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Vakar Staigiai Pasimirė Dr. Kazys Kasputis
Dr. K. Kasputis Mirė 

nuo Širdies Ligos
“Lietuvon Vikingų Keliais” autorius neti 

ketai pasimirė sankrovoj, kur buvo 
užėjęs popieros nusipirkti

CHICAGO, bal. 17.—šiandien i Stephanie DeBow, 2925 Keeley 
po pietų mirė Dr. Kazys Kas- avenue ir p. Becker, 852 VVest 
pi.'i,is, pagarsėjęs “Lietuvon Vi- 33rd street. 
kingų Keliais” autorius.

Mirė širdies liga, kaip kon-’ir stovėjo 
statavo Dr. J. E. McGuiggan, 
35th ir Halsted, kuris buvo tuo- 
;sus pašauktas, kuomet Dr. 
Kasp’dis staigiai susirgo.

Mirtis velionį sutiko Wool- 
\vorth krautuvėje, 3449 South 
Halsted street. kur jis buvo nu
ėjęs nusipirkti, matomai, po- 
pierio.

Apie 2:30 po pietų, Dr. Kas
putis atėję į krautuvę ir pri
ėjo prie stalo, kur birvo išsta
tytos įvairios rašymo reikme
nys. Kadangi nebuvo vietojo 
patarnautojos, tai atsistojęs 
prie stalo laukė, sale stovėjo 
keli kostumeriai.

Kaip pasakoja krautuvės ve
dėjas J. W. Ocayek, Dr. Kas
putis staigiai pradėjo gaudyti 
kvapą, susvyravo ir parvirto 
ant grindų. Ten buvusios mo
teriškės bandė jį pakelti. Kilo 
sumišimas. Pribėgęs prie dak
taro, pasakojo p. Ocavek, mė
gino jam pagelbėti, bet nesu
siorientuodamas ko pirmiau
siai griebtis, išbėgo ir pašaukė 
gydytoją.

O pakol Dr. McGuiggan ai
dėjo, dentistas ir žymus “Vikin 
gų Keliais 
Kasputis jau birvo miręs.

Tragedija įvyko akyvaizdoje
C. Thomas, 2923 Elias Court, tikėtaą mirtį.

Visos tuo laiku 
darė užpirkimus “dešimštoryje” 

> netoliese daktaro. 
Kuomet jis pargriuvo, jos sako, 
daktaras kelias minutes dar 
gai/dė kvapą, permetė per jas 
akimis ir užgeso.

Tuojau pašaukta policija iš
nešė velionio kūną i lavoninę

South Halsted street, kurio į- 
staiga yra priešais Woolworth 
krautuvę. Vėliau kimas buvo 
perkeltas į koplyčią graboriaus 
A. Liulevičiaūs, 4092 Archer 
Avenue, kuris buvo artimas ve- 
lionio draugas.

Dr. A. Šimkus, 3343 South 
Halsted street, velionio gydyto
jas pareiškė, kad Dr. Kasputis 
jau ilgoką laiką sirgo širdies 
liga, kuri ypatingai įsigalėjo 
jam gryžus iš Lietuvos.

Dr. A. Šimkus, pirmininkas 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos organizacijos, prie 
kurios velionis priklausė, pa 
ėmė laikinai savo globon vė 
lionio reikalų tvarkymą, iki 
susirinks
diumas ir nutars, kuomet ve
lionį palaidoti ir kokius 
nius daryti tų reikalų 
kymui.

“Naujienos” pasiuntė
gramą Lietuvon, pranešdamos 
giminės apie Dr. Kaspučio ne'

■".'.i.’.

Nuginčijo Dr. Wirt 
pasaką

Hitleris uždrausiąs 
tėvams skirtis

Vetavo svaigalų tak 
sų skirimą mokyk

lų gelbėjimui

Pasimirė Rekons
trukcijos Finansų 
direktorius Blaine

LIETUVOS ŽINIOS

SPRINGFIELD, III., b. 17

Sudarytas vyriausis ko
mitetas Vilniaus krašto 

badaujantiems šelpti

Francija išvarysian 
ti Trockį; ieškos prie 
glaudos Amerikoj

Rusijos ambasado
rius Amerikos šovi 
niščių suvažiavime

PARYŽIUS, b. 17. — Kabi- 
netas nutarė išvaryti iš Frau 
cijos bolševikų tremtinį Leoną 
Trockį, kadangi jis gyvenda
mas kaipo politinis tremtinys, 
ir prisižadėjęs laikytis neutra
lumo, betgi slapta dirbo, kad 
sukurti “ketvirtą internaciona- 

revoliucijoslą” sukurstymui 
visame pasaulyje.

Trockis jau* pradėjo rupiu 
tis susirasti prieglaudą Jungt 
Valstijose ar kurioj kitoj Ame 
rikos šalyj.

MEXIC0 CITY, b. 17. —Vi- 
sų Meksikos geležinkelių Pull- 
mano vagonų darbininkai nu
tarė paskelbti generalinį strei
ką protestui prieš kompanijų 
laužymą darbo {statymų.

Chicagai ir apieiinkei federa- 
lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:06, leidžiasi 6 
33.

VVASHINGTON, b. 17. — 
šiuo laiku čia laiko savo su
važiavimą Amerikos šovonistės 
—Daughters of American Re- 
volution. Suvažiavime dalyvau 
ja apie 4,000 delegačių.

Ši organizacija pasižymėjo 
jitodašimtiškumu ir kova su 
kiekviena pažangesne mintimi- 
Ypač ji smerkė sovietų Rusi
ją ii’ visus “raudonuosius”; 
skelbė boikotą Rusijos prekėms 
ir nuolatos plepėjo apie “rau
donąjį pavojų”. Tuo Rusijos 
smerkimu ypač pasižymėjo or
ganizacijos viršininkės.

Ir kaip tos “revoliitcijos duk
terys” nusistebėjo, kai į jų su
važiavimą atsilankė sovietų Ru
sijos ambasadorius Trojanovs- 
ki su savo žmona ir jame už
ėmė garbės vietą! Jos ir savo 
akimis nenorėjo tikėti. Bet 
taip buvo. Mat į suvažiavimą 
būna pakviečiami ir visų šalių 
ambasadoriai. Buvo pakviestas 
ir Rusijos ambasadorius, ka
dangi Rusija dabar yra pripa 
žinta šalis. Ir Trojanovski 
silankė, tuo nustebindamas 
sas šias šovinistes.

WASHINGTON, b. 17. —še
ši svečiai, kurie buvo tuos pie
tuose, kuriuose, pasak Dr. Wirl 
iš Gary, kas ten iš “smegenų 
trusto” išsitaręs, jog .preziden
tas Rooseveltas yra tik Ke- 
renskis, kurį greitai turės pa
vaduoti Stalinas, šiandie buto 
tyrinėjimo komitetui liudijo, 
kad nieko panašaus tuose pie
tuose niekas nesakė. Vyriausia, 
tai buvo ne “smegenų trusto” 
pietus, o tik žemesnių valdiniu 
kų, tarp kurių btfvo ir bolševi
kų žinių agentūros Tass re
porteris Laurence Todd. Visi jie 
liudijo, kad kaip laike pietų, 
taip ir paskui visą laiką kal
bėjo tik vienas Wirt, kuris aiš
kino savo dolerio devaluacijos 
teoriją, o kiti nė prasižioti ne 
galėjo. O jei kas ir įspraudė 
kokį žodį, tai tik tam, kad su 
laikyti Wirt monologą, kuris 
visiems labai įkyrėjo. Bet Wir- 
tą nutildyti nepasisekė iki Todd 
jį išvežė namo.

BERLYNAS, b. 17. — Hit
leris ruošisą įstatymus, einant 
kuriais tėvais negalės gauti per- 
skirų. Skirtis galės tik bevai
kės šeimynos, kurios bus 
akstinamos skirtis, kad 
jose vedybose susilauktų 
ku.

Vestis galės tik sveiki,
kraujo vokiečiai, kad išlaikyti 
vokiečių rasės gyvenimą. Tėvai 
trijų ar ketinių vaikų gausią 
pašelpas.

Bet povainikiai vaikai skai' 
tysis antros klesos piliečiai iv 
turės mažiau teisių, negu tei
sėtieji (vedusių tėvų) vaikai.

13 rumunų atiduota 
teismui už suokalbį 

prieš valdžią

Grand jury apkaltino 
North Dakotos 
gubernatorių

FARGO, N. D., bal. 17. - 
Federalinis grand jury apkalti
no devynius žmones, jų tarpe 
North Dakotos gubernatorių A. 
Langer, u*ž ėmimą iš CWA dar
bininkų pinigų politiniam fon 
dui.

Gubernatorius buvo galva fe
deralinio ’ bedarbių šelpimo 
North Dakota valstijoje, bet iŠ 
tos vietos liko pašalintas suse* 
kus, kad samdomi prie CWA 
darbų bedarbiai buvo verčiami

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
b. 17.—Ištyrus suokalbį padė
ti velykose bombą ir išžudyti 
karalių ir kitus valdžios na
rius, teismui tapo atiduoti 8 
armijos karininkai ir 5 civi
liai žmonės.

Valdžia sako, kad suokalbi
ninkai prisipažinę, jog žandarai 
turėjo išžudyti tuos kabineto 
narius, kurie butų išlikę gyvi 
nuo bombos. Ši grupė jau ke 
lis kartus planavusi pasigrobti 
valdžią į savo rankas.

Austrai paliuosavo
160 nacių

MADISON, Wis., bal. 17. — 
uždegimo!

nutarimą savo namuose Boscobel mieste-j
ly pasimirė buvęs Wisconsino mes Ūkio Rūmų salėje, daly- 
gi/oernatorius, paskiau buvęs vaujant keliai dešimčiai atsto- 
Jungt. Valstijų senatorius vų nuo įvairių ekonominių, ki.v- 
John J. Blaine, 58 m. amžiaus turinių ir kitų nepolitinių or- 
pastaruoju laiku*, iki mirties, ganizacijų, buvo sudarytas vy- 
buvęs Rekonstrukcijos Korp. di
rektorius.

Susirgo jis pradžioj pereitos 
savaitės vykdamas iš Madison 
trumpam poilsiui savo namuose. 
Jis buvo pažangus repi.’bliko- 
nas, politikoje visuomet rėmęs 
La Follette.

Gubernatorius Horner šiandie Vakar niA) plaučių 
vetavo legislaturos 
mokyklų gelbėjimui skirti vals 
tijos svaigalų taksus, kurio 
šiaip turėtų eiti valstijos iž- 
dan.

Vietdn to gubernatorius no 
ri, kad mokyklų gelbėjimui bu
tų skiriama ta dalis gasolino 
taksų, kurią gau‘na pavietai tai
symui ir vedimui kelių, betgi 
neliečiant tos dalis gasolino tak
sų, kurią gauna pati valstija.

Valdžia planuoja iš 
pirkti uždarytų ban 

kų turtą
VVASHINGTON, bal. 17. - 

Prezidentas Rooseveltas svars
to sumanymą, kad valdžia iš
pirktų visus bankus, kurie ne
atsidarė po bankų uždarymo 
pereitą pavasarį. Einant tuo 
sumanymu, valdžia už tiesingą 
kainą perimtų tų bankų turtą 
ir paskui atmokėtų pinigus de- 
poz i toriams.

75,000 kareivių krito
Gran Chaco kare
LA PAZ, Bolivijoj, 17.

Bolivijos karo ministerija skel
bia, kad boliviečiai atmušė Pa
raguay puolimą Bolivijos for
to. Puolikai aplaikė labai di
delių nuostolių. Smarkus mušis 
tęsėsi daugiau 100 valandų ii 
šie mūšiai galbūt bus sprend
žiantys Gran Chaco kare. Pa
raguay turi sutraukęs 
55,000 kareivių ir daro 
ataką paskui kitos.

ASUNCION, Paraguay,

apio 
viena

b. 17. 
—Dau’g kareivių krito galbūt 
sprendžimąjame mūšyje Gran. 
Chaco raistuose, kuris dar te
besitęsia. Tečiaus Paraguay 
nuostoliai yra keturius sykius 
mažesni už Bolivijos nuostolius. 

Šiame kare, kuris tęsiasi nuo 
rugpiučio, 1932 m., jau virš 
75,000 kareivių liko užmušta 
ir sužeista.

Streikuoja Clevelan 
do gasolino stočių 

darbininkai
CLEVELAND, O., b. 17. — 

2,000 gasolino stočių darbinin
kų sustreikavo ir pasiliko at
daros tik nepriklausomos gaso
lino stotys.

Gaisras Batavijoj

KALNAS Kovo 15 d., že-

Valdžia veda vajų 
prieš munšainierius

WASHINGTON, b. 17— Iž
do departamentas paskelbė, kad 
valdžia jau pradėjo vajų prieš 
munšainierius, kurie nemoka 
valdžiai jokių taksų už degti
nę.

Nuo balandžio 1 d., jau tapo 
areštuota 265 žmonės iiSųžr 
«riebt»
tuvų, munšamo ir raugo. Vajų 
veda 659 specialiai išlavinti 
agentai.

Karo stovis Havanoj
HAVANA, Kuboj, b. 17. — 

Delei darbininkų ir studentų 
demonstracijų prieš prezidento 
Mendieta vykinamus fašisti • 
niu*s darbo įstatymus, visoje 
Havanos provincijoje tapo pa 
skelbtas karo stovis ir 50 va
dų Kubos komunistų partijos 
liko areštuota.

8 gimnazijos mokiniai, jų 
tarpe trys mergaitės, liko su
žeisti kareiviams šovus į stu
dentų protesto susirinkimą 
Zayas parke. Kalbėtojai kal
tino, kad Kubą dabar valdo 
Amerikos ambasadorius ir ar
mijos vadas pulk. Batistą.

Į demonstracijas pirmą kar 
tą šalies istorijoje buvo mėto
mos ašarinių d u4jų bombos.

Lietuvoje uždrausta 
Hitlerio knyga

KAUNAS.—Iš tikrų šalti- 
teko sužinoti, kad atatin 

kami valdžios organai Lietuvoje 
uždraudė platinti žinomą Hit
lerio knygą “Mein Kampf”.

nių

Nė verkti nevalia gatvėje

VIENNA, b. 17. — Oficia
liai paskelbta, kad iŠ priežas 
ties apsistojimo nacių veikimo, 
per pastarąsias kelias dienas iš 
koncentracijos stovyklos v liko 
paliuosuota 160 nacių. Iš to 
daroma spėjimų, kad einama 
prie Austrijos ir Vokietijos su 
sitaikymo.

BATAVIA, III., b. 17. —Va
kar kilo didelis gaisras Kahlke 
anglių ir medžio sandėliuose, ku
ris sunaikino ne tik pačius san
dėlius, bet ir keletą kitą namų, 
ir vienu tarpu grūmojo sunaikin- 

miestą, taip kad teko 
kitų penkių apielinkės 
ugniagesių

vaikai buvo pastatyti 
gaisrą.

pagelbos.

MIDDLETOWN, III., b. 17. 
—Del nežinomos priežasties ki
lęs gaisras stfnaikino visą biz
nio bloką ir pridarė nuostolių 
už $30,000.

NEW YORK, b. 17. — Tei- 
sėjas Flynn nubaudė p-lę Flo- 
rence
Del., užsimokėti $1 ir teismo
kaštus už tai, kad ji verkė vie
šoje vietoje—gatvėje.

riausias komitetas Vilniau-, 
krašto badaujantiems šelpti 
Komiteto tikslas visoje Neprik’ 
Lietuvoje rinkti aukas pinigais, 
maistu, sėklomis, drabužiais ir 
kitais reikalingais padėt? 
daiktais ir juos perduoti Vil
niaus krašto labdaringoms or 

į ganizacijoms, kurios sušelps 
bado ištiktus vietų gyventojus 
Lenkų vyriausybė principialiai 
su pagelbos teikimu sutiko, to
dėl susidaręs komitetas tuojau 
griebiasi darbo, rinkti aukas-, 
kad dar prieš Velykas galima 
butų ar pinigais, ar maistu, su* 
šelpti bent reikalingiausiems, 
bado prispaustiems, Vilniaus 
krašto gyventojams.

Komitetas steigia savo sky
rius visoje Nepriklausomoje 
ĮJlliirvoje. Apskričių ir didės- 

komitetas organi- 
zuoja apskričių valdybų, savi
valdybių ir svarbesniųjų visuo
meninių organizacijų atstovai 
Panašus komitetai bus organi
zuojami ir prie valsčių savival 
dybių, kurie turės atsiskatyti 
dėl surinktų aukų prieš apskri
čių komitetus, gi apskričių ko
mitetai prieš vyriausį j į komi 
tetą.

Vilniaus krašte badaujan
tiems šelpti komiteto Garbės 
Pirmininke maloniai sutiko bū
ti ponia J. Tubelienė ir Garbės 
vicepirmininke ponia Br. Bir
žiškienė.

Vyriausiąjį komitetą sudaro: 
prof. Zigmas žemaitis — pirmi 
ninkas, kun. VI. Mironas ir 
prof. M. Romeris— vicepirmi
ninkai, Z. Toliušis—iždininkas, 
ir Z. Starkus—sekretorius. Be 
to, prie organizacinės, propa
gandos ir aukų rinkimo komisi 
jų dirbti išrinkti šie atstovai: 
J. Tallat-Kelpša, J. Grabauskas, 
Pr. Barkauskas, B. Gudavičius. 
A. Merkys, V. Daudzvardas, J. 
GJemža, P. Dagys, M. Galdikie
nė, Pov. šalčius, S. Aleksandra
vičius, A. Rastenis, J. Kalnė
nas, dr. J. Purickis, Z. Stabins- 

‘ kas, K. Dušauskas-Duž, O. Ro- 
zovskis.

Į vyriausiąją kontrolės ko
misiją išrinkti: J. Dobkevičius, 
Z. Bačelis, J. Vanagas-Simonai- 
tis, A. Rucevičius ir K. Lapinas.

Kelly iš Wilmington,

RADOM, Lenkijoj, b. 17. — 
užsienio reikalų mi- 
presos skyriaus vir- 
pagelbininkas Emil 

ir jo žmona liko už- 
Krokuvos laikraščio

Lenkijos 
nisterios 
šininko 
Rttecker 
mušti ir
redaktorius Konradas Wrzos li
ko sunkiai sužeistas susidau
ži u*s automobiliui.

LONDONAS, b. 17. 
džia sumažino 10 nuoš. taksus 
ant mažųjų pajamų.

Vai-

feSK -.1.h fii/A '.iŠ': "

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago. II..
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Johnston City, III. A. S. Trečiokas 8
J. Mažiukna 37

S. L. A. 103 kp. laike savo 
susirinkimų bal. 1 d. Svarbiau
siu klausimu buvo rinkimas 
Pildomosios Tarybos. Delegatų 
rinkimas atidėtas sekamam su
sirinkimui. Balsų paduota se
kamai :
Prezidentas:

F. J. Bagočiirs 10
X. Strumskis 0
J. Gataveckas 2

Vice-prezidentas:
A. Mikalauskas 5
A. S. Trečiokas 0
J. Mažiukna 7

Sekretorius:
M. J. Vinikas 10
J. Miliauskas 0

Sekretorius:
M. J. Vinikas 45
J. Miliauskas 0
M. A. Raginskas 0

Iždininkas:
K. P. Gugis 45
J. S. Lopatto 0 -
P. Mažeika 0

Iždo globėjai:
S. Mockus 45
J. Bučinskas 45

Daktaro Kvotėjo:
Dr. J. Stanislovaitis 2
Dr. I. B. Bronušas 39
Dr. A. L. Graičiunas 4
Delegatais j seimų išrinkti 

J. Vaitkus ir J. Paškauskas.
— J. V.

A. M. Baginskas 2
Iždininkas:

K. P. Gugis 8
J. S. Lopatto 0
P. Mažeika 3

Iždo globėjai:
S. Mockus 9
J. Januškevičius 3
J. šlikas 1
J. Bučinskas 5
B. Žolynas 6
E. Mikužiutė 0

Daktaro Kvotėjo:
Dr. Staneslow 5
Dr. I. B. Bronušas 4
Dr. A. L. Graičiunas 3

— Petras.

Gary, Ind.
Balandžio 1 d. S. L. A. 284 

kp. laike susirinkimą. Svar
biausiu klausimu buvo rinkimas 
delegatų j seimą ir balsavimas 
Pild. Tarybos. Pasekmes balsa
vimo sekamos:
Prezidentas:

F. J. Bagočius 45
X. Strumskis 0
J. Gataveckas 0 

Vice-prezidentas:
A. Mikalauskas 0

..........................  .i. m. ...............  ■■ ■ t r i

Coliseume

VVilkes Barre, Pa.
Susirinkimas 68 kp. S. L. A. 

įvyko balandžio 8 d. Pasekmės 
balsavimo į Pildomąją Tarybą 
yra sekamos:
Prezidentas:

F. J. Bagočius 22
X. Strumskis 13
J. Gataveckas 1

Vice-prezidentas:
A. Mikalauskas 15
A. S. Trečiokas 2
J. Mažiukna 19

Sekretorius:
M. J. Vinikas 26
J. Miliauskas 3
M. A. Raginskas 6 

Iždininkas:
K. P. Gugis 13
J. S. Lopatto 19
P. Mažeika 3

Iždo globėjai:
S. Mockus 19
J. Januškevičius 17
J. šlikas 0

. Ji Bučinskas 16
.' B. Žolynas 2
r E. Mikužhfte 9
Daktaro Kvotėjo:

Dr. J. Stanislovaitis 30
Dr. I. B. Bronušas 6
Dr. A. L. Graičiunas 0
Delegatai į seimą išrinkti: 

St. Žukauskas, F. Amsėjus ir 
Kupstas. — S. ž.

Dr. I. B. Brtanišas 17
Dr. Graičuhas 13
Delegatų rinkimas bus seka

mą susirinkimą. —J. J.

Viešas pareiškimas
Amerikos Lietuvių Trans- 

Atlantinio Skridimo Sąjungos 
Skyriaus komitetas Pittsbur- 
ghe, patėmijo "Drauge” iš ba
landžio 12 dienos, “Pittsbur- 
gho Žinių” skyriuje Vilimo pa
reiškimą, jog įvykusiame ba
landžio 9 d. šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje nekuriu dr- 
jų atstovų susirinkime, esą, 
nutarta, perorganizuoti vietinį 
skyriaus komitetą, taip kad ji 
privalą sudaryti po du atsto
vu iš šių organizacijų: Kata
likų Federacijos, L. B. K. S., 
Vyčių, Kat. Mot. Sąjungos, 
Pittsburgho Provincijos Kuni
gų Vienybes, S. L. A., Sanda
ros Skyriaus, Vaizbos Buto ir 
dviejų atstovų nuo vietinio A. 
L. T. A. S. S. skyriaus.

Tikrenybėje A. L. T. A. S. S. 
skyriaus vardu buvo įnešta ir 
nutarta, jog po du n 11*0 aukš
čiau minėtų organizacijų pri
sideda prie vietinio skyriaus, 
taip kad skyriaus komitetas 
lieka kaip buvęs, tik padidin
tas.

A. L. T. A. ’S. S. Pittsburgh’o 
skyriaus Komiteto

Pirmininkas S. Bakanas, 
Sekretorius P. Dargis.

LITUANICA II 
R0CKF0RDE
Dr. P. G. Luonions

Sekmadienį, bal. 15 d., lygiai 
2 valandą po pietų, Rockfordo 
ir apielinkės lietuviai sutiko p. 
Janušauską, p. A. S. Vaivadą, 
sekretorių Trans-Atlantinio 
Skridimo, ir Lituanicą II, su 
kuria jie visi tą dieną atlėkė 
iš Kansas City URockfordą.

Nors vietinės ‘ «S|į^ 77-tos 
kirnpos komisija telegramą nuo

p. A. S. Vaivados sulaukė la
bai vėlai, tik apie dešimtą vai. 
sekmadienio rytą, bet žinia 
praplitb po visą Rockfordą žai
bu greitumu, ir apie dvyliktą 
vai. jau didele minia Rockfordo 
lietuvių laltkė atskrendant Li- 
tuanicos II į Rockfordo air- 
portą. Už šį sugebėjimą su
traukti taip didelę minią žmo
nių j taip trumpą laiką gar
bė priklauso vietines SLA. 77- 
tos kuopos komisijai. Kiek ji 
atsidavusiai dirbo tam reika
lui, niekas negali to suprasti, 
kaip tik patys komisijos na
riai. Komisija žinojo, kad p. 
Janušauskas su Lituanica II 
bus Rockforde, bet negalėjo 
sužinoti kokiu* laiku tikrai bus, 
kol nesulaukė telegramos nuo 
p. Vaivados.

Be to, Rockfordo lietuviams 
teko pirma garbė. Jie pirmu
tiniai iš visų Amerikos lietu
viškų kolonijų gavo progą pa
matyti ir džiaugtis Lituanica 
II. Jie pirmutiniai susipažino 
su* lakunu-drąsuoliu p. James 
(Janušausku). Ačiū tau, Juo
zai, ir tau, p. Vaivada, už su
teikimą mums Rockfordo ir 
apielinkės lietuviams tos pro
gos.

Pradžioje mes tik gaudute 
girdėjome apie Lituanicos IT. 
atsilankymą į Rockfordą. Pa
skui dalykai pradėjo vystytis 
į realybę. Galų gale mes pa
matėme Lituanica II. Mano 
sapnas ir svajonės išsipildė. 
Mes rockfordiečiai nebuvome 
suvilti. Mes džiaugėmės tavi
mi, Juozai, ir Lituanica II pa
matę. Ir tas musų džiaugsmas, 
Rockfordo lietuvių džiaugs
mas, pasireiškia tuo, kad tu, 
Juozai, užbaigsi savo narsų 
užsimojimą laimingai pasiekti 
Kauną.

Mums belaukiant Lituanicos 
Rockfordo airporte, aš staiga 
patcmjjau aukštai rytų pade
besiuose lėktuvą/ ir geriau įsi
žiūrėjęs į jį, mačiau, kad yra 
monoplanas ir nepanašus vie
tiniams lėktuvamį. “I bet,” ša

kalį, “tai yra Lituanica II.” 
Lituanica pasirodė gana auk
štai ir toli, į sekundą-kitą jau 
sukėsi apie airportą. Antru sy
kiu sukdamasi apie lauką, p. 
Janušauskas pralėkė pro lau
kiančią žmonių minią aitvaro 
greitumu* Atrodė toks gausus 
nuoširdumas minios sutikti Li
tuanicą ir p. Janušauską, kad 
net gal kam ir ašaros veržė
si iš-to džiaugsmo. Apžiūrėjęs 
lauką, tretį syk sukdamos p. 
JanušaUskaS jau leidosi. Atro
dė laukas buvo permažas dėl 
Lituanicos II — tai neapsako-

mai greitas paukštis. Į trum
pą laiką minia apsupo Litua- 
nica II. Greit išlipo p. Vaiva
da ir p. Janušauskas. Malonus 
rankų pasikratimai ir susipa
žinimai. Klausiam, ar ilgai pa
siliks, ir ar nebus galima gau
ti progos paskraidyti su Li
tuanica. Ponas Janušauskas at
sako, kad neturįs laiko, nes 
chicagiečiai jo laukia, ir kad 
laukas permažas. Ponas Vaiva
da priduria, kad jie nori būti 
atsargus su Lituanica, kad kas 
neatsitiktų.

Ir taip kokį pusvalandį pa-

mylėję-paglomonėję tą malonų 
paukštį, jis mus vėl rengiasi 
apleisti. Belipant į vidų Janu
šauskui ir p. Vaivadai, Juozas 
Gura sako p. Vaivadai: “Can 
I go?” Ponas Vaivada atsako 
jam: “Sure, get in!” Juozas 
Gura pirmutinis gauna progą 
važiuoti su Lituanica II. čia 
jau* kitas istorinis rekordas 
rockfordiečiams. Gura sugrįž
ta į Ročkfordą tą patį vakarą 
trukiu, kaip 8 vai. vak. ir sve
tainėje pasako mums trumpą 
prakalbą apie savo skridimą 
Vėl rekordas.

KELIAUKITE
NEPAVOJINGA, I

ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN?

Perdfm Greitas Patarnavimas.
Vienon pusfn | abi

$2.50...... $3.50
$4.00  $6.00
$6.00....... $10.80
$6.00....... $10.00

BUŠU!
Ekonomiškiausias

16 dienų 
Pradedant 

Šeštadieny, 
BALANDŽIO 21

Du syk ..... Duris atsidaro .......

Prezentuoja šimtus Pastebėtinų 
Naujų Jpatybių šiais metais įskai
tant Nustebinantį Nauja Regini, 
Pirma syk Amerikoje

“PERSIJA”
CH RISTI ANI TRUPĖ stebuklingų 
jojikų ir daugybė cirko čampionų. 
Niekad pirmiau nebuvusių šiame 
kontinente.
Penktadienio Vakarė

balandžio 20 — 8 valanda
Puikus — Iškilmingas 

Iliuminuotas

Gatvių Paradas
Vidurmiesčio Gatvėmis 

Bilietus gausite pas 
LYON & HEALY ir 
MARSHALL FIELD

West Frankfort, III.
SLA 311 kuopos susirihki- 

mas įvyko balandžio 8 d. Svar
biausiu dienos klausimu ėjo 
balsavimas Pildomosios Tary
bos ir rinkimas delegatų į sei
mą. Musų apielinkėso sandarie- 
čiai biivo prišiuntę glebius sa
vo reklamos lapelių, agituojan
čių už Strumskį, Trečioką, Lo
patto, Mockų, Šilką ir Stanislo- 
vaitį. Kiek teko nugirsti, tokių 
lapelių maišus gavo ir kitos ko
lonijos. Bet jie čia tiek laimė
jo, kiek kad Zabliackas ant 
muilo. »Po lapeliais, kad sėkmin
giau klaidinus tamsius narius, 
pasirašo: SLA Geroves Rytų 
Komitetas ir SLA Geroves Va
karų Komitetas. Reiškia, dU 
komitetai, o ne vienas.

Balsavimo pasekmės ėjo se
kamai :
Prezidenitas

F. J. Bagočius 19
X. Strumskis 7
J. Gataveckas 9 

Vice-prezidentas
A. MikalaUskas 6
A. S. Trečiokas 4
J. Mažiukna 21

Sekretorius
M; J. Vinikas 18
J. Miliauskas 7
A. M. Kaginskas4

Iždininkas
K. P. GUgis 15
J. S. Lopatto 2
P. Mažeika 14

Iždo globėjai
S. Mockus 15
J. JartuŠkvvičItis 6
šlikas B
J. Bučinskas B
B. žolynas 9
Ė. Mikiižiutė 25

Daktaras kvotėjas
Dr. J. Staneslow 1

NEW YORK $ 1A
Philadelphia $14 1 U

28 valandas smagios kelionSs

PITTSBURHG ........
CLKVKLAND .........
PĖTROIT..
TOLEDO ------ -
l’0UNG8T0WN $«.

Bile kur | RYTUS

PEORIA, ILL. ....
QU1NCY, ILL......
ST. JOSEPH, MO 
KANSAS CITY...
Du bu«al kasriten i&važluoja | vlrS mlnS- 
lUR inicBtiiH—vienatį peiHČiliniaH—vienu bu- 
hu visą kelia. Nauja miegojimui kedč ap
rūpinta gryno audeklo apdangalu ir pa- 
dufika DYKAI. Porterio patarnavimas.

Ateikite arba Telef oliuokite:

Missouri Transit Line
328 So. State St.

Tel. HARRIS0N OOTŽ

BUDAS
KELIAUTI

...____ $9.75
_____  »7.50
..........  $3.75

AKKON 7.50

ST. LOUIS $3 I abi pusi 
$500

IŠMĖGINKITE SAFEWAY 
LIMITEDS—JOKIA 

KITA LINIJA NE 
NUVEŠ TAIP SAUGIA] 

BEI TAIP 
PARANKIAI. 

Safeway siūlo 
skirtingo budo 

patarnavimą.

DETR0IT $3
ŽEMOS BUŠU KAINOS 

Pašaukite:

I abi pusi 
$500

VISUR.
FAST

407 So. Wabash Avė.
arba Brevoort Lobby — 

120 W. Madison 
TeL VVabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

De Luxe Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

* Tel. VVabash 3886

Trumpiausias kelias j 
South’us

Southern Limited
407 So* \Vabash Avė.

72 West Randolph St-.
Tel. Calumet 4668—Wabash 6171

Expresmis 
Patarnavimas

NĖW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
Žemos Kainos . .
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, moderniški, puošnus busai.
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas-
Duokite mums surengti smagią ke
lionę i bylę vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 Sd State Street

■ ' ••'fėi; ‘rtAftkiso*' 607* v

TIKTAI PONTIAC
žemų-kainų lauke

DUODA JUMS VISAS
SIAS YPATYBES!

Didžiausia Pasauly Vertyb tiktai
IR VIRŠAUS

800 MYLI

l’dntli

Mažiausis nusidėvėjimas. 
General Motors Produktas;

Jis yni 
lalSkt). 

nčia en- 
imntiat'ė

DlhiMYimtrt 
SVihihb 
Mlehlgan 
rials-, ai

Gdsher vai ve vėsumas.
Electro-dengti ilgai tvėrią pis
tonai.
Specialiu dalią cktfa diddmaš 
ir tvirtumas.

Lengvas Pradėti.
T'ikras-ėjitnd kieravojimas.
Crošs-Flow, neabejotinai atša 
las radiatorius.

s.vkj pažiūrėjus, kodėl Pontiac yra 
latikė.

Pilna-Spaudimo, numieruota 
liubrikacija.

i.,

netgi
iuu Jųtlfl- 

jrH* Vie- 
Jus nesi-

Švelnus, galingas, ekonomiškas 
Aštuoniu Cvlindėriu Inžinaš.
Paslėpti ^Knee-Aėtion” fronti- 
niai springsai, su važiavimo 
stabilizatorių.

GALIONĄ
Skaitykite M Irtiškų. 
typlngiiH tiMigello tij 
kuriuos iiiuiUh, prlslu 
hulastlAkl 11)31 1
savininkui.

NUSTEBINANTI 
Ekonomija ant 
GAZO IR ALYVOS!

iiiit 'gašo ir nlvVrts Fifcral nu
stebinu iiusuullo motoristus. 
MbtbHHtiu visur Žilio, kilti 
Puntluc'p pnoravlmo išluidos 
BSni brangesiiės begu dutigo- 

o SeSių!

Skaitykite šj listą 15 pirmyn nužengusių ypatybių, Pasako junts tik 
neužginčijamas vadas žemų-kairių

4-rlu Durį) — 
ilAto kailiu Pontiac, 

i $805. SŪ boinpc- 
____ itskiru tulru, metaliniu 
tulri) užklojimu, tairų spyna 
ii- sibįbgsiiibs tižklojiniu lis- 
tb Tolinu yhi $32.00 BkyrlUni. 
JJAto kainos kiti) modeli ij 
Pobtlti'c, Mlchlgnh. $715. ir 
vlrSlutis.

Pastivažinėkite Jame!
Jlioo rtegrt 16 seno vi škiis nuUlOA kftrii. It- - hentql>$Unn .,.. PbnUolp’b IbRinuh 
nas švelnlnuslij iiStuonlu-cylhiderlij puJC'gos pluntus kiulit nrtrs piibudnvotus. 
stebėsite Jo ihHklii . iš|>ll<lyiliu . .. važiuoti Jabm IV . flhUvlbH . ..
tiktai vienus sinngunlas pusi lieku. 1‘onlluc’o ISiiiluy milu yru’ Iteresnls negu daugelio 
bnuigluus kainuojančiu karijl
..  ........ .  III-I,, Į.'.l.milillĮ II I.    ....... . Į. Į I  ......................  I Į-  .............    .III"11 j'    

Gražus, ruimingi, saugus Fish- 
er Bodies; Vėlou!* arba drobi
nis išbaigimas be ektra pri- 
hiokėjimo.
117 -inčų wheelbase.
Tikra Fisher No Dtaft Vėhti- 
liacija.
Pagerinti Plieno-Cable Bendix
Stabdžiai.

Pamatykite ši dideli, nauja Pontiac, pirm negu pirkaite savo katą ... 
pasivažirtėkite juo... važiuokite patys! Jtjs sutiksite pirki nėgd jus 
pasjvadinėsite riol-s pusę valandos au Pontiac Eight, kad, tai yra abso
liutiškai —

**į’i|'! 1 J i i i, i\

Puntluc Dealeriai visur -* Atšilankyte pas artimicius^
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Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn Statytos 
Operetės Pavyko Kuo Geriausia

Apie 800 žmonių užpildė St. Agnės Auditorijų 
kurie buvo susidomėję pamatyti operetę 

“Abejotinas Asmuo”
komplimentų nebūtų galima 
rast. Jo kiekvienas pasirody
mas Stasio patarnautojo rolėj 
iššaukė triukšmingus aplodis
mentus. Atrodė, kad be p. Ta
ručio ta operete nebūtų buvus 
užpildyta.

P-lė Elena Vespenderaite 
taipgi atsižymėjo scenos gabu
mais.

Ji netik pasirodė nepavaduo
jama Griausmavičiaus dvarpo
nio dukters rolėj, bet ir dai
navo kuo puikiausia. P-le Ves- 
pender per daugelį metų be- 

; simokindama muzikos atsiekė

Balandžio 15 d. St. Agnės 
Auditorijoj choras “Pirmyn” 
statė dvi operetes — “Abejo 
tinas Asmuo” ir “Kaminkretis 
ir MahAiininkas” — po vado
vyste p. K. Steponavičiaus. Gal 
neperdėsiu pasakęs, kad “Pir
myn” choras padarė didelę pa
žangą perstatyme šių opere
čių, ką dailės mylėtojai įver
tina, ir kas kart daugiau pu
blikos lankosi į jo choro pa
rengimus. Kasgi galėjo many
ti, kad tiek daug publikos at
silankys į šį parengimą? Nei 
lietus, nei kiti parengimai, ku
rių buvo tą vakarą keletas to, jogei ir radio programų lei- 
Chicagoj, nesulaikė publikos, ir dėjai pageidauja, kad ji dai- 
iš visoko buvo galima spręst, nuotų per radio. Ir prisime- 
kad ji neapsivylė atvykusi pa- nant S. Putą, P. Pūkį, W. Gry- 
matyti vieną iš populeriškiau- j baitę, p-nią A. Steponavičienę, 
šių operečių “Abejotinas As-jkuri introdukcijos nereikalau- 
muo”. |ja, ba ji yra bene gabiausia

Ši operetė vaizdavo komis-į musų dainininkė ir vaidintoja, 
ką lietuvių aristokratų gyveni
mą. Viskas dėjosi Stasio na
me 
niu laiku, 
ku buvo 
“Pirmyn” 
baritonas 
kuriam nereiktų gailėtis kom
plimentų, nes jis po uždanga 
to frako pilnam aiškume at
vaizdavo Stasio 
tik “Abejotinas 
gerina prie jo 
žmona yra jam, 
ma?

Apie Vytautą Tarutį tas pat 
reiktų pasakyti, kas pasakyta 
apie p. Jakavičių, jei daugiau

Lietuvoje — dabartį- 
O to buržujaus fra- 

pasirėdąs žymusis 
choro dainininkas- 
Pranas Jakavičius,

abejones: ar 
Asmuo” nesi- 

žmonos ir ar 
Stasiui, ištiki-

I

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greiėiansias badas praialinimui peėhl 

akaudtiuno, ui paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų au ANCHOR Pain-Ex- 
pelieriu skaudom* vieta — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisunks į pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimjntaa palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkntę Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite j j neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
•kirtiago didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro raisbaženklj.

PAIN-EXPELLER
Artinas Kapų Papuo- 

šymo Diena 
(DECORATION DAY)

Daug pinigą sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuves Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 
atstovui Chicagoje.

John P. Stankowicz
6000 So. Honore St.
Tel. Grovehill 1965

nedvejotinai galima sakyti, 
kad “Pirmyn” choras turėjo 
gabias meno jėgas šios ope
retės perstatyme.

Tačiau negalima praleisti 
nepastebėjus, kad Vyta irto Be- 
liajaus vadovaujama šokių gru
pė ir jo paties pasirodymas bu
vo nepaprastas.

šiai operetei režiseriavo Po 
la Tendžiuliutė, gerai žinoma 
Amerikos lietuviams artiste.

Muzikalę programo dalį iš 
pildė simfonijos orkestrą po 
vadovyste K. Steponavičiaus.

Antroje programo dalyje bu
vo perstatyta “Kaminkretis ii 
Mahmininkas”, vieno veiksmo 
komiška operetė. Scenos pa
puošimai vaizdavo Lietuvos 
kaimiečių gyvenimą. Viskas 
dėjosi malūnininko kieme — 
Lietuvoj.

Vadovaujamose rolėse buvo 
J. Uktveris, K. Druktenis, L. 
Kapinskas, V. Ascilla, A. šhir- 
maitė, A. Grigonaitė, O. Ske- 
veriutė ir “Pirmyn” choras, po 
vadovyste K. Steponavičiaus.

Vaidinimas operetės “Ka- 
minakretis ir Malūnininkas”, 
tenka pasakyti, išėjo trumputi 
silpnokai.

Visas vaidinimas nusitęsė 
apie dvi valandas. Po vaidini
mo buvo šokiai iki vėlumos, 
grojant Stephens Revelers or
kestrai.

Frank Bulaw.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 18 
“ADVICE TO THE LOVELORN“

su Lee Tracy 
taipgi komedija

BALANDŽIO 19 
“MADAME SPY” 

su Fay Wray ir Nills Aster 
taipgi Musical

BALANDŽIO 20 ir 21 
“MAN OF TW0 WORLDS” 

su Ellissa Landi ir kitais 
taipgi komedija among

in the ballet. And that ballet ’ 
A perfect dream... Vytautas 
Beliajus, foremost of our Lith- 
uanian dancers, thrilled the 
audience.

a

P-lė Aniceta Storm

jaunas rašytojas, kuris mato
mai, turi didelį norą rašyti. Bū
tent, J. Poška. Reikia duoti 
jam “kreditą” už parašymą. 
Tai tikra Maxwell gatvės mu
gė—tik gaila, kad tas viskas 
buvę parkelta į “Kauną”. Var
gu ir pats autorius žino, ką jis 
norėjo savo, atsiprašant, vei
kale atvaizduoti. Gaila Juozo 
Šaurio, kad jis tam čainų “čap- 
sui” turėjo daug laiko gaišti, 
kol surankiojo muziką.

Vyčių choras, matyt, vai
dintojų neturi, nes vaidinimas 
tokios rolės, kaip Kauno ko
mendantas, tik sarmatą darė. 
Tenoras dainavo skardinės bal
su4.

šiaip tame veikale jokio gy
vumo nėra ir solistams nėra 
kas veikti.—Buvęs.

nsuifiįOGIiS
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Taupykite Pervežimo f klaidas. 
u» artimoj ateity manote 

tr-i-Hlkranatytli mes ralime pa- 
Hilniti jm»ų sena pianų ir pri
valyti Jums naula po to kaip 
liĮii pers; kraustysite nanjon vie
ton.
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Iš Chicagos lietuvių 
liuteronų padangės

was 
has

pa- 
au-

The second operetta, while 
very slow in getting under 
way, picked up momentam 
gradually to end in a racy, 
smashing finish, provided by 
the appearance of the chorus. 
The backstage singing 
about the best the choritfs 
done for several months.

Many new faces were 
raded before Pirmyn’s
dience in this presentation, Se
verai debuts taking place. Of 
these, the consensus of opinion 
is that Anicetta Storm and Al
dona Grigonis put over their 
roles likę veterans. L. Lapin
skas, another new face, por
trayed the role of Sabukas, 
the chimneysweep’s assistant 
well, būt with obvious nervous- 
ness and breathlessness. J. Uk
tveris, as the chimneysweep, 
which part he played in the 
premiere of this operetta vied 
for acting honors with V. As
cilla, portraying the miller. 
Both showed us some good, 
sincere acting. K. Druktenis, 
in the hero’s role, was handi- 
capped by the fact that he had 
been assigned tjie part only 
a few days previous. 
Būt... the show was 
practically carried away by the 
part of the hard-of-hearing- 
housekeeper, played by Onuks 
Skever. If we were pinning 
medals on anybody, she would 
sūrely have one...

» dOt »
Heard over the air Sunday 

morning: A duet by Mrs. Ste
phens and Little Helen Ves
pender that has all of Chicago’s 
Lithuanians talking. Never had 
we heard such perfect blend- 
ing of tones as did the drama- 
tie soprano of Mrs. Stephens 
and the coloratura belonging 
to Helen, that morning... they 
all had a good laugh — silent- 
ly, of cotfrse — at the. studio 
when, having sung three ver- 
ses of his song into the mike 
Puta noticed the pianist rising, 
with no 
playing 
more”, 
of the 
him...

apparent intention of 
the lašt verse... “One 
he corrected, oblivious 
mike two feet before

after
» p
this little bit of
back again to

And, 
excitement, 
humdrum, monotonous exist- 
ence... In other words, don’t 
forget that there will be a re- 
hearsal at Gage Park this Fri- 
day, as usual...

AtdaruTrečiadieniais, KctvIriiidleiilaU Ir
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Chicagos Lietuvių Liuteronų 
Pašalpos draugija yra nutaru
si rengti vakarą-balių J. R. 
James-Janušausko transatlanti
niam skridimui. Balius įvyks 
22 d. balandžio ir prasidės 5 
valandą vakaro. Parengimo 
vieta—p. J. Yuškos svetainė 
adresu4 2417 VVest 43rd st.. 
Brighton Parke. Įžanga 25 
centai asmeniui. Bus graži mu
zika. Visas pelnas, suplaukęs 
iš to vakaro, eis antram trans
atlantiniam skridimui finan
suoti.

Vakarui rengti komisija šir-; 
dingai užprašo visus skaitlin
gai atsilankyti. į

Kiek teka patirti, tai lietu- komisija, George Bickner ir J

viai liuteronai stropiai rengia- Shereikis, nuoširdžiai prašo vi
si, kad kiekvienas jų dalyvau
tų parengime—ir ne tik iš Chi
cagos, bet ir iš apielinkės mies- 
telių. Taigi iš to matyti, kad 
vakarui lemta bui sėkmingam, 
jeigu tik oras pasitaikys ge
ras.

Gerbiamieji skaitytojai, šis 
darbas yra musų visų darbas 
ir todėl mes visi turėtumėme 
jį remti. Jis yra daromas vi- 

! sų lietuvių garbei. Kai dar
bas galutinai taps užbaigtas., 
tai mes visi iš jo pasidžiaug
sime.

Baigdamas rašinėlį dar kar
tą primenu, kad vakarui rengti

’ padarymą man labai sekmir.
' gos operacijos. Aš buvau tu
rėjusi jau penkias operacija,.

■ bet nieko jos man nepagelbė
jo, bet Dr. S. Biežio opera

Vieša Padėka Dr. S.ja- tai tikrai buvo sekm;n-:’ n’ • ir neskaudi.
IjICZIuI į Patariu ir kitiems iietu-
----------  viams» susirgus, kad atlanky

sus atsilankyti į vakarą.
—Korespondentas.

Aš, 
fanija 
giausį

žemiau pasirašiusi, Ste- tų Dr. S. Biežį, tikrai gaus ge- 
Kalminas, reiškiu širdin- rą profesionali patarnavimą, 
ačiū Dr. S. Biežiiri už (Sp.) — Stefanija Kalininas.
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Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabininiais 
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ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

177 N. Michigan Avė.—130 W. 
Randolph St., CHICAGO, ILL.

Budrikas importuoja tiesiog iš užsienio ir dabar aplaikė 
didelį siuntinį Accordionų: Italijoniškų, Vokietijos ir 
Amerikos išdirbystės. Kainos pradinių $^ O O 
ir 20 lekcijų dykai. Garantuojame išmoki- 
nimą groti.

Kainos kįla ant skal
byklų; kol dar turi
me pirmiaus prisi
pirkę, tai dabar par
duodame už žemas 
kainas.

THOR Skalbykla ir 
prosas krūvoje ver
tės $99.00 abudu už

69.00
BARTON Skalbyklos

.'27.50

89.50
69.50Pilsen Wh ite Linoleum VarnishYou have all heard, by this 

time, that Frank Bulaw chose 
to forsake the falše security 
of bachelorhood and took utato 
him a blushing bride, the for- 
mer Miss Kampikaitė, who re- 
ceived the most votes in the 
late Miss Naujienos popularity 
Contest. Pirmyn unites in ex- 
tending heartiest congratula- 
tions...

Jacųues Grandmesnil.

Lengvus išmokėjimai. Lietuvos Bonus imame, Tax Wa- 
rantus ir kitus visokius Bonus.

Greit išdžiųsta turi vandens nenuplaujamų tvirtų varnišų, 
kuris padaro karpetų išrodyti kaip naujų. Lengvai nuva- 
lomas—priduoda gyvumo ir grožio byle karpetui. ;

i

prima 
role of

Vyčių Dainos choras praeito 
nedčldįenio vakarų Lietuvių Au-

“Gražuolė”

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St. Reikalaukite Pilsen Brand savo Maliavos ir 

Hardware KrautuvėjeBALANDŽIO 18
Pagarsėjęs Cecil De Milte veikalas 
“FOUR FRIGHTENED PEOPLE” 

su Claudette Colbert, H. 
Marshall ir kiti 
taipgi komedija

SEREDOS VAKARE 
“SCREENO”

su $30.00 cash prizais
BALANDŽIO 19, 20 ir 21 

“ESKIMO” 
žmonių mainytojai 

taipgi komedija

In the spirit of the times 
Pirmyn offered two operettas 
in one evening and, in an ap- 
preciative mood, a large crowd 
accepted the offering despite 
the threatening weather.

The two operettas were 
“Abejotinas Asmuo” and “Ka
minkretis ir Malūnininkas”. 
The first is a new creation by 
Bertulis, just fresh from Lith- 
uania (i.e. the operetta). Of 
the second yotf have all pro- 
bably heard at some time or 
other, it being one of the more 
popular light operettas 
us Lithuanians.

Mrs. Stephens, our 
donna, portrayed the
Ona in keeping with the high 
standards which audiences all 
over the statės expect of her.

Helen Vespender, as Mary
tė, was in good voice and turn- 
ed in one of her best perform- 
ances of the season. Her tone 
and resohance were good, her 
ųuality even better. Comedy 
honors were split between 
Whitney Tarutis, Frank Pūkis, 
and Stanley Puta. The drama 
prize wėnt to Frank Jakavi- ditorijoje statė scenoje dviejų 
čius. Elusive romance was aktų naujai parašytą operetę 
portrayed in the stellar per- “Gražuolė”.
formance of Wanetta Grybas J Libretą tai gražuolei parašS

Rusiška ir Turkiška Pirtis
3514-18 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED 

3417-21 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 8167-4705

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio, 
Acęordionų

BUDRIKO Lietuvių Programai:
WCFL—970 k. nedeldieniais nuo 1 iki 1:80 
WAAF—920 k. nedėldieniais nuo 1:30 iki 2 P. M. 
WHFC—1420 k. ketvertais nuo 7:80 iki 8:30 vak.
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NETEKOME POPULERAUS BENDRADARBIO

Vakar popiet netikėtai pasimirė Dr. C. Kasputis, 
kurio straipsnius po antrašte “Lietuvon Vikingų Ke
liais” tūkstančiai žmonių skaitydavo su dideliu pamėgi
mu. Jie ėjo per daugelį mėnesių kiekvieną šeštadienį 
“Naujienose”.

Nabašninkas, matyt, ruošė savo straipsnį ateinan
čio šeštadienio “Naujienų” laidai ir, pritrukęs popieros, 
nuėjo jos nusipirkti j krautuvę. Tenai, jam belaukiant 
savo eilios prie “counter’io”, kur parduodama popiera, 
jį ištiko mirtis. Matyt, širdies liga.

Redakcijai pavyko dar gauti paskutinį Dr. Kaspu
čio rankraštį, kuris buvo paliktas jo kambaryje, taip 
kad šeštadienį tame pačiame “Naujienų” puslapy, kaip 
visuomet, vėl pasirodys “Vikingo Kelių” tęsinys.

Tai bus paskutiniai jo žodžiai, tarti per “Naujie
nas” musų skaitytojams.

Atsiskyrė nuo musų vienas tų typingų inteligentų, 
kurie dar mokslą eidami Lietuvoje savo jaunatvės die
nose dalyvavo revoliuciniame judėjime, paskui 
Amerikoje, neužmiršo savo svajonių apie gimtojo 
to laisvę ir dalinosi jomis su kitais viengenčiais.

Per anksti nutruko jo įdomaus pasakojimo
Dar daug jisai butų galėjęs mums pasakyti... Gaila!

v • .čia, 
kraš-

aplinkybėse užpultas žmoguš 
genaus pasielgs, duodamas ban
ditui kumščia į nosį arba iš
traukdamas jam revolverį iš 
nagų ir šaudamas į jį; o kitose 
aplinkybėse užpultam žmogui 
bus išmintingiau nesiginti ir 
be pasipriešinimo atiduoti ban
ditui savo šernolę.

Kada nėra vilties ginkluoto
je kovoje laimėti, tai beveik 
visuomet yra geriau ne neim
ti ginklo j rankas. Tokia situ
acija buvo Vokietijoje, kada 
Hitleriui buvo pavesta valdžia, 
ir kuone tokia pat situacija bu
vo Austrijoje, kuomet Doll- 
’ussas su “heimwehru” atstatė 
canuoles prieš darbininkų res
publikinę gvardiją.

Taigi ir komunistas Manuils- 
cis buvo priverstas padaryti 
visai panašią išvadą iš faktų, 
taip kad padarė “Naujienos”. 
Ką tai reiškia? Tai nereiškia, 
kaip Pruseika kad norėtų savo 
skaitytojus įtikinti, kad komin- 
ternas priėmė Grigaičio pažval- 
gas į darbininkų judėjimo klau
simus, arba kad Grigaitis pri
ėmė komunistų pažvalgas. Tai 
reiškia tik, kad komunistų iii- 
;ernacionalas turėjo laikinai 
atidėti į šalį savo demagogiją, 
curią jisai visuomet vartoja, 
kuomet eina kalba apie social
demokratus. Manuilskis buvo 
priverstas kominterno vardu 
pateisinti Vokietijos komunis- 
;us, ir kadangi komunistai ne
stengė pasirodyti nė kiek re- 
voliucingesniais už socialistus 
;uo kritingu laiku, kuris atve
dė prie “nacių” diktatūros, tai

nepastebėjo

ManUilškiš ttoroms-hefioroms 
turėjo išeiti prieš “revoliucinę 
romantiką”.

Bet Pruseika 
daug svarbesnio dalyko, kuria
me Manuilskio nuomonės ski
riasi nuo “Naujienų” nuomo
nių, kaip juodas nuo balto? Ko
minterno atstovas mano, kad 
Vokietijos komunistai elgėsi ge
rai, suskaldy darni Vokietijos 
darbinihkų judėjimą ir per try- 
liką ar kettirioliką metų vesda
mi griežtą kovą prieš demo
kratinę respubliką. 0 mes ma
nome, kad Šitas Vokietijos ko
munistų darbas (Maskvos in
spiruojamas ir finansuojamas) 
buvo tikroji priežastis, dėl ku
rios Vokietijoje laimėjo perga
lę fašizmas. Komunistai pdrud- 
še dirvą Hitleriui.

Apie tą laiką, kada Hitleris 
tapo paskirtas Vokietijos kanc
leriu, darbininkų klasė buvo 
jau taip nukamuota ir nusilpę 
ninta tarptautinėmis kovomis, 
kad ji nebeturėjo energijos: 
“naciams” pasipiiešihti.

(Pruseika šiandie dedasi di
deliu revoliucijos mokytoju, 
nurodinėdamas “klaidas”, ku
rias padarė Vokietijos darbi
ninkai tame momente, kai fa
šistiškos bandos, stisijungusios 
su valdžios kariuOmėne, pada
rė jiems “hold up”. Bet jisai 
nepagalvoja apie tai, kad Vo
kietijos darbininkai turėjo per 
14 metų sutartiniai ginti res
publiką, o ne kovoti tarp savęs: 
tuomet tas “hold up’as” nebū
tų galėjęs įvykti!

likti tokiaš pat funkcijas, ko-^1932 m. Matilda M. Brooks iš nysta ir pats gyvenimas taip 
kias atlieka enzimai ir krair- Californijos universiteto ir J. 
jo hemoglobinas. Vadinasi, iš- G. Geiger pirmą kartą išban- 
nėšioja po kūną deguonį (ok- 
sigeną) ir neleidžia žmogui nu
trokšti. žmogaus organizmas 
tuo tarpu turi progos pasįliuo- 
šuoti nuo smalkių.

čia bite pravartu pažymėti, 
kad prūsinė rukštis (potassium 
cyanide) maždaug veikia taip 
pat, kaip ir smalkės. Ir Štai

dė “methylene blue” prieš prū
sines rukšties nuodus. Pasėkos 
buvo visai geros.

Taigi, išgelbėti gyvastį žmo
gaus, kuris yra užsinuodijęs 
smalkėmis arba prūsine ruk- 
štimi, šiandien jau yra gali
ma, jei tik laiku apsižiūrima.

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudeni Žydėjo
(Tęsinys)

Kai Marė išėjo, Justina il
gai abejojo savimi: ar ji yra 
tokia, kaip ji save įsivaizduo
ja? Gal ji iŠ tikrųjų yra jau 
pasenus ir pabaigta? Gal ji tik

tas Mironas? Kaip gali jis su
teikti jai tiek galios parašyti 
tokį laišką?

“Brangiausias! — ji 
Gal nelauki laiško iš 
Gal nustebinsiu tave?

įsivaizduoja, prisigaudinėja? Gal turiu ra§yti... Gal tu

rase. — 
manęs? 
Bet aš 
jau už

ir ji yra taip pat išmesta iš- miršai tą gražiai praleistą die- 
plauta, išskalauta iš Šviežios ną? aš niekada jos neužmir- 
linų markės, kaip jos draugė __ ____ _____ ;_
Marė, pasigailėjimo verta as-• ta į orą, tebegyvenu sapnuo-

plauta, išskalauta
Aš tebesu* viesulos iškel-

gija : Apie Įvairius Dalykus į

menybe? Gal tas praeitas de
šimtmetis bado žmonių akis, 
kaip markos smarvė?

Ilgai ji blaškėsi po kamba
rius, Vaikščiojo prie langų, 
kentėjo ir ilgėjosi. Dažnai ji 
nežinojo, ko buvo jai liūdna, 
ko ji norėjo ir ko laukė. Pa
galiau ji sugalvojo parašyti 
gražų, atvirą, pilną meilės lai
šką Mironui. Raštu jam pasa
kyti, ką ji apie savo mylimąjį 

kad 
jos 
pa

ta-

Apžvalga
DARBININKŲ KOVA SU 

FAŠIZMU

komunistų agitatoriai 
Vokietijos socialdemo- 

vadindami juos “išda- 
už tai, kad jie be

Bet 
tokiu pat bti- 
Vokietijos ko- 

kuri Hitlerio 
jau turėjo be- 
šalininkų. Ko-

L. Pruseika surado nepapras
ti} nuomonių supuolimą tarpe 
Rusijos komunistui vado, D. 
Manuilskio, ir “Naujieną” re
daktoriaus, P. Grigaičio.

Klausimas čia eina apie dar
bininkų taktiką fašistiško per
versmo akivaizdoje: ką organi
zuoti darbininkai privalo tokia
me momente daryti — kovoti 
su ginklais rankose prieš per
versmininkus, ar pasiduoti be 
kovos?

Kalbėdamas tuo klausimu 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos suvažiavime, Manuils
kis, kuris yra komunistų inter
nacionalo vykdomojo komiteto 
narys, aiškino, kodėl Vokieti
jos komunistai nepasipriešino 
Hitleriui, kuomet pastarasis pa
ėmė j savo rankas valdžią. Pa
prastai 
Smerkia 
kratus, 
tikais”,
ginkluoto pasipriešinimo pasi
davė Hitlerio diktatūrai, 
yra faktas, kad 
du pasielgė ir 
munistų partija, 
perversmo metu 
Veik 6 milionus
dėl gi patys komunistai nepa
rodė daugiau “kovingumo” už 
Socialdemokratus ?

Stengdamasis pateisinti Vo
kietijos komunistus, aukščiaus 
paminė tasai Manuilskis pareiš
kė, kad komunistai sukilti prieš 
Hitlerį negalėję, nes darbinin
kų mases jų Perėmusios, tuo 
tarpu kai visa buržuazija bu* 
VUsi susivienijus prieš juos.

Vadinasi, jeigu nėra vilties 
laimėti kovą, tai geriau jos ir 
bepradėti.

Padavęs tokią Manuilskio 
nuomonę, Pruseika paima iš
trauką iŠ “Naujienų”, kur taip 
pait kalbama apie tuos Vokieti
jos įvykius. Ištraukoje tarp 
kitko pasakyta, kad jeigu so
cialistai ir butų tame momen
te susivieniję Su komunistais, 
tai vistiek abejotina, ar jiems O ‘ *

vertėjo griebtis ginklo, — nes 
kas butų įvykę?

“Jeigu mažiukėje Austri
joje tokioje kovoje žuvo 
apie pusantro tūkstančio 
žmonių, tai dešimtį kartų 
didesnėje Vokietijoje gal bu
tų žuvę penkiolika tūkstan
čių!

“Mes labai abejojame, kad 
šitoks kraujo nuliejimas Vo
kietijos darbininkų klesai 
butų atnešęs ko gero Euro
pai.”
Iš to Pruseika daro išvadą, 

kad “draugo Manuilskio ir 
draugo Grigaičio” nuomonės 
pasirodė esančios vienodos. Gir
di:

“Iš esmės abudu sako tą 
patį: nėsigink, nestok į mū
šį, jeigu neužtikrintas, kad 
laimėsi.”
Iš tiesų, tai nepaprastas at

sitikimas, kad komunistų inter
nacionalo nusistatymas, išreikš
tas Manuilskio lupomis, pasi
rodė beveik neatskiriamas nuo 
minties Grigaičio, kurį lietu
viški komunistai apsiputoję 
keikia, kaip aršiausią “sočiai* 
fašistą”, o “sklokininkas” Pru* 
seika vadina “dešiniausiu so
cialistu”. Šituo nuomonių paly
ginimu pasiremdamas, “N. 
Gad.” redaktorius nori įtikinti 
savo skaitytojus, kad maskvi- 
niai komunistai esą taip pat 
nutolę nuo tikros revoliucinės 
linijos, kaip ir dešinieji socia
listai. Ot, komunistine opozici
ja, tai, girdi, kas kita. Ji pasi
lieka ištikima revoliucinei idė
jai ir kelia aikštėn taip oficia
lių komunistų, kaip ir socialis
tų “suklupimus”.

Bet tikrumoje tai Pruseika 
žiuri į dalykus perdaug pavir
šutiniškai. Klausimas, kas Vo
kietijos darbininkams reikėjo 
datyti, kada atėjo Hitleris, ar
ba kas reikėjo daryti Austrijos 
darbininkams, kada į juos iš 
armotų ėmė šaudyti DollfussAš, 
yra ne politinis ir net visai he 
principialis. Jisai yra ne datig 
kuo svarbesnis už klausimų: 
kaip privalo elgtis žmogus, ku
rį užpuola su revolveriu ran
koje banditas?

Ar galima duoti į tokį klau
simą aiškų ir visiems atsitiki
mams tinkantį, vienodą atsa
kymą? Ne, negalima. Vienose

SMALKĖS

Mirtingumas nuo smalkių.
— Smalkių sudėtis.—Ne
laimės su automobilistais. 
—Antidotas.—Kaip smal
kės nutroškina žmogų. — 
Prūsinė rukštis.

mano, jaučia ir svajoja, 
jis tikrai^ aiškiai žinotų 
širdį, jos troškimus ir jos 
siryžimą.

Ji buvo užmiršus, kaip
šyti laiškus. Ji niekam nebe
rašė laiškų ir iš nieko nebelau
kė. Nebebuvo noro ir laiko ra
šyti. Bet šį rytą ji rašė Mi
ronui laišką. Ir sekėsi jai. Ji

se. Tas mano begalinis džiaug
smas dar rodosi man sapnas. 
Aš bijau pabusti iš to sapno 
—• tada butų man galas. Tu 
neišeini iš galvos. Jei kas bu
tų sakęs, kad, atsitiks tai, kas 
atsitiko, aš bučiau palaikiite tai 
už didžiausią nesąmonę. Dabar 
aš matau dalyką. Musų pir
ma meile neišsipildė — nedė
kingas likimas nuvedė mudu 
kitais keliais. Mudu abudu bu
vom kalti. Bet niekas negalė
jo nužudyti musų meilės, ku
ri užsimezgė pradžioj musų gy
venimo. Geras likimas vėl su
vedė mudu ir tai dar nepervė- 
lai. Stovi prieš mite dar ilgas 
kelias. Daug bus dar ukanuo- 
tų dienų ir vėjuotų naktų... 
Apsimoka dar skaisčiai žiūrė
ti j ateitį ir rankas sunėrus

rašė greitai, gražiai, tvarkiai.! planuoti pasukti ją į savo no- 
Mintys plaukė vaizdžiai ir aiš
kiai. Ji pati stebėjosi iš neži-

kiekvie

jis pa

rus.
Tai, kas dabar prasidėjo 

notų savo gabumų, O para- tarp miteų> man rodosi labai 
šius ir perskaičius laišką, ji gražus maiio merginos troški- 
dar daugiau stebėjosi. Kas yra" mų ir sapiių papildymas. Jau-

- už

Per paskutinius kelis metus 
žymiai padidėjo mirtingumas 
nuo smalkių. Ir tai nežiūrint 
to fakto, jog laikraščiai gaiia 
dažnai įspėja žmones, kad jie 
butų atsargus su savo auto
mobiliais. O tas atsargumas 
susiveda prie to, kad privatiš- 
kuose garažuose nereikia lei
sti į darbą motorus. Gana daž
nai laikraščiai praneša, kad 
štai toks ir toks žmogus rasta 
savo garaže negyvas. Esą, nu- 
troŠkęs nuo smalkių.

Statistikos duomenys rodo, 
jog 1924 m. nuo smalkių žu
vo 123 žmonės tiso j e Ameri
koje. Bet tas skaičius 1932 m. 
pašoko ligi 608. Mirtingumas 
augo laipsniškai,
nais metais nuo smalkių mirė 
vis daugiau ir daugiau žmo
nių.

Pirmiausiai bus pravartu 
vienas kitas žodis tarti apie 
smalkes. Smalkės yra dujos, 
kurios susideda iš deguonies 
ir anglies junginio. Angliškai 
tos dujos vadinasi “carbon mo- 
noxide”. Kai anglis, gazolinas 
arba kokia kita medžiaga de
ga, tai gana dažnai gaunama 
smalkių, jeigu tik nėra pakan
kamai oro. Tiksliau sakant, 
deguonies. Tame atvejyje smal
kės nesudega, bet susimaišo 
sii oru ir jį užnuodija. Lauke 
tai nepavojinga, kadangi nuo
dingos dujos išsisklaido, ki
taip sakant, tampa labai at
skiestos. Bet kuomet susidaro 
smalkių nedideliame garaže, 
tąsyk jau pavojinga. Štai ko
dėl nelaimės ir įvyksta gara
žuose.

Sakysime, Žmogus nuvyksta 
į garažų. Jis paleidžia auto
mobilio motorą ir rengiasi va* 
žiuoti. Bet automobilius dėl 
Vienokios at kitokios priežas
ties neina, kaip reikia. Nieko 
blogo nemanydamas, žmogus 
nesustabdo motoro ir tuo pa
čiu laiku pradeda knibinėtis, 
— ieškoti/ kokia liiechanizm-j

dalis neveikia. Dirbantis inži- 
nas gamina vis daugiau ir dau
giau smalkių, kurios nuodija 
garažo orą. O kadangi to oro 
nedaug tėra, tai jis gana grei
tai tampa užnuodytas. Staiga 
žmogus pajunta kažkokį keistą 
silpnumą. Kol jis susivokia, 
kas reikia daryti, tai papras
tai jau yra pervėlu,
sidaro labai silpnas ir nebe
tenka sąmonės.

Blogiausias dalykas su smal
kėmis yra tas, kad jų negali
ma nei matyti, - nei užuosti. 
Jos taip pat neturi skonio. To
dėl žmogus nei juste nepajun
ta, kaip jis užsinuodija, 
miega amžinu miegu.

Pasitaiko nelaimių ir beva
žiuojant automobiliu. Tai įvyk
sta tame atsitikime, kai me
chanizmas sugenda (exhaust 
pipe) ir sulaiko dujas, Tos du
jos įsigauiia į automobilių vi
dų ir nutroškina važiuojančius 
žmones. Tokiu buklu prieš kiek 
laiko žuvo vienas Chicagos po
licijos kapitonas.

Tenka pasakyti, kad tos rų- 
šies nelaimės dažliiausiai pasi
taiko žiemos laiku, kuomet au
tomobilių langai yra uždary
ti.

Prieš kelis 
Harrison E. 
liūs žurnalo 
Ehgineering
Vėik jokios vilties nebuvo iš- 
gelbėti žmogų, užsinuodijdsį 
sinalkėmis. Bet dabar jau yra 
surastas antidotas (priešnuo* 
dis), kuris sunaikina smalkių 
iiuodingumą. Tas antidotas yra 
mėlynas dažas, kuris yra žilio- 
mas kaipo “methylene binte”.

Smalkių veikmė žmogaus ir 
kitų gyvūnų organizme sirsivė- 
da prie to, kad jos užnuodija 
tam tikrus enzimus, o taip pat 
sudaro pastovų junginį
kraujo hemoglobinu*. Ačiū tam 
deguonies išnešiojimas po kU- 
ną tampa Sustabdytas. Atsi* 
tinka lyginai tas pat, kas dt 
sitiktų tame atvejyje, jei mes 
užimtumėme žmogui burną ir 
nosį ir neleistumeme jam kvė
puoti. žinoma, žmogds ntftrok-

metus, sako Dr.
Howe# redakto- 
“Indifstrial and

Chemistry”, be-

feu

Maždaug tokiu jau budu nU- 
ttbšklna žmogų ii* &malkės. Bet 
kai “liiėthylėhe blue” skiedi
nys yra įšvirkščiamas į orga- 

tai jis tu^ padeda at-

truriipi, tad kaip galima tokį 
džiaugsmą praleisti pro šalį? 
(Ar pastebėjai? Aš tik sakiau, 
musų kelias dar ilgas, o čia 
vėl sakau, jaunysta ir pats gy
venimas taip trumpa. Kaip tai 
suprasti? Taip, kad mės žiū
rime į savo reikalus iš viso
kių taškų.) Mano merginos 
sapnai buvo negailestingai su- 
vilti. Mergina, kada ji išeina 
j gyvenimą, turi prieš save du 
klausimus: ištekėti, ar karje
ros siekti. Man gi buvo nusuk
ta ir Viena ir kita. Aplinkybės 
neleido man siekti mano idea
lo muzikoj, o mano ženybinis 

i gyvenimas gali būti viskas, bet 
ne gnldo to, ką sapnavau ir 
tikėjau mergina būdama. Aš 
planavau sau visai kitokį gy
venimą. Norėjau būti naudin
ga pasauliui, vyrui draugė ir 
padėjėja. Bet buvo lemta man 
kas kita — paprastos moterė
lės virtuvė ir ašaros. Taigi, 
ar tenka stebėtis, kad aš jau
čiuosi tokia nelaiminga ir bu
vau tokia laiminga būdama su 
tave? Kas iš gyvenimo ir sie
los, jei jie yra prislėgti ir už
daryti? Jei reikia veidmainiau
ti, šypsotis ir nuduoti, kuomet 
tavo siela kenčia, blaškosi ir 
rauda?

MyliaUsias, tu atnešei man 
naują pasaulį! Džiaugsmą! Ste
buklus! Su tavim aš užmiršau 
vyrą, dukterį ir, taip sakant, 
moralus. Deja, moralai kažkaip 
nėra man aiškiai nustatyti. 
Meilė veda mano kelią ir. aš 
pasiryžus jos šauksmo klausy
ti, neatsižvelgdama į tradici
jas, papročius ir draugiją. Aš 
myliu tave, Myliausias, taip la
bai myliu ir noriu, kad kurią 
gražią dieną galėčiau darbais 
tau įrodyti savo meilę. Tu ne
gali įsivaizduoti reikšmės, ku
rią ši meilė man atnešė. Taip 
myliu tave, kad aš pradėjau 
bijoti pati savęs. Aš bijau, kad 
kas .neatsitiktų su mane. Ima 
man rodytis, kad aš esu nuklys 
dus kur nors į kitą svietą. Ar 
nepuiku dabar butų mudviem 

(Bus daugiau)
am*4*M
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Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

$10,000 cash

(Bus daugiau)

Brighton Park Žinios
Lietuvių finansai

Graboriai

tau
Tel. Monroe 3377

$87,000

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI

GYDYTOJAS I

Julijonos Druktai 
nienes laidotuvės

pluoštą 
$20,000. 
pinigus 
ir nori

Chicago
sivedęs pustrečių metų mergaitę į tuščią tvarią ir palikę 
ją nuogą mirti badu
dystė sujudino Chicago ir net tariamąsi 
visų mokyklų vaikų, kad surasti visus 
pašalinti juos iš sveikųjų tarpo.

Kaina prieinama,

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tek Republic 9723

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

MARQUETTE PARK, 
eito šeštadienio rytą, balandžio 
14 d., šios kolonijos gyvento
ja Julijona Druktainienė, 6915 
So. Washtenaw avė-, tapo pa
laidota šv. Kazimiero kapinėse. 
Velionę į kapines lydėjo daug 
žmonių, nes ji buvo gero budo 
moteris ir su visais taikoje gy
veno.

Julijonos vyras Pranas Druk- 
tainis ir brolis Jtfozas Daugi-

(TęšihyS)
Pairti “mekanika

nis taria širdingiausj ačiū vi
siems, kurie pagelbėjo ligonei 
sunkiose valandose. Ačiū vi
siems už prisiųstas gėles prie 
velionies karsto.

Velionė priklausė prie Chica- 
gos Lietuvių Draugijos. Drau
gija suteikė grabnešiufe irkvieh 
ką. Julijona paliko gražiai iš
auklėtą sūnų Praną. Graborius 
J. J. Bagdonas suteikė paskuti
nį patarnavimą.—Buvęs.

Simon M* Skudas
GRABORIUS it BALSAMtJOTOJAS 
Patarnavimas getas ir hebfaiigus

Viso apie $19,000 

yra bondholderių komi- 
vilties sukelti tokį kapi-

Tet Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apieliiikėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

Š092 HJtCHlR ULVl'

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND A VE. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Kokiu keliu bondholderių ko
mitetas eina prie šios kontro
lės? Pirmiausia jis stengias* 
surinkti visus bonus.

OppoSite Du ” ’ < Store, 2d Floor

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunšivick 0597

dimino spulka irgi išlaikė kvo
timus šioje kovoje.

20 meilų sukaktuvės
šiemet 1 d. balandžio suėjo 

lygiai 20 metų kai įsikūrė Ge
dimino Statybos ir Paskolų 
Bendrovė, kurios buveinė dabar 
randasi adresu, 44?5 So* Fair- 
field Avė. Taigi direktoriai nu-

Val.—8:30 A. M. iki 8:80 P. 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Western A venų e 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai tyto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

Valandos 
Seredoipis ir

lalsted Street 
GO, ILL.

Siunčiame Gėlės Telegramų i vist

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai,

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S* Albany

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se at ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

J. J. BAGDONAS
Liūdnojo valandoje paveskite saVo 

rūpesčius man. ~ .

kos Lietuvių Daktarų 
draugijos Nariai.

Yra rimtas pamatas ina- 
kad paimant Auditoriją 
bent dalis taksų užmo- 

pavyzdžiui, $6,000 ar $7,-

13 metų vaikas Rogalski, kuris prisipažino nu- 
iten 

nuo šalčio, ši neišaiškinama žmogžu- 
apie egzaminavimą 

išgverėlius vaikus ir

Gal būt, kad žemiau sekąs 
raštas kai kuriems skaityto
jams atrodys perdaug painus. 
Jis tačiau atrodys painus ne 
tik todėl, kad nesugebėsiu da
lyką išdėstyti lengvai, bet ir 
todėl, kad Auditorijos “staci
jos** ateity atrodo itin vingiuo
tos. Apie tas vinges ir kalbė
siu toliau.

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabattis
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago. III.
Phone Boulevard 7814

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS; .

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

fll"! »

Daleiskime, kad bondholde
rių komitetui pavedė savo bo
nus Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoj ..................   $15,000/

Daleiskime, kad komitetui 
pavedė savo bonus įvairios lie
tuvių draugijos ir pavieniai as
menys bendra suma .... $42,000, 
ba tokią daug-maž sumą drau
gijos ir pavieniai asmenys, ro
dosi, yra pavedę komitetui. Bet 
štai stovi —

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATEKITUOSE MIESTUOSE

Pirma propozacija
Teismas, sakysime, parduo

da Auditoriją aukcionu. Bond
holderių komitetas nori palai
kyti ją savo, kaip lietuvių, ran
kose. Prie to, bondholderiai yra 
juk išskolinę Auditorijai $87,- 
000. Taigi negalima jiA)s kal
tinti dėliai noro kontroliuoti

DR. A. L. YUŠKA
2422 Węst MarOUętte Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Groyehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietą 

ir nedėliomis pagal susitarimų.

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe SL, prie Clark
Tel. State 1660; Valandos 9—5
W. Šitie! 2J01 W* 22 St. Cermak Itd.
Panedėlio, Sered. ir PStn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street

Utarn^, Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Geyer, kontroliuojąs 
bonų suma ................ ...

Jis nori gauti cash 
už tą bonų pluoštą, 
gauti juos kuo greičiau. Da- 
leiskime, kad jis ir norėtų par
duoti bonus už kokius $3,000 
ar $4,000. Iš kur bondholderių 
komitetas gali gauti tuos $3,- 
000 Geyerio kontroliuojamiems 
bonams supirkti?

Na, įsivaizduokime, kad ko
mitetas pasiskolino iš Marso 
gyventojų $3,000, ba ten de
presijos veikiausia nėra, ir nu
pirko iš Geyerio bonus. Dabar 
jau bondholderių komitetas 
kontroliuoja $77,000 nominalūs 
vertės bonus.

Jis tačiau nekontroliuoja dat 
$10,000 vertės bonų, ir tame, 
galima sakyti, velniava slepia
si. Betgi tiek tos.

Apsišarvavęs $77,000 vertės 
bonais komitetas eina į teis
mą. Teismo akyse bonai yra 
taip geri, kaip ir cash. Tą sa
ko įstatymas. Kad kas nepa
vežtų iš jo Auditorijos, bond
holderių komitetas, daleiskime. 
siūlo teismui už Auditoriją pil
ną jos vertę 
nais.

Bet ve bėda: bondholderių 
komitetas neturi kontrolės ant 
$10,000 vertės bonų. Taigi pa
imdamas iš teismo Auditoriją 
komitetas tuojau turi sumokė
ti $10,000 cash tiems bonų sa
vininkams, kurie ne’pavedė sa
vo bonų jam, komitetui.

Jau sunku buvo komitetui 
sukelti $3,000, kad paimti bo
nus iš Geyerio. O čia reikia 
dar $10,000 cash, kad nepri
klausomus nuo komiteto bonų 
savinihkus patenkihti. Paga
lios, kur taksos? Nemokėtų 
taksų Auditorija turi apie $11,- 
000.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

spulkose, tai nė depresija ne
būtų buvusi tokia baisi, nes 
žmonės butų turėję pinigų sa
vo namams taisyti, arba pirkti 
ar statyti naujiems. Tokiu bū
du darbininkai butų turėję pel
ningo darbo, o tai butų mažinę 
nedarbą.

Po šio raporto, kurį išdavė 
J. K. EncheriS) sekė spulkos 
sekretoriaus P. M. Smito ra
portas. Iš sekretoriaus raporto 
paaiškėjo, kad Gedimino spul- 
kos biznis eina po senovės, da
romos naujos paskolos, perka
mi nauji Šerai, mokesčiai su
mokami normaliai ir ištraukos 
normalės. Tai reiškia^ kad Ge

ltes. 6600 South Artesian Avenue. 
PhoneProspect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DU. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821

Ofiso Tel. Boulevard 5918

Offll
756 W. 35th St 

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

NedSldieniais pagal sutartį.

Prircng
rių, nuvežti ant dipO arba par
sivežu iš kitų miestų su kara- 
bonu . arba nuveža. Nėra 
skirtumo kaip toli už $40.

J. J. Bagdonas 
Tel-. Republic 3100 

2506 W. 63 St.
GhicagOį Ilk

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

tarė surengti didelj apvaikščio- 
jimą toms sukaktuvėms atžy
mėti, darant išvažiavimus ir 
vajus. Apie tai bus pranešta 
vėliau. —J, K. E.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th SL

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tek Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401... v.. ...

Dr. Charles Segal 
ofisas

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 3395

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

Valandos

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai, Nedėk nuo 10 iki 12

J. F. RADZIUS
Inėorpdtated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENFISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco aV.

Antra propbzicija
Daleiskime, kad Bondholde

rių komitetas nupirko Geyerio 
kontroliuojamus bonirs. Daleis
kime toliau, kad norinčių pa
imti Auditoriją žmonių su 
stambiu kapitalu neatsiracb 
teisme. Mat, “milionierių” ga
dynė šiandie yta tapusi tik 
praeities sapnu. Tuomet bond
holderių komitetas, nors kon
troliuojąs daug-maž $77,000 
vertės bonų, galės pasiūlyti 
teismui tik, pavyzdžiui, dešim
tą visos bortą vertės ($87,000) 
dalį, būtent $8,700 
nais) o ne cash.

Už nekontroliuojamą bonų 
dalį, t. y. už $10,000 vertės 
bonus komitetas čia pat teis
me turės padėti $1,000.

Sukelti $3,000, kad nupirkti 
Geyerio kontroliutojamus bonus 
(jeigu jis už tiek parduos 
juos); sukelti $1,000 nepri
klausomiems komitetui bond- 
holderiams apmokėti; dar su
kelti apie $6,000 daliai užvilktų 
taksų padengti; viso sukelti 
apie $10,000 jau bite lengviau, 
negu sukelti $19,000, kurie bu
tų reikalingi mokant pilną bo
nų vertę.

Antroji propozicija bond
holderių komitetui atrodo daug 
malonesnės Bet iš kur paimti 
tuos

DK.C' r WeL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos ndo 9 iki 8 vakaro. 
wSeredoj pagal sutarti.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėtų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

DR. G. SERNER
___Tel. Yards 1829

Pritaiko Akiniu; 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

r iTEVAS ’
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse.Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sarySiu eu (Irina lud padu vardu)

Ofiso Tel. yiėtory 6893 Dr? A” HSfal 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas A 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų it Visli 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 31st Street 

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
kėliomis ir šventadieniais 10-^12 

dieną.teks 
keti, 
000.

Taigi norint paimti Audito
riją nominale bonų verte ir ne
kontroliuojant $10,000 bonų, 
bondholderių komitetui reikia 
turėti cash, kad užmokėti:

Geyeriui ..... 4...........   $3*000
Nepriklausomiems

bondholderiams 4ii. $10,000
Taksoms $6,000

Tel, REPUBLIC 3100
I i . II Ifi uh...

Tel. Cicero 2109. ir 6594
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4&0 West 15th St.
CICERO, ILL,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

......... I ■■ —

Visi Telefonai!

Yards 1741-1742

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia DbVanai 

Tilriu automobilius visokiems reika
lams __  .

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Gedimino Statybos ir Pasko
lų Bendrovės mėnesiniame di
rektorių susirinkime įteko bū
ti ir man. Tarp kitko buvo iš
duotas raportas iš Midwinter 
Building and Loan Conference, 
laikytos vasario'23 ir 24 dd. 
Palmer House salėje. Konfe
rencijoj dalyvavo virš 600 įvai
rių spulkų atstovų iš visos 
Amerikos.

Lietuvių spuikų atstovai
Konferencijoj matėsi ir lietu

vių spulkų atstovai, adv. J. J. 
Grish, adv. John Kuchinskas, 
John Evaldas, J. K. Encheris 
ir kiti.

Iš raporto paaiškėjo, 
Amerikos spulkos laimėjo 
galę kovoje, kuri tęsėsi 
laiką. Ta kova buvo tarpe 
pių ir saugių darbo žmonėms 
patarnaujančių spulkų ir įvai
rių netikrų ir apgaulingų įvest- 
mentų^ kurie vylioja darbinin
kus su jų sunkiai uždirbtais 
pinigais;

Depresija
Sakoma, kad nėra blogo, ku

riame nebūtų šis tas gero. Kaip 
pav. žemės drebėjimas sugriau
na prastai pastatytus namus 
palikdamas stovint tuos, kurie 
yra pastatyti ant gero pamato, 
taip ir Ši depresija nušlavė ap
gaulingas ir nevykusiai veda
mas įstaigas, o paliko neliestas 
darbo žmonių vedamas įstaigas 
— spulkas arba statybos ir pa
skolų bendroves.

šiandie spulkoms dirva yfa 
kuo plačiausia, nes joms nėra 
beveik jokios kompeticijos, nes 
nė bankai, nė apdraudos kom
panijos jau nedaro paskolų ant 
namų, gi spulkos daro pasko
las vien tiems namains, kuriuo
se patys savininkai gyvena ir 
kuriuos patys prižiūri.

Valdžios parama spulkoms
šiandie Jungtinių Valstijų 

Valdžia pef savo įstaigas, kaip 
F*edferal Home Loan Bank ir 
Home Owiiers Loan Corpora
tion, duoda pagelbą ir paleng
vinimus bei paskolas spulkoms. 
Kodėl duoda?

Vienas konferencijos dalyvių 
šitaip tą klausimą atsakė: Per 
šiuos depresijos laikus šimtai 
ir tūkstančiai milioftų dolerių 
žuvo įvairiuose įvestmentuose, 
o apulkosa nežuvo nė centas. Ir 
jeigu tie miljonai butų buvę

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

Kreivu akiu specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope /y - ?
racijos. Pig i o m i f- 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i 
t a i kinimas akinių y
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai
4654 So. Ashland Avė

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

.OFEIEE
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PRANEŠIMAI

Smagus Bankietas

seka
Lituanica II ChicagojOoijster (Co

3417 South

kiti likeriai Ir gerintų nestoka

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

CLEANER
šiuo

Kalbama savai

kitas 
gero i

CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER
CLOISTER

žinote, 
galėjo

kad 
žmo- 

galvą

Šeštadienio ir sek
madienio prietikiai

Romas 
Benediktinas 
Goldcn Drops 
De Moskwa 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot 
Almond

PARSIDUODA aludes biznis ge 
rai iSdirbtaš ir. randasi arti dirbtu 
viii. 3749 So. Halsted St.

Iš Lietuviiį Tautiškų 
Kapinių lotų savinin

kų susirinkimo

ĮDOMUS PROGRAMAS, ĮSPŪDINGOS KRI 
KŠTYNOS “L ITU ANICOS ANTROSIOS”

AUGSTOS RŪŠIES Sa- 
lesmonai dėl pardavinė
jimo gėrimų ir likerio. 
BON-TON BREVERAGE 

Ine.
1527 W. Flournoy St.

KAIP REIKIA VA 
ŽIUOTI j FORD-LAN 

SING A1RP0RT4

Cordials and Liąueurs
SKANIAUSI GĖRIMAI:

Pasakyta kalbų

Wm. Wallace 
Montana 
siuntinys Airijoje 
mirė prezidento de Valeros su
rengtame jo pagerbimui ban- 
kiete. Jis mirė atsakydamas j 
De Valeros pasveikinimo kalbą.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams, reikale nesusipratimų su 
rendaun’nkals. Maža narinė mokestis.

Justice Park
O kurie neatsilanke j

Darome visus legališkus doku 
mentus pirkime ir par

davime namų.

SCHAULE 
4644 N. I

4 kambarį rakandai 
Nauji " “ *
$29.00.
tališkio Styliaus Kaurai

miesto 
Westcrn 

avenue 
U S. 

po kai- 
Burnham 

kuris yra pirmas di-

reikalauja patai 
_  ___ _ mus ir mes opi- 

prekiuosime, Mes taipgi darome vi

The bridgeport'* roofing

Tie lėktuvai 
kojom, jie 

visaip varty- 
Atrodvs, kad

Atyda !!! ALTASS 
Kolonijų Skyrių 

Valdybos

Taigi visi, kurie tik turėsite 
galimybės, suvažiuokite į Fordo 
aikštę orlaiviams, kad pama
tyti Lituanicą II, pasveikinti J. 
R. Janušauską ir palinkėti jam 
laimingos kloties ateinančią va
sarą jo kelionėj per Atlantiką.

Senas Petras.

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotu miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10.50. 
Springsai $2.00. Nauji matrasai $5, 
ir daug kitų įvairių daiktu. JOYCE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

Kaip žinoma, Li
tuanicos II krikšty
nos įvyks Balandžio 
22 d. Ford Airporte, 
Lansinge.

Todėl kviečiamos 
visų Chicagos ir apie- 
linkių kolonijų val
dybos atsilankyti į 
susirinkimą Balan
džio 18 d. 8 vai. vak. 
Kareivos svetainėje, 
4644 S. Paulina Št., 
aptarti organizavimą 
darbininku ir kitus 
svarbius klausimus.

tusios, tačiau jų kokybė netik 
ncnupuolė, bet faktinai page
rėjo. Mat, Absorene išdirbė
jai nuolat deda pastangas to
bulinti tas prekes.

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

PASKOLOS
APDRAUDA

Lakūnas Janušauskas, karo lėktuvų eskad 
rilė, parašiutininkai dalyvaus didžiulėse 

iškilmėse Ford Lansing Airporte

nors ir
dar taip dejuotų, 

turi lizdus, o 
sūnūs neturi kur 

Reporteris.

Blue Ribbon Malt 
Savaitė

POPIERUOJAME IR PENTINAMS 
1934 m. popiera 7c. Rolls 
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera Per mane, gausit* 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

JOS. AUGAITIS.
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645

Slipuotųak!niu iš|,arilavima!

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusy na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St. 
Tel Englewood 5840

18 GATVĖS APIELINKĖ. — 
Kažin ar musų apielinkės ge
ras pilietis, /Petras Lapenis, be
gelbės ateity savo kaimynams 
patekusiems bėdon? Mat, La
penis turėjo neseniai keistoką 
prietikį. Dalykai klojosi taip.

šeštadienj, bal. 7 d., dar pri
dursiu — vėlokai naktj, p. La
penis parėjo namo iš 20 War
dos Politikos ir Pašalpos kliu- 
bo baliaus. Rengėsi žmogus pa
silsėti. Tik štai kažin kas bel
džiasi j duris.

Pravėrė Lapenis duris — ogi 
kaimynas, augalotas vyras, pra
šosi nakvynei. Pasisakė kaimy
nas, kad ir pinigų neturįs už
simokėti nakvynei.

Lapenis nėra grašiagauda, o 
kaimynui kaipgi nepagelbės? 
Taigi priėmė Lapenis vėlyvą 
burdingierių.

Ant rytojaus Lapenis išsi
skubino Naujienų kontesto rei
kalais. Pas pp. Gaucus, 6100 
So. State st., jis užtiko giliukį

Help VVanted—Malė 
Darbininku reikia

Lituanicos II krikštynos įvyks 
balandžio 22 d. (sekmadienį) 
Fordo orlaivių aikštėj (Ford’s 
Airport). Tai bus diena, kurią 
Chicagos ir apielinkės lietuviai 
suvažiuos pamatyti Lituanicą 
II. Lakūnas James-Janušauskas 
ateinančią vasarą planuoja už
baigti tą skridimo kelionę iš 
Amerikos į Lietuvą, į Kauną, 
kurią pradėjo pereitą vasarą 
Darius ir Girėnas.

J. R. Janušauskas aprinko 
lėktuvą geresnės išdirbystės ir 
greitesnį, negu buvo Lituanica

KAMBARYS ir valgis — $6.00 
savaitei. Vyrui arba moterei. 3405 
So. Union Avė., 1 lubos iš fronto.

Real Estate For Sale
Namai-ženįS Pardavimui

MODERNIŠKAS 5 kambarių cot- 
tage, muro pamatas, furnace šildo 
mas, garadžius. Atsišaukite šešta 
dieni arba sekmadieni.

6011 So. Carpenter St.

NOTARY PUBLIC 
4038 Archer Avenue 

Phone Lafayctte 6719 
CHICAGO

skins kelią po 
gaubiančias

į Lietuvą

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA prie abelno namų dar
bo, turi mėgti kūdikius — kalbėti 
angliškai, gyventi ant vietos, $6.00 
ar daugiau. Deutch, 1620 Roosevelt 
Road.

PARDAVIMUI grocernč labai pi
giai, geroj vietoj. Būtinai turiu 
parduoti, apleidžiu vietą.

4429 So. Fairfield Avė.

Praėjusį sekmadienį Lietuvių 
Auditorijoj, 3331 So. Halsted 
St., įvyko Lietuvių Tautiškų 
Kapinių lotų savininkų susirin
kimas. Kadangi kapinių val
dyba netik pagarsina susirinki
mus laikraščiuosce, bet ir atvi
rutes išsiuntinėja lotų savinin
kams, kuriose jie yra kviečia
mi dalyvauti susirinkime, tai 
susirinkimai būna skaitlingi.

šis susirinkimas tenka skai
tyti karštu. Ginčų ypatingai 
kilo iš komunistų pusės dėliai 
to, kad jų choras nepakviesta 
dainuoti kapinių puošimo die
nos programe.

Komunistinės pakraipos as
menys skaitlingai susirinkime 
dalyvavo ir kovų laimėjo.

Valdybos raportai vienu bal
su priimti. Programo tvarky
tojai (komitetas) išdalino kiek
vienam lotų savininkui, kurie 
buvo atvykę susirinkiman, po 
10 įžangos bilietų veltui, kad 
galėjus įeiti į parengtų kapinių 
naudai piknikų 
Darže 
susirinkimų, tiems komisija pa
siųs bilietus į namus, kad jie 
galėtų netik patys, bet ir savo 
šeimynas ir draugus j pikni
ką atsivesti ir kartu laikų pra
leisti.

Direktorius Balčiūnas rapor
tavo, kad iŠ įvestuotų į Kulio 
namų $500.00 gali grįžti 18 cen
tų ant dolerio, nes adv. K. Gu- 
gis atpirko tą namų $18,000 
((Jei p. Balčunas padare tokį 
pranešmų, tai jis apsilenkė su 
teisybe. K ’lio namą nupirko 
p. Petrulis, Vilija anglies 
bendrovi, o ne adv. Giigis. —- 
Red.), kuris yra vertas $65,000.

PINIGŲ IR 
įskolą 
unga-

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas 

symo? Pašaukit 

šoki blekorystės darbą.■TEZ
COMPANY

Tel. Victory 4965 
3216 So. Halsted S1

Vienoj apiclinkėj per 
21 metus

REAL ESTATE

(Žiūrėk žeihlapį)
Patogiausi keliai yra 

mi.
1. Išvažiuojant is 

laimti Halsted Street 
avenue arba Cicero, 
ir važiuoti iki 159-tos 
Kelio No. 6. Pasukti 
rei ir važiuoti 
avenue 
iysis kelias po Torrence avė., 
kurį pažinsite pagal niimerį, 
“U. S. No. 330”. Burnhain 
avenue privažiavus pasukti po 
dešinei ir važiuoti iki air- 
porto.

2. Kitas kelias 
22nd street 
Drive 
sukti

žinoti 
airis

DIDELIS • 3-—****
PASIRINKIMAS 

įvairių Styiių Rėmų, Tikri Torte šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Į airportą važiuos 
trokai

Marųuette Parko apielinkėj, 
adresu 6920 So. Rockwell St., 
gyvena pp. Adomas ir Magde- 
ena Mikalauskai, kurie turi 
šeimynos sūnų Justina ir dūk 
terį Tillie. P.p. Mikalauskai ir 
nepastebėjo, kad jau jų sūnūs 
susilaukė 20 metų ir išaugo 
doras ir mandagus jaunas vy-

faipjau paskola Lietuviu Audi 
torijai, duos nuostolių. O 
visas, kapinių turtas yra 
tvarkoj.

Susirinkimas prasidėjo 
vai., o pasibaigė 5 valandų po 
piet.—R. š.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
........... Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th Street Telefonas 1

PARSIDUODA valgyklos biznis, 
geras, jokios priežasties nėra. 
Mothers Restaurant, 7259 So. Vin- 
cennes Avė. ir Wentworth kampas.

1 STORAGE 
estem Avė.

$95.00.
Vartoti Parlor Setai — 

Importuoti Kiniški, Orien- 
$10——$15 

Geros išlygos arba cash.
'Atdara kasdien iki 9, 

N ėdė Ii o j iki 5.

MES TURIME 1____
galime duoti konservatyvų 
ant pirmų morgičių ant 
low ir 2 flatų.

Gordon Realty Co 
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMŲ PREŽIURA

Išdirbėjai Amerikoj geriau
sia parsiduodamos reikmenės 
— Blue Ribbon Malt 
laiku turi specialų Blue Ribbon 
Malt savaitę 
te yra laikotarpis nuo 16 iki | 
21 d. balandžio.

Per tų savaitę varoma spe- 
cialis Blue Ribbon Malt gar
sinimo vajus. Skelbimai de
dami dienraščiuose, ypač tuo
se lapuose, kur garsinama 
valgomos reikmenis. Naujais 
patraukiančiais akį posteriais 
dabinama krautuvių langai,

McDowell h 
Jungt. Valstijų pa 

kuris pasi

O tuo 
reikalu vra “krikštynos” “LI
TUANIKOS ANTROSIOS”, ku
ri šią vasarų, tik už trijų me
ne? ių, skins kelių per padan
ges, gaubiančias Atlantiko 
vandenynų

Daug galima pasakyti apie 
aercplaną, kuris visus sužavė
jo pereitą sekmadienį, kuomet 
atskrido į Ford-Lansing air- 
portų. Daug juo gėrėjosi, gro
žėjosi, komplimentus pasako
jo. Bet čia daug nesakysim. 
Pasiklauskite tik tų, kurie bu
vo airporte pereitų sekmadie
nį, ką jie mano apie orlaivį 
ir ar važiuos į krikštynas, ba
landžio 22 d Tik pakalbėkite 
su jais, o ALTASS, transatlan-

► rengėjai yra 
atims tikri, kad jus airporte pama

tys. {žanga pigi — tik 25 cen
tai asmeniui. Keliai patogus. 
Automobilius galima pastatyti 
veltui — daug vietos 
gramas prasideda apie 2-trą 
po pietų.

Taigi tėvai ir sumanė iš
kelti jam bankietų, kuris įvy
to šeštadienj, bal. 14 d. Ka
dangi pp. Mikalauskų šeimyna 
turi daug draugų, tai ir sve
čių į šį bankietų susirinko daug 
—apie 100 žmonių.

Vfl arienė buvo paruošta tik
rai šauni 
vo. Buvo muzikantai,

Vaišingų šeimininkų mylimi 
svečiai ir viešnios malonų lai
ką turėjo,
Svečiai linkėjo jaunajam Mi
kalauskui gražios ir laimingos 
ateities, o jis išreiškė jiems pa
dėkų už malonius linkėjimus.

Smagi puota Užsitęsė net iki 
sekmadienio vakaro.

Kartu su kitais buvusiais 
šioj puotoj ir aš veliju p.p. Mi
kalauskams ilgo ir malonaus 
gyvenimo.—Drauge Buvęs.

ir užrašė jiems ^aujienas 15 
mėnesių. 1

Sugrįžo namo. Popiet, p. La- 
penis> jo žmona ir dar vienas 
jų draugas išvažiavo pas Morn- 
ing Star kliubiečius. Kaimynas, 
naujas burdingierius pasiliko 
namams prižiūrėti.

Kada tačiau Lapenis sugrįžo 
namo, tai rado namų duris at
daras, o burdingieriaus nė kva
psnio nebeužuodė. Sykiu su 
burdingieriu, kaip pasirodė, žu
vo ir apie $6 smulkiais, kurie 
buvo palikti namie.

P-as Lapenis nusitarė paieš
koti burdingieriaus, 
burdingierius naujas 
paklysti.

Eina Lapenis gatve, ogi žiu
ri, kad viename saliune jo bur
dingierius barų “remia”. Lape
nas patelefonavo Maxwell sto
ties policijai, jogei norįs didelį 
žmogų areštuoti. Policininkai 
tur būt pamanė, kad didelį kri
minalistą. Taigi netrukus pri
buvo į niirodytą vietą net vi
sas pustuzinis.

Lapenio burdingierius tapo 
nugabentas į valdišką palocių. 
Pernakvojęs ten, ant rytojaus 
jis stojo prieš šviesų teisėjo 
veidą ir pasidarė toks pakar- 
nas, kad prisipažino kaltas ir 
prisižadėjo Lapeniui atsilygin
ti. Ir žinoma, kad atsilygins — 
jei ne šiame pasaulyje, tai ki
tame.

O Lapenis tur būt ateity vė
lyvų kaimynų nhkvinei nebepri
ims, nors ir taip jie dideli bu
tų ir 
paukščiai 
gaus 
priglausti

over 
party 
Gėlių 

Goodman’s 
They played until their

yra: Paimti 
arba Lake Shore 

(iki Twenty Second). 
į South Parkway ir va
iki South Chicago avė., 
yra kelias einąs į piet

ryčius nuo susibėgimo South 
Parkway ir Marąuette Boule
vard (67-tos).

South Parkway važiuoti iki 
galo. Pasukti po kairei į 
95-tų gatvę ir važiuoti 95-ta 
gatve iki Ewing avenue. Pa
imti Ewing avenue ir visų lai
kų laikytis po kairei, nesukti į 
Indianapolis Boulevard. Pri
važiavus Ewing avenue galų 
pasukti po dešinei ir važiuoti 
iki Burnham avenue. Burn- 
ham avenue važiuoti iki air- 
porto.

šis kelias yra truputį per
daug komplikuotas, nors trum
pesnes ,tad visiems patariama 
imtį kelių, kuris aprašytas po 
paragrafu No. 1.VALYTOJAS MINKŠTOJ formoj, kuriame telpa patikrinta ir daro- 

’ dyta medžiaga, kaip ABSORENE, yra VIENINTELĖ, kuri su
renka carbon dulkes arba suodžius nuo lempu be to, kad įtrinti purvą 
ir dulkės i švelnią popierą. ABSORENE valo ŠVARIAU, negu bile 
kuriuo kitu budu galima butu atsiekti.

Nuvalo Visą Purvą VIENU Pabraukimu
ABSORENE išvalė popieruotus kambarius gerai nuo 5 /
iki 10 kartu, iki popiera liko sena, nublukus ir išėjo 
iš mados.

NIEKAS KITAS NEPADARYS
Apsirūpinkite juo — gausite krautuvėse kurios II 

parduota valytojus.

The Cloister Co.
ISDIRBYSTĖ

3251 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 0505

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

Thia atvertiaement l» not Intended to 
offer whi»key for salo or delivery ln any 
•tate or community wherein the adver- 

dRinr. sale or uae thereof ia unlawful.

Patogumui tų, kurie neturi 
automobilių, ALTASS, “LITU
ANICOS ANTROSIOS” krikš
tynų rengėjai parūpins keletu 
trokų, kurie nuvež visus už 
mažų mokestį. ’fTie trokai pa
ims keleivius iš įvairių punktų 
Chicagojc ir valiuos į airpor- 
tų. Smulkmenos bus paskelb
tos vėliau.

Lituanica II Naudai Teatras ir 
Koncertas atsibus balandžio 20 d. 
1934 m. rengia Altas Bridgeporto 
Skyrius, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.. 7:30 v. v

Porgramo išpildyme dalvvauja žy
miausios meno jėgos. Bus suvai
dinta 3-jų veiksmų komedija “Audra 
Giedroje“ vadovaujant Kl. Jurgelio- 
niui, Liet. Vyčių Dainos Choras va
dovaujant muzikui p. Sauriui, Lietu
va Benas ir jaunų šokėjų grupė.

įžanga tik 35c. ypatai.
Kadangi nereikėtų prie tikietų 

langelio kimštis patartina visiems 
tikietus įsigyti iš kalno, sekamose 
vietose:

Sandaros raštinėje 814 W. 33 St*
p. Gudas. 900 W. 33 St.
Jos. F. Budrik, 

Halsted St.
A. Budris, 939 W. 33 St.
K. Aleksiunas, 911 W. 33 St.
J. Kulio aptiekoj, 3259 South 

Halsted St.
Progresą Furniture Co., 3224 So. 

Halsted St.
Jakubonis Barber Shop, 3133 So. 

Halsted St.
St. Bagdonas Barber Shop, 3236 

So. Halsted St.
Bridgeporto Lietuvių Kolionija 

pasirodykime, kad ir mes gyvuojame.
t Rengėjai.

Humbold Park Lietuvių Palitikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 19 d, 1934 m. 8 vai. vak. 
Almira Simans svet. 1640 N. Hancack 
St., Chicago. Gerbiami Kliubo na
riai malonėkite būti ant šio susirin
kimo, turėsime svarbių reikalų.

Valdyba.

Rakandai-Itaisai
NEATIMTI. < RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm. 
parlor setas $29.00, 3 šm. miegkam
bario setas $39.00. 7 šm. valg. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE
423 W. 63rd St.

Business Service 
______ Biznio Patarnavimas 

Tel. Yarda 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, Ui 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Furnished Rooms 
*WWI«MW»**MM**<W»<WWWMMW***»****>*«i

KAMBARYS ant rendos, pavie 
niams ar ženotiems, gali pasiga 
minti ir valgi. Gerame flate, nebran 
giai, 3127 Emerald Avė. 3 augštas.

Farms For Sale
„ Ūkiai Pardavimui 

•»W*rf'MIWM***M,*«*WWW*rfW**«*l^lW*^«*>rfl>^"W»«i*"b*****»i****M*^^

160 AKERIŲ. 25 gyvuliai, 28 kiau
lės, vištos, mašinos, pora arklių, par
duosiu pigiai už cash.

3615 W. 15th St

..................... .. ■ *

Absoreno valytojai at
pigo, o kokybe dar 

geresnė
P-nas Henderson, Absorene 

Mfg. kompanijos prezidentas, 
pareiškia, kad nors Absorene 
ir HRH valytojų kainos nukri-

Karo lėktuvų eskadrilė, pa- įdomus priedai 
vieniai lakūnai, parašiutiniu- svarbaus ir kiekvienam lietu 
kai, būrys žymių lakūnų su viui svarbaus reikalo 
įvairiausio tipo lėktuvais da
lyvaus “LITUANICOS ANT
ROSIOS” “Krikštynose”, ku
rios įvyks šį sekmadienį Ford- 
Lansing Airporte, Lansing, Iii., 
tik keletą mylių už Chicagos. 
Netoli nuo miesto.

Karo lėktuvai skraidys for
macijose, rikiuotėje, vartysis, 
darvs visokius visokiausius 
triksus, kuriuos tik gabus 
“anaunccriai”, kurie kalbės į 
publikų aerodrome tegalės tin
kamai apipiešti. 
skraidys viršum 
kilpas ners, jie 
sis, šonu skris, 
lakūnams jau nubodo gyventi 
ir nori užsimušti.

Rus ir parašiutininkų, kurie'Įjj1*0 skridimo 
tikrai publikai kvapų 
savo drąsiais žygiais per orų, 
kabėdami tik ant parašiuto, 
kuris juos nuleis žemyn.

Ret tie visi dalykai tai tik

Business Service 
_____ Bi znioPatarnavimas _____

AUGŪŠT SALDUKAS

Business Chances 
Pąrflayiiiąiųi Bizniai

ALUDĖ — Transferinis kampas, 
turiu apleisti miestą i 3 dienas. Par
duosim už puse kainos. Naudokit- 
tės proga. Savininką galima matyti 
tarp 9 ir 6 dieną.

2023 So. Ashland Avė.

Everyone was happy 
the success of the Bunco 
on April 14th given by 
Darželis 
Hali 
hearts were content. We were 
all happy over our prizes.

Mrs. Inšuras donated the 
refreshments.

If anyone wishes to see the 
children of the Gėlių Darže
lis dance, on May 6th Mr. Be- 
liajus is giving a Dance Re- 
citai consisting of Lithuanian, 
European, and Oriental dances įninku ir rendauninku reikalais. Mes 
at the Lithuanian Auditorium.' neturime skyrių. Atdara kasdien nuo

8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
nsmai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Divis’on St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

absobbs




