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Samuel Insull Uždą- ' *
rytas Kalėjime

Negali sukelti $200,000 kaucijos. Patalpin
tas kalėjimo ligoninėn

CHICAGO.-— Samuel Irisull, 
kuris vakar ryte tapo parga
bentas iš Turkijos liko pa
sodintas Cook pavieto kalėj i- 
man. Valdęs bilionines korpo
racijas jis nuėjo kalėjimai! to
dėl, kad negalėjo sukelti $200,- 
000 kaucijos, kurios iš jo pa
reikalavo federalinis teisėjas 
Barnes, reikalaujant distrikto 
prokurorui.

Samuel Insull buvo atvežtas 
į Chicago 8 vai. ryte. Jį Union 
stoty pasitiko didelė minia žmo
nių, kurį betgi prie jo negalė
jo prieiti, nes jis iš visų pusių 
buvo apsuptas kelių eilių fede- 
ralinių agentų ir policijos.

Stoty jis turėjo toli eiti iš 
paskutinio vagono ir paskui ge
rokai lipti laiptais iki pasiekė 
gatvę, tad pasiekęs federalinį 
trobesį jis buvo labai pavargęs 
ir vos nesusmuko. Jis sakosi, 
kad jau1 keli mėnesiai jis tiek 
toli nebuvo ėjęs. Visą kelią iš 
New Yorko jį lydėjo federali 
nės valdžios paskirtas palydo
vas, kuris žiurėjo jo sveikatos.

Kiek pasilsėjęs tapo perduo

tas pats teisėją Barnes, kuris 
nustatė labai didelę kauciją.

Negalėjus kaucijos užstatyty- 
ti jis liko išvežtas į pavieto ka
lėjimą, kur tapo patalpintas li
goninėj, nes jis serga širdies 
ir cukrine ligomis.

Jo sum.s, kuris visą laiką su 
juo buvo, sako, kad nė nebus 
bandoma sukelti tokios didelės 
kaucijas, nors jau buvo parū
pinti jam kambariai hotely ap
sigyventi. Simus sako, kad gal 
ir galima butų sukelti $100,000 
kauciją, bet ne $200,000.

Be to ir pavieto prokuroras 
sako, kad jei Insullas pasiliuo- 
suotų už kauciją, tai jį areštuo
tų sulig pavieto teismo apkal
tinimų. O pavieto teismai yra 
nustatę dar $50,000 kauciją.

Turbut dar jokis žmogus ne
turėjo tokios didelės policijos 
ir federalinių agentų sargybos, 
kaip Samuel Insull. Jį ant kiek
vieno žingsnio lydėjo didžiausi 
agentų ir policijos būriai, c 
raitoji policija darė jam ke
lią.

Kely į kalėjimą Insidl pareiš
kė, kad jis yra nusisprendęs

SUGRĄŽINTAS AMERIKON “PAKLYDUSIS SŪNŪS” SAMUEL INSULL

Kairėj — Samuel Insull su savo sunum, kuris savo tėvą pasitiko ant laivo Exilona, kuriuo Samuel Insull buvo parvežtas 
Jungt. Valstijų kaliniu iš Turkijos. Vidury — Samuel Insull lipa prie New Yorko uosto iš laivo Exilona į valdžios laivelį 
Hudson. Dešinėj — Samuel Insull (be skrybėlės) valdžios laively, gabenamas į New Jersey uostą, iš kur tuojaus tapo išvež

tas traukiniu į Chicago.

Prezidentas duosiąs 
pareiškimą užsienio 

skolų klausimu

Susikirtimas Dar 
rowo taryboje

Miestelio taryba re
mia streiklaužius

LIETUVOS ŽINIOS
Kažkoks lietuvis Katul- 

skis — nepaprastas 
keliautojas

tas federaliniąm maršalui Chi- 
cagoje Laubenheirner ir nuves-

—-s—*-- -

priimti likimą ir sutinka pasi
likti kalėjime.

Visos gasolino sto
tys Clevelande 

uždarytos

Teisėjas paliuosavo 
aldermaną Mathias 

Bauler
CLEVELAND, O., g.' 8. — 

Streikuojantiems gasolino sto
čių patarnautojams reikalau
jant, vakar užsidarė visos ne
priklausomos stotys, taip kad 
visame mieste negalima gauti 
gasolino. Policija ketina ati
daryti kelias stotys, kad jos ga
lėtų parūpinti gasolino gydy
tojams, maisto išvežiotojams 
ir graboriams.

Federalinis receive- 
ris išeikvojo $183,000

CHICAGO.—E. H. Johnson, 
60 m., iš Oak Park, kuris per 
25 metus ėjo federalinio re- 
celiverio ir globėjo bankroto 
bylose pareigas, liko atiduotas 
grand jury, kaltinamas išeik
vojęs daugiau kaip $183,000 jo 
globai pavestų pinigų. Jis pri
sipažino tuos pinigus išeikvojęs 
per 12 metų ir juos praleidęs 
spekuliacijai.

» ji < j-i.' / «

Bombos ir šaudymai 
Alabamoj

BIRMINGHAM, Ala., g. 8.— 
Trys žmonės j liko pašauti per- 
sišaudymuose Walker ir Jeffer- 
son pavietų anglių kasyklų dis- 
triktuose. Tuo pačiu laiku bu
vo mestos kelios bombos, k įta
rios pridarė didelių nuostolių.

CHICAGO.—43-čio vvardo al- 
dermanas Mathias (“Paddly”) 
Bauler, kuris buvo teisiamas už 
peršovimą policisto Ahearn, ta
po paliuosuotas nė nebaigus by
los nagrinėjimo, nes, pasak tei
sėjo McKinley, prokuroras ne
įrodė pagrindo bylai. Panašioj 
byloj jis paliuosavęs nežinomą 
kaltinamąjį, tad nesą priežas
ties nepaliuosuoti ir žymų poli
tikierių.

Susišaudymas įvyko dar prieš 
kalėdas prie Bauler smuklės. 
Buvo jau po 3 vai. naktį, kai 
Bauler smuklėje dar buvo bū
rys žymių poliikierių, į duris 
ėmė belstis policistas Ahearn. 
kuris jau visą vakarą lankė 
smukles, kad ir jį įsileistų. Bau
ler atsisakė atrakinti duris, tad 
policistas ėmęs koliotis. Kai vi
si išėjo gatvėn, policistas puo
lęs Baulerį mušti ir paleidęs 
du šuvius. Bauler irgi šovęs du 
sykiu. Persišaudyme liko sun
kiai sužeisti policistas Ahearn 
ir šerifo padėjėjas Wright, ku
ris buvo kartu smuklėje su še
rifu Meyering. Abu pašautieji 
betgi pasveiko, o Bauler atsidū
rė teisme, bet liko paliuosuotas 
dfelei stokos pagrindo bylai.

WASHINGTON, g. 8. — Be
siartinant birželio 15 d., vėl iš
kila, skolų klausimas, nes tą 
dieną valstybės turėtų sumo
kėti Amerikai paskirtąją sko
lų dalį. Tikimąsi, kad valdžia 
pradės naują vajų atgauti sa
vo skolas ir tikimasi, kad tuo 
klausimu prezidentas RooseveL 
tas prisius pareiškimą kongre
sui, kuriame1 jis parodys, kad 
Jungt. Valstijos sutinka būti 
palankios toms šalims, kurios 
mokėjo savo skolas pilnumoj. 
Tokia yra tik viena šalis—Suo
mija, su kuria dabar vedamos 
derybos dėl jos skolos sumaži
nimo.

Su tomis šalimis, kurios tik 
nedidelę dalį skolų mokėjo, bus 
elgiamąsi kiek griežčiau ir jei
gu jos ir toliau nepradės mo
kėti skolų pilnumoj ,tai ir jos 
negausiančios Amerikoje pa
skolų ir kreditų, kurių dabar 
fiegali gauti tos šalys, kurios 
visai paliovė mokėti savo sko
las.

Siūlo žydams prie
glaudą Rytu Afrikoj

Afrikoj, g. 8. — čia iš- 
planai apgyvendinimui 

žydų šeimynų Rytų Af- 
kur yra geros žemės.

NAIROBI, Kenya kolonijoj 
Rytų 
dirbti 
1,000 
rikoj,
Pasiūlymas busiąs pasiųstas žy
dų vadams Londone ir tautų są
jungai.

Beview

MINEAPOLIS, Minu., g. 8. 
—John F. Sinclair, vice-pirm. 
National Recovery
Board, kuriai pirmininkauja
Clarence Da!rrow, susikirto su 
Darrowu ir trečiu tarybos na
riu, Charles Edward RuSsell, 
padlavė prezidentui atskirą ma
žumos raportą ir iš tarybos re
zignavo. Jis sako, kad Dar- 
row labai vienpusiškai pravedė 
tyrinėjimus ir patiekė savo ra
portą išklausęs tik vienos pu
sės. Ta taryba buvo paskirta 
tirti, ar NRA. kodeksuose nėra 
sąlygų, kurios vestų prie mok 
nopolio ir didžiųjų kompanijų 
smaugimo mažesniųjų. Sinclair 
sako, kad Darrow patiekė rapor
tą išklausęs tik kelių mažes
niųjų biznierių skundus.

Thomas J. Mooney 
pradėjo naują kovą 

už paliuosavimą

BEAVER DAM, Wis., g. 8.— 
šio miestelio taryba nutarė pa 
skirti pinigų ir pasamdyti spe- 
cialę policiją apsaugoti Beave’’ 
Brand Hosiery Co. dirbtuvę, jei 
toji bandytų atsidaryti ir ope
ruoti su streiklaužių pagelba. 
Tos kompanijos darbininkai 
streikuoja dėl kompanijos lau
žymo-NRA kodekso. Miestelio 
taryba nutarė dubti specialę ap
saugą kompanijai nežiūrint to. 
kad darbo taryba įspėjo to ne
daryki, nes ta kompanija lau
žanti NRA kodeksą ir galbūt iš 
jos bus atimtas Molinasis Aras.

Tą miestelį pirmiau valdė so
cialistai, bet atgaleiviai susita
rę. panaudojo sentimentą ir 
pravedę į merus seną vietos 
mokytoją, dabar atvirai eina pa- 
gelbpn kompanijai ir streiklau
žiams.

Užgriebė Austrijos 
socialistą sporto 

kliubą turtą

KAUNAS.—Belgų telegramų 
agentūra praneša iš Sakanijc s 
(Belgų Kongas, prie anglų Ro- 
dezijos sienos), kad motociklu 
į Bulavayo atvyko lietuvių žur
nalistas E. Katulskis, kuris 
antrą kartą keliaująs aplink pa
saulį. Jis jau perkeliavęs 59,(X)0 
mylių. Pamatęs pasaulį nuo 
dviračio ir motociklo, jis norįs 
dar apkeliauti pasaulį automo
biliu ir lėktuvu. * J,

Išvykęs 1925 m. dviračiu, ji?, 
aplankė 52 kraštus ir penkis 
žemynus. Antrą kartą Katulskis 
išvykęs motociklu su savo drau
gu ir apkeliavęs Europą, Azi
jos Turkiją, paskui nuvyko per 
Bagdado ir Damasko dykumą 
į Iraką. Tas kelias dar nieka
dos nebuvęs perkeliautas moto
ro. Toliau jie nukeliavę į In
diją, Ceiloną, ir į Malajus, iš 
kur laivu perplaukė į Austra
liją. Ten jo draugas vedęs ir 
apsigyvenęs. Iš čia Katulskis 
atvyko vienas į Pietų Afriką, 
iš kur. keliausiąs per Afriką į 
Alžyrą ir laivu* atvyksiąs į Ang
liją, o iš čia grįšiąs į Lietuvą.

Katulskis kelionės metu su 
rinkęs daug fotografijų iš vi
sų pasaulio dalių. Bulawayo jis 
surengė savo fotografijų paro
dę Katiįjgkįyj injo draugui 
tekę patirti įvairių* nuotykių.

Fop- 
dry- 
susi-

Pav., Persijoj juos buvo už
puolę penki banditai, tačiau jie 
tris užpuolikus užmušė, o du 
suėmė. Suimtuosius, kurie buvo 
atvesti į Meschedo miestą, per 
sai pakorė, griežiant karo mu
zikai, kuri buvusi panaši į lo
tą valsą. Katulskis mirties 
bausmės įvykinimo ceremonijas 
nufotografavęs.

Jury atsisakė apkal
tinti Melioną už pa

jamų taksus

HINTON, W. Va., g. 8. — 
Mokytojas McClung, 33 m., 
trys metai atgal nuplakė tūlą 
Bennett, kuris to niekad neuž
miršo. Vakar Bennett, dabar 
19 m. amžiau^, susitiko Mc
Clung gatvėj ir smogė jam 
kumščia. McClung krito ant 
šalygatvio, persisikėlė galvą ir 
pasimirė.

SAN FRANCISCO, Cal., g. 8. 
—Thomas Mooney, kuris jau 17 
metų kovoja Už paliuosavimą iš 
kalėjimo ir už išteisinimą dėl 
tariamo padėjimo bombos ijr 
užmušimo 10 žmonių prepared- 
ness parodoj 1916 m., pradėjo 
naują wkovą, šį kartą fe'derali- 
niuose teismuose, už jo pa
liuosavimą.

Dabar jis iš San Quentin ka
lėjimo kreipėsi į federalinį teis
mą, prašydamas jį paliuosuoti, 
nes jis yra nuteistas sulig me
lagingais liudijimais.

Federalinis teisėjas St. Sure 
paskelbė, kad jis ne taip greit 
išneš nuosprendį, ar valstija 
turi parodyti priežastį kodėl ka
linio peticija neturėtų būti pri
imta.

Telegrafo kompani 
još priešinasi 

valdžiai
WASHINGTON, g. 8. —Ka

dangi nežiūrint visų dėtų pa
stangų geruoju susitaikinti, 
Westėrų Union Co ir American 
Telegrabh and Telephone1 Co. 
atsisakė priimti kokį nors ko 
deksą, tai NRA administrato
rius Johnson padarys viešus 
tardymus geg. 16 d. ir prezi
dento dekretu paskelbs kodek
są, kurį telegrafo kompanijos 
turės pildyti.

Anglijoj bedarbė 
mažėja

NEW| BOSTON, III., g. 8.— 
Eksplozija suardė Bay Island 
nusausihimo pumpavimo stotį 
ir dabar 19,400 akrų žemės plo- 
tui gręsia potvinys ,nes jei už
eitų smarkus lietus, visas šis 
plotas liktų užlietas vandens.

VIENNA, g. 8. —Valdžia pa
skelbė, kad ji konfiskavo visą 
socialdemokratų sporto ir atle- 
tininkų kliubų turtą. Kliubai 
turėjo apie 500,000 narių.

Linz’e tapo areštuotas j&lf- 
nas'Vokieti jės nacta HAns Pat* 
zig, kuris siekėsi nužudyti dik
tatorių Dollfussą. Apie to na
cio pasiryžimą Austrijos val
džiai pranešė pati Vokietijos 
nacių valdžia.

Nubaudė už kalbą
Kadangi senukas prof. 

pa, pangernianų atstovas, 
so numarinto parlamento
rinkime pasakyti aštrią kalbą 
prieš Dollfusso valdžią, jis tapo 
uždarytas koncentracijos sto
vykloje. Jis atsisakydamas pri
imti Dollfusso konstituciją net 
jos nesvarsčius, tarp kitko pa
sakė:

“Mes (pangermanai) protes
tuojame prieš režimą, kuris 
neturėdamas šalies didžiumos, 
bando valdyti durtuvų pagelba. 
Mes protestuojame prieš ne- 
konstitucinį ir nelegališką su
varžymą visuomenės laisvių: 
prieš masinius persekiojimus 
žmonių —vyrų, moterų ir vai
kų; prieš nežmonišką ėmimą į- 
kaitų; prieš koncentracijos sto
vyklas ir valdymą šalies pagel
ba šnipų sistemos”.

Valdžia griežtai ginasi, kad 
ji nelietusi prof. Foppa, bet ži
nia paeina iš ištikimų šaltinių. 
Be to ir paties prof. Foppa 
niekur negalima surasti.

Sudegė ir gretima
Nuostoliai siekiu

- Nors

Batsiuvių streikas
UTENA.—Bal. 18 d. avalinių 

parduotuvėms apie 60 siuvau 
čių batsiuvių dėl iš kaimų at
vykstančių pigesnių konkurentų 
nuolatinių darbdavių mažinimo 
atlyginimo ir nekreipimo dėme
sio jų socijalei būklei sustrei
kavę pasiuntė pas aps. virši
ninką savo išrinktą delegaciją, 
kuri apibudinusi jų sunkią ma- 
terijalę būklę prašė pasirūpin
ti, kad darbdaviai sudarytų su 
batsiuviais sutartis, neimtų iš 
kaimų atvykstančių konkurentų, 
įrašytų darbininkus ligonių ka- 
son ir kita.

Streikuojantieji laikės ramiai. 
Aps. viršininkas, išklausęs de
legaciją, žadėjo tuo reikalu iš
šaukti socijalės apsaugos in 
spektorių ir jiems padėti.

Tai pirmas toks streikas 
amatininkų Utenoj e.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja: ; : • įfHl

Nepastovus, galbūt mažas 
lietus.

Salde teka 5:37, leidžiasi 7:- 
56.

PITTSBURGiH, Pa., g. 8.— 
Federalinis grand jury atsisa
kė apkaltinti buvusį iždo sek
retorių Andrew Mellon, kalti
namą nesumokėjus pajamų tak 
sų. Valdžia kaltino, kad jis 
1931 m. nusukęs virš $700,000 
taksų. Jis gi sako, kad tais 
metais dagi permokėjęs taksus 
ir tik jį norima diskredituoti.

G0LLN0W, Pomeranijoje, 
Vokietijoj, g. 8. — Karishof 
miestely gaisras sunaikino 57 
namus ir 17 šeimynų liko . be 
pastogės.

LONDONAS, g. 8 
bedarbė Anglijoje pamaži ma
žėja, bet vistiek bal. 23 d. vi
soj Anglijoj buvo 2,148,195 ’ę- 
gistruoti bedarbiai. Pereitą 
menesį bedarbių skaičius su
mažėjo 53,382.

BERLYNAS, g. 8. — Popu- 
liariškiąusias Vokietijos mūviu 
aktorius Hans Albers prarado 
savo kontraktą su valdžia ir 
daugiau nebevaidins, nes jis 
atsisakė skirtis su savo žmo
na, žy^elkaite Hansi Burg.

LYNDHURST, N. J., g. 8.— 
Čia sudegė United Cork Co. 
sandeliai, 
dirbtuvė.
$500,000. Gaisrą gesinti buvo 
pašaukti ugniagesiai iš 13 apie- 
linkės miestelių.

INDIANAPOLIS, Ind., g. 8. 
—Besislapsydamas nuo kačiuko. 
Edward Milės, 6 m.> įlindo į 
tuščią ledaunę, užsidarė duris 
ir nutroško.

MONTREAL, Kanadoj, g. 8. 
—Moise Claude, 81 m., pasiko
rė netoli savo žmonos kapo, ku
rį jis kas savaitę lankė per 7 
metus. i i

DARJEELING, Indijęj, g. 8. 
—4 bengaliečiai kėsinosi nušau
ti Bengalijos gubernatorių Sir 
John Andėrson, bet nepataikė 
Vienas puolikų liko nušautas,! o 
kiti suimti.

POLSON, Mont., g. 8. —Mrs. 
Thelma Jadkson, persiskirėlė, 
tapo nuteista 10 metų kalėj L 
man už nužudymą savo pas- 
kiausio kūdikio, kadangi ji jau
tusi, kad jis neturėsiąs progų 
tinkamai išaugti.

Plėšikai pašovė policistą

CHICAGO.—PuJmano prie- 
miesty plėšikai gal mirtinai 
peršovė Kensington policijos 
stoties policistą Patrick Red- 
mond.

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
tą 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, IL.

$
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Sincerely yours 
Justin P. Baukus

us and 
to dis-

liuanian Histori 
ai Narnės You 
Should Know

* 97

*167

If fifr- 
is de- 

address

import- 
We ap- 
and the 
presentout- 

and

We extend our deepest sym- 
pathy to our member, Frank 
Druktainis, on the death of his 
mother who has passed away 
April lOth, 1934.

SLA. seime).
šį TMD. seimą,

morc 
reali 
nuti 
blooi

I only know one wee song, 
Am singing that alj day long, 
Each morning and each noon, 
Šame song būt dif’rent tune.

Dul-did dul-dul dul-dul-dul 
My lass is most beautiful.

I love to sing this vvee song, 
My heart is carried along, 
My likiug is very strong, 
Though it does no good or vvrong 

Dul-dul dul-dul dul-dul-dul 
My lass is most beautiful.

vvorth vvhile experience

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio 
Accordionų.

»39.00, $49.00 ir 
$59.00

being not only 
būt also vveak in 

has revived the hopes

I know a lass of delight,
I dream of her day and night,
She is always in my sight,
She’s my princess, I’m her knight.

Dul-did dųl-dul dul-dul-dul 
My lass is most beautiful.

I love that fair maiden best, 
Even though love giv’s no ręst, 
It causes pains in my breast, 
Yet our love is not surpast.

DuIhM dul-dul dul-dul-dųl
My lass is most beautiful.

Translated by
Vytautas Beliajus.

BUDRIKO Lietuvių Programai:
WCFL, 970 k. Nedaliomis nuo 1 iki 1:30 po pietų.
WAAF, 920 k. NedSliomis nuo 1:30 iki 2 vai. po pietų 
WBFC, 1420 k. Ketvęrgąis nuo 7:80 iki 8:30 vai. vak.

A Noteworthy 
Visitor

We vvould likę to hear of 
Lithuanian yotfth organizations 
or individuals who reside 
side of our city or statė 
exchange news of their 
ivities.

Ant naujų pagarsėjusių 
keturkampių MAYTAG 
skalbyklų Budrikes duo
da didelę nuolaidų.

Elektrikinių Manglių ir 
Prosijimo Mašinų Išpar
davimas po

captured great

Art contributions are Corn
ing in fast. We have a very

On Tuesday, April 24th, Mr. 
Kleofas Jurgelionis, the well 
known writer and sočiai lead- 
er among Chicago’s Lith- 
uanians, paid a visit to our 
club. He delivered a short talk 
on the situation of the Lith-
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SALE 
3343 So. Halsted St 
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return postage. 
contributions 
returned. 
not satisfact- 
retirrned only

On Tuesday evening, Augifst 
31, 1933, at the home of Miss 
Helen Dambras, Rūta Karta- 
nas, Birutė Kremianis and Vy
tautas Beliajus decided to or
ganine a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith
uanian drama, art, literature. 
thought and lore among the 
American born Lithuanian 
youth.

We hold our meetings at the 
Beliajus School of Dancing, 
3259 South Halsted Street 
every Tuesday evening at 8:00 
P. M. Every Lithuanian young 
man and vvoman is cordially 
invited to join us and lend us 
a hand in making our chrb 
one of the most notevvorthy 
of its kind.
The Lithuanian Youth Society.

AUTOMOBILIŲ RADIOS 
Philco, Stewart, VVarner, Motorola, 
Zenith, RCA VICTOR ir kitokios.

,““*39.50 *49.50
Budrike mechanikai įtaisys į jurų automobilį jums 

belaukiant.
PARSIDUODA ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

One of the Many Re- 
sponses to Our Call 

for Material

COSMOPOLITAN TRAVBL

168 Grand $t., Brooldyn, N- Y.
A. S. TREČIOKAS

J97AdatiMSt.,N»w«l‘. N. J
JOHN SBKYS

'433 Purk St., Hartford, CoutJ.
VIENYBE TRAVEl

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
G. A. KYBĄ •

AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worceater,

34? W. BVay, So, Ęoaton,

MAMRURfi.
NORTH GERMAN LLOYD

Dear Sir: ,
I have noticed, vvith 

siderable interest, your recent 
announcement in the “Tėvynė” 
of your intention to publish

Tėvynės Mylėtojų Dr 
jos Seimas bus 

Detroite

The Lithuanian Youth So
ciety takes pleasure in extend- 
ing the most sincere congrat
ulations at their engagemenl 
to our vice-president Mr. Ber- 
nard Miller and Miss Marie 
Gvalda.

Our little cuckoo bird, be- 
tvveen one of his cuckoos, this 
morning, managed to vvhisper 
confidentially that our petite 
and most honorable secretary. 
Helen Dambras, has succumbed 
to the persuasions of some as 
yet mysterious young chap, to 
face the altar <in the near 
future. We are sad,"b'& if con
gratulations are to be i n or 
der, vve want to be among the 
first. Now, Helen!

PIANAS gerame 

“* ’19.00 
PLAYER PIANAS,

Mum. 
SERVICE

AMERICAN LINE

a magazine containing Lith
uanian literary and art vvork. 
Permit me to express my sin
cere appreciation of your most 
laudable enterprice! I am sure 
that a magazine of this type 
can accomplish a great deal of 
good, in bringing to the at- 
tention of the American pu?b- 
lic, the fact; that the Lith
uanians are a cultured and 
artistic people.

Although I can 
to any great literary mastev 
piecė, I have vvritten several 
short stories, essays and a bįt 
of poetry and have succeeded 
in capturing a fevv prizes for 
my literary efforts.

I was born in Lithuania, būt 
having been educated in the 
U. S., I find myself at greater 
ease when writing in English, 
although I can both read and 
write Lithuanian.

Wishing you the greatest of 
success 
I am

Sale 5 dienas
3343 So. Halsted St.

Kad sumažinti šlakų ir pada
ryti vietos naujoms prekėms, 
nutarta išparduoti PIANUS, 
VICTROLAS ir RADIOS už 
negirdėtų kainų.

Vartotas 
stovyje

jiems dalyvauti TMD. seime, 
jei tik toki delegatai prijaučiu 
TMD. reikalams ir esą bei 
buvę jos nariais.

Kaip į kitus pirmesniuosius 
šios kultūrinės organizacijos 
seimus buvo siunčiama au
kos, pasveikinimai ir įneši
mai seimui, taip ir šiemet pra
šome geros valios lietuvių nc- 

organi- 
zacijos su aukomis, pasveiki
nimais ir naudingais įneši
mais, kurie duotų progos šių 
organizaciją pastatyti ant tvir
to pagrindo ir tęsti toliaus 
per daugelį metų dirbusį švie
timo darbų.

Siunčiant aukas, pasveikini
mus ir įnešimus, malonėkite 
siųsti sekamu antrašu: F. Mo
tuzas, 14676 Wark Avė., Del- 
roit, Michigan.

T. M. D. Centro Valdyba:
K. S. Karpavičius, pirm.,.. 
P. Bukšnaitis, vice-pirm., 
M. L. Vaši t, sekretorius, 
A. B. Strimaitis, iždiu.

RADIOLA mod
18,7 tūbų už

DAVIS 8 A. C. Gražiame
Kabinete už .... $ 15.00
ATWATER KENT 6 tūbų

Walnut už ....... 00
VICTROLOS po $4| E A

extensive collection to date. 
Among the first artists who 
have contributed paintings are: 
Frank Pucis, Frank Shimkus 
and Vincas Narbutas.

Contributions in hand eraft 
are numerous and rich. Large 
contributions were given by 
Mrs. Kartanas, Mrs. Rachtfnas, 
Mrs. Varkala, Mrs. Rypkus, 
the young Aldona Ambrosas, 
and hosts of others who gavę 
in smaller ųuantities. Have you 
any home eraft or art work 
made here by Lithuanians or 
in Lithuania let us knovv and 
we will call for it. We want 
a varied and plentyful 
hibit.

Here are the Rules 
Regulations:

1.. ..Eligibie works of art
Paintings (any size) 
Engravings 
Etchings 
Charcoal drawings 
Sculpture (bronze 

ing, soap, clay, 
Carving 
Lithuanian home 

and hand work.
2.. ..A11 work mušt be

by Lithuanians c 
Lithuania.

3.. ..5.ate whether work is
done by a professional oi 
amateur artist.

4.. ..Register all parcels and
if return is desired, please 
enclose 
Otherwise 
will not be

5.. ..A11 articles
ory will be 
if return postage is en- 
closed.

6.. ..Prizes will be awarded to
three best amateur ex- 
hibits. Leading Chieago 
artists will be judges, and 
their decisions will b^ 
finai.

7.. ..A11 articles mušt be sent
in by May 27, 1934—as 
exhibit will be held from 
June 3-10 inclusive.

8.. ..Adress all parcels to
Mr. Vytautas F. Beliajus, 
3259 South Halsted St., 
Chieago, Illinois, 
ther Information 
sired—ūse above

j Klaipėdą ir atgal
Pridedant Junff. Velt t. Tahtua

Del informacijų kreipkitės j:
PETER BARTKEVIČIUS .

678 N. Main St., Menulio, Mau.
MR. PAUL MOLIS 

1730—34tbSu* Dattoit, Midi.
US®»NBWSPWCO- 
' |739 6. Halsted St., Chieago, IU. 
OHIO LITHUANIAN PUBLISH.

K. S. ®V,,VA 
6020 Superior Ava., Cleveląnd, O.

MR. C. J. WOSHNBR
2013 Caraon St., Pittsburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS 
206 Ali Nationa Bank Building

1200 St.» Pittabųrgb, Pa.

fath 
gailą, his youngest and favor
ite son, as the future Grand 
Duke of Lithuania.

Iii 1377 Algirdas died and 
hisjbody was burned on a pyre, 
in ąccordaųce vvith an old Lith- 
uariian custom.

Vytautas Beliajus.

Elektrikinius Refrigeralorius
IŠ BUDRIKO KRAUTUVES.

Budrikas parduoda daug pi- 
ginus. Ant lengvų išmokėjimų. 
Budrikas užlaiko pilnų pasi- I F
rinkimą gerų, Standard žino- H
mų išdirbysčių: WESTING- Į U
HOUSE, NORGE, LEONARD, ■ H
CROSLEY, APEX ir kitų. Kai- || j
nos nuo 
ir aukščiau

Nuolaida už jūsų senų 1c- 
daunę. Dykai gražus elektriki- 
nis tosteris su grill su kožnu 
pirkimu

Jaunutis 
young — 
spir 
of tjhe Lithuanian enemies of 
com

TIKTAI

10c
WAX 

WRAPPED

STARK 
vertas $200.00, QQ
WARNER PLAYER PIANAS,

'49.00
STARK UPRIGHT Oak

™rAS..... 39.00
KERSHEIM Mahogany

■T*5..... ‘35.00
10 tūbų SONORĄ RADIO 
kombinacija buvo $900.00, 

dabar už .... $ 39.00
io tūbų nn
RADIOLA už CCbUU
7 tubų FRESHMAN 
Elcktrikinis

uering the country.
girdas and Keistutis, the 
i ambitious of the sons, 
zing that the rule of Jau- 
s would only mean more 

dshed and devastation, de- 
cided, for the good of the 
country, to depose Jauliutis.

susirinkimų ir apsvarstyti 
kuopos ir visos organizaci
jos reikalus. Tokiuose susirin
kimuose turi būti atkreipta 
rimta dome į dabartinę orga
nizacijos būklę, apsvarstyta 
delegatų siuntimas sciman ir 
padaryti rimti įnešimai sei
mui, kurie butų naudingi vi
sai organizacijai ir pačioms 
kuopoms. Nėra būtimi reikalu užmiršti šios švietimo 
sciman siųsti tik tokius asme 
nis, kurie esą geram 
kuopoje ir kuriems kuopa tu
rėtų apmokėti kelionę, šis 
seimas bus, taip sakant, drau
giško pobūdžio pasikalbėji
mas organizacijos reikalais, 
lodei jame galės dalyvauti vi
si tie, kurie tik prijaučiu šiai 
kultūrinei organizacijai ir esą 
ar buvę jos nariais, nežiūrint 
ar jie turės kuopų įgaliojimus 
ar ne. Taigi ir kuopos, laiky
damos susirinkimus ir svars- 
tydamos delegatų sciman siun 
limo reikalą, privalo atkreipti 
donię į SLA. sciman važiuo
jančius delegatus ir įsakyti

The 
cietyls 
(Vaga) is fast molding into 
shape. Our call to action for 
material has been great. Stories 
and articles of all types are 
coming in. The variety is sur- 
prising. Can you imagine such 
writers as the famous histon- 
an Juozas Hertmanavičius, P. 
W. Urban, Antanas Tulys and 
Arėjds Vitkauskas betvveen the 
sėt of covers? Well, it is so.

In the introduetion of this 
magazine to the Lithuanian 
public, a beautiful, dignified 
literary vehicle. It should do 
much in acųuąinting you vvith 
the type of vvork our youth 
is dojng. You vvill find ideals 
and 
sėt iii the heart felt phrases. 
It ought to give you1 a life time 
thrill.

In every other issue of the 
Naujienos you vvill find a sub- 
scription blank, vvhich the send- 
ing of vvill give you a chance 
to bę among the first of sub- 
scribers.

Thus, on Nov. 22, 1345, Keis- 
tutU captured Vilna and jailed 
Jaukutis. Algirdas follovved hini 
latet, vvith an army and im- 
prešsed upon the people that 
this overthrovv was not per
sonai ambition, būt all for the 
good of the country. Algirdas 
agreed to rule Lithuania joint- 
ly with Keistutis, vvhile Jau
nutis vvas made governor of 
the Braslava province.

The joint rule lasted for 32 
years, in the best of harmony, 
reviving the glories of Gedi
minas. One of the famous ex- 
peditions vvas vvhen Algirdas 
and Keistais appeared before 
the vvalls of Moscovv (Dec. 6, 
137Q) 
vvith a peace treaty, and also, 
a niarriage of Algirdas’ daugh- 
ter to the pephevv of Moscovv’s 
Grand Duke.

Algirdas
tračts of land in the regions 
of Russia and Ukrainia, and 
maiiried Russian Wives—Maria, 
priącess of ' Vitebsk and Julia, 
priricess of Tver, This natur- 
ally led to a strong Greek Or- 
thodox influence and practically 
all of his children, particularly 
those of Maria, vvere brought 
up in the Russian faith. Hovv- 
ever, he openly expressed his 
desire that the future ruler of 
Lithuania shouCd be brought 
up i n the faith of his fore- 

ers, and he appointed Jo

TheDoingsof L
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

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

Per daugelį melų Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos seimai bu
vo laikomi drauge šu Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
seimais. Laikydamiesi to seno 
įpročio, šiemet taipgi TMD. 
seimų šaukiame tuo pat laiku 
ir tame pačiame mieste, kur 
bus laikomas SLA. seimas.

ŠIEMET TĖVYNĖS MYLĖ
TOJŲ DRAUGIJOS SEIMAS 
BUS LAIKOMAS BIRŽELIO 
26 DIENĄ, TAI YRA ANTRA
DIENIO VAKARE (Užsibai
gus SLA. sesijoms), DETROI
TU, MICH. (Vieta bus paskel
bti vietoję,

Skelbdami 
prašome visų kuopų ir veikė
jų šios kultūrinės organizaci
jos susidomėti šiuo svarbiu 
reikalu ir imtis rimto darbo 
organizacijos reikalų tvarky
me. Kiekvienos kuopos valdy
bos yra būtina pareiga kuo- 
greičiausia sušaukti kuopos

uanians and the nęcęssity of 
leąd®rship among the younger 
generjatioii to keep up the Lith
uanian spirit among them, He 
has also pointed ou4t the many 
obstacles that confront 
vvhich vve should aim 
pose of.

His talk vvas most 
ant hnd encouraging. 
preciate such visits —• 
moral support of our 
day leaders. We hope that 
other visits vvill be paid by Mr. 
Jurgelionis.

Vjįga

Lithuanian Youth So- 
magazine, The Furrovv

OkEAI 
ALVMII 
SlLVCtf

’IMHG 
FuOORS

W|Q>.
■IV .

Ll □ U THE MASTER nKn CLEANER
Nuvalo purvą kuris greit prilimpa 
ir sunkus paliuosuoti. Puikiausias 
Valytoias dėl Maliavotų Sienų, 
Balto Enamelio, Medžio, Tile, ^4 
Marmuro, ir t t. ,

Rungia ir prižiūri 
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiar

Ei^e GediminasP died, he dis- 
tributed the rule' of Lithuania 
among his seven sons, and one 
relative. They vv^re Montvidaa, 
Narmontas, Algirdas, Keistutis, 
Karijotas, LiubaH^as and Jau
nutis — his sons. The relative 
vvas his brother Voina. Hovv- 
ever, Vilna fell into the hands 
of the youngest son, Jaunu^

^STUTTGABT9'
Išplauki iš New Yorkp 

LIEPOS 12 d., 1934 m., 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdų

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko j Klaipėdą....
Į abi pusi
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Lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai į
ST. ANTHONY’S L1THUAN- 
IAN PARISH BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION

šv. Antano Lietuvių Parapi
jos Statybos ir Paskolų Ben
droves buveine randasi adresu 
4943 West 15 st., Cicero. Di
rektorių taryba laiko susirin
kimus, priima mokesnius ir at
lieka kitokį biznį kiekvieno pir
madienio vakarą nuo 7 iki 9 
valandos.

Spulkos pirmininkas yra 
Adomas Stulginskas, vice-pirm. 
Frank Zacker, sekretorius Jos. 
J. Mockus, iždininkas Adomas 
Bernadišius; kiti direktoriai: 
Matas Sriubas, Juozapas Gry
bauskas, Juozapas Manstis, Juo
zapas Mozeris, Petras žičkite; 
advokatas Jonas Kučinskas.

ši spulka tapo suorganizuo
ta 1922 m. Organizatoriai bu
vo Juozapas Mockus, dabarti
nio sekretoriaus tėvas, Felik
sas StrielČunas, Petras Bašin
skas ir kiti.

Kapitalas, kurį spulka šian
die kontroliuoja, siekia’ $190,- 
000.

Tikrų skaitlinių po ranka ne
turiu, bet nepferdėsiu pasakęs, 
kad ši spulka pagelbėjo darbo 
žmonėms įsigyti ir išlaikyti 
apie 150 namų. Paskolos dirt>- 
ta visiems lietuviams, išėmus 
tik vieną, kuris buvo kitatau
tis.

Spulka gelbėjo savo skoli
ninkams, kai tik žmogus sten

gėsi nors šiek tiek apmokėti 
skolą.

Kada užėjo depresija ir ka
da bankai pradėjo bankrotuo- 
ti, tai žmonės pradėjo traukti 
pinigus ir iš spulkų. Tuomet 
šios spulkos direktoriai priėmė 
rezoliuciją, kurios turinys es
mėj buvo toks: mokėti visiems 
dalininkams lygiai, ir tik ne
paprastai opiuose atsitikimuo
se (kaip pav. daktaro bilonis 
padengti) duoti kiek reikia, šią 
taktiką žmdnės įvertino ir už- 
gyrė.

šv. Antano spulka yra Fęr 
deral Home Loan Banko na
rys.

Ateitį . statybos ir paskolų 
bendrovėms Šv. Antano spul
kos sekretorius, p. J. J. Moc
kus, numato gerą, ypač kai jos 
persikels į Federal Savings and 
Loan asociaciją. Mat, federalė 
valdžia yra susidomėjusi spul- 
komis ir dedasi su iždinės ka
pitalu* prie žmonių sudėtų pi 
nigų.

Ateity spulkoms teks dau
giau žmonių aprūpinti pasko
lomis, nes, kaip jau dabai’ ga
lima spręsti, bankai ateity tui 
būt labiau specializuosis trum
palaikėms komercinėms pasko
loms, o ne ilgalaikėms pasko
loms ant namų.

Pasak p. Mockaus, depresi
ja parodė, kad spulkos veda
mos paprastų darbo žmonių iš
silaikė, kuomet didžiulės finan
sinės įstaigos subyrėjo. Spul-

Pilsen Kwik Cote Varnish
Vidutinio įkainavimo varnišus bet turįs augščiausios kai
nos varnišo ypatybes.
GREIT IŠDŽIŪSTA — GAŽUS — ILGAI TARNAUJĄS —

TVARTAS—DEL GRINDŲ, MEDŽIO IŠBAIGIMŲ
IR RAKANDŲ.

kos pergyveno sunkius laikus 
ne tik todėl, kad įstatymai juos 
apsaugojo, bet ir todėl, kad jos 
buvo vedamos teisingai. Antra, 
jos atsilaikė ir todėl, kad jų 
išlaidos buvo palyginti ma
žos.

Laikams gerėjant, spulkų 
darbuotė atgys. Ir, ot, ypatin
gai patartina lietuviams dėtis 
prie spulkų. Tegul lietuvių pi
nigai plaukia pačių lietuvių tar
pe, tegul tie pinigai eina pa
gerinimui tų apielinkių, kurio
se lietuviai gyvena. Ir tegu*!, 
būdami spulkų nariais, lietu
viai dalinasi patys spulkų pa
darytais pelnais.

V. P.

P-le Valerija Čepu- 
kaitė duos koncertą 

/

Valerija Čepukaitė Chicagos 
lietuviams yra gerai pažįstama 
smuikininkė.

Ketvirtadienio vakarą, gegu
žės 10 d., ji duos koncertą 
Northwestcrn Universiteto Mu
zikos Mokyklos globoje. Pra
džia 8:15 vai. vakaro- Vieta: 
Music Hali, prie Orrington avė. 
ir University Place.

Išklausyti p-lės čepukaitės 
koncertą, kaip vienos žymiau
sių Northwestern Universiteto 
muzikos skyriaus auklėtinių, 
koncerto rengėjai kviečia atsi
lankyti publiką.

P-lė Čepukaitė išpildys kai 
kuriuos Bacho, Brahmso, 
Brahmso-Kreislerio, Couperino- 
Kreislerio ir de Falla-Kreislerio 
kurinius.

Jai asistuos prie piano p-lė 
Fridą Autstein.

Jeigu kas iš publikos pavė
luotų pribūti pirm koncertui 
prasidėsiant ir atsilankytų lai
ke pildymo, tai prašoma pa
laukti iki grojamas numeris 
bus išpildytas, ir tik tada įeiti 
vidun ir užimti vietą.

P-lė čepukaitė, yra tokio ka
libro smuikininkė, kad visur ir 
visuomet tikram muzikos mėgė
jui ar mėgėjai yra didelis ma- 
lonumas išgirsti ją smuikuo
jant. šį gi kartą ji smuikuos 
ypatingai jaukioj muzikanto 
sielai aplinkumoj. Tad ir patar
tina kuo didesniam skaičiui lie
tuvių išgirsti ir įvertinti jos 
pasirodymą rytoj, ketvirtadienį, 
gegužės 10 d.

Tautinių grupių laikraščių 
redaktoriai ir leidėjai l<artu su 
savo šeimomis, bendraįdarbiais 
ir biznio draugais susirinks ban- 
kietui Sherman viešbuty ket-J 
yirtadienį, gegužės 10 d., 7 vai. 
Dakaro, kad pagerbti p. John R. 
i^alandechą, svetimkalbės spau<- 
įos atstovą, 25 metų sukaktu
vėse jo darbuotės žurnaliznie ir 
garsinimų srity.

P-as Palandech neapribavo 
savo darbuotės tik žurhalizmu, 
bizniu ir pramone. Daugiau 
kaip 30 metų jis atsižymėjo 
Reiklumu kuone kiekvienoj ci
vilio, patriotinio ir socialio gy
venimo šakoj Chicagoj, kur į- 
sigijo daug draugų tarpe įvai
rių gyvenančių Chicagoj lauž
tinių grupių.

“Darius and Girėnas have ac-
ęomplished more than Mr.
James-Janušauskas can even
Lope to duplicate.” Those words 
Are hard to take. What “hope”
is there that Mr. James-Jianu-

Reikalaukite ji Vardu saVo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje. 

.... . ...
TheEnglishColumn
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what prompted 
he sets off on a 
will seem, to all 
effort to over- 
braVe men, who

understand 
them before 
flight which 
intents, an 
shadovv two
died for an ideal, — something 
very rare no\vadays?” Do you 
mean to say here that the 
‘New Aspirant” is just flying 
to Lithuania fof his own fame? 
Ile is i.’iidertaking the šame re 
sponsibilities as Darius and 
Girėnas have taken — only now 
his point is to finish some
thing that was only three- 
fourths accomplished. There
fore we mušt all help, one and 
all, in perfecting the flight 
and doing away with all ob- 
stacles that migb.t appear be
fore the scheduled day 
flight.

Furthermore, I say, that 
Lithuanian populace should
thankful that they have found 
amongst them someone who 
proves to have enough spunk 
to undertake such a difficult 
task.

And to those
point of view, — before

O.

the 
be

-• -................ .........————
vvoi.’ld put vvriting dovvn on 
paper, i n black on white, 1 
\vould first consider both sides 
of the ųuestion. And please 
keep i n mind that when ar-

Ml

ticles are read, the public doo 
not prove to be gullible now 
adays.

Aldona Eva Sabaliausskcis 
(Sabai).

CHlCACO

Neleiskite “visam
PASAULIUI JUS PRALENKTI”

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ANTROS 
DUONKEPYKLOS

“Scorching Bits”
To A. A. Stedmok and all of 

Margutis “štabas”:
It grieves me so to know 

that we štili have in this wide 
world of ours people who can- 
not mind their own business. 
Yes! people who simply can- 
not keep their mouth shut.

So! You “cannot see that 
the proposed flight is in any 
way(; Progressive.” And th'at

šautskas will.not “duplicate” if 
the second 'flight is success- 
ful? I am sure, that if the 
second flight is a success, Mr. 
James-Janušauskas will receive 
honors of such that all of us 
and even you will be proud of. 
In other words, it will not be 
^second-hand” honors as yoa 
try to disclose.

You also say that “A read- 
ing of their (Darius and Gi
rėnas) testament yvill show 
that they flew for the glory 
of Lithuanian Youth, and 
thus, to make a world-wide 
showing, they planned an ex- 
traordinary feat, which woufld 
focus all eyes on the Lithuan
ian people, all over the earth.” 
Isn’t that just what Mr. James- 
Janušausikas is doing for us 
today? He is not doing this for 
his own health, I can assure 
you that. Would you.be will- 
ing to sacrifice your life as 
easily as that? I am sorry to 
say, I am afraid not.

Mentioning about “air der- 
bies” and such is entirely out 
of the question and out of 
place to try and to compare 
this Trans-Atlantic Flight of 
Mr. James-Janušauskas.

The *-‘New Aspirant”, Mr. 
James-Janušauskas” should not
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waste his energy as you want 
to put it, for “They (Darius 
and Girėnas) did not disappear 
into the cold depths of the 
Atlantic — they flew over. 
They did urge that the Winged 
Lithuanian should ever strive 
to conąuer the Atlantic in case 
they failed. They did not fail, 
so where is there a necessity 
for repetition of their actom- 
plishment?” Ah! būt alas! 
They did fail. Their (Dariui 
and Girėnas) goal was Lith- 
uania and not Germany. It 
was just iby sheer misfortufce 
that their goal was not reach- 
ed. Therefore, ąlthough it is 
true that their remains were 
found not far from Lithuania, 
štili you cannot say that they 
have accomplished what they 
sėt out foh *

And why should the “New 
Aspirant” ętųdy the testament 
and review the early struggles 
bf . Darius -a and Girėnas, and

of “critical
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Gaukite tikrai naudos iš įsirašymo j šia naują rodyklę... Pareika
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NORTH
2801 North Clark St.
5100 North Clark St.
1025 Snnnyflide Avė.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

st.

patarnaus jums.

BIZNIO OFISAI
WEHT

1551 North Crawford Avė. 
4028 Irvine Park Blvd. 
4458 Went Madiiton St. 
3457 Weat 20th St.

SOUTH
R42 EaHt 43rd St.

0317 Maryland Av«.
11257 So. Michiiran Avė.
1612 Went 03rd St.
3458 Šou Si Stale St.

Pagražina išvaizdą
Patenkinimas 

Garaniuoms

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI

•-1'' ” PAGERINS ^tGEJIMA- •

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

Telephone VICTORY 5382-3
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kad užpildyti jūsų sankrovą. Tuo budu visas jūsų kapitalas buvo sulaikytas tik keletai rūšių, nes 
jums reikėjo pirkti keisais, kad gauti prieinamesnes kainas ir dėl tos priežasties jus negalėjote duoti 
savo kostumeriams turtingą pasirinkimą kada jie jj normavo gauti.

Bet sulig musų pardavimo plano, mes duodame jums ŽEMIAUSIAI GALIMAS KAINAS PER
KANT KEISAIS ir jums nereikia pirkti pilną keisą kokios nors vienos rųšies.

Del pradžios mes prirengėme du pasirinkimus, geriausiai žinomu rūšių, kurie lengvai parsiduoda. 
Kiekvienas pasirinkimas susideda iš 12 kvortą ir šeš^ įvairių rūšių.

fnusų kainas ant

2
2
2
2
2
4

PASIRINKIMAS No. PIRMAS. 
(Straight Whiskey)

Kv. CRAB ORCHARD
Kv. SHIPPING PORT
Kv. ANCHORAGE
Kv. OLD POLK
Kv. DANIEL WĘBSTER
Pt. WINDSOR (Lygus 2 Kv.)

PASIRINKIMAS No. ANTRAS. 
(Straight Whiskey)

2 Kv. CRAB ORCHARD
2 Kv. CADET
2 Kv. SHIPPING PORT

(Blended Whiskey)
2 Kv. OLD OSCAR PEPPER
2 Kv. TOM HARDY
4 Paintės BRIGADIER (Lygus 2 Kv.)

12 Kvortų ......
arba 24 Paintės

.......................................... $19.16
..........     $19.56

12 Kvortų ............ ...................
arba 24 Paintės ...................•

...................  $18.62

................... $19.12

TELEFONUOJANT PADUOKITE SAVO ORDERĮ PAŽYMINT PASIRINKIMO Nr. 
Midų patarnavimas ir tovorai pilnai Jus patenkins. Pastebėkite

BRIGADIER ...............................
WINDSOR (Str. 100 Pr.)„........
Daniel Webster
100 proof Str. WHISKEY.........
ANCHORAGE (Str. 100 proof) 
OLD POLK (Str. 100 proof) ... 
TOM HARDY ...................... ......

KEISŲ SPECIALS.
5ths Kvortos

$11.00
$12/75

Paintės 
$1425 

16.20

$18.70 
19.05 
19.50 
21.30

18.95
19.65
20.10
21.90

CRAB ORCHARD
Straight Whiskey ........

perkant 5 keisus po .. 
perkant 10 keisų po ..

Kv. $20.90 už keisą
Kv. 20.38 už keisą
Kv. 19.86 už keisą

OLD TAYLOR Bonded 4 metų senumo.....
17 metų senumo OLD BONDED WHISKEY 
3 STAR HENNESEY ................. .......................

This atvertifloment is not intended to 
offer whiskey for salo or delivery in any 
etate or community wherein the adver- 

tislnir, sale or ūse thereof is unlawful.

$47.75 už keisfe (24 paintės)
2.50 už paintę
3.50 už 5th

Su pagarba, 
BRIDGEPORT LIQUOR CO., Ine. 
Victory 5382—5383.
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PAVYZDINGA MOKĖTOJA

Iš visų šalių, kurios yra įsiskolinusios Amerikai, 
viena tik Suomijos respublika punktuališkai moka savo 
skolą. Todėl jai prezidentas Rooseveltas ketina’ dalį sko
los atleisti, ir šituo tikslu dabar eina Washingtone pa
sitarimai tarpe Amerikos valdžios ir Suomijos pasiun
tinio.

Kai bus padaryta nauja sutartis su Suomija, tai ji 
bus paskelbta, ir Rooseveltas pasakys kitiems savo sko
lininkams: Elgkitės taip, kaip Suomija, tai ir jus gau
site tokių pat lengvatų! Maža šiaurių Europos respub
lika bus pastatyta pavyzdžiu didžiomsioms valstybėms.

ANGLŲ JAPONŲ PREKYBOS KARAS

[ Japonija savo pigiomis prekėmis užverčia pasaulio 
rinkas, kenkdama ypatingai Britanijos pramonei, ku
rios išlaidos yra aukštesnės, negu japonų, kadangi Ang
lijos darbininkai gauna daug didesnį atlyginimą už 
darbą, negu Japonijos darbininkai.

• , Kita priežastis yra ta, kad japonai labiau nupigino 
savo valiutą, negu Anglija. Juo mažesnė kurios šalies 
pinigo vertė, juo pigesnėmis kainomis ta šalis gali par
davinėti savo prekes tarptautinėje rinkoje.

Anglija ilgai kentėjo tą japonų kompeticiją, bet 
galų gale ji pareikalavo, kad japonai liautųsi gadinę 
jai biznį, ir kuomet šie atsisakė tą reikalavimą išpildyti, 
tai ji paskelbė jiems “prekybinį karą”. Tai reiškia, kad 
Anglija pradėjo neįsileisti japonų prekių (tavorų). Ji 
rengiasi kreiptis ir į savo kolonijas bei dominijas, pa
siūlant joms taip pat užkelti vartus japonų prekėms.

Jeigu, visa Britanijos imperija ims šitokiu budu da
ryti kliūtis japonų prekybai, tai Užtekančios Saulės 
imperijai bus labai skaudus smūgis. Šis prekybos karas 
gali turėti ir stambių pasėkų tarptautinėje politikoje. 
Anglai iki šiol buvo gana nuolaidus Japonijai., Kada jos 
militaristai pradėjo savo avantiūros žygius Mandžuri- 
joje, tai anglai tylėjo arba net merkė jai ir drąsino ją, 
kad ji nepaisytų kitų valstybių protestų. Susipykę su 
Japonija dėl biznio, anglai, žinoma, ims priešintis ir 
jos politikai.

Bet tai, galų gale, tik paaštrins tarptautinius val
stybių santykius.

Vienintelė tikra priemonė atremti japonų prekių 
kompeticiją butų žmoniškų algų iškovojimas Japonijos 
darbininkams. Jeigu tie darbininkai gautų geresnį at
lyginimą už darbą, tai Japonijos fabrikantai negalėtų 
už pusdykę pardavinėti savo prekes svetimose šalyse. 
Šiandie Japonijos darbininkai yra be galo išnaudojami.

Japonijos darbininkų skurdas stiprina Japonijos 
imperializmą ir tuo budu stato į pavojų kitų šalių eko
nominę gerovę ir pasaulio taiką.

ją. Toje kalboje tarp ko kita 
pasakyta štai kas:

“Dabartinė vyriausybė yra 
išaugusi iš smurto. Ji savo 
veikimą pradėjo nuo to, kad 
pavarė/ buvusį prezidentą, ąt- 
virai gyrė ir šaukė visuome
nę prie įstatymų nepaisyto. 
Tai ne konstitucija, o prosti
tucija. Ilgam laikui ji bus 
liudininkė musų laikų negar
bės, lenkų tautos garbes su- 
mindžiojimo atminimu. Nū
dienė lenkų vyriausybė el
giasi taip, kaip vokiečių ir 
rusų okupantai. Dar žiąu 
riau: nes anie skriaudė len
kus medžiaginiai ir kultūri
niai, o dabartinė valdžia lau
žo juos moraliai versdama 
pataikauti, rašytis į valdan
čią partiją ir pan. iškraipo 
lenkų tautos, ypač inteligen
tų sielas.

“IPažiurekite i seimo suo
lus, kur susėdo vyriausybę 
palaiką žmonės. Ar ne pra
monininkai, ne viršaičiai, jne 
lenkų aristokratai palaikyda
vo kadaise okupantų valdžią 
Lenkijoje? Tie patys luomai 
ir dabar valdžią palaiko. — 
Ar ne žydai būdavo ta pre
kė, kurią kiekvienas galėjo 
tada pirkti? — šiandie Len
kijos žydai solidariai remia 
vyriausybę prieš lenkų tau
tos daugumos nusistatymą. 
— Valdžios pirkti aristokra
tai, viršaičiai, pramonininkai, 
prekybininkai, o visų pirma, 
valdininkai-biurokratai, tai 
ramsčiai, kuriais laikosi Pil
sudskio vyriausybė...” ! 
Yra nuostabu, kad tokią kal

bą galėjo diktatoriui Pilsuds
kiui pasakyti į akis Lenkijos 
seimo Paryš. Ta socialisto Žu- 
lavskio kalba gėrėjosi ir Lie
tuvos laikraščiai. Tačiau “Nauj. 
Gad.” klausia: o kas butų bu
vę, jeigu panašią kalbą bįitų 
kas nors pasakęs Kaune apie 
dabartinę Lietuvos vyriausybę.

Iš tiesų, Kaune tokių kalbų 
negirdėt, ir jeigu Lietuvoje kas 
panašiai prabiltų apie “savąją” 
tautišką vyriausybę, tai joks 
laikraštis Kaune nedrįstų ją 
pakartoti.

Tačiau galima pastatyti da 
ir kitą klausimą: ar tokią, kaip 
žulavskio, kalbą drįsta pasaky
ti bent vienas sovietų Rusijoje 
gyvenąs žmogus apie Stalino 
diktatūrą?

Bandė Staliną kritikuoti 
Trockis — atsidūrė Turkijoje. 
Bandė Trockini pritarti Rakov- 
skis — pateko į Sibirą. Ir t. t.

Taigi nemalonių klausimų 
galima užduoti ne tik Kaunui, 
bet ir Maskvai; ne tik Mask
vai, bet ir Romai; ne tik Ro
mai, bet ir Berlynui. Ir taip 
toliau, ir taip toliau.

[korespondencijosĮ

Apžvalga
tiktai štai ką. 

ir politinio Lietuvos 
priešais pasirodė 

ne visi kunigai, bet 
ta kunigijos dalis, ku-

Brooklyn, N. Y.
Aviacijos Diena ir Balius

KLERIKALIZMAS IR SPAU
DOS ATGAVIMAS

“Draugas” vadina kunigų 
šmeižimu nurodymą j tą, faktą, 
kad Lietuvoje klebonijos buvo 
lenkinimo (polonizacijos) cent
rai. Jisai mini vysk. Valančių, 
Baranauską, Tumą ir kitus, 
kurie vedė kovą “prieš Lietu
vos rusinimą ir lenkinimą”.

Tie keli asmens, kurių var
dus Marijonų laikraštis padavė, 
buvo išimtis, o ne taisyklė. Ir 
nėra reikalo dėl to ginčytis, nes 
visi senesnio amžiaus žmonės 
atsimena, kad Lietuvos kleboni
jose beveik visur viešpatavo 
lenkų, o ne lietuvių kalba.

Be to, yra taip pat visiems 
žinomas faktas, kad tuo laiku, 
kada Lietuvoje jau ėjo kova 
prieš Rusijos caro valdžią, dva
siškuos vadai liepė žmonėms 
klausyti caro ir išdavinėti po
licijai valdžios priešus.

Prie šitų trumpų pastabų

verta pridurti 
Tautinio 
atgijimo 
anaiptol 
greičiau
riai rūpėjo paversti bažnyčią 
partijos įrankiu, kitaip sakant, 
klerikalizmo vadai. Jie steigė 
politines partijas, jie vedė tam 
tikrą politinę propagandą, stei
gė ir leido politinio turinio 
laikraščius, stengėsi paimti sa
vo kontrolėn mokyklas, ir t. t.

Tie politikuojantieji kunigai 
ėjo vis^ laiką prieš liaudies 
pastangas iškovoti laisvę. Jų 
simpatijos visuomet buvo su 
ponija, o ne su žmonėmis, ir 
kadangi ponija Lietuvoje buvo 
lenkiška, tai ir jie, kiek galė
dami, “lenkuodavo”’ ir versdavo 
lenkais kitus, šito fakto ištrin
ti iš istorijos rekordų negali
ma.

NEMALONUS KLAUSIMAI

“Nauj. Gadynė” padavė ke
letu ištraukų iš kalbos, kurią 
pasakė žymus Lenkijos socia
listų vadas žuląvskis, kritikuo
damas Pilsudskinę konstituei-

surengimui skiriama gegužės 
13 dienia. Tai sužinojęs, j komi
tetas deda pastangas, kad juo- 
geriau pasirodžius. Tuo reika
lu komitetas jau turėjo keletą 
susirinkimų ir susirinkime, lai- 

padarėkytame gegužės 3 d.,.
galutiną tarimą aviacijos' die
ną rengti gegužes 13 
North 
Beach, 
petho) 
Yorko, 
kitų lietuviais 
džiojo New
lengvai pasiekiamas: automobi
liais iš vidurio Brooklyno gali
ma nuvažiuoti j 20 minučių, o 
gatvekariais taipgi iš vįsų ko
lonijų susijungia su Grand 
Street karu, kuris (persimai
nius ant Junction Avė. karo 
Coronoje) nuveža iki pat pa
rengimo vietos.

Aviacijos dienos programe 
dalyvaus ir pats lakūnai p. J. 
Janušauskas, kuris šią vasarą 
į Lietuvą skris. Aviacijos die-

damies,
dieną, 

Beach Airporte, North 
L. I. N. Y. (UŽ Mas- 

šis airportas iŠ New 
Brooklyno, Maspetho ir 

apgyventų Di- 
Yorko kolonijų

no j e Lituanica Antrąja (lėktu
vu, kuriuo p. Janušauskas skris 
į Lietuvą) turėsime progos pa
skraidyti ore.

Aviacijos dienos ši apylinkė 
jau senai laukia. Kai kas jau 
buvo jos net pasigedę, teirau- 

kada ji įvyks, kodėl
taip ilgai nesurengiama ir t. t. 
Bet dabar ta proga jau Čia pat. 
Ji rengiama ir laukiama visų 
šios kolonijos lietuvių paramos 
— atsilankymo. įžanga pigi — 

centai. Programas pra- 
val. po piet.

dar kartą primenu: 
sekma- 
North 

Beach, 
paren-

tik 25 
sidės 2

Todėl 
aviacijoj diena įvyks 
dienį, gegužės 13 d., 
Beach Airport, 
L. I. N. Y. Visi šiuose 
gimuosc dalyvaukit. Visi busite 
patenkir ti ir savo atsilankymu 
paremsi u tą žygį, kurį pernai 
a. a. Darius ir Girėnas pradė
jo. Bukite patys. 'Paraginkite 
ir savo draugus, pažįstamus bei 
gimines atvykti.

I>.-G. F. K-to Koresp.

North

yra viešoji moteris — susi
jaudinęs atkirto Navikovas.

Jį erzino ir kartu džiugino 
tas, ką jis kalbėjo, todėl, kad 
jis kalbėjo jiems su pavydu, 
klajojančiomis mintimis. Fi
gūra tos moteriškės, kurią 
jis myli, išeis į sceną prieš ki
tus vyrus, gali būt, dar tokiam 
kostiume, kuris iššauks šito 
gražaus kūno apnuoginimo 
jausmą, vesdama jį į dar di
desnį papiktinimą.

—Perdaug stipriai pasaky
ta,—pakėlęs į viršų savo anta
kius atsiliepė Zarudinas.

Pasižiurėjo Navikovas į jį 
su neapykanta. Jo supratimu, 
Zarudinas buvo vienas iš tų 
vyrų, kuris norėjo jo mylimos 
moteriškes, kas nepaprastai

erzino jį, ypatingai, kad Za
rudinas gražus.

—Visai nedaug... Išeiti vos 
nenuogai į sceną! Laužytis ir 
reprezentuoti scenoje pasiten
kinimą tiems, kurie rytoj nuo 
jos nueis savo keliais, kaip 
nueina nuo viešosios moteriš
kės, pinigus užmokėję. Nėra 
kas sakyti, puiku!

—Mano drauge, — pertrau
kė Saninas:—Kiekvienai mo
teriškei yra malonu, kai my
luojąs su ja pirm visko.

Navikovas nepatenkinančiai 
truktelėjo pečiais.

—Kaip nepadoriai jus kal
bate!

(Bute daugiau)

Garsinkite “N-nose’1

M. ARCIBAŠEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

siais,, juokdamosi užbėgo ant

Kai ji nubėgo nuo jų,’ visi 
vyrai pasijuto esą laisvesni ir 
lyg visi kartu nusileido į kė
des. Pasiliuosavę nuo to ner
vingo įtempimo ir judesių, 
kuriuos visi vyrai priima sau 
už parčigą prie jaunos ir gra
žios m 
siėmė papirosą ir skaniai jį 
rukydan 
Buvo m

otcriškčs. Zarudinas iš

Antrasis- oficieras — 
poručikas Tanarovas,

Parėmimui antrojo skridimo 
į Lietuvą musų kolonijoje iki 
Šiol, galima sakyti, dar nieko 
nenuveikta. Tiesa, čia nuo pra
eitų metų spalių mėnesio gy
vuoja draugijų suorganizuotas 
Dariaus-Girėno Fondo Komite
tas, kurio tikslu yra padėti per
statyti Dariui-Girėnui pamink
lą ir paremti antrąjį skridimą 
į Lietuvą, bet, delei susidėjusių 
aplinkybių — didelės bedarbės 
ir begalės kitų draugijų paren
gimų — minimas komitetas nie
ko žymaus nenuveikė. Artinan
tis antram skridimui (kas, ro
dos, įvyks liepos pradžioje) ir 
musų komitetas sukruto gyvai 
darbuotis.

Surengti aviacijos dieną šio
je apylinkėje Dariaus-Girėno 
Komitetas jau senai turėjo min
ty, bet iki šiol vis nežinojo, 
kuri diena Brooklynui-Ncw 
Yorkui skiriama. Pastaromis 
dienomis gauta iš ALTASS 
centro oficialia pranešimas, kad 
šiai apylinkei aviacijos dienos

B 
ty- 
už

kabai piktai

mas pradėjo kalbėti. 
______jatyt, kad jis kalba tik
tai iš papročio, kad palaikius 
tarp kompanijos kalbą, bet 
mąsto

-—šiandie
Lydiją
metus
navimb. Turėdama tokį bal
są, jos karjera daug žadanti!

—Nieko negalima sakyti, 
kelias!—šiurkščiai ir į

Navikovas

visai ką kita.
aš įkalbinėjau 

Petrovnąj kad ji viską 
rimtai mokintus! dai-

(Tęsinys)
—Geras vakaras, Vladimi

rai Petrovičiau! — linksmai 
ir garsiai žvangindamas špo- 
rais, visas susilenkdamas, 
kaip muštraunas, linksmas er
žilas, pasakė tas oficieras, 
kuris buvo vyresnis, šviesia
plaukis ir gražesnis už antrą
jį-

Saninas jau žinojo, kad jo 
pavardė buvo Zarudinas ir, 
kad jis yra rotos meisteris ir 
tai, kad jis kiek galėdamas,, 
stengiasi užkariauti Lydijos 
meilę. 
buvo
kuris Zarudiną skaitė pavyz
dingu oficieru ir stengėsi 
pamėgdžioti. Bet jis buvo 
lūs, nevikrus* ir prastesnės 
Zarudiną išvaizdos.

Tanarovas taipjau sužvangi
no šporais, bet nieko nesakė.

—Tu, Saninai,
pasakei savo seseriai.

—Žinoma, žinoma... gražu
mas ir perdėjimas neaprašo
mas!... —nusijuokė Lydija ir 
sėdusi į kėdę perleido žvilgsnį 
per brolio .ji veidą. Pakelė ji 
abi savo rankas ir užsidėjo už 
galvos, o jos pažasčiuose ir 
pečiuose išsitiesė meniškos li
nijos; krutinėję pasireiškė pa
kilusi forma.

Ji bandė atsegti savo kepu
raitę, kuri buvo su špilka pri
segta, bet ilga, kaip virbalas, 
špilka nukrito žemėn ir įsmi
go į smėlį, o kepuraitė plau
kuose įsipainiojo,

—Andriejau Pavlovič, pa- 
gelbėkite man!.
ir mandagiai kreipėsi ji į tylų
jį poruČiką.

—Koks gražumas! — susi
mąstęs pakartojo Saninas, ne
nuleisdamas nuo jos akių.

Lydija prisimerkusi pasižiu
rėjo broliui tiesiai į akis, o 
josios tamsiose akyse Saninas 
aiškiai perskaitė:’

—Nemanyk, kad aš nema
tau, kas jie tokie! Bet aš taip 
noriu! Man yra linksma! Aš 
nekvailesnė už tave ir 
ką darau.

Saninas nusišypsojo į ją.
Ant galo, kepuraitė 

atkabinta. Tanarovas išdidi 
žiai padėjo ją ant stalo.

—Ak, koks tu, Andriejau 
Pavlovič!— akimirksniu mai
nydama žvilgsnius vėl kokie
tiškai įr žuvingai prabilo Ly
dija, —- 
taršėte., 
mo eiti

—Bito niekad aš sau nedo
vanosiu! —■ 
Tanarovas.

Lydija i atsistojo, 
savo drabužius ir aky vaizdo j e 
vyrų,, lanksčiais, gyvais judę-

kokietiškai

žinau,

buvo

jus man plaukus su? 
Dabar man tenka na-

liūdnai

geras 
šalį žiūrėdamas, 
pasakei.

—Ki 
džiai 
Zarud.nas ir net savo papiro
są su

—Kiis iš artistės?..

10 gi prasta? —- nuošir- 
nusistebėjęs paklausė

ranka nuleido.
Tai

pratęst

suaietnė

Saulutė karščiau sužibėjo, 
Pavasario dienos atėjo, 
Tad nėra ko laukti, 
Jau reikia i pikniką traukti. 
Naujienos jau pikniką rengia 
Smagiai, kaip smagiau tik įstengia. 
Jau krūmai žaliuoja 
Ir gėlės visur mirguliuoja, 
Jau pievos pavirto kilimais, 
Jos džiaugsis žmonių parengimais, 
Paskleis jos vėsumo 
Ir duos mums tikriausio smagumo. 
Kad šiltos jau darosi dienos, 
Jus pikmkan kviečia Naujienos 
Smagiai atsilsėti, 
Su savo draugais pašnekėti, 
Pašokt, pasėdėt, padainuoti, 
Tarp medžių liuosai pakvėpuoti, 
Šio-to pamatyti 
Ir muzikos pasiklausyti... 
Tas piknikas bus kuopuikiausias 
Birutės darže, patogiausias. 
Tai prašom kiekvieną 
Ten būti birželio trečią dieną.

MODERNIŠKA KINIETIšKA SIENA

G.tt, Blltaif ,ixh„
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Trečiadienis, geguž. 9, 1934

Get Down on the Floor!
Ir visi suklupo, sutapo ir su

gulė gatvekary, kai policinin
kai šaudėsi su piktadariais 
įlies Wood ir Archer gatvėmis

Šiandien apie 9:30 valandą 
ryto važiuojant Archer Avenue 
gatvėkariu ties Wood Street 
staiga kaž kas sušuko: “Get 
down on |he floor!”

Ir visi pasažieriai suklupo, 
sutupo, o kiti net atsigulė ant 
grindų, jų tarpe motormonas ir 
konduktorius. Nieko nebuvo 
girdėtis— tik šūviai iš “shot- 
gun” ir 38’s ir 45’s. Viena mo
teris apalpo — kiti manė, kad 
pašauta. Keletas moterų 
gatvės subėgo j gatvėkarį 
sugulė.

Šūviai sustojo ir žmonės 
drįso pamatyti kas darosi. Pa
mačiau policistų vedant kruvi
nų vyrų, o kitas pilietis jau gu
lėjo gatvėj kraujuose paplūdęs 
ir vos gyvas.

Pasirodė, kad du polieistai 
važiuodami į “Marųuette Sta
tkui” patėmijo automobilių be 
“Lieense platės” ties Halsted ir 
Archer gatvėmis. Jie sekė tą 
automobilių Archer Avė. iki 
gazo stoties ant VVood St. Kai 
tik polieistai arčiau privažiavo, 
tai penki vyrai buvusieji tame 
kare pradėjo šaudyti į policis- 
tus. Ir kada polieistai sugrą
žino šuvius, tai tie penki vy
rai pradėjo važiuoti ir įvažiavo 
į kitų karą.

Tada visi penki vyrai lei
dosi bėgti, o polieistai ėmė juos 
vytis, gi šūviai visų laiką laks
tė j visas puses. Trys vyrai pa
bėgo. Du tapo suimti—vienas 
mirtinai sužeistas, kitas taipgi 
pašautas. Policija surado kare 
dar keturius šautuvus.

f)aug kartų teko girdėti ir 
skaityti apie tokius atsitiki
mus, bet pirmą kartų matyti.

Gaila buvo matyti mirštantį 
žmogų, bet pamislijus, kiek toks 
žmogus gyvasčių galėtų atimki, 
tik pasipurčiau ir nuėjau iki 
Ashland Avenute paimti kitų ka
rą, nes laukėme 20 minučių, ir 
nežinojau kiek ilgiau reikės 
laukti ir žiūrėti j tokį šiurpų 
įvykį. Abu vyrai jauni, gražus 
ir gražiai pasirėdę.—M. E.

RADIO
iš
ir

Veliju jaunavedžiams daug 
laimės ženybiniame gyvenime.

Povilas*

Klaidos atitaisymas
ROSELAND. — Antradienio 

Naujienų laidoj, paminėjime 
pp. Dombrauskų sidabrinių ve
stuvių, pažymėta, kad šeiminin
kės buvo pp. Dombrauskienė, 
Pučkoriene, Misevičienė, o tu
rėjo būti pasakyta
brauskienė, Pučkoriene, Ručin
skiene, Povilionienė ir kt.

Tarutis, Frank Jakavičius, 
Frank Pūkis and Stanley Puta 
portrayed their roles more re- 
alistically even adding more 
merriment to the operetta with 
original, lines and by-plays, The 
ballet, tho’ smaller was as good 
as the lašt

All in all, 
myn’s best 
it is a pity
audience was 
it.

the diehard spirit of

pp. Dom-

time.
it was one of Pir- 
presentations and 
that only a small 
present to enjoy

operetta 
the

JONAS SUGENTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 8 dieną. 2:40 valanda 
ryte 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj Papre- 
meno kaime, Upynos parapijoj, 
Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nuliudime 2 

dukteris Lucilę, Flugge ir He
leną Sugentas ir 2 posūnius 
Juozapą ir Antaną Skarpę, 
švogeri J. A. Aurilą ir gimi
nės, o Lietuvoj 1 brolį Juoza
pą ir jo šeimyną ir brolio sū
nų kunigą Benediktą Sugentą 
Brazilijoj S. A.

Kūnas pašarvotas, randasi 
dukteries namuose 3828 Wil- 
cox SL

laidotuvės jvyks pėtnyčioj 
gegužės 11 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namu bus nulydėtas j 
Lietuviškas Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Sugento gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Giminės, 
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Monroe 3377._______________

ir

PETKAS ZALATORIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 7 diena, 5:00 valandą 
vakare 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
giminės ir draugus.

Laidotuvėmis rūpinasi Elena 
Kasparavičienė.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 So. Hcnnitage Avė.

Laidotuvės jvyks penktadie* 
nj gegužės 11 diena.. 8:00 vaL 
ryto iš J. F. Eudeikio koply
čios | šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos UŽ velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas { 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Zalatoriaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

BUDRIKO PROGRAMAS
Pereitų sekmadienį Jos. F. 

Budrike radio ir rakandų krau
tuvė, adresu 3417 S. Halsted 
st., davė 2 puikius radio pro- 
gramus nuo 1 iki 1:30 v. po pie
tų iš stoties WCFL ir nuo 1:30 
iki 2 vai. iš stoties WAAF. Pro- 
grume dalyvavo šv. Jurgio pa
rapijos choras po vadovyste 
komp. A. Pociaus, išpildyda- 
mas keletą gražių numerių iš 
operetės “Lietuvaitė”. Antras 
programas susidėjo iš rinktinių 
reprodukcijos numerių su pui
kiomis dainomis Kipro Petraus
ko, duetais ir gražia muzika.' 
Beje, primintina, kad Budriko 
Badio Metinis Piknikas jvyks 
gegužės 27 dieną Birutės Dar
že, Justice Parke, kur dalyvaus 
apie keli ‘ šimtai konteslantų 
dainininkų, šokėjų ir mifzikan- 
tų. Ten tikrai visi pasimaty
sime.-—Jonas.

Iš Cicero viešųjų mo 
kyklų darbuotės

Cicero viešosioms mokykloms 
yra kuo pasididžiuoti. New 
Yorko simfonijos garsusis ve
dėjas, Walter Damrosch, nese
niai parašė laišką dienraščiui 
“New York Times”. Tame laiš
ke jis tarp kitko pareiškia: 
“Jeigu tačiau jus jaučiate sim
patijos, meldžiu pranešti apie 
mano nusistebėjimą taip tūlos 
aukštosios mokyklos orkestros 
iš 300 darbo rezultatais, taip 
choro mažiukų vaikučių iš Ci
cero, Illinois, kurių muzika ir 
dainos teko man girdėti praė
jusią savaitę Chicagoj. Tono 
tyrumas ir technikos teisingu
mas šių jaunų muzikantų ir 
dainininkų verti yra profesio
nalių organizacijų.

Cicero viešųjų mokyklų me
no paroda bus nuo 14 iki 18 d. 
gegužės šiose

Gegužės 14 
kykloj, 23 st.

Gegužės 15 
st. ir 57 avė.

Roosevelt, 15 st. ir 50 avė. 
Hawthorne — 31 st. ir 50 av. 
Morton Park — 24 ir 50 

Gegužės 16 d.
Columbus — 31 šit. ir 54 
Sherlock —1 23 st. ir 54
Lincoln — 36 st. ir 60 avė. 

Gegužės 17 d.
Burnham — 18 st. ir 59 avė. 
Goodwin — 26 st. ir 60 avė* 
Drexel —■ 36 st. ir 54 avė.
Woodline — 30 st. ir 50 Ct. 

Gegužės 18 d.
McKinley — 12 st. ir 59 avė.

vietose:
d. — Cicero mo- 
ir 49 avė.
d. — Wilson, 23

avė.

avė* 
avė.

Šaunios vestuvės
šeštadienj, gegužes 5 d., p- 

Mikei Trenzer apsivedė su p-le 
Genevieve Kiela, 5544 Prairie 
avė. šliubų ėmė šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioj; Jaunosios 
motina ir patėvis Walavičiąi 
iškėlė šaunias vestuves Lietu
vių Auditorijoj. Svečių dalyva
vo apie tris Šimtus.

Svečiai vaišinta iki sekmą- 
dienio ryto. Parėtkininkai link
smai šoko prie geros muzikos.

’ ...........- ■ ■ .1 1 *■' m 'R , .................. Į

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso

L O Vt11 IS
Kvletklninkas

Gilią Del Vestuvių, Bankietama b 
Pagrabams

Pristatome i riaas miesto daili 
3316 So. Halsted St., Chicago, IU 

Phone Boulevard 7814

Absorene valytojai
Absorene ir HRH, tie du ge

riausi valytojai, yra Absorene 
Manufacturing kompanijos 
produktai. Šių kompanijų su
organizavo daug metų atgal 
H. R. Henderson ir pradėjo jų 

kalbama 
nebe du 

septyni us,

After the 
cert was given,
Onuks Skever, Stella and Helen 
Rimkus, and Albina Trilik pąr- 
ticipating. Tlien followed danc- 
ing to the music of George 
Stephens* Revelers.

a con- 
chorus,

lessei 
Pirmyn — when we can see 
Fnanl: Jakavičius (whose en- 
gagement to Aldona Balanda 
was recently announced. Con- 
gratulations.) gathering a few 
men 
them 
song.. 
the f 
(the 
at a 
amus;
about a dozen people — who 
obviously
Little. Helen’s gown — follow 
her t j the rear entrance of an 
Entur in Front” car! Imagine 

consternation when 
out there was no 

- to swing open

abotit him and starting 
all off on a rousing

. It was delightful to see 
amiliar face of Joe Gura 
Singing Fool) once morc

Pirmyn affair... And 
ng to see a crowd b f

had been admiring

Šiandie 
išdirba 

bet
kompanija
produktus, 
P-nas Hcnderson turėjo tikrai 
didelį pasisekimų pajėgdamas 
išdirbti tokius gerus valytojus.

PIRMYN
SHARPS and FLATS
—---------------------------------------------------------------------------------- —/J

Note:

Pirmyn will have no rehears- 
al this Friday, this week’s re- 
hearsal having been held lašt 
nite. The reason for this change 
was that all the< halls at Gage 
Park will be used by various 
clubs, etc. This change was for 
this week only. Friday remains 
the regulai’ date.

8 » »
An extraordinary heat wave 

Stfnday side-tracked a crowd 
from attending Pirmyn’s second 
presentation of Abejotinas As
muo, this time. in Roseland. 
They were frightened away 
without cause, however, for 
Balčiūnas Hali was one of thc- 
coolest spots in Chicago. And, 
what is more important, they 
missed a performance that, be- 
ing given the second time, ex- 
ceeded the first many times in 
merit in all its phases. Mrs. 
Stephens and Little Helen Ves- 
pender sang better than a t S t 
Agnės’ — and that is saying 
more than a little. Whitney

The romantic atinosphere 
of Roseland mušt have been 
at ils best, if we can draw 
such conclubions from little 
observances, such as these: 
George Stephens placing his 
brother at the piano as he stole 
off for a dance with charming 
Wenetta Grybas; Al Bagdon 
įvhispering fervently into the 
willing ear of his daneing part-' 
nėr, Adele Rakauskas; Ed 
(Bittybit) forsaking the ręst 
of the basses to promenade 
with Frantes Matekumas thru 
the moonlit streets of Rose
land, vvhere the lilacs are al- 
ready bursting into bloom — 
What a setting, isn’t it, Ed? 
And Whitney in — what shall 
we say? — a. sort of quan- 
dary?...

Furthermore, heat vvill never

Dr. KARL NURK AT
Gydomos Akių ligos. 

Akiniai pritaikomi atsakančiai. 
Valandos nuo 10—3 po piet.

2201 W. 22 St.-Cermak Rd.
Telefonas Canal 6122

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

KVIEČIAM!
Visi sveiki Chicagos ir apielin- 

kių lietuviai, ; vyrai ir moterys, 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus, esa
te nuoširdžiai kviečiami rašytis j 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJĄ. Iki Gegužės-May 31 d. yra 
lengvesnis būdas įsirašymo.

Draugija moka pašalpą ser
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
Įsirašymui malonėkite atvykti j 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—nuo 4 iki 7:30 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos įra
šymo reikalu.

'KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117
Y   ■ i 11   .................................. ............ ..

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą

4605-07 So. Hermitage Avenue

■ UOZAPAS EUDEIKIQ
■ ■ —IR r  

* - TĖVAS W
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse.—... Pašąukite.ę.....

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturim eąryžią w ttana tuo pą«u vąrdų)

<«
their
faune [
duetor
door!..

they 
con- 
the

Dr. We»ks, Succensor to

aFrI. -
Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 

Tel. HARrison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

I

'Opposl te Dn v is S t ore, 2d Floor
326 S.'STATE ST.

This weekend will be free 
for Pirmyn members and they 
may do what they please. Būt 
the Sunday next, Kenosha 
would likę to have a good look| 
at us and see and hear 
themselves if Pirmyn is 
good as it is advertised. 
satisfactory arrangements 
transportation can be made 
entire chorus will journey to 
that very hospitable town. We 
believe these arrangements can 
be made 
ward to 
Asmuo” 
And it’s 
along!

and are 
seeing

for the
getting

for 
as 
If 

for 
the

looking for- 
“ Abejotinas 
third time. 

better right

» » »
Jacųues Grandmesnil

Buk ALTASS nariu

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

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

Tel, Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3895

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutarti.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGĖMS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stajnley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

■ Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sis.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir. nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J, Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCH1R KVI

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5208 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Lacliavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
■c* sų darbu busite užganėdinti.
2314 W, 23rd PI, Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 cjtč YRITjcj*
1439 S. 49 Ct, Cicero, III.

Tel. Cicero 6927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel REPUBLIC 8106

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKĄ! 
1410 So. 49 Ct 

CICERO, ILL.

DR. C. MICHEL. 0. D,
LIETUVIS

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENSTSTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av..

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

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

Tel. Kepwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

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 vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. uuo 10 iki 12 
Rez. Tclephone Plaza 2400

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŲE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 
DR. P. Z. ŽALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A, ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street 

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
daliomis Ir šventadieniais 10—12 

dieną.

DR. V. A. mus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulęvard 1401

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL
Tel. Republic 9723

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 

Rę?. 6631 So, Californlą Avenue 
Telefonas Republic 7868

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 Rocfcwell Street 

Telefonas Republic 9600
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Melrose Parko Altass skyriaus parengimas
Publikos pilna svetainė: įplau- nių daiktų krautuvę adresu 

kif $300; miestelio meras au-' 1904 Lake St., aukavo $25.00. 
kavo $25 ir pasižadėjo pusi-,Lakūno Juozo Janušamko tė- 
darbuoli daugiau: lakūno 'vai aukavo $25.00. O kili ma- 
motinai įteikia rožių * bukie- žesnes davė aukas. Vakaro 

tas. pelnas — daugiau kaip šimtas
---------- (dolerių! Tai yra graži suma.

Balandžio 29 d. Veterans Sudėjus pelną ir aukas ir par- 
Park Field House atsibuvo va-!<^°^’s ženklelius pasidaro ar- 
kara' Antro Transatlantinio t’ $3(X). lai yra pradžia, tai 
Skridime naudai. Norj Ši sve-pirmas žinksnis. 
tainė randasi nuošalioj vietoj Taipgi
ir nepriprato lietuviams, bet 
publikos buvo kimštinai prisi
rinkusi. 'Visi laukė lakūno 
Juozo Janušausko atvykstant

i reikia priminti, kad 
vietos Altass skyrius labai dė
kingas yra vietos ir apylinkės 
biznieriams, kurie prisidėjo su 
gėrimais. Komitetai — A. Kru-

drauge su kalbėtojais iš Chi- šinis, kuris turi paveikslų stu- j 
cagos. Nesulaukus, Altas sky-l<^iil *r šeštokas —- perėjo 
riaus pirm. P. Metrikis atida- kelis biznierius i 
rė vakarą ir atsiprašė publiką 8er,,nll veltui, 
už apvylimą. Buvo užkviesti ■
3 kalbėtojai, bet ne vienas ne- mų: Jonas Vitartas, 711 Broad- 
atsilankė. Tą pasakęs pirmi- way, kuris užlaiko alinę ir tu- 
ninkas paprašė Dr. F. Strzi- ri skanių gėrimų, davė didelę 

vakaro vedėjo bačką skanaus alaus; Stasys 
• Bazaras ir A. Žaibas, Lake St.
ir 21st Avė., taipgi užlaiko pui
kią alinę ir davė galioną ge
ros degtinės; J.Mikalauskas ir 
T. Kazlauskas, 1906 Lake St. 
alaus užeiga, davė galioną vy
no; Viktoras Trušimkas. 1911 
Main St., kuris užlaiko Green 
Tavern, davė bonką džinės; 
ponas Šulcą, 2 Broadway, 
kvortą degtinės; Charles Chia- 
ramonti, 1911 Lake St., Vt bač
kos alaus; John Pailga, Distri- 
butor Fox Head Bcveragcs, 
5031 W. Roosevelt Road, per 
A. Prabisb 22nd Avė. ir Lake 
St., davė bačkos alaus; Mu
tual Liųuor Co., 2 kvortas deg
tinės; Adolph Westphol, 2 
baksu papso; taipgi gauta 3 

Sliekinės papkornu, bet nete
ko sužinot aukautojo pavar
des.

Altass skyriaus darbuotojai 
taria visiems aukautojams šir
dingiausią ačiū.

i Taipgi svarbu žinoti visiems

ncckį užimti
vietą ir pradėti programų.

Visas programas susidėjo iš 
kalbų ir išsireiškimų apie 
transatlantinį skridimą ir la
kūną Juozą Janušauską, kuris 
tą kelionę į Lietuvą atliks. 
Kalbėjo vietiniai, Altass dar
buotojai ir rėmėjai, taipgi la
kūno Juozo Janušausko mo
tina

Iš svetimtaučių kalbėjo Jo- 
Imburgis, kuris yra Mel- 
Park miesto prezidentas, 

italas,

perėjo 
ir gavo

šie biznieriui aukavo geri-

POEZIJOS VAKARAS reikia atsiklausti miškelio sa-'Parko apielinkėj adresu 2616 
vininko.

•Parapijos salę galima gauti šeštadienį, gegužes 12 die- 
baliams rengti, bet jau reikia'ną, rengia iškilmingą naujos 
būti parapijonu, tai gausi sve
tainę. Da^ar į musų parapiją 
kiekvieną sekmadienį atvažiuo
ja; lietuviškas kunigas, šis. ku
nigas stengiasi pasirodyti esąs 
phįčių ir liberalių pažiūrų 

Parapijonas B.

Pakvietimas
W.

W. 69 St. CLASSIFIEDADS
j

duonkepyklos atidarymą. Kiek
vienas kostumeris, kuris pirks 
duoną arba keksus, gaus dy
kai dovanas.

— Kaimynas.

Business Service 
Biaaio Patarnavimas______

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Mes taisom visokių ifidirbysčių auto
mobilius. Galime ir jūsų namuose pi
giai pataisyti. Reikale pašaukite 

Tel. Lafavette 1329
—O— 1 ’

ros e
Ponas Imburgis yra 
jas. Taipgi prielankus ir nuo- 
žymus savo tautos darbuoto- 
širdus lietuviams. Ragino su
sirinkusius remti ir aukauti 
lakūno Juozo Janušausko skri
dimui ir velijo jam laimingai 
nuskrist į Lietuvos laikiną so
stinę Kauną, kad lietuviams 
atneštų garbę, o drauge ir Mel
rose Parkui.

Prasidėjo aukos: P. Imbur- 
gio aukavo $25.00 ir prisiža
dėjo, kad kiek lietuviai tą
dieną surinks, tai jis iš italų Melrose Parkiečiams, Belhvoo- 
kitą tiek surinks. Antanas An- diečiams ir Maywoodiečiams, 
drijauskas, kuris turi gėleži- kad rengiamasi dideliam pik-

Juozas Tysliava, vienas žymiausių lietuvių poetų ir “Vie
nybės” redaktorius, šiandie 8:30 valį vakaro Universal Kliube, 
812 W. 33rd St., skaitys savo kurinius.

Tai bus poezijos vakaras. Susirinkusieji turės progos su
sipažinti su p. Tysliavos kūryba, — jo eilėraščiais-

P-as Tysliava yra ne tik gilus poetas, bet ir moka nepap
rastai gabiai savo kurinius skaityti. Daugelis, gal būt, atsime
na jį. Pernai, kai žuvo Darius ir Girėnas, Lietuvių Auditori
joje buvo surengtas gedulo vakaras. Tame vakare p. Tysliąva 
perskaitė savo eilėraštį, pašvęstą žuvusiųjų drąsuolių paminėji
mui. Jo meistriškas skaitymas susirinkusiai publikai padarė 
didelį įspūdį.

Šiandie jis vėl skaitys mums savo kurinius. Nėra abejo
nės, kad tai suteiks mums daug malonumo. Todėl susirinkime 
: Universal Kliubą- Ten praleistas vakaras pasiliks ilgai musų 
atmintyje. Be to, mes turėsime progos arčiau > susipažinti su 
poetu ir kartu sų jpo praleisti kelias valandas.

Bus užkandžiai. Vakarą praleisite jaukiai ir smagiai.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chieagos Centralė kuopa šj se
zoną parodė nemažai veiklos; 
papuošė net du teatralius va- 
karus-perstatymus, eilę prakal
bų svarbiausiais bėgančiais gy
venimo reikalais, na ir suren
gė: Šauti ų darbininkų ' šventės, 
Pirmos Gegužės, apvaikščioji- 
ma. M

Nėra manoma imti “vikeiši- 
no” ir vasaros laiku; šio penk
tadienio vakarą, gegužes 11 d., 
8 vai., yra šaukiamas kuopos 
susirinkimas Naujienų name, 
kad apsvarstyti vasaros dar
buotę. Pageidaujama, kad na
riai ir simpatikai skaitlingai 
subrinktų pasitarti, kas butų 
tinkamiausia imtis vasariniu 
sezbnu. Be to, narės-moterys 
pažadėjo pagaminti vaišes-už- 
kandžius po susirinkimo; ot, 
mažiuką, draugišką “šurum-bu
rum”. Nepamirškite!

Kvieslys.

Lietuviai lenkų pre
zidento sūnų pasiti

ko su vėliava
—,-------

NORTH SIDE. — 
j sekmadienį, geg. 6 d

Apie V. Beliajaus šo 
kių parengimą

Publikos buvo nedaug, bet pro
gramas tai labai miargas ir 
nenuobodus.

Praeitą 
Hum- 

boldt parke lenkai apvaikščio
jo Tado Kosciuškos atminti
nes prie jo paminklo, kuris 
randasi prie Humboldt bulva
ro ir North avė. Kažkokie špo
sininkai (ar patriotai), pirm 
ceremonijų atidarymo, kuriose 
dalyvavo ir Lenkijos preziden
to sūnūs Moscickutis si? savo 
“leide”, ant paminklo iškabi
no Lietuvos vėliavą.

Lietuvos vėliava lenkams pa
sirodė “nekošer” ir, supranta
ma, kažkur ją tuoj nudėjo.

žmonės pasakoja,1 kad toks 
lietuvių šposas buvęs protes
tas lenkams dėl Vilniaus nesu- 
grąžinimo Lietuvai. Kiti aiški
na, kad Kosciuško buvęs lie
tuvis, bet lenkai j j pasisavinę. 
Gardi, lenkai savinasi gerus 
žmones, o Dillingerį lietuviams 
primetą.

Lenkai kiekvieną pavasarį 
čia susirenka pagerbti Kosciu
ško. Taip ir praeitą sekmadie- 
nj gerokai nutripė parką: pri
metė visokių popierų, “pyna- 
cų” skrynučių, išmynę žolę ir 
su savo muzika daug lermo 
pridarė.

Tel. Yardt 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietoa
N u vežame ir i tolesnias vietas
S v pakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKR AUSTYTO JAS
•358 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 s. Ilalsten bt.

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunlnkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 
$100 iki $300 

1647 VEST 47th STREET

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų 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 daiktų. JO YČE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais. -

RAKANDAI PARSIDUODA U2 KASTUS 
$150 parlor setai $25. 9x12 orientaliftkų 
kaurų Pat. $29.50. Rietu to mediio valr. 
kamb. setai $29. $124. mierk. setai $39. 
3 kambarių pilnas įrengimas $99. už casb 
arba iSmokžjlmo. AMERICAN STORAGE. 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir nedėl- 
dieniais.

— žiopsotojas.
į J

Praeitą sekmadienį, geg. 6, 
Lietuvių Auditorijoj įvyko Vy
tauto Beliajaus, jo mokinių ir 
kai kurių užprašytų artistų šo
kių spektaklis; publikos buvo 
mažai, gal būt, dėl nepaprastai 
šilt<Į> oro- Bet programas buvo 
gan1 įdomus ir įvairus. Iš viso 
buvo išpildyta 34 numeriai su 
magaryčiom. Vieni šokėjų bu
vo maži vaikučiai, o kiti jau 
bręstantis jaunuoliai. Man ypa
tingai patiko valsas “Plaukia 
Nemunėlis”, duetas-šokis: p-les 
Birutė . Kremianis ir Helen 
Dambras. P-lė M. Gevson “toe” 
šokius labai gerai išpildė. M. 
Gumboni labai puikiai atliko 
nurrįerį “Greek Slave Dance” 
Du maži vaikučiai, itai Antanu
kas : Tveri jonas ir Helen Mar
cinkaus, puikiai pašoko rusišką 
šokį (su “prisiaduška”).

Buvo daug šokių grupėmis. 
Visi šokiai turėjo gerus kostiu
mus, kas darė gerą įspūdį. O 
jau tų šokių, tai įvairiausių. 
Net ir kiniečių šokių buvo.

Pats Beliajus, žinote, 
ras šokėjas, o šį kartą 
vo, taip sakant, Ballet
Jis turėjo daug darbo betvar
kydamas šokėjus, bet visgi ne
mažai numerių ir jis pats iš
pildė.

O! kasgi sakys, kad “šakar- 
Malcar” 6 moterų “choras” 
gertai sudainavo? Taip. Jos ir 
be Akompanimento kad traukė 
tai traukė lietuvišką sutartinę, 
kad net klausytojai kedėse sė
dėdami jautėsi lyg tam dainos 
laively j. ‘plaukia laivelis per 
Nemunėlį”. Magaryčiom ketu
rios; storiausios ponios dar ir 
“kadrilį” pašoko.

Buvo ir solo, tai Cleo Stones 
dainavo operos pamėgdžiojimo 
stilium, geriau pasakius — pa
šiepk italų Aperų rėksnius.

Kai užsibąigė šokiai estradoj, 
tuoįnet visi šokome ant padla- 
gos. —šokėjas.

PRANEŠIMAI DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai.

$100 importuoti kaurai $20 Ir $25 
$200 importuoti kaurai .... $30 ir $35 
$275 importuoti kaurai .... $40ir$45 
Parlor, miegkambario ir valg. kamb. 

setai $35. įsteigta virš 30 m.
Atdara vak. ir Nedėlioj 

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

Bridgeport Draugyste Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas jvyks gegužės 
9 d., 8 vai. vak. Chieagos Lietuvių 
Auditorijoj. Malonėkite i laiką pri
būti ir atsiveskite naujų narių, bus 
priimami be įstojimo mokesčio jau
ni vaikinai ir jaunos merginos nuo 
18 metų iki 25 m. Valdyba.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
eagos Centralės kuopos susirinkimas 
atsibus penktadieni, gegužės 11 d., 
8 vai. vakare, Naujienų name, 1739 
So. Halsted St. Visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti ir draugus atsi
vesti prirašimui j kuopą. Apart 
svarstimo organizacijos reikalų — 
moteris dar žadėjo parūpint susirin
kusiems kokj tai “šurum-burum”.

Kviečia Valdyba.

Svarbus Pranešimas

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

ne-

Mt. Greenwood

yra ge- 
jis bu- 
Master.

REIKALINGA mergina 25 m. am
žiaus prie abelno namų darbo, turi 
nakvoti ant vietos, atsišaukite 3608 
Lawrence Avė. Tel. Keystone 3183.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, nes turime išvažiuoti iš Chi- 
cagos. 6009 S. May St

Stanley Petrauskas jau dau
gel) metų užlaiko duonkepyklą 
adresu 1721 So. Union Avė. 
šiomis dienomis jis ntfpirko ir 
kitą duonkepyklą Marąuette

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

PARDAVIMUI Beer Tavem su 
visais įtaisymais arba tiktai atski
rus barus, labai pigiai.

5300 S. Paulina St.

Miscellaneous 
įvairus 

.**»*-r^**a*b^*a^^^^*WwU**W^*^a****^**^»**l*******-»»******

IEŠKAU pirkti išdirpta Pieno 
Rautą, darbas turi būt garantuotas. 
Rašykite Box 114, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

PARSIDUODA Tavern iš priežas
ties ligos, labai pigiai.

5347 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai___

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čemė, savininkas apleidžia miestą, 
pigiai greitam pardavimui.

2018 W. 21 PI.

REIKALINGA mergina ar mote
ris prie abelno namų darbo, turi gy
venti ant vietos. 3411 Elaine PI. 
Tel. Buckinghain 9177.

PARDAVIMUI Liąuor Storas su 
baru, darantis gerą bizni. Turiu ap
leisti miestą iŠ priežasties kito biz
nio. 6202 So. Halsted St.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambarių rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orien- 
talio Styliaus Kaurai — $10—$15 
—$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

I P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Studija
420 W. 63rd St.

- Englewood 5883-5840
Help Wanted—Malė 

Darbininkų reikia
REIKALINGAS senyvas vyras 

dirbti ant ūkės už staliorių, taipgi 
senyvas vyras, kuris supranta ūkės 
darbą. D & R Farm, Route 4, 
Dowagiac, Mich.

Birželio 16 Ekskursija
New York

MORTGAGE BANKERS

Lietuvą 
mažiau kaip 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes. 

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pintims i Lietuvą.

šiuomi pranešame visiems lietuviams, 
kad mes nupirkome per Lietuvos Kon
sulą Chicagoje, Lietuvos Degtine, kuri 
sekamą savaitę jau bus Chicagoje.

Degtinė iš Lietuvos yra 
Tikrai Gera. ?

Prašome sekti musų pranešimus Nau-i 
jienose ir pasiklausyti pranešimų per 
radio. JŪSŲ LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQU0R COMPANY 

4707 S. Halsted St., Tel. Yards 0803
Thi« advertiRement Ir not intended to offer whiRkey for salo or dellvery In 

any statė or comniunily wherein the advertlsing, sale or ūse 
t herco t is unlawful.

nikui, kuris atsibus gegužės 20 
d. Dambrausko ukėj, Willow 
Springs, III. Tat rcngkimės iš 
anksto, kad prisiruošti tinka
mai. O pelnas yra skyriamas 
Altass naudai. Ir pasirodyki- 
mc kitų kolionijų lietuviams, 
kad Melrose Park, Bellwood 
ir Maywood lietuviai gyvuoja.

Dar turiu primint, kad 
mums vakarą baigiant atvažia- 
žiavo lakūnas Juozas Janu
šauskas su savo žmona. Dau
guma susirinkusių buvo jau iš
siskirstę, vien jaunimas šo
kiuose linksminosi. P-nas Ja
nušauskas buvo priimtas visų 
entuziazmu. Kalbėjo lietuviš
kai ir angliškai. Kadangi jis 
buvo labai nuvargęs, tai mes 
ilgai jo nevarginom ir išsiskir
stėm su pasitenkinimu, jogei 
musų vakaras pavyko pusėti
nai gerai.

Laike prakalbų lakūno mo
tinai buvo įteiktas rožių bu
kietas. M. šeštokas.

French Line
* “Ule De

France” 
Expresinis 

Laivas

Marąuette Parko 
bučeriai rengiasi di
džiuliam piknikui

kiti pasilinksminimai, šokiai, 
dainos, etc.

Visiems musų Sąjungos narių 
klijentams (kostumeriams) bus 
suteiktos tam tikros privilegi
jos, į,ik gerai jsitėmykite jas. 
Įžangos tikietai bus iš anksto 
suteikiami ir veltui, tad atvy
kę į krautuvę priminkite ^pie 
jūsų rengimąsi dalyvauti pik
nike. i Nuvežimas ir parvežimas 
j pikniką ir iš pikniko bus ap 
rūpintas trokais ir veltui. Tad 
reikia susirinkti visiems 'kli
jentams šiuo laiku ir antrašu: 
12:30 vai. dienos, prie 69th h 
Rockwell Sts.

šiaip svečiams įžanga 25c.
Turėsime skanių valgių bei 

gėrinįų, tad visi į pikniką, ir 
jau tikrai linksmai ir įdomiai 
laiką praleisime, su savo pažįs
tamais pasimatysime ir ska
naus alu’čio užsitrauksime.

Neabejojame, kad kas tik da
lyvaus šiame piknike, tas neuž
mirš, kaip įdomiai laiką pralei
do.

Tad kviečiame visus lietuvius■ ■ , • ■ ." ' • ' 1
ir lietuves į šį iškilmingą pik
niką.

Kviečia
Rengimo Komitetas.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris pagelbeti 
šeimyninkei virtuvėje ant ukes. Ga
li būt nevedus arba su maža mer
gaite. Mokėsime $8.00 i mėnesi. 
Geri namai. Rašykite D & R 
Farm, Route, 4 Dowagiac, Mich.

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

Vienoj apielinkėj per 24 m. 
Insurinam namus, rakandus 
ir automobilius nuo ugnies 
ir vagių geriausiose kompa
nijose. Darome visus lega- 
liškus dokumentus pirkime 
ir pardavime namų žema 
kaina.
NOTARY PUBLIC

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

Marųuette Parko kolonijos 
bučeriai yra tvirtai susiorgani
zavę i Mėsininkų ir Grosernin- 
kų Sąjungą. Pati Sąjunga pui
kiai gyvuoja, ir be tiesioginių 
savo reikalų tariasi ir dirba 
ktflturinius darbus.

štai ruošiamasi prie vieno 
didžiausių piknikų surengtų 
musų Sąjungos istorijoje. Mu
sų piknikas įvyksta gegužės 20 
d., kaip 12 vai. dienos, “The 
Acres” (A. Milausko) darže. 
Gerai jsitėmykite pikniko vie
tos adresą: 87th St., One Block 
East of Kean Avė., i Justice 
Park, III.

Laike pikniko bus įvairių žai 
dimų, kaip tai lenktynės, lai
mėjimai, “basębalP ir įvairus

Insurance 
Notary 
Public

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus
REAL ESTATE

12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 
Susipažinkite ir remkite lietuvi.

2608 W. 47th St Tel. Lafayette 1083

Rusiška ir Turkiška PirtisA
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.^

Antradienio vakarą, gegužės 
1 d., bažnytinėj svetainėj įvy
ko lietuvių susirinkimas. Kal
bėjo lietuviškas kunigas. Aiš
kino darbininkų vienybės reik
šmę, kalbėjo apie unijas, įro
dinėjo, kad vienybėje galybė.

Musų kolonijos lietuviai tą 
patį vakarą nutarė suorgani
zuoti pašalpinę brolių ir sese
rų organizaciją. Prisirašė 80 
narių. Sekančiame susirinkime 
bus trenkama valdybą ir įvyks, 
taip sakyti, draugijos krikšty
nos arba vardo priėmimas.

Teko patirtį, kad girelę (miš
kelį) prie Homąi) avenue ga
lima naudoti piknikams. Tik

Nupirko Antrą 
Duonkepyklą

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE




