubernatorius Ilorner ir legis- 

laturos lyderiai tarsis tais 
klausimais.

Šiandien Illinois valstijos 
gubernatorius Ilorner ir legis-

Radio dainininke, kurią tan
kiai girdite dainuojant per ra- 
dio solo, ar kartu su savo sesu
te Stase Rimkaite. Dabar ją ir 
jos sesutę pamatysite vaidinant 
ir užgirsite dainuojant operetėj 
“Kornevilio Varpai”, kurią Chi
cagos Lietuvių Choras “Pir
myn” stato ateinantį sekmadie
nį, sausio 27 d., 3:30 vai. po 
piet, Sokol svetainėj, 2345 So. 
Kedzie Avė.

laturos lyderiai tarsis nedar
bo apdraudos ir senatvės pen- 
sjų Įvedimo klausimais, se
kant prezidento Roosevelto 
Socialio Saugumo programą.

Nužiūrima, kad gubernato
riaus nusistatymas yra drau
gingas tam programui ir tiki
masi, kad legislaluros lyde
riams pasiseks sutaikinti ad
ministracijos pasiūlymus tuo 
reikalu su biliais, kurie jau 
yra paduoti legislaturos 
abieins — atstovu butui ir se
natui.

Chicagos atstovas George 
A. Fitzgerald, demokratas, pa
teikė pasiūlymą, kuriame rei
kalauja 1% mokestį lino dar
bininkų ir 2% nuo darbdavių 
sukėlimui fondo nedarbo ap- 
draudai. Be to, legislaturoje 
yra du senatvės pensijų biliai.

Bankai paskolins 20 
milionų dolerių 
mokytojų algoms
Vajiar paaiškėjo, kad Chica- 

gos mokyklų taryba susitarė 
su penkiais miesto bankais dėl 
20 milionų dolerių paskolos, 
kuri bus sunaudota mokytojų 
algų mokėjimui.

Penki miesto bankai, Conti
nental Illinois National Bank, 
First National Bank, Northern 

Ątyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St.

Trust Company, Hąrris Bank 
ir City National Bank sutiko, 
nupirkti 1935 mjbtų mokesnių 
varantus. Pihigų. pakaks su
mokėjimui mėnesinių algų iki 
birželio, mėnesio, kada pasi
baigs mokyklų lęrminas.

Mokyklų taryba mokės 4% 
už paskolą. Kad , nemokėti 
bereikalingų nuošimčių, sako 
tarybos prezi(|entas. James B. 
McCahey, pinigai nebus paim
ti vienu kartu, bet po 4 jnilio- 
nus Į mėnesi, į

J’ •

Šis jaunasis nuėjo 
nuo altoriaus tie

siai į nuovadą
— , I  J.1

Praleido pirmą naktį po vedybų 
policijos stoties kalėjime.

■ .—H-
Išpūtęs krutinę, su pasididžia

vimu ir meiliai žiūrėdamas į sa
vo žmoną, ėjo Bruno Austin, 26, 
6969 Oakdale avenue, iš Bušų 
bažnyčios, 1121 N. Leavitt st. 
Jaunoji žmona buvo Marie 
Bronko, 2332 Augusta Boule- 
vard, kuri buvo ką tik surišta 
vedybiniam gyvenimui su besi
didžiuojančiu AustĮnu.

Bet didelis jaunavedžio džiau
gsmas nei kiek nepaveikė j ke
letą policistų, kurie sau šaltai 
priėjo prie Austino, pasakė, 
kad jis nuei»tų su jais tam tik
rais reikalais, ir nusigabeno jį 
į policijos nuovadą. Prie baž
nyčios laiptų paliko pasipuošu
si jaunoji, jaunųjų tėvai ir apie 
400 svečių.

Bei ji dar tebemyli Austiną
Austinas praleido pirmą nak

tį po 'vedybų policijos nuovado
je. Policija jo ieškojo dėl inci
dento su automobilių vagystė
mis. Niekur negalėjo jo surasti, 
bet pagaliau suuodė, kad jis ve
dasi.

Vedybų pyragas paliko ne
plautas, svečiai išsiskirstė nu
lį udę, bet vakar jaunoji atbėgo 
į policijos stotį ir pareiškė sa
vo nelaimingam vyrui, kad jis. 
nenuliūstų, ji mylinti jį karš
tai ir bandysianti jam pagelbė
ti.

Susivėlinusi šalčių 
banga pagaliau 
pasiekė Chicago

I ■■ I

Vakar vakare buvo apie 12 že
miau zero; šiandien busią 
kiek šilčiau. t

• I

Chicagos oro spėjiko prana
šauta, bet susivėlinusi šalčių 
banga pagaliau atsidangino 
Chicagon.

Atėjo toj banga, nešama 
šiauvakarinio vėjo vakar ank-

sti rytą, dar prieš aušrą ir kaip' Al
matant nusiuntė termometrus' B BĮ S B
galvatrūkčiais žemyn. Tas ve- BL A
jas atnešė su savimi ir sniego 77" o .
ir vakare sušaldė Chicago iki nuo *U iki
12 laipsnių žemiau zęro. |vakare, šiandien. Pec-ples bur-

Koks oras Chicafcoje bus ii- niture programas.
gesnį laiką sunku pasakyti,' gyvauja solistai, “Pirmyn” 
bet manome, kad šiandien bus ^hortis, ištraukose iš “Kornevi- 
kiek šalčiau ir Į trumpą laiką ko Varpai”. Dirigentas K. Ste- 
gal ir visai atšils. Mat, Chi- ponavičius. *

Dr. M. Striko’.is. 
“Juokdarys” “čalis Kepurė”. 
Programo vedėjas J. K rūkas.

go yra dviejų krdštutinybių1 
viduryje: šiaurėje, Battleford, 
Sask., buvo 54 laipsniai že
miau zero; pietuose — Brown- 
svile, Tex - 82 laipsniai Ši- AnglyS gali kaiUUO- 
luinos. Chicagojc tos abi oro . ° v *?♦ «|«
srovės ir riesis. Kuri paims ( ti gyvastį vagiliams 
viršų, patirs musų nosys ir pa-| 
sakys šios savaitės anglių są
skaitos.

Westsidės lietuvis pasiryžęs 
šauti, jei piktadariai dar kar
tą bandys įsibriauti.

Žmogvagys laikė pa
gautą turtuolį Bre- 
merį prie Chicagos
Buvo įkalintas miestelyje Ben- 

senville; ui jo paliuosavimą 
gavo .$200,000.

Federaliniai agentai paskel
bė, kad jie suradę namą neto
li Chicagos, kuriame buvo lai
komas Įkalintas pagrobtas St. 
Paul Minnesotos turtuolis, Ed- 
ward G. Bremen. Spėjama, 
kad “kidnaperiai” — “žmog
vagys” buvo banditas Alviris 
Karpis, kuris yra nužiūrimas, 
kaipo lietuvis, ir jo gauja. Už 
Bremerio paliuosavimą jie 
gavę $200,000.

Bremeris buvęs įkalintas 18 
mylių į vakarus nuo Chicagos, 
mažame miestelyje, Bcnsen- 
ville, Du Page apskrityje.

Į

Susekė vietą pagal bažnyčią 
varpus ir vaikų triukšmą 
Nepaprastai įdomiu budu 

federaliai agentai surado na
mą, kuriame pagrobtasis buvo 
laikomas, {kalintas name, Bre- 
mertis reguliariai girdėdavo 
dviejų bažnyčių varpų skam
bėjimą, girdėdavo , triukšmą 
vąikų,- einančių į ir iš mokyk
los, girdėdavo fabrikų sireną 
Bensenvillėje ir traukinių 
“svičjardo” dundėjimą. Ieško
dami 'vietos su panašiomis ap
linkybėmis agentai ją surado. 
Apie tikrumą galutinai nus
prendė Bremeris, pažinęs na
mo sienų išmušalus.

(Kitoje vietoje rasite žinią 
apie A. Karpio susidūrimą su 
policija mieste Atlantic City, 
N. J. Jam pasisekė pabėgti).

Ledui ĮIužus pasken
do berniukas

17 metų berniukas Arthur 
Walt, 2515 West 70th Street, 
paskendo Cedar ežere, prie 
Crown Point, Ind., kali jam 
bečiužinėjant įlūžo ledas.

Skaitlingos buvo jos 
vedybinės aferos

1930 metais.dėl šokėjos Mary 
Ann Kauffman nusišovė 28 me
lų milionierius Bruce Todd iš 
St. Paul.

1929 metais ji 7 buvo apsive
dusi su vienu Amedeo Perna ir 
su juo turėjo sūnų. Persiskyrė.

Milionieriui Todd nusižudžius, 
Mary Ann Kauffman vedė Bar- 
ney Kauffman, 1829 Blue Island 
avenue, bet vakar padavė teis
mui bylą, kurioje reikalauja di- 
vorso.

Trys chicagietės sužeis
tos autobuso nelaimėje

Trys chicagietės buvo sužeis 
tos, kai autobusas, kursuojąs 
tarp New Yorko ir Chicagos, 
nuriedėjo nuo kalno prie Lewis- 
town, Pennsylvanijoje. Sužeis
tos buvo Mrs. Rose Kramer, 47, 
1142 S. Spaulding avė.; Pearl 
Shachtman, 29, 3236 W. Huron 
avenue ir'Miss Diana Patt, 27, 
1208 S. Crawford avenue.
■.......... -T ...... .... ..... .

Gar sinkitės “N-nose”

WESTSIDE — Pereito penk
tadienio nakties laiku tūli be
rneliai norėjo išvogti anglis iš 

'sandėlio, kuris priklauso lietu
vių trijų aukštų namui netoli 
21-tos ir N. Leavitit gatvių.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilimą. Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoįa plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, 
bet nėra dažai. Nėra nieko už jas 
geresnio iki šiol išrasta. . Kreipki
tės neatidėliodami ant ilgiau. Kaina 
$3. Jeigu nebusite pilnai patenkin
tas, jums pinigai bus sugrąžinti.

VALORA CO.
Dept. N. 1

357 W. 63rd SU Chicago, III.

PILĖS
Žymiai 
RectadP|N f-fl NIEžANčIOS
LeS kraujais teką 

Nereikia piauti 
Žymiai Palengvintos su I 
Rectade No 1 ar 2 žiūrint I 

reikalingumoDidelė Tūba s"™e 50c|Pipe
Rectade Laboratories
64 W. Randolph St., Chicago, r 

Kamb. 402.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

TEL. REPUBL1C 8402

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
• NAUJIENŲ

MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

Antradienis, saus. 22, 1935 
........... ................ .........................— ...... ........

Romeliams pavyko atplėšti 
tik vidurines duris anglių san
dėlio, kuriame buvo koksinės 
anglys. Matomai bomeliams jos 
nepatiko, nes mažai jų paėmė. 
O negalėdami aplėšti durų į 
skyrius sandėlio, kur buvo viso
kių anglių, visaip sulankste-su- 

gadino gerus užraktus.
Dabar namo savininkas turi 

užsitaisęs Šautuvą ir sako, jei
gu pajus ką nors laužanties prie 
anglių, tai šaus be jokio per
spėjimo. —A. Jw S.

Nuo 1 iki 14 m. kalėjimo už 
žmogaus užmušimą

Kriminalia teismas nubaudė 
žymų Bostonietį, Alfred Cod- 
man, 32, į kalėjimą nuo 1 iki 
14 metą už užmušimą žmogaus 
su automobiliu. Užmuštoji bu
vo Mrs. Ęlizabeth Frietag, 39.

» " ..................  .................

CLASSIFIEDADS
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Business Service 
Biznio ■ Patarnavimas

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Spęcial. Franklin 
County E<rer — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokių kitų rūšių angFų pigiai. Per
krausi om 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmu lubu iki pirmų lubu. 
už $4.00 iki $6 00. Pianai $2.00 extra. 
Šaukite John Oksas, 2649 W. 48rd St. 
Tel. LAFAYpTTE 8980.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Išparduodame Baru Fikčerius. viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA SALESMENŲ pardavi
nėti vietinius ir importuotus likerius, 
būtent: Old Ford Dearbom produk
tus. taipgi Lenmore. Mistleto, Frank- 
furt, Schenley, Seagram, Kiram 
Walker, .Wexmar, Henri’c ir kitų 
ivairiu išdirbysčių produktus. Mo
kėsime gerą ĮconuSą ir tinkantiems 
duosime iŠ kalno pinigų. _

OLD FORT DEARBORN WINE
' AND LIOUOR CO.

4270 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2114.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prie janitoriaus darbo. Reikalinga, 
kad butu -dirbės, atsišaukite 

6902 W. Roosevelt. Rd.

REIKALINGAS shearmanas ir 
Yardman važiuoti i Freeport, III. 
Kas nori toki darba atsišaukite^ 

’Warshawski, 9228 S. So. Chicago Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MOTERIS prie namų darbo ir pa
gelbėti prižiūrėti kūdikius. Geri 
namai, gyventi vietoje. Mrs. Louis 
Kuli, 1853 N. Western Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, biznis randasi geroj apielinkej, 
priežastį pardavimo patirsite vieto
je. 2500 W. 45 St

PARSIDUODA grosernė labai pi
giai, geroj vietoj. Kuris supranta 
varyti biznį galite padaryti gerą 
duoną. Priežastis pardavimo bloga 
sveikata. 8512 So. Lowe Avė. e

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu ar be namo. 1314 So, 
49th Ct, Cicero. III.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARM A ant pardavimo. 56 ake- 
riai. be skolos,* 2 mylios i miestą, 
geriausi budinkai. namas 4 frontų, 
dvieju aukštų. Fąrma aptverta ge
ležine tvora, turime bažnyčias ir ka
taliku bažnyčia. Del informacijų 
rašykit laišką. Nėsu agentas.

JOE F. ŽYLE, 
Foley, Alabama.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
Buildingas, o.ctagon frontu, 8x6 
kambarius, kieto medžio trimingai, 
tile maudynė ir showers, pedestal 
lavatory. Elek. refrig. 3 karų mūri
nis garažas, 1 blokas iki transpor- 
tacijos, arti Nativit” Blessed Virgin 
bažnyčios ir .mokyklos. Kainavo pa
statyti $28,000, dabar tik $8750.

Wm. Fleming & Co., 6822 So. 
Westem Avė. Republic 2800.

PARSIDUODA forecloseris medi
nis namas 8 pagyvenimų, garadžius, 
50 pėdu lotas 59 tos, 55tos ir Kedzie 
Avė. apięlinkėj. Kaina tiktai $2650.

Taipgi 4 pagyvenimų mūrinis 50 
pėdų lotas West Saidėj gražioj vie
toj. $2600.

Taipgi 8 pagyvenimų medinis, ga
radžius, 50 pėdu lotas, parsiduoda 
per Probate Court, arti 63čios gatve- 
karų ir Central Aye. 50 pėdų lotas, 
duokite pasiūlymą. Kreipkitės laišku 
56 W. Waahington St. Room 514.




