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Smetona prašo len
kus grąžinti Vilnių

Tai jis pasakė viešoj kalboj savo vardadie
ny. Lenkai kitaip atsiliepia

Lietuvos Aero Kliubo
H d TT"1 2h Q JI 11

Londono Meteorologijos Biuras teiks 
žinias F. Vaitkui

KAUNAS, birž. 16. — Lie
tuvos diktatorius, prezidentas 
Antanas Smetona kalboj savo 
vardadieny, maldavo Lenkiją 
atitaisyti tų klaidų, kurių ji pa
darė pasigrobdama Vilnių ir 
daugiau jai našių klaidų santy
kiuose su Lietuva nedaryti.

Smetona išreiškė viltį, kad 
lenkai tų klaidų atitaisys, nes 
Vilnius tebėra didžiausias Lie
tuvos miestas, Lietuvos atgimi
mo centras ir turi būti sugrą
žintas Lietuvai.

Ypač reikšmingas buvo Sme-
tonos užsiminimas, kad žalgi- niakuriai ir lenkai turės pri- 
rio mušis, kuriame lietuviai ir siekti ginti visas Pilsudskio nu- 
lenkai bendromis jėgomis su-'statytas sienas.

Karo stovis Omahoj; 
miestų valdo vals

tijos milicija
I miestų sugabenta visos vals

tijos milicija, kuri grūmoja 
naudoti tikras nuodingas du
jas

OMAHA, Neb.(/1įiri: 16. — 
Visos Nėbraska "valstijos mlli- 
cija liko sumobilizuota ir Oma
hoj liko paskelbtas karo stovis 
iš priežasties per tris dienas 
ėjusių riaušių prieš streiklaužių 
operuojamus gatvekarius.

Karo stovis liko paskelbtas1 
po pasiturimo su gubernatorium 
Cochran, kuris randasi Gulf- 
pot, Miss. ir jį pavaduoja vice- 
gubernatorius Jurgensen. Mies
to valdžia atsišaukė į valstijų 
prašydama pagelbos, nes ji buk 
negalinti suvaldyti riaušininkų.

Gubernatorius patarė pasiųs
ti tik nedidelę milicijos kuo
pa. Bet Jurgensen nepaklauso 
ir paskelbė visuotinų milicijos 
mobilizacijų. • O Nebraska turi 
1,800 milicininkų. Adj. gen. 
Paul paskelbė karo stovį ir pa 
ėmė teismus į savo rankas.

Paul ir Jurgensen paskelbė, 
kad jie neleis operuoti gatveka
rius riaušių apygardoj— South 
Omaha, kur daugiausia gyvena 
skerdyklų darbininkai ir kur 
dabar buvo kilusios riaušės 
prieš streiklaužius. Tai bus iš
vengta svarbiausiso riaušių 
priežasties

Milicija taipjau uždarė visas 
svaigalų parduotuves ir įsakė 
moterims ir vaikams nesirodyti 
riaušių apielinkej. Taipjau pri
grūmojo vieton troškinančių 
dujų naudoti prieš riaušininkus 
tikras nuodingas dujas, kokios 
buvo naudojamos laike karo.

Riaušės South Omahoj tęsė* 
si tris dienas. Jos kilo prieš 
streiklaužių operuojamus gat
vekarius, kuriuos pradėta dau
žyti ir deginti. Laike riaušių

Chicagai ir apylinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:
- Galbūt lietus su perkūnija 
ryte; giedra ir vėsiau po piet 

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:- 

muše vokiečius, dar gali pasi
kartoti. Šiandie Lietuva ir 
Lenkija vėl yra pavojuje agre
singos Vokietijos, bot dabar jos 
yra .silpnos delei stokos savy-
tarpinių ryšių.
Kaip Lenkija pagerbs Pilsudskį

VABŠAVA, birž. 16. —Ne
paprastas ceremonijas ruošia
ma visu Lenkijos pasieniu pa
minėjimui diktatoriaus Juozo 
Pilsudskio mirties. Palei visų 
sienų, taipjau ir palei sienų su 
Lietuva, kurių Lietuva atsisa
ko pripažinti, bus sukurti ug- 

sudeginta šešis gatvekarius, 
$72,000 vertės.

Paskui riaušės atsinaujino, 
kai policija ėmė žmones gatvė
se pulti dujų bombomis ir 
daužyti juos buožėmis, ar net 
ir šaudyti. Ypač smarkios 
riaušės buvo penktadieny, kada 
liko užmuštas vienas žmogus, 
pieno iš vežioto jas Duster, 24 
m. ir 35 žmonės liko sunkiai 
sužeisti, du jų gal mirtinai. Vi
so riaušėse sužeista 90 žmonių.

Po to ir. liko pašaukta vals
tijos milicija. ?

“Coal and Iron” po
licija Pennsylvani- 

joj panaikinta
HARRISBUhu, ra., mrž. 16. 

—Gubernatorius Earle vakar pa
sirašė bilių, kuris galutinai pa
naikina paskilbusių savo nuož
mumu “Coal and Iron” priva
tinę anglių kasyklų ir geležies 
liejiklų policijų, kuri savo lai
ku valdė svarbiausius Pa. indus
trinius ir kasyklų miestus.

Tai buvo privatinė kasyklų ir 
liejiklų policija, kuri buvo ab- 
soliutis viešpats savo apielinkej 
ir su žmonių teisėmis visai ne
siskaitė.

Ta policija buvo faktinei jau 
išnykusi, nes gubernatorius 
Pinchot neduodavo jai leidimų.

Vieton to kompanijos samdy
davosi šerifo depučius, kurie 
betgi turėdavo atsakyti už sa
vo veikimų šerifui. Dabar jau 
pasiūlyta legislaturai uždrausti 
kompanijoms samdytis depu
čius.

Vėl nepavyko Postui 
perskristi kontinentą

WICHITA, Kas., b. 16. — 
Lakūnui Wiley Post, kuris du 
sykiu yra apskridęs apie že
mę, jau ketvirtų sykį nepasise
kė “stratosferoj” nuskristi iš 
Los Angeles į New Yorkų ii 
nustatyti naujų greitumo re
kordų. šį kartų jis buvo pri
verstas nusileisti sprogus jo 
lėktuvo cilinderiui.

Jis dar sykį bandys skristi, 
bet jau kitu lėktuvu.

SOUTH BEND, Ind., birž. 16. 
—Centralinė unijų taryba pri
grūmojo paskelbti mieste gene
ralinį streikų, jei Oliver Farm 
Eąuipment Co. nususitaikins su 
savo darbininkai; (kurie trei- 
kuoja jau nuo sausio mėn.

MILICIJA CINOS KASĖ JŲ STREIKO LAUKE

Missouri, Kansa* ir Oklahoma cinos laukuose iškilus cinus kasėjų streikui, Kansas valstija į 
streiko apielinkę pasiuntė savo milicijų. Bet milicininkai netui/ ką veikli, nes rimtų riaušių 
streiko apielinkėj nėra.

Angliakasių streikas 
atidėtas; sutartis 

prailginta
WA‘SHINGTON, birž. 16.— 

Gręsęs visuotinas angliakasių 
streikas minkytųjų anglių ka 
syklose liko atidėtas, abiems 
pusėms sutikus priimti prezi
dento Roosevelto pasiūlymų 
prailginti dabartinę sutartį iki 
birželio 30 d., paliekant seną
sias algas ir darbo valandas. 
Iki to laiko tikimąsi pravesti 
kongrese Guffey anglių stabili
zacijos bilių.

Abiejų pusių konferencija 
vienbalsiai nutarė susirinkti 24 
d. atnaujinti derybas dėl algų 
ir darbo sąlygų ateinantiems 
metams.

Jei kurios apielinkės kompa
nija nesutiktų pildyti prailgi
nimo sutarties, tai toj kasykloj 
šiandie kils streikas.

Ruošiasi suvaldyti 
senatorių Long

WASHINGTON, b. 16. — 
Įvairių frakcijų senatoriai vie
nijasi, kad suvaldyti Louisianos 
senatorių Long. Ypač prieš jį 
yra nusistatę naujieji senato* 
riai. Visus gi paveikė jo vi* 
sos nakties filibustinimas, kad 
sutrukdyti priėmimų naujo 
NRA biliaus. Tarimųsi įvesti 
naujus patvarkymus, kurie ne
leistų tam senatoriui daryti be
prasmes obstrukcijas ir jau 
sutarta ginčus dėl ekonominio 
saugumo (nedarbo apdraudos 
ir senatvės pensijų bilius ap- 
ryboti.

Sulakus 110 m. amžiaus palio
vė rūkyti

NEW YORK, b. 13. — Dr. 
Marie Charlotte dėl Goliere 
Davenport tik sulaukusi 110 m. 
amžiaus' nugalėjo save ir pa
liovė rūkyti. Ji per 63 metus 
surūkydavusi mažiausiai po 3 
pakelius cigaretų į dienų. Da
bar tik retkarčiais vartojanti 
š niaukiamųj į tabakų.

Ji atvyko j New Yorkų skai
tyti lekcijas salėse, per radio 
ir teatruose. Ji yra pianistė, 
gydytoja ir lėktorė.

LIŪDNAI BAIGĖSI LINKS* 
MIOS VESTUVES 

1 moteris užmušta, 25 žmonės 
sužeisti kilus gaisrui salėj

NEW YORK, b. 16. — Ma
žiausia 25 syečiai, jų tarpe dau* 
gelis moterų* " liko sužeisti ii 
viena moteris tapo užmušta 
kilus panikai tarp 300 svečių 
žydų vestuvėse St. Mark’s 
Mansion salėj, kada salėj kilo 
gaisras, nuo vestuvių ceremoni
joj vartojamų žvakių užsidegus 
salės papuošalams. Prie durų 
pasidarė tokia spūstis, kad 
silpnesni liko sumindžioti ir 
sužeisti. ■ >!

Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų reika

lu pranešimas
“Vyriuasybės žinios” Lietu

vos Laisvės Paskolos bonų rei
kalu paskelbė įstatymo pakei
timą, kuriuo numato, kad bo
nų turėtojams, kurie nustaty
tu terminu nepristato bonų 
apmokėti, palūkanų mokėjimas 
pratęsiamas ligi dešimties me
tų. Palūkanų bus mokama, 
kaip ir ligi šiol, 5% kasmet.

Kitais žodžiais tariant, šiuo 
pakeitimu suteikiama bonų tu
rėtojams galimybe, pradedant 
šių metų liepos mėn. 1 d., pa
gal norų, prinokusius bonus ku
riam laikui pasilaikyti ir pasi
naudoti mokamomis palūkano
mis, kurias Lietuvos Pasiunti
nybė Washington’e, kaip ligi 
šiol taip ir ateityje, apmokės 
senąja tvarka, šiuo Vyriausy
bės patvarkymu suteikiama ge
ra proga kiekvienam Lietuvos 
Laisvės Paskolos turėtojui ne
siskubinti prinokusį bonų iš
keisti ,bet tų iškeitimų atidėti 
ilgesniam lakui (ligi 10 metų), 
imant palūkanas.

Lengva matyti, kad toksai 
patvarkymas yra abipusiai nau
dingas ir todėl pageidaujama, 
kad bonų savininkai šia proga 
pasinaudotų. Apie tai, kuriuo 
budu bus mokamos palūkanos 
akivaizdoje išsibaigusių kupo
nų, bus pranešta kiek vėliau.

—Lietuvos Pasiuntinybe.

Besiartinant karui, 
Italija atšaukė si
dabrinius pinigus
RYMAS, birž. 16. — Italijos 

valdžio atšaukė- visus savo ša
lyje esančius sidabrinius pini
gus ir įsakė juos sugrąžinti j 
valstybės iždą.

Priežastis— Veikalas /turėti 
daugiau metalo ižde besiarti
nant karui su Ethiopia.

Italijos valdomoj rytų Afri
koj buvo vartojami vien tik 
sidabriniai pinigai, nors jie pla
čiai buvo naudojami ir pačioje 
Italijoje smulkesnėmis mone
tomis.

Vieton atšauktų sidabrinių 
pinigų bus išleisti tokiomis pat 
sumomis popieriniai pinigai.

Kita priežastis atšaukimui si
dabrinių pinigų esanti ta, kad 
Jungt. Valstijos labai iškėlė si
dabro kainų ir padarė sidabri
nius pinigus daug brangesniais. 
Valdžia todėl tikisi suėmus 
tuos pinigus gerokai pasipel
nyti.

Grūmoja streikierius 
išmesti iš namų

EAST ROCHESTER, N. H., 
b. 16— 20 šeimynų, kurios gy
vena kompanijos namuose, bus 
išmestos iš namų. Tai Cocheco 
audinyčių streikieriai. Jiems 
miestas atsisako duoti ir pa
šalpos darbus, kad jos neturėtų 
iš ko gyventi ir kad badas pri
verstų jas gryšti į audinyčias, 
kurios stovi uždarytos.

Audinyčių darbinin
kai grūmoja streiku

BOSTON, Mass., b. 16. —Vil
nų audinyčių darbininkai pa
reikalavo pakelti algas 20 nuoš. 
ir prigrūmojo paskelbti strei
kų, jei tas reikalavimas nebus 
išpildytas bėgyje 10 dienų. Ma
noma, kad tai yra strateginis 
reikalavimas—užbėgti už akių 
algų kapojimui.

CHICAGO.— Federalinė val
džia panaikino paskutinę bylų 
prieš Martin Insull ir neberei- 
kalaus, kad Kanada jį išduotų

Prieš keletu savaičių jau bu
vo gauta laiškas iš Kauno, kad 
Lietuvos Aero Klubas susitarė 
per Lietuvos Pašto Valdybų su 
Airijos radio .stotim Athlone dėl 
žinių teikimo apie oro sąlygas 
Įeit. Feliksui Vaitkui, jam 
skrendant per okeaną. Ta sto
tis transliuos tam tikromis va
landomis Londono (meteorolo
gijos biuro pranešimus. Ji yra 
taip galinga, kad palankiose 
atmosferos sąlygose jos prane
šimai bus girdėt net šitoje At- 
lantiko pusėje, taip kad lakū
nas per “Lituanicos II” nulio 
kompasų galės gauti nurodymus 
apie orų virš okeano ir kryp
ties signalus, kai tik jisai pa
sieks Nevyfoundlandą.

Dabar Lietuvos Aero Klubas 
praneša ALTASS valdybai, kad 
sutartyje apie Londono mete
orologijos biuro žinių translia
vimą iš Athlone radio stoties 
Dubline padaryta kai kurių pa
keitimų.

“Meteorological Office” Lon
done pasiūlė ir Lietuvos Paš
to Valdyba sutiko, kad “me
teorologinės žinios bus perduo
damu iŠ Londono į Athlone sto
tį šiomis valandomis: 2130> (t. 
y. 9 vai. ir 30 min. vakaro)', 
0330, 0630 ir 0930 britų vašd* 
ros laiku, t. y. tuo pačiu laiku, 
kaip kad Lietuvos laikas. Ath-

28 žmones bandė žu
dytis, bet liko 

išgelbėti
BUDAPEŠTAS, Vengrijoj, b. 

16.—Vakar bėgyje penkių va
landų bandė žudytis 13 vyrų 
ir 15 moterų, bet visi tapo i£ 
gelbėti. Dar niekad į taip 
trumpų laikų viename mieste 
nėra bandęs nusižudyti tokis 
didelis žmonių skaičius.

žvaigždė, kuri yra šešis sykijs 
karštesnė už saulę

MASKVA, b. 16. — Prof. 
Veliaminov sako, kad pernai 
anglo mylėtojo astronomo su
rastoji žvaigždė “Nova Hercu
lis” yra karščiausia žvaigždė 
visatoj. Ji yra šešis sykius 
karštesnė už saulę.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio Skridinio finansavimui užbaigti turi būt 
sukelta .........   $4,750.00

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta .............................   $4,207.56

A. Kirel, iš Montello, Mass., paaukojo du dolerių ir 
surinko po du doleriu arba smulkesnėmis aukomis $23.00;

kartu ..............    25.00
VISO ...........-................   $4,232.56
DAR TRŪKSTA ..................   $517.44

Nesant ALTASS sekretoriui Chicagoje, pajamų sąrašo skel
bimas šiek-tiek atsilieka. Todėl įplaukų suma iki šios valandos 
turėtų būti kiek didesnė, negu aukščiaus paduota. Tačiau svar
bu ne tai. Svarbu, kad visi komitetai, organizacijos ir asmens, 
kurie turi sukeltų Antrojo Trans-Atlantinio Skridimo naudai 
pinigų, juos be jokio atidėliojimo priduotų iždui. Prieš išskren- 
dant lakūnui F. Vaitkui į Lietuvą, turės būt apmokėtos visos 
sąskaitos. Kas užtęs atsiskaitymą iš pinigų* priklausančių skri
dimui, tas bus atsakomingas už galintį kilti iš to darbo sutruk
dymą.

Kodėl iki šiol neatsako į laiškus Wyoming Klonio Antrojo 
Trans-Ttlantinio Skridimo skyriaus komitetas, kurio rankose yra 
pinigų dar iš pernykščių parengimų ir kolektų?

lonc gi stotis perduos gautas 
žinias p. Vaitkui artimiausiame 
darbo laikotarpyje, t. y. pri
mose 15 minučių artimiausios 
valandos.”

Kitaip sukant, Izmdono biu
ras siųs paskiausias meteoro- 
logies žinias Athlone radio sto
čiai, Airijoje, 9:30 vai. vakaro, 
3:30 vai. ryto, 6:30 vai. ryto 
ir 9:30 vai. ryto Lietuvos lai
ku, kuris eina šešias valandas 
ankščiau, negu New Yorko lai
kas. O airių radio stotis tas 

'žinias perduos kas valandą oro 
bangomis musų lakūnui sker
sai Atlantikų, per pirmus 15 
minučių kiekivenos valandos. 
Tarpuose tarpe šitų pranešimų 
apie orų Athlone stotis grajins 
įvairias muzikos plokšteles, kad 
lakūnas visą laiką žinotų, jogei 
jo aparatas paima garsus iš tos 
stoties (ir kad jam nebūtų nuo
bodu vienam erdvėmis lėkti).

čia matome pavyzdį, kaip 
trys tautos—Lietuva, Britani
ja ir Airija—sutartinai veiks, 
padėdamos Amerikos lietuvių 
jaunuoliui sėkmingai atlikti 
savo didįjį žygį. Kaip menka, 
šitos puikios tarptautinės ko- 
oper^ęįjos akivaizdoje, atrodo, 
kad tam tikri gaivalai dar vis 
trandp tųm, žygiui daryti kliū
čių arba jį visokiomis nesąmo
nėmis diskredituoti I

30 žmonių žuvo An
glijos traukinio 

katastrofoj
LONDONAS, birž. 16.— Ma

žiausia 30 žmonių liko užmušta 
ir 70 sužeista, daugelis jų gal 
mirtinai, tavoriniam traukiniui 
Garden City stoty įvažiavus į 
sustojusį pasažierinį traukinį 
ir sudaužius į šipulius kelis va
gonus su pasažieriais.

SACRAMENTO, Cal., b. 16. 
—Miss Rosemary Runge, 20 
m., buvusi tos mokyklos moki
nė atėjo į dailės klesų Bret 
Harte pradinėj mokykloj ir su
daužė garsiosios Michelangelo 
skulptūros “Vergė” reprodukci
ją, kaipo “nepadorių”, nes ji 
vaizdavo nuogą merginų.
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Juozą Vaičkų pri 
siminus

bfgy- 
pnknl-

Kiekvienas Iš musų, 
vendam! šioje “ašnrų 
nėję”, turi draugų, gerbiamų

Gerbtam Ir mylim savo as
meniškus draugus* kurie gal 
lik mums asmeniškai gerų da-

Bet dauginu turi būt bran
ginami šie žmonės, kurie ge
rą darė, savo Jėgas pašventė 
plačiajai žmonijai, visuome
nei ar tautai.

Tokiu žmogum buvo a. a. 
menininkas Juozas Vaičkus.

Ankstyva ir nelaukia Juozo 
mirtis padarė man ir dauge
liui kitų slėgentj įspūdį.

Juk jis turėjo dar gyventi I 
Juk jis dar gulėjo skleisti me
ną musų surambėjusioms Šir
dims!

Bet mirtis į nieką nežiūri. 
Ji išplėšia iš gyvųjų tarpo kad 
ir mylimiausj, rviknlingiausį 
žmogų.

Lietuvių dramos tinas

Juozas Vaičkus laikomas 
Lietuvos dramos tėvu.

Kaip kas gali pamanyti, 
kad tai pvrnukštas ir neuž pel
nytas vardas. Bet taip yra: 
tikrai jis aukure Ueluvos dra
mą.

Vaičkų pažinau 1916 melais 
Petrapily (dabar Leningrade).

Kartą mano draugai (dab. 
Liet, dramos artistai J. Stanu- 
lis, P. Kubcrtavičius ir k.) pa
pasakojo man, kad tūlas Vaič
ius, artistas, organizuoja ar-) 
tislų mokyklą (studiją). Jie, 
rodos, jau buvo prie dramos 
studijos prisirašę. Žinodami 
mane (visi vienam bendrabu
ty gyvenom), jie kvietė ir ma
ne ten įstoti.

Vieną vakarą visi nuėjom. 
Mus pasitiko mažas, ne visai 
plonas ponas.

Tai ponas Vaičkus pie
sta lė man draugai.

Mažiukas žmogus, su šypsą 
lupose, padavė man ranką. Ir 
kad pradėjo žemaičiuodamas 
pilti, tai kaip kokia šnekamo
ji mašina. Taks jau Vaičkus 
buvo šnekus žmogus.

Iš pirmo pamatymo aš pa
jaučiau Vaičkaus šiltą drau-

ša u prie jo.
Prasidėjo “egzaminas.” Vaič

kus paprašė mane padekla
muoti vieną kitą iš Krilovo pa
sakėčių. Padeklamavau. Pa
tiko. Ir egzaminai išlaikyti. 
Aš jau Vaičkaus “studentas”.

Prasidėjo mokslas. Apart 
tiesioginių pamokų, kur mokė
mės. dar turiu užduotą Vaič
kaus gegzmuetrą iš llijados ir 
Odisėjos. Turi jau ir roles 
kai kurie. Balso pratybos. 
Burnos mankštą.

Ir taip Vaičkus subure sa
vo studijoje dar 1916 metais: 
Juozą Stanulį. Petrą Kubcrta* 
vičių. Viktorą Dimčiką, Vincą 
Dikinj, Vainiunaitę (dab. .Hu
bertą vičienę). Kurmytę ir 
daug kitų, kurių daugelio da
bar ir pavardžių nebeatmenu.

Visi čia mano suminėti as
inėms dabar vra žymus Lietu
vos 
uis 
vių 
dži 
tas 
uis.

Taigi ačiū Vaičkui iš ketur
klasių mokiniukų šiandie Lier 
tuva turi žymius artistų.

Ne tik artistų. Tuo metu, 
kai Vaičkus suarganizavo Dra
mos studiją, prie studijos pri

artistai* Dineiką ir Diki- 
žinoini ir Amerikos lietu- 
visuomenei, kaipo “Džiin- 
Drimdži” artistai, kuomet 
“teatras” dar buvo rimtės*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

REPublic 8340
[UI ue

ncai Valstybinės Dramos mo
kyklos įkūrimų. Nuo esamų tuo 
metu lietuvių organų gaunu 
tam darbui pritarimą.

1918 motų rudonj atvykstu ir 
aš | Vilnių. Randu veik visus 
Petrapilio draugus. Visi susi
spietę vienam namely. Dirba 
išsijuosę. O Vaičkus lik par
bėgs uždusęs Ir vėl bėga.

Mat, mokyklą steigti butų 
nieko, bot kur pinigai? Vokie
čiai okupantai juk neduos, Lie
tuvos gi Valstybės Taryba, pati 
nieko neturi.

Nutarta kreiptis | visuomenę. 
Aš ir kiti laikom Oficialius ek- 
zamimis, o |x> ekzamlnų 'visi 
gauuam aukų lapus, kvitų kny
gutes ir leidžiamės Į provincl* 
ją aukų' rinkti.

Sumanymas neįvyksta

Aukos dramos mokyklai no 
Pabaiga 1918 

ir pradžia 1910 metų daugeli 
pareikalauja | daug skubesni 
krašto gyvenimo darbą. Pasto
jau savanoriu kariuomenėn (r 
aš, ir daug kiltų. Greit mes ne- 
tonkam ir imties Vilniaus. Vaič
kus jau Kaune. Čia susitelkia 
didžiuma ir jo mokinių. Bet vi
si užimti kitu kuo. Teatras — 
tolimesnis reikalas.

Neįvertintas
Kiek aprimus ir susitvarkius 

viduje, tapo sutvarkyti ir te
atro reikalui. Visi manėm, kad 
teatro reikalai tvarkyti bus pa
vesta Juozui 
taip nebuvo.
džios žmonės, matyt, Vaičkaus 
nepamėgo. Kodėl — aš nežinau. 
Greičiausia jiems 
Vaičkaus būdas.

Vaičkus buvo labai drąsus 
žmogus. Jis nemokėdavo lapute 
būti. Jis stačiai j akis sakyda
vo kas reikia, nežiūrint ar tas 
patinka tau, ar ne.

Ir taip nepriklausomoj Lie
tuvoj Vaičkaus ėmė nesigirdė
ti. Valstybės dramą vedė įvai
rus žmonės. Tarp ^avęs* pešėsi, 
nipyėst, bet J Y$F” ' uošaliūi 
1 • _ • ' •

aidėjo ir Petrus Vaičiūnas, žy
mu* poetas, rašytojas, drama* 
turgui.

Artistu jis nubuvo ir nema
nė Imli. Vaičkus parinkdavo 
volkalus svetimoje kalboje ir 
Vaičiūnas turėdavo juos išver

kti | jletuvių kalbą. Abudu su 
Vaičkum jie tuos veikalus lai

kydavo ir prilaikydavo lietu
vių scenai.

Taip bedirbdamas P, Vaič
kus' nuo vertimų perėjo prie 

Ioriginalių veikalų Ir šiandien 
Įmes turim jo kelloliką puikių 
veikalų Lietuvos teatrui.

Aš (ikrus, kad jei ne Vaič
kaus paskatinimus, lai vargiai 
męs buitim turėję P. Vaičiūną

I kaipo dramaturgą. 1

Dramos studija
Vaičkaus suorganizuotoji dra

mos studija veikė Rusijoje iki 
1918 metų vidurio, kuomet at- -------- -------

kidarė galimybė grįžti | Lietu-1 lengvai rinkosi, 
vą. ....................... "

Petrapily, be teoretinių da
lykų. ruošdavom spektaklius 
(vaidinimus). Vaičkus mokėda
vo parinkti ir parinkdavo kiek 
galima geresnius veikalus. Vai- 
dinom ir Amerikos lietuvių dra
maturgo Vargšo š| tą.

Vaidinimai būdavo daromi 
geruose Petrapilio teatruose. 
Juos plačiai lankydavo lietuvių 
visuomenė ir inteligentija, 
rios Rusijoje (Petrapily) 
metu buvo daugiau, negu 
tavoje.

Visa tai Vaičkus darė iš 
jinio taškaregio. Jis nebuvo 
grašiagaUda, kaip kad iš Lietu
vos atsibeldę čia “artistai dzin
guliukai”.

Didelė dalis pelno eidavo įs
čios studijos naudai. O to pel
no ne visada ir būdavo. Bei 
tas Vaičkaus neatbaidydavo.
Lietuvoje 1918 metais. Dramos 

mokykla
1918 metais Lietuvos žmonės 

pradėjo grįžti į Lietuvą. Grįžo 
ir Juozas Vaičkus į Vilnių. Vil
niuje susitelkė didžiuma ir 
Vaičkaus mokinių.

Lietuva, kaip žinia, jau bu
vo pasiskelbus kaipo nepriklau
soma valstybė. Bet ta nepri
klausomybė buvo tik popiery. 
Vilnius ir visa šalis dar jautė 
sunkų okupacijos jungą.

Bet tas energingo Vaičkaus 
nenugązdino. Jis tvirtai likėjo, 
kad okupantai galų gale bus 
priversti Šalį apleisti ir Lietu
va taps savaranke valstybe.

Kad jo mylimoji meno srytjs 
nebūtų, apleista, Vaičkus rupi-

aš nežinau. Žinau tik, kad Vaič
kus atvyko čia ne dolerių žve
joti, kaip kili. Jei jam butų rū
pėję doleriai, o ne menas, tai 
jis butų suorganizavęs gudres
ni maršrutą, negu p. A. Vana
gaičio “Dzlmdzl-Drimdzl”.

Vaičkus, kiek man žinopiaj 
domėjosi kino teatru ir grįžęs 
Lietuvon toj, srity dirbo.

kll- 
tuo

idė-
Vaičkui. Bot...

Tuolaikiniai vai-

nepatiko

sugalvojo eiti j poliai- 
sutvėrė iš savęs vieno

Prieš vienus soiino rinkimus 
Vaičkus 
ką. Jis 
“partiją” ir iš savęs 'vieno iš-
statė kandidatų sąrašą.

Savo apylinkėj už tą sąrašą 
ir agitaciją vedė. Kalbėtojas iš 
jo buvo geras, bet j seimą jo 
neišrinko.

Po tų bandymų Vaičkus ap
leido Lietuvą ir atvyko Ameri
kon. Kaip jam čia klojosi —

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Strėet Phpne Canal 6174

S. M. SKUDAS ”
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294
fĮRIIMI.I ll»W— !!■■■■■ !■        I    |     ■ !—■*■■■■       ■ ............... .

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Placa Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

Šis-tas iš Carnegie 
lietuvių gyvenimo 

' ....... ■ |II.IĮlll|»ln'....f*..

CAIVNEGIE, Pit. — Nugi 
žiūriu Ir matau, kad Pittsbur- 
ghietė Magdė kokią ten Mar- 
garetą susitiko.) Tokios tai 
greitai Ir | pažinti sueina.

ir toms Margąretoms tur būt 
nekokį pyragėliai^ kai jau jų 
dvasiški tėveliai, pasidaro be- 
spėkiai, kai juos apleidžia link
smybė ir kai j,ų kaului virsta 
j lodą. Tada tai jiems neberu
pi nė Magdės, nė Margaretos, 
ir jie važiuoja i Castle Shan- 
non seserų patalpas. Ale jiems 
ir ten no praščiauslu, ba yra 
mandagių seselių, kurios senus 
dvasiškus tėvelius globoja.

O aš, kaip Elzbieta, tai su
sitikau čia su yietine Magde 
ir pasirinkau ją sau už “budy”. 
Tik nežinau, kaip bus galima 
susitaikyti su ja veikime.

Rodosi, keli fmetai atgal ji 
buvo gera vOjkija prie pro- 
gmsyvių, po to prie tautinin
kų. O dabar itiatai, kad ji tik 
viena politinę diktatūrą varto
ju.

Carnegio, Pa., regis, yra tik 
vienas bolševikas Jonas, kurs 
Bimbos discipliną praktikuoja. 
Tačiau iš kur ta tautiška Mag
dė taip greitai išmoko vartoti 
bolševikišką diktatūrą SLA. 
kuopos parengime? Aš jai sa
kiau, kad ji kvitytų SLA. mi-

tinguoHo ar parengimuose va
ryti nevykusią savo politiką, 
kad neužganėdintų SLA. na
rių. Tačiau ji neklauso,

Jau gap aišku, kad Carnegio 
yra skaitlingas SLA. kuopo
mis, bot no nariais. Ola, mat, 
kokioms 50 narių yra trys kuo
pos. Ak, tai tas Magdės užsi
spyrimas išdegė, ji sau nepa
tinkamus asmenis išstūmė i? 
vienos kuopos j kitą.

O gi vo kas atsitiko toliau. 
Dar neseniai įvyksta Magdės 
kontroliuojamos kuopos paren
gimas. Ateina j parengimą ir 
tie išstumtieji SLA. nariai — 
pusėtina “kraud”, apie 10. O 
Magdė nenori jiems parduoti 
nė tikletų. Ir dar juos (žeid
žiančiai išvardija.

Rodosi, kad tarpe SLA. na
rių tokie ypatiškumai publikoj 
turėtų būti draudžiami ir ne
nuoramas kuopa turėtų nubau
sti. Tikras juokas su ta Mag
de — kaip su Bimbos štabu.

Gi su Bimbos štabu štai kas 
buvo. Aukščiausiu Prieglauda 
Lietuvių Amerikoj turėjo sei
mą, rodos, gegužės mėnesio 
pabaigoj ir birželio pradžioj.

A.P.L.A. 8 kuopa išrinko j Sei
mą, Wilkes Barre, Pa., savo 
atstovu Juozą Civinską.

A.P.L.A, centrus, kaip žino
ma, yra Pitlsburgho, Paf Tad 
buvo nutarta, kad Pittsburglio 
apiclinkės delegatai ir centro 
štabas važiuos mašinomis Į 
Wilkes Barre seimą, bu bus 
pigiau. Bet kai reikia važiuo
ti, tai 8 kuopos delegato J. Ci
viliško ir neimu. Mat jis yra 
sklokininkas Pruselklnis. Taigi 
nežinau tikrai — gal Civiliš
kas pėsčias numuršavo ar aero
planu nuskrido, bet Žinau, kad 
seime jis buvo.

Elzbieta.

Thlf dellcloui choese food Is
DIGESTIBLE AS MILK

ITiddon In Vdverta’* rlchlv mild 
Chnddar Ghenac flavor are hr*lth« 
proUativo eloinmiU <d nuiny IimmI*.

It'* won(lcrful (nr ohUdrnn. Servo 
Krnft Veiveriu—iu *andwiuh<3*, In 
oookad dbhM... ojiunl

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dėl dykai apskaltUavlmij.

25 metai patyrimo. — Blekorius Ir ŠtogluM.

LEONAS ROOFING CO.
3750 Wallace Street, Tel. Boulevard 0250

..................................................................................    I ............ ......................... . ............................ ... .................................................................................................... ......../

AKUŠERES
-•*—.1 y*" *1 ———..... ... .

Mrs.AneliJ-K.Jarusz
1 Ąjiyaical Therapy 

anį
.6109 S. Albartj 
f Hemlock 9252

Patarnauju prlo 
gimdymo uamuo 

(M ar ligoninėse, 
nuodu massage 
electric treat- 

i irttoę 

< Moterims ir mer
ginoms patari- 

’ mal dovanai.

AKIU SPEC1AILSTAI
DR. G. SERNER 

ETUVIS 
Yards 1829

Pritąiko Akiniu? 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akiniu Dirbtuvė

756 West 35th St
kampas Halsted St.

Valandos UO 10—4, nuo 6 iki 8 
Ifedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

H'JĮI'JI ............ I H'J'I' .T"- - J . I L'.l1 l ".I "."I1 - " '! '!" I■ ■■

AKIU SPECIALISTAS 
2T METŲ PATYLIMO 

Pritaiko akinius dM visokiu akiu

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS

18Q1 8q. Ashiand Avė. A
Kampas 18 St. Phone Canal 0828 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va, vakaro. NedSliomą nuo 
9:()n iki 12:00 Kąlbamn Hętuviikaf

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometricaliy Akiu Specialistas.
Palengvins akių (tempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
trumparegyste ir toliregystų. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas SQ 
elektra, parodančia mažiausias Idai- 
dar. Speęialf ątyda atkreiptam I mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj duq 10 iki 12.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boutaferd 7589

ADVOKATAI
Anthony A. Dobbs

(Antanas Dubickas)
ADVOKATAS

PerkrauHtO savo ofisų I naujų 
vietų, ądro.su:

139 N. Clark St.
Sulto 1200 

Tel. Central S560
Rcz. 7018 S. Artesian Avė.

Tel, Republic 2500

JOSITH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
T4t Boulevard 2800 

Uos. 6515 So. Rockwell SL 
Tąl. Republic 9723

...... ............... m n n —■ ■ ........—...... -

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS x 

2201 W. Cormak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki B 

Vakarais: BanedšĮie. Seredos ir

Narnoj: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINĖS SANDĖLIS

VIENATINIS ir didžiausias lietuvių degtinės sandėlis 
Chicagoje yra INTERNATIONAL VVIIOLESALE WINE 
AND LIQUOR CO. šiame sandėlyje kiekvienus luverno 
savininkus gali gauti visada kokios tiktai nori degtinės.

Altrilankyldle asmeniškai arba pašaukite telefonu,
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit lolboll ant kitos pusfis bu

telio, persitikrinimui, kiek senumo yru degtinė ir nemokykit daugiau 
už tokių put degtinę, kaip musų.

Mušti įstaigoj dirbu visi lietuviai: savininkai, agentai, draivcrlai ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės i musų sandėli.

Mes parduodam tik tiems, kurie turi lųisni.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė, Phone BOUlevard 0470
V- '"-77=7”'-- -L,.',-..................  =i

G Y D Y TOJAI IR DENTISTAI
...........................     . ..... "■■■ .................. .. ............................... .. I ................ 1,11

UETTOAI | IJETUVIAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai 

_______ _ __________/_____________ ,____ _

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St, 
Tek Rpulavard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348 

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedėliomiįi pągąl sutarti.
z i ; t
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Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
• ZiZiŲĄ vVvSv Direet 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomls ir nedėl. pagal sutarti 

Ręz. 6631 $o. Califęmia Avenue 
Telefonas Ręsublic 7868

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

........ i .................................................... ■■■■■y 11,1 !■" ■ 1 11

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Proąpect 1980

>i u j ik r;'"r tt     y.l-iT"WwiJMį|ij"1"—r?    

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgiųia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 jr nuo 
6-8 v. v. Neailioj pagal sutarti

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AVm Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 8650; res. Virg. 0669
--------------------—-------------------------------

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marquette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 8b 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILK 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vąL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Re?. Hyde Purk 8396

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St 
Valandos 1-—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas jr Rezidencija: 
2519 West 43rd St. 

VALANDOS: Nuo 9 iU 10 ryto, nuo 
likiS po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 South Ashland Avenne 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephono Plaza 2400

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 0 iki 8 vakari). 
Serodoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Ofiso Tel. Caldmet 6898 
Res. TeL Dresel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas fa* Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligą.

Ofisas 8181 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. No- 
diliomis ir šventadieniais 10—U

%25c4%2585dro.su


Duokit Vardus šiems Paveikslams

BARGENAI’

Siulau vardą

Mano vardas

Adresas

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE 1 Dovana

2 Dovana

Kaip jus tą 
pavadintumei?

vardą 
vardas

Namų 
Daktaras 
$1.50 vertės.

Siulau vardą . 
Mano vardas 
Adresas .......

13,14,15,16,
17,18,19, 20,
21,22,23,24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 

dovanos

PAVEIKSLAS No. 32
Kaip jus tą pavadintumėt?

Aukotojų vardų nepaduoda, 
Jiems pntlcma tam tlkralu stt- 
met'mnla prašant jų vardų pa
skelbti,

3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10,11 ir 12 

dovanos

PAVEIKSLAS No. 31 
Kaip jus tą pavadintumėt?

Kanadiečių auka Si 
manavičiaus apgy

nimui Kupišky, 
Lietuvoj PAVEIKSLAS 

No. 33

Klausykite Naujienų radio rytais 
ir vakarais

Puikiai Sujrarbiniuoti. Mes varto
jam naujus Pads.

ATSIVESKIT KŪDIKIUS
COMS OUT or THt ItATlM PATH

Siulau 
Mano 
Adresas

.$15 Cash

....... $10 Cash
Vilniaus 
Albumas 
$5.00 vertės.

Išviso bus duota 32 dovanos.
Daug progų laimėti.

CRO\V, ONT., Cn- 
Radome žinią “Nau- 

apie įvykius Kupišky

kad musų 
Vaitkui išskrl- 

kvllonėn 
rutilo 

kad pra- 
translla-

bus galima

General Chlang KaUshek
Chlnljus diktatorius, kurį Japo
nija stengiasi nuversti, nes jis 
vienija Ir stiprina (’hlnljų, da
rydamas jų pavojinga Japonijai. 
Todėl Japonijos mllllarislni ne
paliauja statų Chlnijal vis nau* 
jus reikalavimus.

VAKACIJOMS SPECIAL PER VI
SĄ SAVAITĘ. PRADfiKIT VA
SARĄ SU GRAŽIA PERMANENT 

WAVE.
Gražus $5 OMve Oil
Permanent Wave

■ Pilnai pantu- 
CgKSM^ <\. ■ tuojam dėl

‘T ■ dalytų arba
■ baltintų plaukų Jos. F. Budrikę 

3417-21 S. Halsted St 

BUDRIK 
Furniture Mart 

3345-47 S. Halsted St 
Tol. Boulevard 4705—8167 

CHICAGO, ILL.

Klausimus:
Buvo praneštu 

gerb, Inkumil 
dus IransiillnnlinCn 
pradės veikli Kauno 
stotis. Butų malonu 
nošlumCI viešai, a 
vilnas Iš Kauno 
girdei! Chicngoje, Ir Jeigu bus 
galimu, lai ant klek kilocyc-

PICKLE 
nada. • 
j ienose 
Lietuvoj, kur mirusio kūdikio 
tėvas Al. Simanavičius yra ati
duotas teismui vien už tai, 
kad jis kūdikio lavonų palai
dojo klebono žinioj esamuose 
kapuose.

Imdami domėn visas to įvy
kio aplinkybes, mes Čia dir
bantys lietuviai pasmerkiame 
Lietuvos vyriausybės žygius, 
kuriais norima gražinti vidur
amžių inkviziciją Lietuvoj, ir 
raginame pažangiąsias lietuvių 
organizacijas siųsti Lietuvos 
vyriausybei protestus, reika
laujant, kad valdžia nesikištų 
į piliečių sąžinės dalykus ir

’ IU U Vertės Dovanų 
už geriausius vardus paveikslams

Paveikslų vardų kontestas eis nuo gegužes 1.5 iki 
liepos 1 d., 1935.

Reikia duoti vardai visiems paveikslams, kurie tilps 
šiame skyriuje pažymėtu kontesto laiku. Išviso bus 
apie 48 paveikslai. Po kiekvienu paveikslu parašykite 
kokį jam duodate vardą, ar ką jis turėtų reikšti, o 
taipgi savo pavardę ir adresą. Vardai paveikslams 
gali būti iš vieno žodžio arba kelių. Vardus galite 
siųsti kas savaitę arba visus sykiu. Už gerą tvarką 
bus duotas kreditas. Visi vardai turi būt prisiųsti ne 
vėliau ,kaip birželio 20 d. 1935. Siųskite vardus adresu

NAUJIENOS
PĄVEIKSLŲ KONTESTAS, 1739 So. Halsted Street. 
Chicago, III.

Apie paveikslų vardų gerumą spręs komisija ir jos 
nuosprendis bus galutinas.

sustab- 
mokčjimą algų kuni- 

nebcdalintų iš valsly- 
subsidijų bažnyti- 

bažnv- 
Icistų spaudai laisvai, 

nzuros kontrolės rašyti ir 
diskusuoti šiais klausimais.

Amerikos lietuvi, jau laikas 
tau yra tarti žodį-kitą ponams 
Lietuvos valdininkams.

Todėl tarkime savo žodį. 
Protestuokime rezoliucijos for
moje, rimtai ir aiškiai pažy
mėdami ko mes norime. Pro
testo rezoliucijas siųskime Lie
tuvos Prezidentui, Ministerių 
Kabinetui, lietuvių laikraščių 
redakcijoms.

Kitas svarbus reikalas tai 
aukos. Nors nedidelėmis kvo
tomis siųskit aukas savo baž
nytkaimio Laisvos Etines Kul
tūros Dr-jos Skyriui.

Kruopiečių ir Kupiškėnų ne
reikia raginti; jie savo parei
gas sulyg išgalia sąžiningai 
pildo. Nors nedidelėmis kvo
tomis vis dolerį-kitą pasiunčia. 
Bet kaip su kitais skyriais — 
Kražių, Žagarės, Zarasų, Joniš- Dovanos-Prizai

Už davimą geriausių vardų didžiumai ar visiems pa 
veikslams bus duotos šios dovanos—prizai. T

Galit Iši ai mėti Brangių Dovanų
SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLŲ VARDŲ KONTESTO SĄLYGAS

You connot expect to moka 
friends sočio Iby or in Business 
if you heve halitosis (bad 
breath). Since you connot de- 
tect it yourself, tho one way 
of moking sure you do not 
offend is to gargi© often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Phormocal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE 
ends halitosis

Kilis 200,000,000 gerins

Bet kada Lietuvos valdžia 
pradėjo aiškiai skirstyti savo 
piliečius į privilegijuotus ir 
šudras, lai amerikiečiui pasi
darė nepakenčiama. Jis no tik 
pasišiaušė, bet ir aštrini už- 
proletsvo. Sujudo ne lik Jung
tinių Valstijų lietuviai, bet ir 
Kanados, ir Pietų Amerikos, 
žodžiu, visos Amerikos lietu* 
visi pakėlė balsą protesto re
zoliucijos formoj. Chlcagos 
kupiškėnai padarė tai pirmie
ji, prie jų prisidėjo didelis ki
lų ehieagiečių lietuvių skai
čius, o toliau Kanados lietuvių 
kolonija Toronto mieste.

žemiau pasirašys antradie
nį, birželio II d., nplaikė ke- 
lurius laiškus iš kilų koloni* 
jų. Aluose laiškuose prižada
ma sušaukti savo kolonijose 
didelius viešus susirinkimus ir 
išnešti protesto rezoliucijas 
reikalaujant, kad Lietuvos 
valdžia ne lik sulasbdytų ku
nigų sauvalę Lietuvoj, bet ir, 
ilgai nevilkydama, dekreto 
formoj paskelbtų civtlę*-metri
kaciją, atskirtų bažnyčią nuo 
valstybės, paliuosuotų mokyk
lą iš bažnyčios įtak 
dytų 
gams, 
bes iždo 
nėms mokykloms 
čioms

kuo greičiausia įvestų eivllą 
metrikaciją, kuri pažangiuo
sius piliečius paliuosuotų nuo 
juodojo klero.

Kad pagelbėti Al. Simanavi
čiui gintis teismo, mos sudė
jome $8,(10, kuriuos purškin
čiau '‘Naujienoms”. 8 lutai pini* 
gus prašomo- pmlųatl asmo* 
nlins, kurio Lietuvoj rūpinasi

kio, Šiaulių, Telšių Ir kilų vie
tų. Daugely kilų vielų yru su
sitvėrę Laisvos Klinės Kultū
ros Draugijos skyriui, bet jie 
skurlsa ir merdi nesulaukda
mi iš savo brolių ir seserų 
amerikiečių piniginės puru
mus.

Kiekvienus iš musų įsidėk i m 
giliui į širdį šį reikalą ir nv- 
pruleiskim progos nepakalbi
nę savo draugą ar pažystamą 
prisidėt! su dešimtuku ar do
leriu, o kas išguli, tai ir dides
ne auka.

Jūsų dešimtukas gal galuti
nai išvaduos kaimietį lietuvį 
iš dvasios vergijos, iš kunigų 
ir ponų globos.

— l)i\ /L L. G raitomas.

Skalbiamos mašinos vertės 
$50.00 po .... $gg

Lietuvių priežodis
"Nėra to blogo, kad neišeitų 
ant gero”, šis pasakymas, ro
dosi, tinku įvykiui Lietuvoj, 
kur p. Simanavičiaus kūdikis 
lapo palaidotus šalia molinos 
karsto. Kalbumus įvykis m 
tik suįdomino amerikiečius 
lietuvius, bet Ir iššaukė jų 
tarpe reakciją prieš neteisėtą 
Lietuvos valdžią.

Bendrui imant, amerikiečiai 
lietuviui nebuvo užgyrę Lietu
vos valdžios, bet nerodė nė di
delio priešingumo jai. Kitaip 
sakant, Jie iki šiol nesikišo j 
vidujinę Lietuvos tvarką, lauk
tinai viskas, ką amerikietis 
lietuvis darė, lai šelpė savuo
sius, kad jie greičiau atsigrieb
tų po pasaulinio kuro smu*

"Naujienų” sladlyiojas, 
Atsakymus:

Ne, nebus, Kad girdėti Chl- 
eugoje pranešimus Iš Kauno, 
tai lokių Juos transliuoti 
trumposiomis vilnimis. Tatai 
brangiai kaštuotų, 0 ALTASS 
neturi šitokioms lėšoms pa
dengti pinigų. *W.” Red,

Amerikos lietuvi, ne 
užmiršk lietuvio 

kaimiečo

Prosinimo mašinos po 

29x00 aukščiau
Vartoti Elektrikiniai Rofri-

. *35.00
Nauji Elektrikiniai Rcfrigc-

T”1..... '79.50
2 šmotų Nauji Parlor Setai

„'29.00
16.00Philco

dios
Gražios Radios kabinetuose

po 29.00
Radio tūbos po 35c 3 už $1.

_____

ALTASS valdybai 
. klausimas

Skalbiama mašina
ir Prosinimo

n,nSina : 50sykiu už......

HALSTED”l4xa & LIBERTY
Tt.« Wict SiM-a Giiatcst Stobi

JOHN P. EWALD
' ■ NS: ąndiNSU®ANW '

tik it ji pinigų ant 'Pirmo Moi :.;ičio. arba 
\ra< nub įwjo, 'btc.; risauk: -■

W est Ord Street

EIS TUČIŪ SKOLINIMO IR BOOAVOM B-VĖS 
UASTlNiUK

i
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Subscrlplion Rotos:
$8.00 per ycnr in Canadn
$7.00 per ycnr outsido of Chicago
$8.00 per ycnr in Chicngo 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2:oo 
1.00 

.75

3c 
18c 
75c

IŠ rytinių valstijų
....... .... .... .. '"“T.. *

Hartford, Coan. lietuviu drau- 
(jijdį atstovaus Lietuvfų Pa* 
sauliniame Kongrese Kun, J. 
4 mboltts ir V, M. Čekanaus*. 

kai. '{

pirkęs tų ženklelių ūž koletų’ 
dolerių, noriu, kad butų viĮe-j 
šui laikraščiuose pranešta,1 
Įdėk jų išparduota ir kiok 
gauta pinigų, ir ar liko kibk 
nors skelbiamam tikslui, t. y. 
sušelpti Vilniaus Krašto lietu
vius, paramos. —K*ls.

šitų straipsni parašė 'asintid, 
stovis la'btoi tirti prie sanda- 
rlcČių, todėl jo reikalavimas 
atskaitų Vytauto Didžiojo Ap- 
va'ikščiojimo ir Vilniaus ženk
leli) pardavinėjimo tūri ypa
tingos sVarbos. “AT.” Red,

Entorod as Second Class Mattel 
M n re h 7tli 1914 at tho Post Office 
of Chicago, III. Undor tho act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Loidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

U lankymo kalnai
Chicngojo — paštu:

Metama
Pusei motų .........................
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mOncaiui .............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija •lUaliMtiHumiit
Savaitei ..••.■•••■.••.•••••..m..
MOnosiui ............... ..............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams $7.00
mctijk 3»no

Trfrns mOnosIams ••••••••••■••••■■••e 1.75
Dviem mOnostama ................ 1.25
Vienam menesiui 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama ..................... $8.00
Pusei motų ............................ . 4.00
Trims menesiams ........... ......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

sx

SINCLAIR GELBES AME^K^

Pagarsėjus prieš trėjetą metų su savo “EPIC” pla
nu rašytojas ir politinis agitatorius Upton Sinclair dar 
neatsižada savo ambicijos išgelbėti Ameriką nuo netur
to. Pralaimėjęs 1932 metų gubernatoriaus rinkimtiose 
CalifornijOjė, jisąi sumanė “užkariaūti” Visą kraštą ir 
įsteigė “Nacionalinę (viso krašto) EPIC Sąjungą” ir 
pagamino “kėturiįį metų plaPą Amerikai perdirbti”, ir 
tą planą jo įkurta organizacija išleido pamfleto formo
je, po antrašte: “We, Pėbjrtė df America, Aud Bto^ We 
Ended PoVerty.”

Jei šis Sinclairo kūrinys pasklis visame krašte pa
našiai, kaip anąmet buvo pasklidusi jd brošiūra apie ne
turto panaikinimą Californijoje (End Poverty in Cali-( 
fornia — ĖPIČ), tai autorius kandidatuos į Jungtinių 
Valstijų prezidentus ir suteiks nemažai rupesnių taip 
Roosevelto administracijai, kaip ir republikonį partijos 
šulams. Buvęs socialistų agitatorius neslepia savo tiks
lo, bet atvirai pasisako, kad jisai nori “pasigrobti demo
kratų partijos nominacijas ir pavartoti seną partiją 
naujam uždaviniui”. ’ *

Bet kas šiandie yra demokratų partija Jungtinėse 
Valstijose? Ar tai yra Rooseveltas ir jo Naujosios Da
lybos rėmėjai? Jeigu taip, tai daugelis (gal net daugu
ma) tų, kurie save vadina demokratais, nėra demokra
tai. O jeigu demokratai^yra . toki žmonės, kaip senato
rius Glass iŠ Virginijos,’ tai kuriai partijai priklauso 
Huye Long iš Louisianos?

■» • * t ''' •

Bandyti “užkariauti'” tokią partiją tai butų beveik 
vistiek, kaip maišu gaudyti vėją: kad ir jį pagausi, bet 
maiše jo neužriši. Demokratų partijos bosai 1932 metais 
nė nesapnavo apie tas reformas, kurias jos išrinktas 
perzidėntas Čmė vykinti, atsikraustęs į Baltąjį Namą. 
O ar jiė žind, ką “demokratų administracija”, jeigu 
Rooseveltas vėl laiPiės, darys po ateinančios rinkiinų 
kampanijos? Ar pats Rooseveltas turi kokį nors aiškų 
planą ateičiai?

Upton Sinclair turi, bbt jo planas taip skiriasi nkio 
istorinės demokratų partijos nusistatymo, kad jeigu ji 
jį priimtų, tai ji bbtjų visaip nauja partija. Savo partijos 
neperdirbo Rooseveltas, turėdamas visą valdžios galią 
savo rankose; jisai ją, galima sakyti, pastūmė į šalį, kai 
jam reikėjo pradėti savo NaUjąją Dalybą. Dar sunkiau 
butų ją ištempti ant savo kurpalio naujam žmogui, atė
jusiam su idėjomis, kurios eiliniam demokratų partijos 
nariui yra visai svetimos, o jos bosams atrodo baisesnės, 
kaip maras ir “pavietrė”.

Parašyti planą yra daug lengviau, — ypač, kad pa
vyzdį tokios rųšies planams jau prieš 500 metų yra da
vęs Thomas More savo “Utopijoje”.

Norint gelbėti žmones nuo neturto, reikia priedo 
darbo pritraukti beturčius, o ne partiją, kuri visuomet 
rūpinosi, kaip apsaugoti turto interesus.

Sandariečiai dar iki šiol neiš
davu sųskditbs iš Vgtdiito Di
džiojo Apvaikščiojimo ir 
pardavinėjimo lenkelių, ku
riuos išlbido politinis (San* 
dariečių) iždas,

Hartford, Conn. — Neseniai 
pas nitas Vilniui Vaduoti S-gės 
skyrius sukvietė visas lietuvių 
draugijas, kad jos prisidėtų 
prie Pasaulinio Lietuvių Kdn-i 
greso, iah’is įvyks Kaūhė rugp. 
mčn. šiais melais. Susirinko 
katalikai tautininkai, bolševi
kai ir kėlė i tos prij a učiančių 
socialistų. Būvo alstovąūja- 
ihtis beveik visos lietCiyių drau
gijos. Padtoryta keliolika įne
šimų ir nutarta juos pasiųsti 
paštu DULtl centrui, kuris 
įduotų suVažiavimui. Pasirė
dė, kad 'S Llartiėi’do yra iš- 
važiavįs į Lietuvą kun. klcb. 
J. Ambo’tas, lai beveik visos 
draugijos, be komunistiškų, 
įgaliavo kun. Ambotų alsto- 
vatati tanlė kongrese. Taipgi 
V.čekaiiaUskas pranešė, kad W 
jis važiuoja į Lietuvą, tai šil

ti įgaliojimų atstovauti Ilart- 
fordo draugijas. Buvo dar pa-’ 
siūlymų, kad galėjų atstoytota- 
ti ir trečias kandidtatas, felzė 
Povilaitytė, bet ji atsisakė, nes 
pasirodė, kad organizuotų 
llartfordo lietuvių nebus su- 
virš dviejų tūkstančių. Nu
tarta įgaliotiems atstovams jo
kių išlaidų nemokėli, nes jie 
važiuoja savomis lėšomis.

V. Čekanauskas pranešė, 
kad jis be Lietuvos atlankys 
dar ir Vilniaus kraštų. Bet 
kaip smagu bus p. Čekanaus
kui atlankyti tuos lietuvius, 
kutintas tjis yra sū^ylįs? :Ėta-į 
teilt, I93O metais.,. jis, būda- 
mąs Poinmio Jžd6,' ^midaros 
“partijos” ktaniL’oiiųtajamo,! 
.piripinlnkas, jšlėidta Vytata’to 
bidŽIojta ženkleliiis ir po yį- 
stoš llė t įy'i ų kolohlj'as p arda-J 
vinėjo ; ŠLA. kuoptas, daugiau
sia Cohli., jų išpliko, bet iki 
^iai dienai nei p. Čėkanatas-’ 
kas, ųei Sandaros Centras nė- 
ra išdavę jokių atskaitų, o ge
rai yfą žtaoitaa, jėg ičleiditaią' 
tų ženklelių yra finan'savūs1 
viena Sandaros kuopą, rodos, 
Ncw Britąip, Coiių. Ir tų žen-1 
kiekių Uetik Sandaros kuopos 
pirkltsioš, Wet ir SLA. 'kuopos,

Hartford, Conn.

TAI BENT VALYMAS

Uzbeko sovietų respublikoje komunistų partija pa- 
darė “valymą” <čistką) savo narilį eilėse. To rezultate 
26 nuošimčiai partijos narių tapo visai išmesti — dėl 
“moralinio supuvimo”, “veidmainystės”, “biurokratišku
mo” ir kitokių fiUod&mių; 12 nuošimčių buvo perkelta 
iš pilnų partijos narių ; partijos “kandidatų” skyrių, ir 
13 nuošimčių išbraukta iš narių ir įtraukta į “simpati- 
zatorių” surašą.

Vįso šituo budu “išvalyta* iš partijos 51 nuošimtis, 
t. y. absoliutiška dauguma narių. Aišku, kad daugumą 
narių išmesti iš partijos galėjo tik jos viršininkai, o ne 
patys nariai.

šitie faktai kartu rodo, iš ko susidaro komunistų 
partija bolševikijoje. J ją eina visi, kūrie nori

Isteriškas Patriotizmas
Rado Dr. Luomons

’i’ą'sa.
Aš gėrai atsimenu pasikal

bėjimą' su Vieiin lietuvišku 
“patriotu” Chicagoje. Tas at
sitiko tiioj pb pasaulinio karo, 
tuoj po to, kai Lietuva ntsi- 
•kčlč iš įTunlIrusių paliko no- 
priklaUSOrftą. Tat bėvo apie tą 
laiką, kada Čkicagoje j vyko 
Lietuvos Nepriklausomybes 
geimas. Jus tai atsimenat. Tai 
buvo apie tą patį laiką, kai 
Chtcagoje ali't Ėriageporto bu
vo susirinktisi iš kokios 50,000 
žmonių minia iš įvairių Chi- 
engoš lietuyišką draugijų. Ta 
npPik bUVė užplildusi visas 
Bridgėporto gatves. 
saiiSakim'ški, kad nei gaiveka- 
riai ncgalfj6 pravažiuoti. Ir 
kai tą didžiulė nuisų lietuvių 
įPinia Su vėliavomis ir ženk-

JIO V CIAl LllJ I ll į AJAVlUYtįl ICI* £> # v k’ !• • • C '

'^rinkimas ir jam hiilare įduo- maršavo linkin didžiules 
?. . j. J. .«. Armory ant WėnWth Aye.

ir teį pridėjo Šini'lus skryįi- 
•‘įhįj dčSlihlkČitalš ir dvidešimt- 
ikČhVis dėl alghtau^ijos Lietuvos 
bei badaujančių lietuvių bro
lių, ir kai paskui su tais su
rinktais ir suaukotais dole
riais kokis tai “didelis patrid-

nių. Pardavinėjant tūtas žen
klelius buvo plačiai skelbiama, 
jog visas pelnas būs paskirtas 
Vilniaus Krašto lietuvių tau
tiškiems ir kultūriškiems dar
bams. Taip rašė Sandara, 
Vienybe, Dirva ir Amerikos 
Lietuvis, bet iki šiol nei vie
name iš tų laikraščių nebuvo 
paskelbta, nors jau praslinko 
4-5 metai, jokios atskaitos, ar 
iš to viso darbo pasidarė koks 
pelnas, ar nuostolis. V. Če
kanauskas labai mėgsta laik
raščiuose. rašyti apie kitų 
draugijų ir žmonių apsileidi
mus, ydas ii* t’t., bet savo dar
bo (o jis tų visų darbų, parda
vinėjimų ženklelių, sumanę ir 
vedė), tai viešai neužbaigė ir 
Vilniaus Krašto lietuvius šū
vy lė. Nuvažiavus jam į Vil
nių, beabejo jani bus nesma
gu... Bet gali bu'ti, tead V. Če
kanauskas yra padaręs sąskai
tų, tačiau jų nepaskelbęs vie
šai. Apie tai tūrėtų gerai ži
noti Tinanšavus tų darbų New 
Britain, Conn. Sandaros kuo
pa ir ji turėtų viešai pranešti, 
kaip ten tas visas darbas už
sibaigė.

Apie šį dalykų užsimenu 
dėlto, kad sandariečiai savo 
laikraščiuose rašo daugybę 
užinetinčjimų ir šmeižtų (apie 
SLA.) dėlei kilų organizacijų, 
o apie savas įstaigas, tai nė 
žodžio. Jie, sandariečiai, be

Y" abejonės, paskaitys šį mano 
ti j)rie valdžios, nežiūrint ar jie tiki į bolševizmo prin- raštą kaipo “šmeižtą”, bet aš 

tokio tikslo neturiu ir kaipo

šmugelį. Jus viską gerai atsi
menate, ir nesvarbu datos. 
Well.. Tąsyk man su tautie
čiu patriotu sykių teko valgyti 
pietus. Išsikalbėjus apie par
tijų—Lietuvą Tėvynę Mūšį, 
jis man taip pareiškė: “Litlm- 

j-atatto' iš a'š' dėad aš Ceaser’s 
graVe”—Lietuva* yra taip nu
mirusi, kaip Cezario kapas...

įas “p'atriūtaš*’ tktaiiškiitasc 
parėligihAiosė višacl stovi prie 
rŠaky visi) kiti) f>tatritaftį ir už 
parašymą laiško reikalais la
ibai ta111 iško s ir. patriot i škos 
draugystes ^afųikaiay-o' iš tos 
draugystes $5'0O.6b a'r daugitaū

Ve ja® iy “patriė- 
taš” I Ar manote, ka'd mes lie
tuviai tik vieną tokį įatriūtų 

fteturinie?...
AukaVotaie taikstan

čių (lolcrių atgiWW$f, Lietu
vai ir jos badaujantiems vai
kučiams... Taip? O kaip atsi
rado staiga milionieriai Vai
lokaičiai ir kiti? Juk jų mes 
prieš pasaulinį karą visai nė- 
žintajonie.

Dar kitas pavyzdys mtasį 
patriotiškumo. Kai Darius įr 
Girėnas užsimušė, Ch'ięagojė 
ir visur kitur buvo pardavinė
jami tų dviejų patriotų pa
veikslai. Jei iš kurios vienuos 
patriotų grupės kas ndrs nu
sipirko tokį paveikslą ir apie 
tai sužinojo kitos grupės pat
riotai, tai šie antrieji pasaky
davo, “kad anų fotografij’os 
yra negeros!...” Negeros tik 
dėl to, 'kad ne tauta tos kitos 
patriotų grupes pirkai. Kaip 
nori' žmogeliai! mąstyk, bėf 
čia matosi šlykštus piniginis 
biznis, o ne patriotizmas.

O kaip su antruoju trans
atlantiniu skridimu?... Kiek 
dėl to juodė rašalo ištaškyta, 
kiek juodos poezijos prirašy
ta, kiek “patriotiškos” pagie
žos pasėta, kiek nepakantos 
paskleista lietuvių tarpe viSų 
tų priešų tai idėjai. Ir kodėl? 
Manote, kad tas viskas yra 
daroma dėl ( patriotiškumo ir 
tėvynės meilės?... Aš visai ne
tikiu, kad tai dėl to. Jie pik
tai! j a ir keršija viėn dėl to, 
kad ne į‘ jų “tautiškas ir pat
riotiškas” skkrbūhkas yra de
dami doleriai, nes kitaip jie 
nereikalautų visokių atskaittj 
iŠ trarisattantihio skridimė 
viršininkų. Jie piktauja ir su
ka žmonėms galvas vien dėl 
to, kad jie nėra lyderiai* kacl 
ne jiems puola? garbė, kad n$

jų saiiinylystčs dievaitis, dide
lis “Aš”, yra garbinamas. Ta
me nėra jokio patriotizmo, 
(ik aiškiai visur matomas fa- 
rižčjižmas.

“Teiti... Uit, daktare!^. Ne 
taip garsiai!... Užgausi neku
riu žmonių jausmus,” kai kas 
man pasakys. Taip. Aš tai la
ba1! gerto i suprantu. Bet kaip 
pHsei'na jautis man ir ki- 
ticins, kai vienas iš tokių prie 
šų priėjęs tau sako į tousį: 
“Žioply! 'kam dajvtiĮI?! Kam 
tu juos ręmi?!... Juk matai, 
kad yra klasta, apgavyste' var 
dah patriotizmo! Tik as'mėni- 
n'is pasipinigavimas.” Iš kito 
atžvilgio žiūrint j tų dalykų, 
aŠ beveik ncgalCčiail suprasti, 
kodėl gerai nusiteikęs lietuvis 
patriotas turčių ant manęs 
piki1! už lai, j'ėi aš jtom ban
dau jo galvį atsukti į gerųjų 
puJ^ę. Jei aš įsužinočiab, kad 
inaiV) galva yra atsiikta į už
pakalį ir jei ka’s man bandy
tų jų a't'sukli į priekį, aš lain 
žmogui, rodos, turėčiau būti 
dėkingas. Ąš .gal ir klystu, 
jbet žinau, kad aš klystu tik 
'besųžiniškai.

O juk antrų transatlantinį 
skridimų pirmą siūle Janu
šauskas tieihs, kurie dabar rė
kia, būtent, katalikams. Kodėl 
iįjie nepasiėmė lųsyk vadovy
bės? Bet nė vieni katalikai 
patriotai rėkia. Ir jei skridi- 
;!mas butų kiti? .patribtų ranko
se ir doleriai būtį dedami į 
jų škarbunkas, juk vis tas 

'pats butų buvę,(,r£ųtsyk kįti bu- 
"tų mums kugždėję į ausis tų 
patį: “Kvaily, kam duodi?!... 
Juk matai, kad tas yra apga
vystė” ir taip be galo'.'

Kėdei kitiems tupėtų skau
dėti galvos, jėi kam kas duo
da ar aukauja? Ne kaip ki- 
’taip', kaip lik dėl to, kad ne 
iriems duoda. Kodėl priešai 
antro transatlantinio skridimo 
manė, ktod jie tai gali būti 
geri ir teisingi patriotai, tėvy
nės mylėtojai, o socialistai, 
kokie bedieviai ir visi kiti tai 
jau negali tokiais' .btiti? Prie 
to, ar socialistas, komunistas, 
■bedievis, ėi^ėtiikaŠ begali būti 
dorės" žmogtis, teisingas žmO- 
gūš, o tik tikintis kokiu tai 
nežinomu dievu katalikas, 
krik^Čioiiis-kalvinistas, (budis
tai tegali' jėo būti? Juk žmo- 
gėtis dėrilhibs ir gerumas ne
paeina nuo dievų ir tikėjimu 
jais. Dora, gerumas ir geras 
nusiteikimas yiėno žmogaus 
linkui kito priklauso nuo žino 
gtotiš sąžinės, o jų gali tureli 
ir socialistas, ir komunistas, 
ir •bėdiČViš, ir ėrėtlkaS ir visi 
kiti. . . t ,

Aš gal kibk ntrė savo straip 
šulė tenVos Nukrypau, bet la
bai dažnai su logika yra taip: 
kur yra dailg logikos, ten oaž- 
nar . ,
galų-gaie, išmintis yra motina 
logikos.

Ir taip vardan patriotizmo 
einam prie vištakių tautiškų 
savybių mylėjimo, einame 
prie Vištakių beprasmių ir emo 
cinių tautiškų šukavimų,— 
gerbimo, kas yra savo, musų, 
ir spjaudome ant to, kas yrą 
ne savas, ne musų. Labai no
rime girtis savo kliltura, savo 
tautės progresu, savo lietu
viška civplžacija. Ir jei jaū 
kas įpuola į ml&į' progreso 
(akų lenkiško, rusiško, vo
kiško,—tuo j aus atat to rėkia
me Šaukiame ir spiaildome. 
Ką lietuvių tauta turi tikrai 
saSrd? w Ainsiį didieji ihbk- 
slihčiai fizikai, chemikai ir 
biologai? kur musų Koperni
kai, DaĮtonal, Nėwto»ąt Pas
kalai, Priėstley, AlėndėiėėvaL

Pasleurai, Darwinai, Edisonai 
ir tūkstančiai kilų mokslinin
kų ir išradėjų? Juk ir tų patį 
A B C, davatkos rožančius, 
maldaknygė, kryžius — nėra 
niūsų. Tik džiaugkimės tuo, 
kad mes šiaip taip galime su- 
Jslebizuoti svetimų kultūrų ir 
jųja pasinaudoti, vieloje is
teriškai šaukti apie savo kul
tūrų. Ir kur tu žmogeliai! ra
si nors vienų tautų šiame pa
sauly, kuri turėtų tikrai tyrų 
saVo kultūrų? Tie žmonės, ku
rie nori šiek tiek prakullureti, 
nespjaudo ant svetimos kultū
ros, bet tyliai landžioja po 
visus pasaulio kultūrini us 
kampus ir ten jų rankioja. 
Tik isterikai patriotai spiau- 
do kitų tautų kultūrą. Kada 
meš turėsime nors vienų kilų 
pasauliniai pagarsėjusį žmogų 
savo kulturinias darbais, tą
syk visas pasaulis matys jį be 
musų rodymų, ir tąsyk nerei
kės mums savo kultūros už 
ausų paėmus, kaip zuikį, kel
ti aukštyn pasaulio akyse.

Dar ir po šiai dienai nenu
stojome savintis ir ginčytis su 
lenkais dėl Koščiuškos ir Sin
kevičiaus. Ar tų žmonių nuo
pelnai bus geresni, negu jie 
užsitaravo, kad ir visas pašau 
lis juos mums pripažintų? Kas 
dėl Koščiuškos, ką jis didelio 
ir naudingo davė pasaulio žmo
nijai? Vien dėl to, kad jis bu
vo karininkas ir prisidėjo prie 
Amerikos revoliucijos, tai dar 
nėra didelis nuopelnas žmogui. 
Pasauliūi kuV* kas butų geriau, 
jei daug mažiau tokių karinin
kų butų. Gi Šinkevičiūs ar ne
rašė vien apie lenkus ir, rodos, 
niekur nepasisake, kad jis tik 
lenką garbei tedirba. Jiš būVo 
žmogus ir rašė tik apie žmo
nes — lenkus, lietusius, rūšus, 
švedus, ^dmčnuš fr kitus. Nors 
jis pagarsėjo pasauly su savo 
apysaka “Ouo
abėlnėi jė raštai yrą pilni tam
sios religinės mistikos.

Tikrai kultūringi žmonės ne
turi jokio monopoliaus tautiš
kumui ar patriotizmui. Jie žiu
ri į vienas kitų tik kaipo žmo
gus į žmogų, nepaisant, ar vie
nas butų lenkas, žydas, rusas, 
anglas, kinas, lietuvis ar kas 
kitas.

Kada mes skaitome‘ pasaulio 
pagarsėjusių rašytojų literati- 
nius kurinius, kada mes dėmė-

bet

t

bai dažnai su logika yra taip: 
yra datag logikos, ten daž- 
nėčą jtakitaįs išmiįtiės. Juk,

logikos,

mūs genijų svarbiais nuveik
tais datbals, kada mes klauso
mės orkestrų grojant pagarsė
jusias simfonijas pasaulio mu
zikos meisterių, mes tuose at
sitikimuose atsižvelgiame j 
tuos žmones tik kaipo į žmo
nes, į pasaulio žmones, nepri
klausančius jokiai ypatingai 
žmonių rasei ar tautai, kad jie 
ir butų kilę iš tam tikros tau
tos. Šekspyras yra tik Šekspy
ras — žmogus, pasaulio žmo
gus, — o ne vien tik anglas. 
Šekspyras, kaipo tokia, nerašo 
vien tik apie anglus. Jis rašė 
apie anglus, vokiečius, francu- 
zus, žydus, maurus, danus, ro
mėnus. Jis rašė apie karalius, 
princus, karalienes ir karalai
tes, advokatus, kunigus, karei
vius, juokdarius, budelius, 
duobkasius. Šekspyras ėmė me
džiagų savo kuriniams iš viso
kios kilmės žmonių, iŠ įvairių 
tautų, iš viso pasaulio. Iš ko 
jis ėmė sau medžiagų, kas jo 
kuriniais naudojasi, tiems jis 
ir priklauso, — tam plačiam K 
pasauliui ir jo žmonėms.

Taip pat ir Kopernikas, len
kų astronomas, nebuvo lenkas 
tik dėl lenkų. Jis tu'rėjo rei
kalų su savo tautos žmohčfnis 
ir tolygiai turėjo reikalų su 
kitų tautų žmonėmis. Jis yra 
taip pasaulinis žmogus, kaip 
pasalilinis yra tas faktas, ku
rį jis pareiškė pasauliui 1543 
metais, kad saulė, o ne Žemė, 
yra centras musų pasAtalio.

Tik Siaurapročiai Žmones, fa
natikai patriotai, isteriški my
lėtojai visokių tautos savybių, 
ptotriotiškės manijos durnais 
dumia Vieni kitiems akis. Ir 
dažnai tokie politikuojAūtys 
patriotai prieina prie tokio ab
surdą, kad mąstant apie tai 
net koktu darosi.

(Bus daugiau)'

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bite kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių ' bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai' stovi ne .savo sma
gumui,-, bet Jūsų pato
gumo delėL

, .J—■!. ■ . I ■ .........

VientrtiitČ Tokia
* .< lis ■> J* * " *

KNYGA
< .... į* frAnglų Kalboj

e

Tka Daina tHv llclllla
Simtai lietuvisKų aamų augtų 

kalboj Gražus VėfffirtUS.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva
sios istorija.

9

Puikiausia knyga visam musų 
jauntrtitri pasiskaityti.

lie Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00.
tetai, nupirkite dovanų savo 

vaikams šitą knygą.
Gausite NAtJIENŲ ofise.
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(My God, notPeter Kitchas?PARAŠIUTAS GONDOLAI

apie se-

(rankų

(mašinų

ir šokių salėse

l'Opposlte Davis Store, 2d Floor |

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORYLos

Insull ieško džiabo

susirasit

jums reikia

Tffl to

NATHAN KANTER

Distrįbutoriai

Not

Proga gauti darbą 
valdžios spaustuvėje

1557 Milwaukee av. 2274 Elston av.
6836 S.Halsted st. telArmitage 1440

pra
duos 

kursų

cigar, and that very 
Bostonian accent ? 
you recollect how 
stamp his foot to 
and that once he 
on a certain alto’s

Statom 
namus.

Radiatoriai ir Katilai 
RAD1AT0BS & BOILERS

STOGAI 
ROOFING

Koncertai bus duodami per visą 
liepos ir rugpiučio mėnesį.

combination 
and

PIRMYN
SHARPS and FLATS

go on and on 
and include all

TRIJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

tik negrumoja bedarbių eilės, 
bet jis turi progos pasirinkti 
tokių vietų, kuri jam geriausia 
patiks.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

the annual meeting 
up in the next few 

with elections of new

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Kuris laikas atgal mirė lenkė 
moteris Dr. Sophie Lipinska. Ji 
paliko turto apie $250,000.

Turto prižiūrėtoju testamen
te buvo pažymėtas tūlas real- 
estatininkas D. L. Olcese, 10 
So, La Šalie st. Bet dabar p-lė 
Marian Kuchta, 23 metų nursė, 
prisipažino, jogei ji pasirašius 
testamentų daktarės Lipinskos 
vardu penkioms valandoms pra
slinkus po moteriškės mirties, 
ši byla dabar yra nagrinėjama 
teisme.

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes sp.ecializuojames padaryme 

Platės, Gold Crowns. X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:80 v. v. 
Tel. HARRISON 0751

CHICAGOS 
ŽINIOS

METINĖS mirties 
SUKAKTUVĖS

trubelis dėl testą 
mento

Koncertai vakarais 
Grant Parke

šeštadienio vakare policija 
areštavo Joseph Goodney, ku
rio kreditui priklauso išrašymas 
ir dalinai išmainymas falšyvų 
čekių sumoj. $2,000,000. Ame
rikos policija ir Burns detekty
vų agentija gaudė jį per ketu
rios metus. Jis vis išsprukdavo 
iš užtiesto jam policijos tinklo 
— dažniausia gabiu persirėdy- 
mu ir nusigrimiravimu, Good
ney yra skaitomas visų šalies 
falšyvų čeki V rašytojų meistru.

Valdžia gaudo narkoti 
kų pedliorius

HAMBURGER 0 
SINCE 1868 >
_ K >41

Falšyvų čekių meistras 
sugautas

Naudingos pamokos 
Garfield Parke 

už dyką

Birželio 21, 22 ir 23 dd. va
karais ant Fieldo muzejaus 
laiptų, Grant Parke, ruošiamas 
duoti didelis muzikalis ir dra
matinis spektaklis veikalo “The- 
odora”. Šio veikalo išpildyme 
dalyvaus 1,000 asmenų.

Kada neužilgo iš Ndrth Dakotos kelsis į stratosferų didelis 
balionas, tai jo gondola bus aprūpinta dideliu parašiutu, kuris 
leistų gondolai saugiai nusileisti žemėn, jei kartais balionas 
atitruktų, ar kartais balionas imtų smarkiai kristi ir butų pa
vojus susidaužyti svarbiems moksliniams instrumentams, kurie 
gondoloj bus sudėti. ,

KONTRAKTORIAI 
B. Shukis & Co. 
naujus ir talsom senus 

Patyrirpas 15 metų. Dar
bas garantuotas 
SO. FRANCISCO AVĖ.

Chicagos universitetas 
dedant birželio 20 d., 
trumpų penkių savaičių 
tiems asmenims, kuriems pamo
kas lankyti yra parankiausia vi- 
durmiesty. įdomaujantys šio
mis pamokomis dėliai platesnių 
informacijų turi kreiptis adre
su 18 So. Michigan avė.

Chicagos Parkų Distrikto ko- 
misionieriai pranešt, kad šių 
vasara 8 v. vak. kasdie bus duo
dami atvirame ore Grant parke 
simfonijos ir beno koncertai.

ANTANAS RUKšTELLA
Mųsų mylimas vyras ir tė

velis, pasimirė lygiai trys me
tai atgal, birželio 17 d., 1932 
m. Kilęs iš Salaku vąlsč., Za
rasų apskr. Paliko giliai nu- 
liudusius moterį Antanina, ma
žas dukreles Zenaįda ir Rūta, 
seserį Uršule Žukauskiene, švo- 
geri Juozą, broli Joną, brolvai
kius, o Lietuvoj sena motinėle 
ir dvi seseris.

Nors jau trys liūdni ir ilgi 
metai sukako, kai dar jaunys
tėj nuėjai i amžinanti, palikda
mas mums neužgydoma žaizda, 
.bet vistiek tebėsi neužmirštas 
ir musų busi minimas iki ir 
mes visi taipjau nueisime am- 
žinanstin.

Anksti baigės gyvenimo ke
lione ilsėkis ramiai svetimos 
šalies šaltoje žemėje, visuomet 
gyvas musų visų atminty!

Nuliude
Moteris ir Dukterys

8558 S. Winchester Avė

Automobilių Dalys 
AUTO PARTS

JUOZAPAS SALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 15 diena. 12:30 valan
da r.vto 1935 m., sulaukės 54 
metu amžiaus, gimęs Kretingos 
apskr , Karteniu parap., Dau
kinčiu kaime. /

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

Draugus ir pažystamus.
laidotuvėmis rūpinasi drau

gas Feliksas Bražinskis. Lie
tuvoje paliko seserį Agnieška.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Henuitage Avė.

laidotuvės i vyks antradieni, 
birželio 18 diena. 2:00 vai po 
piet iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Salio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinime.

Nuliude liekame.
Draugai ir Pažystami.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741

Garfield Parko pramogų pa
talpose, 100 North Central 
Park Boulevard, per vasarų 
bus duodamos veltui asmenims 
16 metų ir senesniems šitokios 
pamokos;

Industrial designing of cre- 
tonnes, book platės, furniture;

Oil Painting on wall and table 
mirrors;

Painting in water colors
Crayola tapestry;
Decorating plaster casts;
Decorating parchment 

shades;
Painting on šilk;
Painting Photos;
Designing of dresses.
Mokytoja yra Elenor De 

Rudos.
Pamokos duodama dienomis 

ir vakarais. Platesnės informa
cijos galima gauti vieloj, t. y. 
adresu 100 North Central Park 
Blvd.

ting Aldona Walulis, our beau- 
teoųs blondę, with the reading 
of lašt years seasonal report 
and those “šešesdešim-šeše.”

And Stell Pūkis, so meek 
and mild, having the very 
pleasant task of introdueing 
the new members. And those 
new members so shy, and so 
likę our sočiai secretary — at 
first.

And Frank Pūkis, our dap- 
per gentlėman, his sočiai act- 
ivities and his “goon”. Do you 
remember that suit of the pO’s 
he wore at a Fair occasion? 
Even in those clothes he 
couldn’t hįde, the old persop- 
ality. • 

1 . k ■'

The sočiai Z)committee has a 
treat in store; for you: an out- 
ing at Je-ffe^son Woods, the 
23rd of this, month — with 
games, racęsM. horse back rid- 
ing, swimming and just every- 
thing else. Lašt year there was 
more fun what with a couple 
of brokeri wind-shileds, and

Mirė Mrs. Marguerite Ford 
McGivney, 35 m., gyv. 25 East 
Delaware place. Mirė nuo nar
kotikų žinomų vardu heroin. 
Ryšy su jos mirtimi areštuota 
p-ia Lucille Fleigelman ir Lis- 
sel Leix. Valdžios agentai par 
tynė, kad Chicagoj veikė gru
pe narkotikų pedliorių, kurie 
darėsi gražaus pelno iš to biz
nio ir vis dar platino jį. Ge
riausio pasisekimo savo bizniui 
praplatinti narkotikų pedlioriai, 
pasirodo, rasdavo arbatėlių par
tijose

when he 
slap the 
misinter7 

written 
then un- 
Al, how 

He never

Samuel Insull dar kartų šio
mis dienomis laimėjo bylų. At
rodo, kad bylos prieš jį bus jau 
pasibaigusios.

Dabar Insull yra bedarbis. 
Prie to, jis yra 75 metų am
žiaus. Sakote, kąd vargu bus 
jam gauti džiabų?

Klystate. Jau keletas viešųjų 
įmonių kompanijų aiulijo In
sultai užimti stambias vietas 
jų įmonėse. Taigi Insultai n*

Didelis muzikalis ir dra 
matinis spektaklis at

virame ore

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATE HOUSE 

908-910 Weat 14th Street 
Moterų diena seredomis.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevotą. — 
Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

4131
Phone Lafayette 5824,

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES IŠKOLEKTUOJAME 

Neiškolektuosim — nieko nerokuo- 
sim. Mes perkame Accountus, 

a 'cOLLEČTION

Oh we could 
and on and on 
of you, būt I have a premoni- 
tion that a very sarcastic hand 
would insinuate itself and leave 
you all open to barbs that would 
prove embarrassing to all par
ties, Būt we can’t elose with- 
out mentioning Stell Rimkus’s 
effervescent personality, and 
that eccentricity in choice of 
hats in her sister, and some- 
thing about spare-tire Mike 
Yons, būt lack of space does 
not permit. So until the next 
time when, if there are enough 
contributions, we will have a 
lašt Will and Testament. 
(Goodness, there is that voice, 
likę that of Beetle’s, making 
itself f eit. Lašt words, mental 
suicide and such, if you get 
what I mean.)

THE DUCHESS.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažinto* 

25" “ 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBINO 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL 
kampas Marshfield

P. CONRAD
StUDlO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš 
kiau įrengta.

PLUMBINGO IR NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI 

Viterous china eloset kombinacija, 
aržuolinės ar klevinės $4 A QE 
sėdynės ............................... . ■
Metalinės chrome kombinacijos sin
kų, kranas, su nuimama $0

Karšto vandens šildytuvas $£ 
ir tanka 4o galionų Įtalpos v 
Pilnas pasirinkimas tavorų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedėliomi* iki 
pietų.

A. MESSE and SONS 
2456 W. Lake St tel. Seeley 3513

Jungt. Valstijų CiVilės Tar
nybos Komisija (Civil Service 
Commission) paskelbė 
kamus ekzaminus:

Bindery operative 
darbas)

Bindery operative 
darbas).

Išlaikiusiems kvotimus ir pri
imtiems darbui valdžios spaus
tuvėj mokestis 66c valandoj.

Asmenys užinteresuoti šia 
proga turi kreiptis j Civilės 
Tarnybos Chicagos ofisų ne vė
liau, kaip iki liepos 1 dienos.

ANDlLOAN$ ASSOC1
OF CHICAGO

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

With 
coming 
weęks, 
officers, and a new cotamnist, 
we realize that this is one of 
our lašt columns, (How very 
fatalistic of you, your lady- 
ship! b.) It is reąlly great to 
be in position with an organiz- 
ation likę PIRMYN, where you 
are supposed to notice things, 
notice the peculiarįties of dif- 
fėrent pėrsoųSj even tho in 
many cases you can’t jot down 
these marked characteristics 
for others to observe.

When you think of our Mr. 
Stephens, don’t you always 
think of the foul smėli of that 
everlasting 
pronounced 
And don’t 
he used to 
keep time, 
came down 
corns ?

And don’t all the nice things 
said and written about the “the 
first lądy of the land” seem 
to fit Mrs. Stephens, our “first 
lady,” perfeetly?

And our President, Stanley 
JocubauSkas, štili walking 
around with a cane for those 
lame legs which resulted from 
a fall while erecting scenery 
for one of our operettas, and 
the courageous way he has 
borne all the trouble.

Who wjll ever cease assocja-

ATEINA
Aprubežiuotam laikui 

Prasidės
Pėtnyčioj, birželio 14

Sovietų Rusijos gražus, sensaci 
cinis veikalas

‘The Youth of Maxim
su angliškais parašais

Sub. ir Ned. 35c iki 6 v. v.

Sonotone Teatras
66 E. Van Buren St.

REMEMBER THE DATE 
JUNE 24! IN THE EVE 
NING........

Mutual Liauor Co
4707 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 0803

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
AUrABĘTO TVARKOJB

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musj skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairiu paprastu ir nepaprastu 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų at
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Cianai 8500, įr 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Chicagos universite 
to pamokos vidur- 

miesty

ONA ŠIMKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

•17 diena, birželio mėn. 1934 
m., sulaukus ■ pusės amžiaus, 
gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra Povilą, sūnų Edvardą ir 
dukterį Marijona.

Liūdnai atminčiai musu 
brangios moteries ir motinė
lės Onos Šimkienės bus laiko
mos šv. Mišios šv. Kryžiaus 
ligoninei 19 d. birželio mėn 
1935 m. 6:80 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti i namaldąs.

Mes Tave Musų brangiausioji 
moteris ir motute niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrlši, bet meą anks- 
čiaus ar vėliaus pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliude lieka,
Vyru, Sūnų* ir Duktė

Duodam Paskolas Ant Morgicm 
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
U. S. Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už- 
darbio, Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalau d a m i 
visada galite 

K gauti savo su-
lIltEDERAbSAVINGS taupytus pini- ■BHM « gua Įstojimo

mokėti nereikia.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Palaukite mus ir mea 
kyšime kiek kaltuos pataisytt Mee 
taipgi darome visokį blėkoryKAs

So. Halsted Stre< į
Tek VICtorv 4965. )

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

KRĖIPKITĖS I MUSU BiENMbVfc 
Del skolinimo pinigų ant namų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Fire, 
Tornado. Life. Surety Bonds ir .ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
legališkus. dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

J. C. ASTOR & CO.
J. Astrauskas Mgr.

Ofisas atdaras iki 8 v. vak.
44 E. 108th SU prie Michigan Avė.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

■ 5300—5314 So. Halsted St.

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

M A L E V A 
už % kainos! 

Vyriausia Vieta Bankruto Stako 
Atsilankykit i bile kurią iš musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekvieną žinomą male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- <4 AE 
Ieva, už Gal......................T ■
$2.25 Balta Fiat Ma- $1 Of) 
ieva, už Gal.................. I «fcV
$1.25 Sieteliams Maleva, Efin 
už Gal....... ..................  vUb
Kalsomine QQ
25 sv............................... ■ ■ w
Visa Maleva 100% Garantuota—

Ar Reikia Pagelbėti?
Mes padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senu dalių. Atvešk juos čionai. 
Mes turim dalis dėl visu karų. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerus, tūbas ir bat- 
teries.

C & J. Auto Parts Co.
3220-30 Archer Avenue

Phone Lafayette 1090

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

other casualties which occured 
during the bąli games. (Don’t Floyd!) 
let such things discourage you 
Whatever happens, it is ai- 
ways exciting.

What we associate with A 
Stupor: Remember 
was threatening to 
Duchess’ face after 
preting something 
about him by that 
known person. (Oh 
serisitivei of you).
knew how the Duchess’ knees 
used to tremble everytime she 
saw him. (Būt there was one 
who observed, very amused, 
the drama in pantomima).

Eddie Čepulis, his little boy 
mąnnerisms, his constant wav- 
erings from the north to the 
soųth side.

Johnny Carobus and his 
striet’ adherence to the style 
chart hanging up in his room 
(Invest in an ESQUIRE, John- 
ųy, and keep up to date on 
clothes. It is estimated that to 
follow the fluctuations of the 
masculine style world the costs 
amount to about $200 a month. 
Very encouraging!); and the 
incompleteness of a column 
that didn’t mention his name.

Frannie Matekunas and the 
most complete change ever 
wrought in one person. (And 
1’11 bet there resounds a hun- 
dred voices; What change?)

John Rakstella and his nick- 
name “Jr” — 
of his initials, and yet he 
thought it was junior and act- 
ed accordingly.

How would Pretty Boy suit

FASH10NED 
BOURBON 

? j- ■ 

bi^hlleil in
KENTUCKY
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■Smagus ALTASS pa 
baigtuvių piknikas
Užbaigdama savo darbų Chi

cago j e, ALTASS valdyba per
eitų šeštadienį surengė smagų 
naktinį piknikų Liepos darže, 
prie Archer ir Kean gatvių. 
Oras buvo gražus, nors apie 
saulėleidį, kada publika dau-
giausia rinkosi ,truputį vėsus.

Svečiai susidėjo kone išimti
nai iš nuolatinių ALTASS rė 
mėjų, kurie lankydavosi visuo
se aviacijos parengimuose ir- 
yra atkartotiai savo aukomis. c^os
prisidėję prie šio reikalo. 

Svečių buvo daug, atsižvel
giant į tai, kad piknikas gar
sinta tik per keletu dienų ir 
kad tai šetšadienio vakaras, 
kuomet iki vėlybo laiko būna 
atdari bizniai ir profesionalų 
ofsiai, ir kad jisai įvyko prieš 
sekjnadienį, kuriame įvairios 
draugijos rengė savo piknikus 
arba išvažiavimus. Kai kurie 
vietiirų ALTASS skyrių dar
buotojai, padirbėję šiame pa
rengime iki 4 valandos ryto, 
turėjo po piet ruoštis dirbti 
savo draugijų piknikuose.

Visus pikniko reikalus tvar
kė centro valdybos dariai pp. 
\Vm. Kareiva ir Geo. Stungis. 
Jiem padėjo darže pp. Dam
brauskas, Pučkorius ir Narbu
tas iš Roselando, Bočunas ii 
p-lė Abračinskaitė iš North- 
saidės, p-ia Kemėšienė iš Brid- 
geporto, p-ios Kareivienė ii 
Vilimienė iš Town of Lake, ir 
visa eilė kitų uolių darbuoto
jų.

Prieš užbaigų buvo (dviejų 
stambiųjų premijų paskyrimas. 
RCA radio teko p-iai Kielienei, 
iš Marųuette Park, o Frigidaire 
—p. J. Saplis iš Roselando. 
lando.

Garsiakalbius parūpino Peop- 
le’s Furniture krautuvė, o pra
nešimus per “maikį” darė dau
giausia A. žymontas. Trumpas 
prakalbėles pasakė AL'FaŠŠ 
prezidentas A. G. Kartūnas, jo

Padarome Visiems Greitai

Chicago, III1739 South Halsted Street,

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

BIZNIERIAMS

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programus
Tikietus

PAVIENIAMS
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

dukrelė—“Lituanicos H” kūma 
—Venta Kartaniutė, valdybos 
narys adv. A .A. Dobbs, valdy
bos pirmininkas P. Grigaitis 
ir k.

Piknikas praėjo linksmai ir 
pavyzdingoje tvarkoje.

—Buvęs. 7

Dar vienas lietuvis 
gavo lakūno laisnį
Dar vienas lietuvis, Jonas La- 

toža, užbaigė lakunystės kursų 
ir birželio 7 d. gavo iš komer- 

departamento piloto lais- 
n\

Jonas Latoža gyvena su savo 
tėvais adresu 5839 Kolmar avė. 
Municipaliame aerodrome par
davinėdamas laikraščius per 5 
metus jis mokinosi ir aviacijos. 
Ir štai dabar Jonas Latoža jau 
nebe ncws boy, o lakūnas, ku
ris žada ir ateity nenuleisti ran
kų ir mokintis aviacijos srity, 
kad pasiekti aukščiausį laipsnį.

Jonas . Latoža yra dar gan 
jaunas, tik dvidešimties metų 
vyras. Lietuviškai gražiai kal
ba ir nuo lietuvių nesislepia. 
Jonas tikrina, kad F. Vaitkus 
atsieks savo tikslų, t. y. nuskris 
i Kaunu. O kad jis žino kų sa
ko, tai abejot netenka, ba jis 
dabar sueina su gan atsižymė
jusiais lakūnais.

Jono Latožos tėvai prasisie
kusiai gyvena. Turi savo gražių 
ant kelių lotų rezidencijų neto
li Municipalio aerodromo, kur 
ir išaugino du sūnūs, Jonų ir 
Bronislovų. P-ia Latožienė, kai 
pamato sūnų su lėktuvu padan
gėse vartaliojantis, 'taip sakant, 
zbitkus darant, tai suspaudus 
kumštį pakelia j viršų ir grū
moja, kad jeigu jau nukris, tai 
gaus į kuprų. Senasis Juozas 
Latoža tikrina, kad jeigu ant 
nelaimės F. Vaitkui nepavyktų 
atsiekti tikslas, tai jis dėsiųs 
pastangas pasiųsti savo sūnų 
skersai vandenynų.

Laimingos jiems kloties.
J. T.

Jurisprudencijos 
Daktaras

P. GRIGAITIS

Pastudijavęs trejetų metų 
teisių mokykloje (Chicago Law 
School) ir baigęs ja su pažy
mėjimu “Magna cuni Laude”, 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis pereitų penktadienį, bir
želio 14 d., gavo Teisių Mokslo 
Daktaro—Doctor of Jurispru- 
dence (J. D.) laipsnį.

Užbaigimo ceremonijos įvyko 
Congress hotelyje, Gold 
Room’e, dalyvaujant kokiems 
šešiems šimtams svečių. Diplo
mus gavo 37 studentai. P. Gri
gaitis, visos Graduate klasės 
vardu pasakė sveikinimo kalbų.

“Naujienų” redaktorius tu
rėjo pirmiau Abiejų Teisių — 
civilės ir kanoniškos—Licencia
to laipsnį ir Filosofijos Kandi
dato laipsnį, kuriuos jisai buvo 
gavęs Europoje.

Traukinys užmušė, 
jaunų lietuvį

Vincas Mockevičius, gyvenęs 
adresu’ 12219 So. Emer.ald avė., 
West Pullman, 18 metų 'vaiki
nas važiavo Automobiliu kaip 
5 valandų po pietį į&Hktadienį, 
birželio 14 d. <

I. C. Interurban traukinys 
užgavo jį. Jaunas Mockevičius 
tapo nugabentas į Roseland 
Community ligoninę, kur neuž
ilgo mirė. Velionis paliko moti
nų, tris brolius ir dvi seseris.

Laidotuves įvyks antradienį, 
birželio 18 d., 8 vai. ryto iš 
namų j šv. Petro ir Povilo baž
nyčių, o iš bažnyčios į šv. Ka
zimiero kapines.

Laidotuvėms patarnauja J. F. 
Eudeikis.

Dar apie komunistų 
myštines į “Vilnies” .•1 7 piknike

“Vilnis" be rei/calo užsipuolė 
ant “Naujiėnif”{ reporterio

........  " T-------------

Birželio 13 dienų “Naujie
nose” tilpo žinia apie lai, kaip 
“Vilnies” piknike turtingieji 
komunistai . sumušė biednuo- 
sius komunistus, kai pastarie
ji siekėsi gert alų voltui. Tų 
žinių “Vilnis” užginčija, ir su
pykęs tūlas tavorščius rūsčiai 
išbarė reporterį, koliodamas jį 
melagiu, liurbiu, durneliu ir 
kitokiais negražiais žodžiais.

Atrodo, kad tavorščius, no
rėdamas užslėpti tų nemalonų 
incidentų, be reikalo sielojasi. 
Juk šimtai žmonių buvusių 
piknike mate, kad pirmiausia 
turtingieji komunistai susiki
bo su bartenderiais. Kai tur
tingieji komunistai, išgėrė ir 
užsimokėjo už alų, norėjo pra
sišalinti, tai bartenderiai pa
reikalavo, kad jie antru ir 
trečiu kartu mokėtų už tų patį 
alų, už kurį buvo pirmiau už
mokėję. O turtingiesiems at
sisakius mokėti kilo aštrus ar
gumentai, kurie gana ilgokai 
tęsės.

Biednieji komunistai pama
tę, kad bartenderiai yra labai 
‘bizy’ su turtingaisiais, pasi
naudodami progų, užėjo už 
baro ir pradėjo pilt alų į stik
lus, ėmė patys gppti ir “časta- 
voti” savo biedpuosius drau
gus. Kai užsibaįgė turtingųjų 
komunistų argumentai su bar
tenderiais, tai postebėta, kad 
biednieji geria ‘ alų visai vel
tui. Tad pasigriebė vienų 
draugų ir įmetė jį į vandenį kur 
buvo plaunami stiklai.

!

Šitoks elgesys labai suerzi
no biednuosius, ir nežinia kų 
jie butų darę, bet staiga atbė
go turtingųjų komunistų bū
rys ir pradėjo mušt biednuo
sius komunistus. Vienam už
pultųjų numovė kautų ir su* 
draskė marškinius. Tas vbs 
ne vos ištruko; kitaip gal jam 
ir skurų nuo kaulų butų nu
movę.

Šių faktų šviesoj kolioti 
žmogų, nors ir reporterį, yra 
negražu, o ir ^neišmintinga. 
Negalima perdaug smerkti nė 
biednųjų komunistų, kad jie 
“častavojo” vienas kitų alumi 
veltui. Ba juk pats komunis
tų tėvas Leninas mokino savo 

TĖVAS IR SŪNŪS LAUKIA KARTUVIŲ

St. Thomas, Ont., Kanadoj, kalėjime, laukia kartuvių 
Frank Temple, 52 m. ir jo sūnūs Fred, 21 m. Jie abu liko pa
smerkti mirčiai už užmušimų konslabelio McGregor, kuris ban- 

’dė tėvų areštuoti už mažą vagystę.

sekėjus sakydamas “grab na- 
grąblenoje”.

— Frank Bulaiu.

Atitaisymas klaidos
MARQUETTE PARK. — 

Subatiniame Naujienų numery
je įsibriove klaida pranešime 
apie Vytautų Mašinauskų (2417 
W. 71 St). Turėjo būt pasaky
ta taip: “Jis baigė 4 metų kur
sų Lindbloom High School!/, o 
ne Harper.

Linkiu jam pasisekimo toli
mesniuose moks.uose. —J. Z.

1 h nagos Draugijų, 
Kln»hii Vaidybos 

1935 metams
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 

STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2589 WcRt 
43rd S'.. Chicago. 111.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas. 3627 South 
Halsted St., Chrlcagp. III.; Nut 
rašt. F. Opūlskas, 3218 So. Lime 
St, Chicago, 111.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 8441 
So. Morgan St.. Chicago, 111.; Kas. 
pagelb. J. Yuškieniene, 2547 W. 
45th St., Chicago, 111.; Durų mar
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 48rd 
St.. Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Ketnrakienė, 525 E. Oakvvood 
n’vd. • Kaperius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F Aušra, 3439 So. Artesian Avė. 
Chicago, III.; Sudžios rašt.. F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgan Street. 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Wovniq, CQ04 So. Perry Avenue, 
Chicago, III.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Valskis pirm., 3341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis. fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožnų mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St.. 7:80 vai,/vikare.’

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 3852 South 
California Avė., John Pukinska? 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M.x Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ., A. Gadaminskienė kasierius. 
2650 W. 42 St., D. Radvilas mar
šalka, 712 W, 17 PI., P. Arlaus
kas, J. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Racine AVe., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyš 
Avė., Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1935 
metams: J. Svitorius pirm., 4819 
S. Tripp Avea W. Turner pirm, 
pag., 3118 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3131 S. Emerald 
Avė., J. Naudžiūnas turtu rašt. 

1500 S. 48 Ct., Cicero, III., J. Ma- 
nikus kontr. rašt., 2913 W. 40 St., 
J. Jesiunas kasos globėjes, 2441 
W. 45 PI., Helen Gramontlenė ka
sierius. 4535 S. Rockvvell St., Dr. 
A. J. Manikas daktaras kvotėjas 
4143 Archer Avė. telefonas ofiso 
Lafayette 3650, rez. Lafayette 3051. 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
nai), K. Gramantas, 4535 S. Rock
vvell St., J. Baršauskas, 4156 Archer 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 3131 S. Emerald 
Avė.. A. Saldukas, 4038 Arcner 
Avė., Dr. A. J. Manikas, 4148 
Archer Avė.), Komisija dėl Pilie- 
tystės Popierų A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., B. Putrimas, 4858 S. 
Kostner Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečių 

sekmadieni kiekvieno menesio 1 vai 
oo piet K. Gramanto svetainėje, 4385 
S. Rockvvell St.

PRANEŠIMAI
Ar iau esi nariu Chicagos Lietuvių 

Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6/00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija ,yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Jsirašyt Draugijon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda- 
ras visa dienų, o nedeldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY! 

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio įs
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaitę. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan Av. Victory 4686 
ė1""

Įtiktai iki
Birželio 18d

Anglių Kainos Kyla
Coke iš Koppers arba $9.00 
Tikros W.V.Pocahantos įjfj 
mine run, 40% stambios^ ■ 
65^ stambios, persi jo- $7 20 
tos, paprastai $7.95 .... ■ 
Pocahantos, šmotai ar- $9.00 
ba egg, persijotos ..... .
Pocahantos, smulkios, $7.50 
persijotos .......................  ’ “Jlzl
Petroleum Coke, 65% 5y į E 
dideles ......................... I ■ ■ w

POCAHANTOS 
PAVADUOTOJOS

Wilmington lump $5.60
arba egg ........................ - wv
Wilmington $5.40
Wilmingtori mine run, $E JE
Wilmington persi- <4 A|1
jotos ..........................
Chesnut Pennsylva- $1 I 7 E 
nia kietos anglys .... ■■■■**

Šios kainos dėl 5 tonų ar 
daugiau

WHOLESALE COAL 
DISTRIBUTORS 

4827 So. Whipple St
Phone Lafayette 8821

CLASSIFIEDADS
. I  ■ ■■—  .—■■■■ Į ,

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogų dengime 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muro šonai 
Žvyro stogai - 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
Šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant Išmokomo

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900

v urniture & Fixtures
Rakandai-|taisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm_negu pirkaite ki
tur.
Store Fixtures, 1900 S. State St.. 
CALumet 5269

SOSTHEIM & SONS.

—o—

- -o —
GREITAM PARDAVIMUI — pi

giai gražus tavern fixčeriai — Ma- 
hogony Baras — 20 pėdu ilgio — 
Plate glass — registeris — Ice box 
cooler — Stiklai — pilnas įrengimas 
tavernui — Turiu parduoti prieš 
liepos 1 diena. Atsišaukite užpakali
niu flatc L Nausėda, 3201 Lituanica 
Avė. kampas 32 gatvės. Telefonas 
Boulevard 6899.

Partnere Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio i Taverno 
bizni. Biznis toj vietoj per daugeli 
metų ir labai gerai eina. Renda ne
brangi, kambariai gyvenimui iš už
pakalio; visokių tautų apgyventa, 
arba parduosiu už cash, vienai mo- 
terei persunku. Atsišaukit greitai 
959 W. 71 St. kampas Morgan St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo maišytu skudurų junk 
šapėj. Berger Bros., 2248 West 
Lake St.

REIKIA mergaitės prie stubos 
darbo. Nereikia virti nei skalbti. 
Geri namai. Čia reikės ir gyventi. 
Rosenwald, 1223 N. Kedzie Avė

For Kent
RENDON 5 kambarių naujai išde- 

koruotas flatas, 2 lubos. Dideli 
miegruimiai. Pigi renda.

1918 S. Halsted St.

RENDON Tavern su visais įren
gimais. Renda pigi Prie didelių 
dirbtuvių, arba kas nori pirkti na
mų, aš mainysiu i bungalow. 4300 
S. Wood St. Tel. Virginia 1564.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 2 karu medinis 
Portable garadžius už jūsų pasiuli- 
jimų. 669 W. 14 St.

MODERNIŠKA BUČERNfi parda
vimui pigiai. Auksinė proga bile 
kam. Informacijų klauskite Nau
jienų ofise, A. žymonto, nuo 2 vai. 
po piet iki 8 vai. vakare.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė,, geras biznis, visokių tautų ap
gyventa. Arba kas turite bizniavę 
namų, o norite bučernės, aš mainy
siu. Šaukite Cicero 1805.

PARDAVIMUI tavern, biznis iš
dirbtas, geroj vietoje, įvairiu tautų 
apgyventoj. Parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inn. 5000 So Ashland Avė.

TAVERN pardavimui. Pilnai 
įrengtas, gražioj apielinkėj. Daro
mas geras biznis

5404 S. Wentworth Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

FORECLOSURE BARGENAI
Morgičio savininkas parduoda 

2 flatų murini namų, garu šildomų, 
ir 6 kambariu murinę cottage, garu 
šildoma. Labai pigiai už cash. Par
duos abudu namus už $6950. Atsa
kantiems žmonėms parduos lengvais 
išmokėjimais Pamatykit tuos na
mus: 6501 ir 6503 S. Bishop St., o 
paskiau pasimatykit su:

MR. W. R. LEMKE, 
33 W. Washington St* 

2nd floor
Phone Randolph 3750

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

2nd fl with lawyer J. J. Grish 
PERKAMI PARDUODAM IR 

MAINOM!
Namus, Storus, faunas ir tt Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namu, grosernių, buČer- 
niu ir saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernus prieš license 
baigimų, June 30. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. šaukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.




