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ŠVEDIJOS SOCIALI
STŲ KABINETAS 

REZIGNAVO

SLAPTI TERORIS
TAI ŽUDį VOKIE

TIJOS NACIUS
Rezignavo parliamentui atme 

tus kabineto pasiūlymą pa* 
didinti senatvės 
Kabinetą sudaryti 
agrarai.

pensijas, 
bandys

Slaptą teroristų organizaciją 
sudarą patys naciai, kurie 
keršija hitlerininkams už nu- 

’ žudymą rudmarškinių vado 
Roehm.

15.STOCKHOLM, birž. 
Premiero Per-Albin Hansson. 
socialistų kabinetui rezigna
vus, karalius Gustaf pakvietė 
ūkininkų partijos vadą bandy
ti sudaryti naują kabinetą. Ag- 
rarų partijos vadui Axel Pehr- 
sson įsakyta sudaryti kabinetą 
kiek galima plačiausiais par- 
liamentiniais pagrindais, reiškia 
■— sudaryti koalicinį kabinetą, 
kadangi nė viena partija ne
turi didžiumos parliamente.

Socialistų kabinetas, kuris 
valdė šalį nuo 1932 m. ir išve
dė ją iš depresijos klampynės, 
rezignavo riksdagui (parlia 
mentui) atmetus valdžios bi- 
lių padidinti senatvės pensijas, 
dėlei pabrangusio pragyveni
mo.

Naujasis kabinetas, jei ag- 
rarams 'pasiseks jį sudaryti, 
gyvuos tik iki rinkimų ateinan
tį rugsėjo mėnesį.

(Nors socialistai valdė 1 Šalį 
per keletą metų, bet jie netu
rėjo didžiumos riksdagė ir so- 
ęialistų valdžia galėjo pašilai 
kyti tiktai remiamfi^itif libe
rališkų partijų —► ųkįnjnkų, ir 
liaudininkų. Socialistai betgi 
yra stipriausia partija riksda 
ge ir be jų paramos negalės 
išsilaikyti jokis kabinetas. Ti 
kimąsi, kad ateinančiais rinki
mais socialistai aplaikys nau
jų laimėjimų ir tuo įgys di
džiumą parliamente. Baimė so
cialistų laimėjimo gal ir paska 
tino buržuazines partijas nu
versti socialistų valdžią besi 
artinant naujiems riksdago rin
kimams).

PARYŽIUS, birž. 15. —Pa- 
ris-Soir laikraščio Berlyno ko
respondentas praneša, kad slap
tą organizacija Hitlerio įsaky
mu nužudytojo laike “kruvino
jo valymo” 1934 m. rudmarš- 
kinių vado kapt. Ernst Roehm 
šalininkų veda plačią teroristi
nę kampaniją prieš nacių vir
šininkus ir eilinius jų sekė
jus.

Net ir Hitleris ir kiti žy
miausi nacių vadai yra gavę 
grūmojančių laiškų.

‘ Teroras prasidėjo kai buvo 
surasta daug išžudytų Hitle
riui ištikimųjų juodmarškinių. 
Ant jų krutinės visuomet krei
da rasta užrašyta “RR” 
(Roehm Racher — Roehm. Ker
šytojai).

Esą 20,000 rudmarškinių pri
siekę atkeršyti už savo vado 
mirtį. Kadangi nacių vadai yra 
stropiai saugojami, tai prie jų 
prieiti nesiseka, tad žudoma 
mažesnius to “kruvinojo valy
mo” dalyvius.’ .
' Dėl griežtos cenzūros nega
lima patirti kiek tie teroristai 
jau yra išžudę žmonių.

Nacių valdžia deda didėlių 
pastangų neprileisti riaušių, 
kurias gali “Roehm Keršyto
jai” sukurstyti.

Berlynas nuginčija.
BERLYNAS, birž.-15.—Pro

pagandos ministerija griežtai 
nuginčija buvimą kokios nors 
teroristų organizacijos, kuri 
žudytų nacių viršininkus. ‘
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CLEVELAND, O. — Herbert Hoover, buvęs A.merikos prez., republikonų partijos konvencijoj.

Francijos senatas 
pradės svarstyti 

40 vai. savaitę

Streikams Francijoj aptilsiant 
jie pradeda siausti Belgijoj, 
kur reformas teks vykinti 

' Van Zeeland kabinetui.

PARYŽIUS, birž. 15. — Strei
kai Francijoje, kurie siautė 
per porą pastarųjų savaičių, 
pradeda aptilti. Bet už tai da
bar streikų banga pradeda per
simesti į Belgiją, kur prasidė
jo visa eilė didelių streikų.

Kaip Francijos, taip ir Bei 
gijos streikieriai reikalauja 
trumpesnių darbo valandų ir 
pagerinimo , darbininkų būk
les.

Streikai Franaijoje prasidė
jo užimant savo vietą socia
listinei Leon Blum valdžiai. So
cialistams perėmus valdžią, 
darbininkai atgavo pasitikėji
mą savim ir pradėjo kovą už 
savo būvio pagerinimą, taipjau 
už privertimą paskubint; par- 
liamentą priimti darbo refor
mas. Tos socialistų pasiūlytos 
reformos jau tapo pravestos 
atstovų bute ir -streikai tuo-

IŠ LIETUVOS

Nukirto žmonai 
galvą

; PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
teismas sprendė kelių žmogžu
džių bylas, kurių charakterin- 
gesnės čia aprašomos:

1933 m. Plavėjų kaimo, Sala
ko vai. Banifacas žusinas susi
tuokė su kaimyninio kaimo 
ūkininkaite Veronika Puslyte. 
Jų vestuvės įvyko daugiau prie
varta, negu laisvu susitarimu, 
todėl trumpam laikui praslin
kus tarp žusinų kilo barniai ir 
nesutikimas.

1935 m. liepos 1 d. žusinie- 
nė pametė savo vyrą ir grįžo 
pas tėvus, o vyrui iškėlė 3000 
lt. civilinį ieškinį, žusinas, pa
būgęs 3000 lt. išmokėjimo, nu
važiavo pas Puslytės tėvus, 
juos atsiprašė ir žmoną parsi
vežė atgal į namus.

Parvažiavę pamiršo visus bu
vusius barnius ir abu užmigo. 
Kada žusinienė užmigo, Žusi
nas radęs didelį duonraikį peilį 
♦buvo besiruošiąs savo žmoną 
papiauti, bet pabūgęs nuo šio 
žygio atsisakė.

Nepavogė nė vieno 
automobilio

Suėmė plėšikų 
gaują

per 
na-

CHICAGO. — Pereitas penk
tadienis pirmą kartą į penkis 
metus buvo tokia diena, kad 
Chicagoje per visą parą nebuvo 
pavogta nė vieno automobilio. 
Be to tą pačią dieną liko at
gauta ir ^ugrąžirita savinin
kams 10 pirmiau pavogtų au* 
tomobilių.

LONDONAS, birž. 15. — 
Premieras Baldwin paskelbė, 
kad kadangi j karaliaus karū
naciją gegužės mėn.* 1937 m. 
suvažiuos visų Anglijos domi
nijų atstovai, tai po karūna
cijos bus atlaikyta ir Anglijos 
imperijos konferencija.

CHICAGO. — Policistai 
klaidą užėjo į vieną butą 
me 2234 N. Springfield Avė. 
kur rado du jaunuolius, kurie 
policistų išsigando. Be to vie
nas jų turėjo suraišiotą galvą. 
To policistams užteko. Jie abu 
jaunuolius, Max Johnson, 17 
m. ir jo brolį Russell, 24 m., 
suėmė. Tieji išdavė dar du sa
vo draugus, kurie irgi liko su
imti. Tuo budu liko išaiškinta 
apie 400 plėšimų šiaurvakari
nėj miesto daly, viena žmog
žudystė ir peršovimas vieno 
žmogaus.

Tad dėl • netikėto policistų 
klaidos keturi jaunuoliai gal; 
atsidurti elektros kėdėj, ar 
bent kalėjime.

Juodieji legionieriai 
kėsinosi nužudyti 

redaktorių
DETROIT, Mich., birž. 15.— 

Day ton Dean, J uodo j o Lęgio 
no budelis, teismui prisipažino, 
kad jis su keturiais kitais Le1- 
giono nariais buvo savo krau
ju pasirašę mirties nuospren
dį Highland Park laikraštėlio 
redaktorių Arthur L. Kingsley, 
nes jis trukdė Markland išrin
kimą Highland Park meru.

Nors Kingsley buvo kelis sy
kius kėsintųsi nužudyti, bet nu
žudyti jį vistiek nepasisekė, o 
kada Markland vistiek pralai 
mėjo rinkimus, tai Kingsley li
ko paliktas ramybėje ir suo
kalbio jį nužudyti atsižadėta.

Dėl suokalbio nužudyti King
sley yra kaltinama 11 žmo 
niu.v •

Piratai užpuolė ame
rikiečių ligoninę

AMOY, Chinijoj, birž. 15.— 
Piratai buvo užpuolę vietos 
amerikiečių ligoninę, bet liko 
atmušti kulkosvaidžiais. Mūšy
je žuvo penki žmonės — trys 
piratai ir du policistai.

Vengrija teisia 125 
nacius

MOLINE, III., birž. 15. — 
Marvin, 13 m. ir jo sesuo Ma- 
rion Lagerlef, 9 metų, prigė
rė Hennepin kanale, bežuvąui
dami su savo tėvu ir jo bro
liu.

Floridos audra ižo 
liavo miestus

ORHhs
Chicagai ir apielinkei federa- 

tio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; biskį šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo 54°.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 

8:27.

; FT. MYERS,-Fla., birž. 15. 
— Daugelis pietinės Floridos 
miestų ar atskirų jų dalių yra 
izoliuoti potvynių po smarkios 
audros, kuri atėjo 
įlankos ir nuėjo 
vandenyną. Visur 
smarki liūtis, bet 
stolių nepadarė.

BUDAPEŠTAS, birž. 15. — 
125 Vengrijos naciai liko ati
duoti teismui Bekes mieste už 
šalies išdavystę. Kaltinamasis 
aktas sako, kad jie sudarė są
rašą nuskirtų nužudymui žy
mių žmonių, o valstiečius or
ganizavo į militarinę organiza
ciją.

iš Meksikos 
j Atlantiko 
buvo labai 
vėtros nuo-

SPRINGFIELD, III., birž. 15. 
— Savo trumpų bangi; radio 
stotį įsitaisė ir valstijos poli
cija. Vėliau bus įsteigta visa 
stočių grandinė, kad paleng
vinti susižinojimą tarp polici
jos visoje valstijoje.

WHITEHORSE, Y. T., birž. 
15. — Garlaivis Klondike už
važiavo ant akmenų Teslin 
upėj. 30 pasažierių ir narių 
įgulos liko išgelbėti. <

SPRINGFIELD, III., birž. 15. 
— Policija tyrinėja apie 50 
nužiurėtinų mirčių. Spėjama, 
kad jie galėjo būti nunuodyti 
tikslu gauti apdraudą. Nuodai 
rasti jau trijuose lavonuose.

Prigėrė ežere
CHICAGO. — Dr. Charles 

Gartin, 50 m., 5000 S. Ashland 
Avė., buvęs vyriausias chirur
gas Wilson & Go., prigėrė be
simaudydamas Mrchigan ežere 
prie Carr’s ( pliažo, Gary. kur 
jis turėjo savo 'vasarnamį.

Tikimąsi generali
nio arabų streiko
DAMASCUS, Syrijoj, birž. 

15. — Iš ištikimų šaltinių pa
tirta, kad arabai nacionalistai 
planuoja ateinantį trečiadienį 
paskelbti generalinį arabų strei
ką, parėmimui Palestinos ara
bų.

Du prigėrė
CHICAGO. — Pereitą sek- 

madienį besimaudydami patvy- 
nusiuose akmenų laužyklose 
prigėrė du jaunuoliai. Edwin 
Sidradzki, 116 m., 5132 South 
Bishop St., prigėrė - besimaudy
damas laužykloj prie Blue 
Island. O Henry Smith, 18 m., 
River Forest, prigėrė prie Elm- 
hurst.

Joseph Lothack, 28 m., 5231 
S. Fairfield Avė., prigėrė pe
reitą šeštadienį, kai bežuvau- 
damas įkrito į tvenkinį prie 
Lemont. -

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

< . ■

Naujienų Biznio ofisas at
daras nuo 8 v. ryte iki 8 
vai. vakare, šeštadieniais 
taipgi nuo 8 v. ryte iki 8 
vakare.

SEKMADIENIAIS per vi
są vasarą Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te
lefonu CANAL 8500 
NUO 4 VAL. PO PIĘJC 
IKI 8 VAL. VAKARE;

NAUJIENŲ ADM,

Nužiūrimas nutiuo- 
dijimas 50 žmonių 

dėl apdraudos
SAN FRĄNCISCO, birž. 15. 

— Vienintelę patarnautoją lėk
tuvuose, kuri yra Ėskiaidžio 
jusi 1,000,000 mylių, Kath'e 
rine May, sugrąžino savo uni 
formą ir paskelbė daugiau ne- 
beskraidysianti. O tai dėlto, 
kad ji ateinantį mėnesį apsi
verta.

Viena ,mirė, kitas 
nusižudė

CHICAGO. — Ėdward Bar- 
nes, 75 m. ir jo žmona Kathe- 
rine, 74 m., gyveno sutikime 
ir meilėje per 50 metų. Jie bu
vo pasiturį, bet depresija ii 
juos priveikė. Tečiaus jiedu 
niekad nereikalavo pašelpų ir 
tik paprašė ir gavo senatvės 
pensijas. Gyveno jiedu 2836 
Arthington St.

Prieš kiek laiko jo žmona 
susirgo. Nuo pereito ketvirta
dienio nebematyta nė jov Ka
da kaimynų pašauktoji polici
ja įsilaužė , į namą, tai rado 
abu nebegyvus. Ji buvo miru
si nuo savo ligos. O jis, neno 
rędąmas skirtis ir mirty je, nų- 
sitroškinęs gasu.

jaus pradėjo aptilti.
Tas atstovų buto priimtas 

reformas rytoj pradės svarsty 
ti ir senatas. Pirmiausia bus 
svarstomas įstatymais įvedimas 
40 vai. darbo savaitės.

Belgijoj gi reformas turės 
vykinti, Van Zeeland kabinetas 
Bet ir £en socialistai yra stip
riausia partija parliamente ii 
turi daugiausia įtakos valdžio
je, todėl Van Zeeland bus pri-' 
verstas eiti toliau, negu jis iki- 
šiol išdrysdavo.

300 streikierių areš
tuota Venezueloj
CARACAS, birž. 15. — 35,- 

000 streikierių gryšta į dar
bą neišreikalavę atšaukti opo
zicijos pasmaugimo įstatymus, 
tik privertę juos pakeisti. Bet
gi 300 streikierių yra areštuo
ta neva už kurstymą prie riau
šių. 

------- -—--------

FORT W0RTH, Tex., birž. 
15. — Vietos jauniausia lakū
nė Reba Dee Gunn, 17 m., žu
vo susidaužius jos privatiniam 
lėktuvui.

FORT VVILLIAM, Ont., birž. 
15. — Keturių šiaurinio On- 
tario miestų medžius apnyko 
dideli kirminai, kurie baigia 
nuėsti medžių lapus.

Kantonas reikalau
ja vieningo fronto 

prieš japonus
KANTONAS, birž. 15. — Vi- 

sai nebodamas Japonijos įspė
jimų prieš nedraugingus japo
nams pasireiškimus pietinėje 
'CŲinijoje, autonominės Kanto
no valdžios diktatorius gen. 
Chen Chin-tang panaujino sa
vo reikalavimą, kad visa Chi- 
ui j a sudarytų vieningą frontą 
prieš japonų briovimąsi į šiau
rinę Chiniją.

Nebodamas nė Japonijos pen
kių karo laivų pietinės Chini- 
jos vandenyse, Kantono vald
žia nepaliauja siuntusi savo ka
riuomenę į šiaurę, spirdama 
pradėti veikti ir Nankino val
džią. Kadangi Nankinę vald
žia nesiskubina stoti kovon 
prieš Japoniją ir yra pasiryžu
si neperleisti pietinės Chinijos 
armijų, tai civilio karo pavo
jus nėra išnykęs.

Gen. Tsai Ting-kai, kuris va
dovavo garsiąjai, 19-tai armi
jai, kuri taip -pasižymėjo kare 
su japonais prie Shąnghai, pa
skelbė, kad jis sutinka stoti 
karan su Japonija ir reorgani
zuoti savo senąją anhiją. Bet 
tiktai tuę atveju, jei karan 
stos vieningai visa Chinija, nes 
kampanija prieš japonus ne
gali būti sėkminga be paramos 
visos šalies. Civiliame kare gi 
jis nedalyvausiąs.

ROSICLAIRE, Ilk, birž. 15. 
— šiandie liko nušautas Georgo 
Hogg, tėvas šešių vaikų. Liko 
suimtas jo 16 m. sūnūs Tho- 
mas, kuris prisipažino tėvą nu
šovęs gindamas motiną.

Rytmetį pakilę abu Žusinai 
nuėjo į klojimą rinkti bulvių, 
čia žusinas griežtai žmoną 
perspėjo, kad atšauktų savo ci
vilinį ieškinį. Gavęs neigiamą 
atsakymą, iš užpakalio priėjęs, 
aštraus kirvio keliais smūgiais 
nukinto žmonai galvą.

Taip palikęs žmoną tarp bul
vių paplūdusią kraujuose, žu- 
•sinas nubėgo į netolimą ežerą 
skandintis. Bet kadangi buvo 
šaltas rytmečio vanduo ir jis 
mokėjo gerai plaukti, savižu- 
dystę įvykdyti nepajėgė. Grį
žęs į sodybą pastebėjo, kad prie 
žmonos lavono klojime prisirin
kę daug kaimynų, įlipo i aukš
tą medį ir iš jo šoko žemėn. 
Po šio žygio taip pat liko gyvas / 
ir sveikas. /

Tardomas žusinas prisipaži( 
no, kad žmoną nužudė, tačiau\ 
tą padaręs aplinkybių verčia
mas: žmona buvusi neištikima; 
palaikius ryšius su kaimynu 
Mardosu.

Teismas už šią žiaurią žmog
žudystę žusina nubaudė 15 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Antroje byloje kaltinamųjų 
suolan atsisėdo 15 metų jau
nuolis Jonas Antanavičius. Jis 
tarnaudamas Rotendavos vien
kiemy, Raguvos vals. medžio
kliniu .šautuvu mirtinai nušovė 
to pat ūkininko tarnaitę Eleną 
Kirsnytę 15 metų amžiaus. Tai 
padaręs iš susinefvavįmo: ka
da “jis grįžo tuščiomis iš me
džioklės Kiršnytė iš jo pasity
čiojusi kaip iš netikusio me
džiotojo. Antanavičius už tai 
Kirsnytę ir nušovė.

Teismas Antanavičių nubau
dė 8 metus sunkiųjų darbų ka
lėjimo, bet kaip nepilnamečiui 
pakeitė paprastu kalėjimu. Jau
nas nusikaltėlis po sprendimo 
vietoje apalpo.

Trečioje byloje Z. Valušienė, 
Panevėžio gyventoja, už meilu- 
,žio nužudymą nubausta 15 me
tų kalėjimo.

JACKSONVILLE, Fla., birž. 
15. — Tampa įlankoj rastas 
nukritęs ir susidaužęs pajūrio 
sargybos lėktuvas. 'Spėjama, 
kad žuvo ir trys juo skridę 
žmonės.
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Kaip Baltieji Įsigalėjo 
Pasauly
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Italija štai jau baigia nuka- mos imperijai, baltiesiems le- 
rjauti Abisiniją Sakomtf, kad ko siisrdūrti su geltonaisiais 
Abfsiuiją' esanti paskutinė ue-^ ir, gat birt, tik likimo dėka 
priklausoma Afrikos valstybė: išliko visai geltonųjų nepa
reita visa didžiulė Afrika jau vergti ir nesunaikinti. Antroj 
yra pasidalinta įvairių Euro- IV amžiaus pusėj (maždaug 
pos valstybių'. IŠ tiesų, šian- a|>ie 305 metus) feuropos pa- 
dien baltieji savo leteną yra 
uždėję ne tik visai Afrikai, 
bet ir didesnei daliai pasau
lio: visai Aūsfrialijai, visoms 
Didžiojo vandenyno , saloms, 
didžiumai Azijos, neskaitant 
abiejų šiaurinės ir pietinės 
Ameriką, kuriose* baltieji ne 
tik įsiviešpatavo, bet tenykš
čius buvusius gyventojus, įvai
rias indėnų gimines, ir visiš
kai išnaikino.

Abisinija, tur būt, yra nė 
tik paskutinė nepriklausoma 
Afrikos valstybė, kurią baltie
ji dar galėjo pasiglemžti, bet 
ir iš viso paskutinis kraštas 
visame pasauly: po Abisini
jos baltiesiems nebeliks ką be- 
glemžti. Ir net dar daugiau,

kraičiuose pasirodė geltono
sios rašės, visiškai dari lauki
nė tauta huųai, vedami nar
saus vado Affilos. Hunai at
keliavo iš dabartinės Mongo
lijos, kurioj , jie turėjo sukurę 
savo valstybę. Niekas hunams 
negalėjo atsispirti ir jie pėr- 
žygiaVo beveik visą Europą, 
pasiekdami ir pačią Romą. 
Kur jie ėjo, likosi tik griuvė
siai, degėsiai. Bet hunai, bū
dami laukiniai, savo valsty
bės sukurti ir išlaikyti ne- 
įstėiigė, ir taip ir patys pama
žu išsisklaidė ir šūsiliejo su 
viėtiriiais gyventojais. Baltie
ji liko1 išgelbėti nuo geltonų
jų- siaubo.

Vėliau, sugriuvus jau Ro-
visai nebebus ir galimybės ką 11108 imperijai ir jos griuVė- 
nors begiemžti, nes diena iš šiuose įsikūrus iki tol buvu- 
dienos ir spalvotosios? tautos1 sioms barbarų tautoms, vėl
kyla, pradeda Susiprasti ir 
baltųjų uždėto jungo toliau 
vilkti nebe nori. Jau šiartdiė 
matome spalvotųjų tautų, ku
rios yra pakilusios aukštame 
kultūros laipsny, sudariusios 
galingas valstybes ir baltųjų 
beveik visai nebebijaučių (Ja
ponija). Japonijos pavyzdžiu 
nori eiti ir kitos spalvotosios 
tautos. Taigi, gali ateiti lai
kas, ir tai gana greit, kad ir 
užkariautosios sritys ims at
simesti ir baltųjų sauvalę su
niekinti. Apie tokius galimu
mus šiandien vis daugiau ir 
daugiau kalbama ir rašoma, 
nes spalvotųjų tautų susipra
timas, kultūra ir t. t., iš tie
sų,’ nepaprastai smarkiai ky
la. Tuo tarpu baltosios gau
tos vis daugia 
pradeda rodyti 
net išsigimimo 
pranašaujama, 
mokslo žmonių
šaujama, kad baltųjų 
gumas pasauly gali būti 
tik palaužtas, bet net ir visai 
sunaikintas.

čia nors trumpai pažiūrė
sime, kaip baltieji įsigalėjo 
pasauly ir pasiekė dabar tu
rimosios viršenybės beveik vi
soms spalvotoms tautoms.

Kultūringosios senovės rytų 
tautos, kaip egiptiečiai, šume
rai, asirai, babiloniečiai ir k. 
buvo ne baltosios rases tau
tos, bet geltonosios. Taigi, ir 
pirmosios kultūros daigūs die-

teko sūsiremti su daugybe gel
tonosios rasės tautų, užplus
tančių iš Azijos Euriopą. Tai 
buVo oVarai, gotai, vandalai 
iri kt. šėštaniė šimtmety ava- 
rai per R tįsi ją pasiekė Bizan
tijos sostinę Konstantinopolį, 
užėmė kone visą Balkanų pu
siasalį ir grėsė riet Vakarams. 
Devintame ir dešimtame amž. 
avarų kilties madjarai (šių 
laikų vengrai) ėmė siaūsti riet 
po dahart. Prancūziją, Itali
ją, Vokietiją. Baltieji ne vi
sur geltoniėsiėms įstengė at- 
'sispirti. Ir. dar vėliau gelto
nieji vis grasino Užplūsti Eu
ropą ir p’ayėrgti po savo le
tena baltąsias tautas. Tai tur
kai, kurie per Maž. Aziją per
ėjo visą Balkanų pusiasalį ir 

ir daugiau.,b^vo Pasiūkę net. dabart.- Vie- 
nuovargiu'rFiV! U1®s': trinas: Tik*‘,»Čf^•*pa-

žymes.
ir tai 
rimtai prana- 

galin- 
nė

vyko sujungtomis jėgomis su
mušti ir taip baltąsias tautas 
apsaugoti nuo geltonosios tur
kų tautos pavergimo. Mes, 
lietuviai, vėl prisimename to
torius, gelt, rasės tautą, kuri 
buvo užpludusi ir nukariavo 
didesnę dalįx Rusijos, su ku
riais ir mūsų Didžiajam ku
nigaikščiui Vytautui teko ka
riauti.

M

Ml
Joe Louis galvoja apie busimas rungtynes su Max Schrtielingu

-..... ......................................  ...... .... -įi.T.įa^i

niniu apsiginklavimu pralen
kė indėnus, ir todėl juos ėmė 
nugalėti. Taip pamažu baltie
ji ėmė užkatiauti Ameriką, vis 
labiau ir labiau * pavergiant 
vietinius gyventojus, gelt, ra
sės indėnus. Pirmiausia buvo 
užkariauta Pietų Amerika. 
Čia pažymėtinos dvi indėnų 
tautos, kurios anuomet buvo 
jau aukšto kultūros laipsnio, 
tai — actekai Meksikos val
stybėj ir inkai Peru valsty
bėj. Meksiką nukariavo ispa
nai, vadovaujami Korteso 
(Gortez) 1519—21 metaiš.. Pa
skutinis actekų imperatorius 
Montezuma žuvo per mušius. 
Nugalėjus actekus, į Meksiką 
ėmė plūsti tūkstančiai ispa
nų iri kitų baltųjų, daugumoj 
įvairių niėkadėjų, kurie norė
jo greitu laiku prisiplėšti tur
tų. Iš Meksikos į Isjraiyj ą bu
vo gabenami lai
vai u<”Mlfkšč), bra'ffgį^bių- ir 
šiaip įvairių daiktų. Ispanija 
lobo, o Amerika buvo nuplė
šiama. Indėnai bandė tam 
priešintis, bet visuomet būda
vo geriau ginkluotų baltųjų 
nugalėti. Antroji kultūringoji 
indėnų tauta, inkai, gyvenę 
Peru valstybėj, buvo nuka
riauti taip pat ispanų, vad.

odini lai

Pizarro- Tai buvo maždaug 
10 metų po Meksikos nuka
riavimo. Čia per mūšius tūip 
pat žuVo paskutinis inkų im
peratorius Atahūalpa (1532 
inet.). Turtingasis PėrU "pate
ko į ispanų rankas. Ir kitos 
visos Pietų Amerikos žemės 
anksčiau ar vėliau 'buvo už
imtos ispanų. Indėnai visur 
be pasigailėjimo buvo naiki
nami. Ispanai ėmė pradžioj 
nukariauti iri Šiaūr. Ameriką’. 
Bet čia vėliau įsiveržė pran
cūzai, ir beveik visa' š. Ame
rika atiteko prancūzams. Nuo

prancūzų' Vėliau* dalį Ameri
kos' pasigrūbė A^iją (daįar- 
tinęs J u n gt. A m ėri. Valstybes). 
Ir čia’ su indėnais ė)6 nuola
tinės kovoš< gkn"a gražiai ap
rašytos įvairiuose romanuose, 
pavaizduojančiuose ario meto 
balfųjlį ič raudonųjų susirė- 
rtijrh,'u?š. Taip" Visa Amerika 
pateko {baltiesiems. Šiandien 
čia senųjų šeimininkų indėnų 
tik likučiai bėra likę.

Baltieji’ ėnlė ūžimfi ir at
rastąsias salas Didžiajame 
vandėriynė. Pagaliau buvo at
rastas paškūtinis žemynas — 
Australija, kuri Visa atiteko 
Anglijai. Ir dabar visa Aus
tralija ir visos Didžiojo van
denyno salos yra valdomos 
baltųjų. PaskiŪusiai europie
čiai ėmė veržtis Afrikon ir 
Ažijon. Mat, pripratę grobti 
svetimas žemės Amerikoj ir 
Australijoj, turėdairii iš to 
niilžiniškų pajamų, europie
čiai negalėjo iškęsti ir palik
ti' rarnybėj beveik pašonėj gu
linčių Afrikos žemių, 
tuos koionijalinius karus, 
stus Afrikai užgrobti, sunku 
čia būtų ir išskaičiuoti.’ Tik 
tiek pažymėtina, l<ad per pra
eitąjį XIX amžių viša Afrika 
būVo pūsidalirita Kartųjį: an- 
glams atiteko didelės sritys 
Piėfy ir Rytų Afrikoj, belgai 
'užėmė didėlę dalį Vid. Afri- 
koš (Kongo), vokiečiai 
meruną, žemės Vid. ir Rytų 
Afrikoj, kurios po Didž. karo 
daugiausia atiteko anglams, 
prancūzams — Safiarą, š. Af
riką ir t. t. Tik viena Abisi
nija iki šiol dar niekeno ne
buvo pagrobta. Beveik pana
šiai buvo ir Azijoj, kur Indi
ją užviešpatavo ariglai, Indo- 
Kiriūs — prancūzai,- didžiąsias 

hsūlas — olandai, p'ortugūla-h

yra Vrilidomos

Visus
ve-

K a

BIRŽELIO . MĖNESIO IŠPARDAVIMAS!
'VYRAMS' KEPURĖS

Kelinės baltos ir spalvotos

Sibiru, Turkestaną — rusaif SkfelbiftttdN»UjiettO0e 
ir t. L. •>- (į i; . —.

Žyriiiai pranešant saVo kiti- , *1 Jį
turą spalvotąsias tautus, būl- 
tiesieihs pasaulį užkariauti Į 
nebuVo taip jaū sunku. Tai I 
buvo praeityje. 6 ateity? Nie
kas, žinoma, negali ateities L 
žinoti; bet kaip, jpu AiandjiėnĮ, Gydytttjar tf Dwnttet«r

AmenKOB tdetuvni uaKtarv 
Draugijoj N^flĮaL.^^ ,

pranašaujama,' baltųjų viešpatį? 
Tavimui ateity rimtai ims grę- 
sti pavojui Ari išsilaikys bal- 

’fiėji, ar jie pasiduos spalvo- 
to^OūiŠ triūtūriūs, pūriorityš*' fik . 
atėrrtš. Tačiau, kiėk Šidil’dffenl 
galiiūA Spėti, ta ateitis- yra 
žyiūiai f) blankesne spalvoto
sioms tautoms, bet 06* baltie
siems. (L, A.)

C. Cemkus

e *■ s •'ma*. ■ . « . ■ • f,* k

SIUSKHPER
NAUhtHAši 
PINIGUS LIETUVON 
Te prašo Lietuvos žmortėsir 
taip pataria betum bankai

niIIIMlV murni DŪMvb

ADVOKATAI
1( • l ir*. »1 > - *• -0 » • 11 « i. V’1 > " *■ *"*- ■ ***

k.p: gugis 
advokatas

Miesto ofisai#—127 N. Defirborti St. 
Kanib. 1431-1434—-Tel. Central, 4411-2 
Namų ofisas—33Ž3 Stf. HalstėU St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard. 1810. ,
ftėtiiritadieiriais ir Šekniadiettiafs— 

pagal sutarties.

. Telephone: Boulevard; 2800

J0SEPH J. GRW
Lietuvis Advokatė;

1^31 SOUTH ASHLAND AVENl 
Res/ 6515 Sto. R6ckwėŪ St, 
Telephoną: Republic 9728

p&Sos Naujienos

LIETUVIAI

A/ Montvid, M» Dz
fotfit State ūi&r

k 2400 , Wesl Madison Streęt

Namu telefonas BrunairKk 9697
.. „ o...,,

Dr. Bertash
756 West 35th Sf,, 

jpor. of 85th and Halsted Stį 
fiib valhndoB orio 1-8 nuO 6:80-8:84

*rw<4llAmfr nmr«l

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ftt

Valąndoj"nuo 2T iki 4 h. JM I 
vai.. Nedehomls nuo 10 iki 12 

3343 Sdttiffi HalRterf St
_ Tel< „BoūleVard 1401

' rtbne Cmt 6122

& Biežis

VaŪridds: nrio l—if 1-4

ffioriit Refcubife 7869

Yra žinoma, kad tuo paČitf 
laiku kiniečiai, taip pat gel
tonosios rasės tauta Rytų Azi
joj, irgi jau buvo pasiekę ga
na aukštokos kultūros, tuo 
tarpu kai baltieji žmonės tuo 
laiku, galimas daiktas, akmens 
amžių dar* gyveno-

Iškilusioji peršu tauta jau 
buvo baltosios rasės tauta, žy
dai taip pat, kaip žinome,- yra 
baltosios rasės. Bet labiausiai 
baltąją rasę iškėlė graikai ir 
romėnai. Graikų kultūra pra
lenkė ir egiptiečių bei Meso
potamijos tautų kultūras. Lai
mėję didžiulius karus su per
sais, jie apsaugojo savo kul
tūrą nuo sunaikinimo,
žymesnis baltųjų viešpatavi
mas kitoms tautoms praside
da su Makedonijos karaliumi 
Aleksandru Didžiuoju, kuris 
nukariavo visas aplinkines 
tautas, — Egiptą, Maž. Azi
ją, Mesopotamiją ir k., — it 
surengė net didžiulį žygį į In-

Taigi ilgus amžius baltieji 
buvo varginami geltonųjų tau
tų ir dažnai tik tik beįsteng
davo nuo jų apsisaugoti. Va
dinasi, rife tik negalvojo bal
tieji tuomet Viešpatauti pasau
ly, bet džiaugdavosi, jei dar 
šiaip taip savo kudašių pa
vykdavo apginti.

Baltųjų įsigalėjimas pasau
ly, galima sakyti, prasideda 
tik po Amerikos atradimo 
(Amerika būvo atrasta Kr. 
Kolumbo 1492 metais). Abie
jose Amerikosė gyveno’ įvai
rios indėnų tautos ir giminės, 
kurių kai kurios btivo pasie
kusios net labai aukšto;1 paly
ginant/ kultūros laipsnio. $0t 
baltieji Vis dėlto saVo tecir-

MALEVOS
Didžiausios malėvų išdirbsiu ir disirl. 
butorių Įstaigos ChiCiagoje. Standarti
nes rųšies malevą už tiktai

reguliarės - kainos :
* -• ’ f '• ‘ t* * f ■ <

Nėra Middlė-Man’s pelno
7.00U gal. Shervvin VVilliams Trim Var- 
nišo, iŠ Majestlc Bailio, kurie suban
krutavo. $2.75 vertės
kaina . ____
Naipams Maleva, Gloss . .ar Fiat, Greąt 
Lakęs riišies, kitur $2.25,

Montgomery-Ward certlfikuota maleva
S and Kote tinish, pirmiau (II AA 
$3.ŽO, dabar ................__
Juodas Sereen Enamelis tZflA 
Dabar galionas ............. ..........
»Quinton U; S. ; CalsQ- $1^00 
minė 25 sv. įpaišąs

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes opernojam nuosava sandeli ir tvi
rtinę savo malęvų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupykitl !

PAINT EXCHANGE OF .
1««7 MILWa4kE« aVe.
6«ąft ,8. HALSTEp 8T.

. 2274 ET.STON AVĖ.
Telefonas: Armitage 1440.

Bet

Dar labiau baltųjų viešpa
tavimų išplėtė romėnai. Ro
mos imperijon įėjo ne tik vi
sa anuomet žinomoji Pietinė 
Europa, bet ir šiaur. Afrika, 
Palestina ir kitos aplinkinės 
sritys. Iš tiesų, tuomet pasau
lį, žinomąjį pasaulį, valdė tik 
baltieji. . < ,

Silpnėjant ir nykstant Ro-

Preferrtf d by> 
millions
mayonnaise

c wtm*
«■ ■ f '

Oood Hou.rKrrpIng;

ŠA different, dėličidūs 
flavor! Time-hono'red iri- 
gredients of mayonnaise 
ąrid old-fashiorfed boiied 
dfešsirig, combined in. a 

■'new way. Try it! e

r ■ ■ - J',,į,.r ■ •

ŠIOS SAVAITĖS

litrą Bargenai
KARPĖTAS 9x12 

VERTĖS $24.00 DABAR UŽ 
Ji'■■ ’$12.95

ROOSEVELT 
FURNlTOfiES 

2310 West 
Roosevelt Road

Ttl. Sėeley 8760

V

it    n, )ii‘.var.it;  mrri.i,, TT«y

, Pironė Boulevard 7042I)r. C. Ž*VezeI’is
Dentistaš 

4645 S6. Ashland Avė.
. arti m Street ‘ .

- •    - ■ ■ ■* •   * ■ ..... f > • — -.i r _ gut.

M SfrikĄ 
Gydytojas ir Chirurgas 
pOeae 46(5. SO. ASHLAND, AVS. Ofi.6 4<:Nao 2 iki 4 ir nuo «itti 

rak, NeBendi nagai nutartam. 
a.Ta,«.'g>

Dr, T. Dundulis
*wSS aBar

los pųo Y-ME ir n1*0 
Nedi•lioj pagal sutarti

•...* ■ -----------------

KL Jurgelionis
ADVOKATAS , 

Veda bylas visuo.se teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halstęd St. TeL Yardš 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Rezidencija 
1407 Lowe Av«. Tel. Tardo 2510

MOTEĖIM& FULL FASHION
kojinės . Kn^

ir augščiau. wWU
MOTERIMS Plaunainos AC)q 

DRESĖS
MERGAITĖMS R£|f*

Moterims ir Merginoms mąųdy> 
iriuisi vilnoniai siūtai $ 4

VY.RAMS POLO SHIRTS
-ir • ’ > 69c

VYRAMS išeiginiai Marškiniai
S9c

Visi esate kviečiami atsilankyti į.musų krautuvę ir persi- 
ctKfv fikrjntl niuStj kairiomis^ o mes užtikriname teisingą pa- 
fįfff tarp^vipife.

J Joseph’š Dry GoodsStore
JOSEPH PiKELĮS, S^viūinkūs.

3344 S^Halsted Street

ii‘ 
augščiaū

«; tilęrjnfi i#ušU'; Kaind’misrf o mes užtikriname teisingą pa-

4 r r, ,• ; j ;t •- • t i, < . ■ ——  — ■ ■

Laidotuvių
Nariai Chicagos, ! Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
• Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

77

42-44 Ęastę 1081h Št; Tek Pullman 1Ž70 arbri Ganai 2515
t »■ 'HMWM r •*“' 1 • M r«!*ll»l»l .«««« MM <Mm h

J. LIULI
4092! AfcliėT Avenue .

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanicą Avenue . Phčfate Yafds 1188

- . RAZMAS.
8307 Lituanica Avenue

AtŠKIri '
Phone Boulevard 4139

A. PE
1410 South 49th ČourĮt.... Ė

* - -• — ... J. -

TKUS
Jicero Phone Cicero 2109

.. . , J. F. RADŽIUS
668 West;18tn Street ...... PhOne Grinai 6174

S M ŠI718 TOėst' iStli.Stet' * .
’ • • • ■ ’ •* •

?UDAg ... ... .
PŠohė Morifoė 3877

:■ L J. 2OLP ,
1646 West 46th Street Phoneš BoūteVrifd 52Ūd-3418\

■ VERSKIS'
10iM. Š; .Micliigan. A ve.

nišUNW . '
Tel. Pullman 5703..Į

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitagu Aventie Phones Yards 1741-174^
Brightęn .Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, , LaL 0727

LACHA1TO
2314 West 23rd Place Phor

Ž! it ŠUNUri
ie4' Čanaj 6927

į AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTf
| tetTP A *WW W -A'aA/ Mto AYaIMs 1741 1712

J. F. EUDEIKIS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Rcjad (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo .9 ikf .5 

Vakarais: Panedllio, Setėdos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

TeleftrtiSs' Carial 1175.
Namai: 6459 S. Rockueil Street 

, , .. TęlCfOTMta Repūblic 9600.

advokatas
111 W. Washirtgtort St

, ■ * i' >• I t .r • ' •

Room 737
Va# ii vakare.

Ofiso Tel. Central 4490
Gyv. vieta:’ 6733 Črandon Avė. 
namų Tel.: — Hyde" Park 3395

į Prospect 1012State , 4696 ■ j Prospect 1012 
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Weštem Avė., ,

Valdndėš: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 V. vak, Subatoj nuo 12 iki 

6:00 " vakare.
188 vfo Randolbit St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
v iki 3:0p’■ pi) piet._ „

i iiiifi »iįį nMI'iniHnii b., ŠIH lili!

Telefonas Virinta 00W
Ofiso Valandos tųto , 2-~4 ir ntto• . 

6—8 v, vak. Nedžlioj pagal gutartį 
„i i ■ - i ■ v,v u

Kiti LlėtUViKf Daltithd. - *
Tėl. BoUlėVard 5914 Dietia’ U Kati 
Ofisų valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo M) Ari, 12 mm

’Tlr* Sr Na&elfe

čjricAčįr. ilL

Dr. A. J. Mrittikaš
PHYSICUft-S ORGĖČN 

Office 4070 Archer 
Tel. Virginia llię4 

Valandos: 1—3; 7—8:30' p. p. 
Office & reėidence 2519 W. 43rd St,

Kasdien# išskyrus seredaš.
Sfekiiiadieūi Šrisitafus.

111 1 1 j* ■' ■w|y 1 111 ....

KITATAUČIAI

W

Ootomėtrtėally6 A^riJ8 SpedkttttU'
Palengvins akiu Įtempimų, kttffie 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aųtėtnimd’, nervuotu- 
mot. skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystė ir toliregystė. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ėįfzanitriavimąė darioitaas su 
elektra, pėfodaričia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokytos vaikus., Kreivė# .akys ati- 
taišortidš. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 itf 12.
DiifKcįl,' tftaiŪMkhft iirt iitttįto- 
.r mos be akinių, Kairios pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland AV,
Phene Boulevard 7589...  _ „______________ * i-/

DE. G. SERNER
„LIETUVIS . \

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Krėivaš Akis 
įtoteo.

kampas Halsted S|į»i u 
valandos tiuo 10—4. nuo 6 iki

riietuė kaipo patyręs’ gVdftojas chi- 
rurgas h akūšėfiš. »• • ■

Gydo staigias ir chroniškas M BgąM 
vyrų, moterų ir vfiflcų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir krioktai' 
elektros prietaisus.

Ofisas ir lAboraiorijsu, .
1034 W. 18th St.. nėteR Mėr&ri 84 

Valandos nuo ;K)—12 pietų ir 
huo 6 iki 7:30 tai. vakarė.’ 

TėL Carial 3110

Dr. Charles Šėgal
6VISAS

4729 Sfa. A^land
GHlŽAGOHIAk

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8.<80 vii

8
Nedčliomisiūū) 10 iki1Z fal. dieną.

Fhonė MlDtVAY 2^9.
.. '"j 11111 .............. .................. ...... ...... ... ... ....*......... .

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice KaKn 
4631 ŠblTB& ASHLAND AVK, o. ? Ofiso falandriff

Ofiso Vėl DorciSfeteri 5134 
Re*. TeL Diesel 9191

Dr. AARoth
Rasas Gtdytojda tf 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų if vl«< 
chroniškų lirfų., 

‘ Ofisas 6859 Stotief Ulini Avė.

diMMk

ii%25e2%2580%2598.var.it
visuo.se


landą užsistatyti savo radio an

onthisneiv

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
$ 1.00

Viso surinkta

Pamatykite šias NAUJAS SKALBYKLAS

ir PROSINIMO MAŠINAS pas

Nušovė brokerį

GARSINKITE “NAUJIENOSE

PETER^PEN
Anton Spetyla

GERB. .Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi

jvuuev 
milsv, 
KINO 
OF

$1.00
1.00
1.00
1.00

NATHAN
KANTER

Viskas dėl Namų už Žemas Kainas 
3347-49 SO. KALSTEI) STREET

60 MAK/E
KIKJG

Kasdien skaitydami 
‘‘NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų. *

Visi geria jr mėgsta AMBROSIA 
ALŲ lies jie žino, kad tas ąįus yra 
padarytas i$ geriausios rųšies pro
duktų* * a.

PEOPLES RAKANDŲ KRAU 
TUVĖS DUOS ŠAUNIAUSI 

RADIO PROGRAMĄ

Tarp Grane technikinės mo
kyklos baigušių kursą šios pa
vardės atrodo lietuviškos;

William. E. Arbanaš 
Arthur Belsky 
Roy H. Kalias 
George N. Karaleš 
Edivard J. Kelias 
Anthony Koulęs 
Albert C. Lukosaitis 
Robert J. Matas 
A. T. Paradis 
Charles Sarockas Jr, 
Sarti Kaminski Jr. 
John V. Stonis 
George A. Urba

Lietuvių Lai-
Kultūros

Sekančios pavardės baigusių 
kursą M’Kinley aukštojoj mo
kykloj atrodo lietuviškos:

Jetnnie Generis . 
Elizabeth. Kazas 
Margaret M. Merki 
Stephen Reperis 
Mary Shulties

Edwin Bąyor, l 
j Charles P. Birgelis 
. Joseph A. Charaska 

Helen B. Erotas 
Albert Grebliunas 
Aldona - Gura 
Anne Jucius ;
Hattie E., Lesciauskas 
Sophie Anna Mataitis 
Helen Ann Meldzius 
Felix Murauskas 
John Navickas 
Virginia Paukštis 
Bruno R. Petraitis - 
Anne Rėčkas 
Sophie M. Shimkus 
Anton R. Spetyla 
James Toolis 
Anthony Vepstas 
Adeline J. Vesecky 
Stella Yvanauskas

Jonikaitis .....
Ščinkas .........
M. Pečiukaitis 
Brizgis

MĄj J-4AM MA!
TuUfcr'S AGOOD 

NIOAJ ęeAO 
mctme ome 
M3OLJT TAE.

The Washer That 
Combines Hand 
Gentleness With 
Machine Speed
Dainty lingerie or dii 
overalls—a.few undei 
a full
“Gentie Hand” washing action 
ųuickly and safely restores them

išrinktas 
Stanley Gurskis

sse MEGS
POJNJC&SS L-t

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI
WCFL 970 k. nedėlioms 7 vai. vakaro.
WAAF 920 k. kiekvienų dienų 7 vai. vakaro
WHFC 1420 k. ketvergais nuo 8 vai. vakaro.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

Manley aukštoji 
mokykla

Politikierius turės 
Užmokėti taksų 

$500,000

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. WMtera 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju' prie 
gimdymo n am no 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterimi ir mer
ginoms patari 
mai dovanai.

Antoinette Buneckis 
Isadore Breitowich 
Adolph P. Civinska^ 
Sigmund C. Cybulski 
Aurella P. Edutis 
Zelda Gųrewich 
Anne Kazanowjtz . • 
Ursula Kalas 
Edythę Kuchinsky 
Ltord LewandowSki 
Ida A, Litvin 
Frances V. Lukas \ 
Anne R. Milašius . 
MiĮton Minkus r . 
Heleri F. Petraitis 
Florence B. Pokras 
Y* E. Sutkovsky 
V. G.. Unikauskas .

Tarybos 
dėl tak- 
sumokė- 
1931 ir

Aukos surinktos Dr 
J. Šliupo prakalbų 

laiku

LETZS OIX/B TMCM 
A GJlOJEŽ ONTUE

> pjpObJD/

Lietuviai baigę auk 
štosios mokyklos 

kursą

PHOHE FOR FREE HOME TRIAL

“Peoples” krautuvės rengia*? 
si prie paminėjimo savo 20- 
ties metų sukaktuvių nuo įsi
kūrimo šios lietuvių seniausios

krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

GERKIT TIK GERĄ

$22.00
Aukavo vakarienei: M. Slen- 

caųskienė 1 kvortų vyno; S. 
Vitkus 2 galionus vyno; Alicė 
Maziliauskienė • 5 kvortas kopū
stų; J* Prųšinskienė daržoves.

Visięms, kurie aukavo kapi
nėms, taipgi tiems, kurie ■ au
kavo; vakarienei, ir visiems, ku
rie prisidėjo prie parengimo, o 
taipgi dirbo kaip patarnauto
jai, varde Lietuvių Laisvama
nių kuopos tariu širdingų ačiū.

Gal kai kurie aukautojų var
dai nebus teisingai paduoti, ba 
teko skubiai užrašinėti, tai pra
šau atleisti; arba, jei bus rei
kalas, tai. vėliau pataisysim.

— Antanas Jocius, 
kuopos raštininkas.

žemiau paduota pavardės 
mokinių, baigusių šiemet Har- 
per aukštosios mokyklos kur
sų, kurios atrodo lietuviškos. 
Kadangi vieni mokinių baigė 
kursų žiemos metu, vasario mė
nesį, o kiti baigė jį birželio 
mėnesį, tai pirmiau paminėta 
baigusieji vasario mėnesy, o 
paskiau baigusieji birželio mė
nesy.

štai pavardės baigusių vasa
rio mėnesį:

. Walter Barz h - x. ?
SyĮvester Beiner ___'
Albert Budris 
Ceasar Chap 
John Kobilunas 
Stephanie Lankauskas 
Bemice Bucas 
Ale Petrosus 
Daumont Yuska 
Bernice Petrausk

žemiau paduota . pavardės 
baigusių kursų ■ birželio mene-

BUY N0W 
Only

S 1.00
Down 

PER 
WEEK

Ir šioj klasėj buvo nemažai 
pasižymėjusių lietuvių. Pavyz
džiui, vyriausias redaktorius 
albomo “Shield” buvo Anton 
Spetyla. Komitetuose užtinka
me šias pavardes: Anne Ju
cius, Anton Spetyla, Sophie 
Afataitis, Aldona Gura, Ann 
Rėčkas, Bruno Petraitis, Vir
ginia Paukštis ir kt.

Joseph Bolton, 39 metų ap- 
draudos brokeris, tapo nušau
tas jo ofise trobesy 166 West 
Jackson boulevard. Jo pati pa
imta kvdiiinui.

šie lietiniai ir lietūvaitėš U 
siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Samuel Yuken 31 m, ir Mi- 
lina Kasavich.

Mehvin Witz 34 m
Galsky 22 m.

David Yaras 23 m. ir Estelle 
Pozuček 20 m.

'Joseph Prusinski 25
Elsie Ertman 25 m.

Joseph Hermano 22 
Katherine Yuras 22 m.

Julius Koveikis 22 m. :
nice Antonitis 23 m.

Michael Yaskowitz 20
Lillian Mitkus 20 m.

James Kotrba 24 m. ir Anna 
Žvirblis 24 m.

Loįris Simmons 21 m. ir Sc- 
phie Lewandowski 19 m

John Wilk 22 m. ir Bernice 
Benkus 22 m;

Joseph Dambrauskas 24 m. 
ir Alice Asteles 19 m.

t’rahešama, kad Jungtinių 
Valstijų valdžios pajamų de
partamentas ir Robert Dun- 
hahi, Chicagos Parkų 
pirmininkas, susitaikė 
sų. Dubliam turėsiąs 
ti $500,000 taksų už 
už 193^ metus.

Viso, $14.88
•Smulkių surinkta .... $7.12

Tarp Manley aukštosios mo 
kykloš mokinių baigusių kur
sų šios pagardės atrodo lietu
viškos;

Sam Chernavski
Genevieve D. Norkus 
Peter Novetsky
Jack Otchis

, greasy 
ings or 

loaded tub — Tnor’s 
ashing action

to their original spotlessness, 
without a trace of “wash wear”.
Read These Famous Thor Features
• Capacity—7 pounds of dry dothes
• Thor’s exclusive “Gentie Hand’< 

washing action
• Thor’s Standard Free Rolling 

Wringer
• Porcelain enąmel tub, inside and 

out
• ĮI.P. motor, self lubricating
• Adjustable legs
• Locking casters

Thor’s long Jife mechanism
• Convenient Controls

Joniškiečių Kliubo 
reikalai /

ALŲ

ir didžiausios korporacijos Ame
rikoj ė. 21-ma d. birželio įvyk
sta Peoples Bendrovės švente 
Birutės Darže, į kuria suva
žiuos visi šios korporacijos re- 

Praėjusį penktadienį laikyta^ inčjai, draugai, prieteliai. šių 
me susirinkime p. Yuškoš sa- visų iškilmių užprašymai bei 
lėj ir joniškiečiai išrinko vienų progranio projektas bus pa- 
delegato važiuoti j šaukiamą tiektas radio bangomis Šiandie 
Amerikos lietuvių koiigi-ėšį,17-tą valandų vakare iš stoties 
turis įvyks Clevelande ir pra ( 
sidės ateinantį šeštadienį, bir- pildyrhe 
želio 20 d

Kliubo 
yra

W.G.E.S/, 1360 kilocyclos. Iš'- 
programo dalyvauja 

žymiausi dainininkai, muzikai,
> '• i

delegatas kalbėtojai, kuriuos privalėtina 
veiklus kiekvienam girdėti.. Todėl ne- 

Brighton Parko organizacijose pamirškite šį vakarų 7-tų va 
jaunuolis. ■ landą užsistatyti .savo radio ani

Išrinktas taipgi komitetas minėtos stoties. . 
rudeniniam piknikui surengti.

Komisija išdavė raportų iš 
pavasarinio pikniko išvažiavi
mo. Parehgim^š davė pelno.

Į kliubų įstojo Kl. Strakšas 
ir p-nia Povilaitienė.

Narių į susirinkimų atsilan
kė mažai, riorš. bu’vo visiėmš 
pasiųstos atvirutės. Buvo kar
štų diskusijų. Reikėtų daugiau 
draugiškumo Joniškiečių Kliu 
bui. ■— Narys.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL UQUUR CO. 
4707 South Halated Street 

; Visi Telefonai YARDS 0801 .
VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

v pe-T-EG?
ėve.cz>/-

.1' VE ' BEESU LOOK-i 
IMG “TO ~TMrS

F=OQ DASVS,/

ROŠELAND 
svamariių , Etinės 
Draugijos Roselandd kuopa bu
vo surengusi daktarui Joriui 
šliupui prakalbas penktadienį, 
birželio 12 d. Laike prakalbų 
parinkta aukų. Rinkėjai Mrs. 
E. Dambrauskienė ir A. Jocius 
(užrašinėtojas) surinko $12.95; 
Mrs. Vitkienė ir S. Dilius (už- 
raš.) surinko $9.05. ‘Visi su
rinkta $22.00. Laike vakarie
nes kuopos raštininkas A. Jo
cius pinigus įteikė daktarui 
šliupui prašydamas, kad šios 
aukos butų sunaudotos lais
voms kapinėms Lietuvoj.

Aukavo šie asmenys:

T. J. Kučinskas ... 
J. Mučinskas .........
V. Rekašius ..........
M. Kirkas ......... .
A. Žalis ..................
L. Rimkus ..............
N. Valentas ..........
A. Kūlikątfskis (ar

panašiai) ........
M. Kaupas .............
J. Kairis ......... .
P. Jokučionis .........
A. Paulauskas ___
D. žileckus ........ .
Andrėjunas ............
Prušinskas ......... .
J. Gribas ..........
Užunaris ................
Džekus ........ ..i.........
Pinekas ............. .
J. Vandel ..............
L. Nurkutis ...........
Tilvikas ......... .... .
Deltavas (ar panašiai) 
A. Valienė ...............
M. Norvaišas ...........
J. Valis .... ..............
J. Gibas ........... /......

Jos. F. Budrik, Ine
3417 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

ARE 
TUOSE 

JBSTBRS’ 
COOKINO

^^‘GENTLE 
HAND” 

WA5H[R

Tarpe Tuley aukštosios mo
kyklos mokinių baigusių ku’rsų 
šios pavardės atrodo lietuviš
kos.

Geriausi Degtine... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU; METU SENUMO. .

HURRY! HURRY!
SAVE

.įuimilimj

Urmo (Wholesale) kainomis pri- ■ 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
suomei kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patap- 
nąvimų. , ‘

3225 So. Lituanica Avenue § l. m. norkus
Biznio telefonas BOULEVARD 7179 =

............................................................................................   i,' - ■

• i '■ . . '7 -'i/ ■'1 " z','-1 . • J, . £ •*'* »'..** » 1. .A
‘1i ■ ■!

. ■ ------- *—1L.7 ...i. ' .i'.i f.- V.J t•. f ■■ '.r ...■ 1

i . . ’ . . • ' ! A. ’



darbo tarnyba, nes,

Formuojasi ĄfraPalestinoje, bet

Jeruzalės
vargšai

šis pastara

simpatiją

JUOKAI

ir jis tave pabučia

cientŲi

bet tiktai

Pięvuliay

Ibn

trise! 
ąąąlele

ar ;s
O aš

atperka nuo 
mokėdami už

įrėžti 
Majai

Komitetas likviduoja Darbininkų 
atskirą organizaciją

“Kas 
peiškia

Brangiau 
Jurgis”.

skaL 
reikalavo, 

ateityje

DAKBO PRIEVOLĖS 
klausimu

krinta puolikai arabai

$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.09 per year in Ghieago 
3c per copy.

FAŠISTAI ĘEIKALAUJĄ 
“PRIVALOMOS PARBO 

TARNYBOS”

Jisai žino, kurioje rię 
ir tokių <fbaį

Laįkraščiai
kad prįę Pąlestįnos

sustabdo 
.. idant ištikimai ir at- 
ne kaipo frakcija... So-

kurio 
suorganizuoti savo 

spipgikų

visas 
nuo 

"Mufti”,

išmokėti bQIW
Visoje šąlyje buę išmokėta daugiau

dus, Į-ąmius žmones, 
užsimokėjo už 
ir kuria arabai

To? sutartys, tikrai sakant, 
nppav nukreiptos prieš nieką, 
bet jos ženklina svarbų pan- 
arahų sąjūdžio momentą.

Nepęrseniai dar “šiitų” sek
tos . (kuri pripažįsta kalifais

kad mesk
ir caro

UUli<wi kitų žmonių. Tokia milžiniška sumą 
ąrtą, atneš naudog visokioj ru

onis.

— antisemitizmo sim 
Mussolini sveikina na 

partijos

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Rggępt Sund#y by 
|>e Lithuaąjap Puh. Uo., Jąą

1739 South Halated Street 
Telephone CANal 8500

Trockio šalmiukai Amerikoje buvo susiorganizavę 
j “Darbininkų PaytŲą” (Wurkers’ Pąrty) ir per keletą 
metų agitavę už įteigimą "Ketvirto Intęrnaęionalo,\ 
kuris turėjo būti tikrai leniniškas ir komunistiškesnįą,

šių laikų jaunavedžių laimė

— Branguąąį, ųorėčiąu pra 
sitarti tau vieną paslaptį... ne 
trukus busimą jąų.

— Brangiausioji.
ar iš tikrųjų?

— Taip. Mano mamytė k.- 
tik išsiskyrė su tėtušiu ir at 
važiuos pas mus gyventi!

„Vakar federalinė valdžia pyadėj 
karo veteranams.
kaip du Mliauai dolerių. Viename tik Chieagoą federa
linio rezervų distrikte bonus gaus apię 500,000 buvusių 
kareiviu, O auma> kuri buš jiems išdalinta, ąięks netoli 
?50 miJmnu duJeHų.

Šis aukso lietus suteiks džiaugsmo ne, tik asmenims 
ir jų Šeirnpms, kurie gaus bonus. Jo gaivinančią jtaką 
pajus 
pinigų, paleista j ą 
sies bizniams ir prėfesij

Bet kada nors? žinęma, atęis laikas tuos bęnys iš 
pirkti, Nes jie yra valdžios paskola, Valdžios skolas at« 
moka žmonės* mokėdami mokesčius,

karą prieš “okupantu žydą” 
agituoja žemdirbius ir kfajok 
liūs ne tik f \ * 
Egipte, Sirijoje, Maroke, Ira 
ko Y^lstyJjej

Tad matome, kad toje ipa- 
žąi žinomoj pasakų šaly vyk
sta gana inteųsyvus politinis 
gyvenimas* Formuojasi Ara
bijos Imperiją!

Anglijos padėtis
Aųglų pądėtis Palestinoje 

kebli, jų kareiviai turi ginti 
ir giną ž 
kurie pilnai 
pirktają žemę 
nori iš jų jėga ątįmti.

Iš kitos šalies, anglų aukš
tasis komisaras žino, kad Pa- 
ĮestiPP 4r»l» Pprty obMsiftins 
pritaria ir juos duosniai re
mia milijonai mahometonų* 
Represijų politika galėtų sun
kiai atsiliepti Aigįpte ir In
dijoje.

Arabų generalinis streikas 
tęsiasi; nutartą nemokėti an
glams mokesčių; anglai pųta- 
rė jų tuo tarpu nereikalauti, 
kad dar labjau nesukiršintų 
ąrąbų. Ęrįųta žydaį Jeruzalės, 
Haifos, Tel-Avivo, Jafos gat
vėse 
Gatvėse patriiliųoją kareiviai 
Maištininkai su i’ 
sveikina pravažiuojantį vokie
čių atstovybės automobilį, si 
svastika 
boliu... ' 
cionalistų partijos pergale 
Egipte; jo užgaidos Artimuo
se Rytuose didėja...

Kas bus 
maišaty?

, ■ sepo- 
gvardijos” šalininkų, galėjo laimėki daugumą baisą 

kąiriągparniąms” at- 
kųrie socialistų organizacijai 

bet prieš balsavimus

skpi sumanė 
savo buvusiu priešu ir pąsį- 
rą$ė pu jpo taikos sutąrtį Tai- 
fe, 1934 metais.

Ppie$ keletu savaičių ta su
tartis buvo pakartota tarp Įrą? 

’ko įr Nędždo karaliją. Ją pa- 
’tvirtino Persija Įr Ąfgąpįsta- 
ųąs. Ji buvo papildytą tąjn 
tikromis sutartimis sp Tųrki-

The New
d. trockįpinkai jdęjo tokį praneši?*

“Kai pasinaįkįnę žmogaus 
žmogumi jšnaudojimąs, tuo
met pąsinąikinoir teisė nie
ko nedirbti, bet gerai gyven
ti. Tuomet įsigalėjo kita tek 
sė: Ęas nedirba, tas nevąi?

Patyrusią draugo patarimas

Be reikalo, Jonai, davė 
^ędę apdžius 
Onytei

Kodėl?
Jei išsiskirs! kada su ja 

tai nebeturėsi kur dėti Įr žie
do. Verčiau būtum davęs įrėž
ti : “Savo pirmajai 
tėtei meilei

“Naujienose” jau buvo nuro
dyta; ka<Į toje Ęusijos bolševi? 
kų skelbiamoje taisyklėje “Kas 
nedirba, tas nevalgo” nėra nie
ko socialistiško. Ji arba išreiš
kia smulkių amatininkų ir ūki
ninkų filosofiją, arba yra mpk? 
s]as 'valdovų; kurie į darbo žmo
nes žiuri, kaip į haudžiąunių?

troęjdstų buvo jau seniai padarytas 
nuo visuomenės slepiamas.

Pabąr aišku, had ‘‘ęepoji gvardija” sakė tiesą, kuo
met ji kaltino Thomasą, kad jiąai New Yorke "užkaria- 
vo” socialistų organizaciją su komunistų pagelba •— be
je, ne su reguliarių komunistų pagelba, bet su pagelba 
jų trockinės atskalos.

Yla išlindę iš maišo, Dabar bus suprantama, kodėl 
Thomąs užsispyrę suspenduoti Sęęįąlistų pąrtijps arga- 
nizacjją New Yępke, kuomet jį atsisakė išilęisti narius, 
kurie rašosi į socialistų organizaciją, bet neatsižada sa
vo komunistinių idėjų: Thomas norėjo, kad ir čia dar 
taip, įšmugęliuoti į partiją trockininkus.

Dabar tąip pat suprantamą, kokiu budu Thomaso 
“kąiriaspąrniai”, kurių buvo tris ar keturis kartus ma? 
žiau New Yorko socįaliętų orgąnizącijęje, negu 
SiOS L 
viešuose viršininkų, rinkimuose 
ėjo į talką tręckinįnkai, 
nęprįkląusė ir duoklių nemokėjo 
užsiregistravo, kaipo ^socialistai

Tokiu būdų Thomas laimėjo pergalę. Trys tųkt^ąn- 
ęiai orgąnizųotų soęiąlistų Nę^ Yorkę buvo išmesti iš 
pąrtijos, o jų vieton dabar j ją stoja troekiųinkai,

Clevelando konvencijoje Thomas apie šitą "skymą” 
nieko nepasakė. Kažin, kaip dabar jausis Dan Hoan, ku
ris Thomaęo politiką taip karštai konvencijoje rėmė?

Ar “Laisvė” sąkys, kąd Ru
sijoje jau nebęęa šitų išnąudo-, 
jimo rųšių? Visi žino, kad Be
sijos ūkininkai atiduoda 'valą-, 
tyhei sąvQ produktus už pusdy
kę ir kartąją tų' produktų i$ jų 
tiek pąįmąmac kad 41^8 pri
trūkstą duopos per žiemą iš
misti. O antra, ar ne faktas, 
kad visi valdžios tarnautojai 
Rusijoje gyyepa nepalyginamai 
geriau, negu paprasti piliečiai.

Ta taisykle, M Uždir
ba, tas nąyąiįą”) šitų ižntodtH 
jimo formų nepanaikina.

Antra yertų^ 
ta visuotiną darbo prievolę, tai 
kyla klausimas, W 
kokj darbą W
dirbti. Sakysimą,- žmogus rašo 
knygą, kompnnuoja muziką, 
ro mokslinius tyrinėjimui — 
ar šitas ją darbas buą atlygin
tas? Jeigu valdžia kiekviananĮ 
sakys, kų jmį turi di$M tąi 
ji gali poetų pristatyti W" 
i|ų kasimo 
bandyt paverti netikusiu ar
mijos vadu arba dar prastesniu 
choro dirigentų.

Valdžia šitų klausimų negali 
tinkamai išspręsti, nors ji su
sidėtų ir iš pačių Saliamonų. 
Juos gali išspręsti tiktai laisva 
visuomene. Bet apie visuome
nės laisvę, apie žmogaus pąliuo- 
savįmų nuo valdžios globos Ru
sijoje dųr nieko negirdėt,

Mušte.
gęt dabar šita komunistu sekta nutarė savo pąrti 

jų likviduoti ir susidėti sų Normąpo Thomaso vada 
vąujama Socialistų Partija. Savo organe 
Matant” birželio 6

visų jmųsuliųępų (ir 
pinigais — 

Arai} Party” —

^Kas nedirba, tai neval
go’ šųkiš rodo tai, kąd So
vietų Sąjungoj panaikintas 
žmogaus žmogum išnaudoji
mas. Ten perą kapitalistų, 
turingų fabrikus, bankus, 
kasyklas? aliejaus šaltinius, 
geležinkelius bei kitas dar
bo įmones ir samdančių dar
bininkus; nėra dvarų, nėra 
ir didelių farmą, žemes ūkių, 
priklausančių Įudividualąms, 
nedirbantiems, bęt gerai vai* 
gantiems, lengvai gyvenan
tiems (kaip buržuazinėse ŠA- 
lyse). Žeme priklauso tiems, 
kurie dirba; fabrikai ir vi
sos pramonės priklauso val
stybei, kurią sudaro tie, ku
rie dirba. Visa vaizba arba 
’verąlas, daiktų paskaidymas 
(sankrovos, pristatymas daikr 
tų) prjklauso kooperatyvams? 
miestų k<WPnoW (Sovie
tams) bei kf, jstaigbms. Nei 
jokie, individualas daiktų pa- 
skąidyipo pelnais nepąsinau- 
d£s: kokis pelnas gaunamas, 
jis eipą visų dirbančiųjų nau-

žipioję Mmbius 
r1 a n r, n i 11 W r« “Ke- 

Kaymeth” foncĮus, pales
tiniečiai žydai 
ąrabų žemes, 
jas ąštuonetą-dešimts kartų 
brangiau, negu jos iš tikrųjų 
vertps.

Pelno suvilioti, musulmonai 
parduoda, įsikiša pinigus į kL 
šenę... ir po kęlių mėnesių juos 
praleidžia.

Kuomet jiems nebelieka nė 
skatiko? jię bėga į Jeruzalę 
skųstis pas muftį ir stoja į 
pan-arabiškos pąr|įjoą eiles. 
Jie vieno te|rokšta^ atgauti per 
prievartą tai, ką jie niekę ne
verčiami pardavė.

Žydai Palestinoje §ukuęė sa
vo tautinį Židinį.

“Nėra čia kitos tautos, at
sako jiems arabai, o tik mes, 
laikipai globojami anglų val
džios.. Mes sutinkame palikti 
žydus ramybėje 
kaip grubų valstybės piliečius, 
lygiomis teisėmis ir pareigo
mis su mumis, bet nesudaran
čius valstybės valstybėje”.
5 Taigi neramumų priežastys 
— ekonominės, patriotinės.

Palestinos ateitis
Dabąr mes kryžkelėje 

Sepdus pąsirašė keletą sutar

mąs, “Laisvė” mano, kad žrno- 
gųš žmogų galį išnaudoti įtik
tai kaipo indiviauuma^ (atskir 
ras asmuo). Bet yra da ir to
kių, ir kartais daug aršesmų, 
išnaudojimo būdų. Sakysime, 
daugelyje šalių katalikų bažny
čia buvo susikrdvusi milžiniš
kus turtus, išnaudodama žmo
nes. Tų žmonių darbo vaisiai 
tekdavo ne atskiriems kuni
gams arba vyskupams, bet 'vie
nuolynams, diecezijoms, klebo
nijoms — žodžiu, organizaci
joms*

Antra, žmones gali išnaudoki 
ir pereląĮ išnaudoja valdžios, 
t. y. vąlstybinė biurokratiją, 
imant aukštus mokesčius iš 
liaudies ir apkraujant ją viso
kiomis sunkenybėmis.

Pagalios, »vienas viSĮuomemęS 
sluoksnis gali išnaudoti kitą 
visuomenės sluoksnį. Taip, Ąt 
merikoje fabrikantai išnaudoju 
fermerius, brąngiai parcluodą- 
mi pramonės gaminius ir pigiai 
pirkdami žemės- ukįo produk-

Pramonės darbininkai kovoja 
ne už tai, kad butų įvesta vi
suotiną darbo prievolė, bet ųž 
tąi, kad darbipįnkąms butų sųt 
trumpintos darbo valandos, 
idant jie turėtų laiko pasilsėti 
ir gyventi. Dąrbininkai reika- 
ląują, knl <jiems už
tikrintų galimumą gyventi net 
ir tada? kają ils <le| pramonės 
krizių, dėl aenutvės arbą ligos 
negalį dirbtu

Bet komunistai mnnę? kad 
įgyvendinimas taisyklės 
nędįrbą, tas neyąlgo’’ 
aukščiausią visuomenės ąistę-

— išimant tą miglotos atei
ties “komunizmo stadiją”, ka
da visi žmonės bus aprūpinti 
vjsu kuo, ko tik jų sieios geis, 
o dirbs jie įtiek? kiek sugebąs. 
Jąu dabartinėje ąovietų Rusijo
je ta taisyklė esanti įvykintą, 
ir tepąi darbininkų išnaudojį- 
piąs išnykęs. MLaisvė”, pav.

bo prievolės įvedimą agituoja 
fašistai? J|ę to reikalauja, Žino
ma, ne dėlto, kad jie norėtų 
socializmo, ’foęt kaip tik prie
šingai. Jie nor|, kad darbinin
kai butų- pastatyti po valdžios 
komanda, kaip kareiviai.

Gal bent sitaą fąktaa paska
tins musų komunistus pagal, 
voti, kur veda tą bolševizmo 
“teisė”, kąd “kąą nevalgę, tas 
nedirba”? '' " ' \

Draugės nesusikalbėjo

— Tik ir pamėgdžioja tos 
beždžionės! žinai, sekmadienį 
zoologijos* sode Petras viešai 
pabučiavo., Tai, žinai, ir oran? 
gutangas tuojau pat padarė tą

,Tąs platus sąjūdi? negalė
jo būti nežinomas britų “high 
commissięųeĮriųi’* Palestinoje, 
kuris jau sena; žino ir jo va
dus. Jie yra trys ir jų įtaka 
labai didelė: Ei Khury, gene
ralinis Pąlestine Arab BarĮy 
sekretorius, labai energingas 
žmogus, buvęs Cincinnati unįr 
versiteto studentas 
tikslas 
partijoje fašistinį 
būrius, Europos fašistu pąvyz 
džiu. Nors formališkai jis ne 
priklausomas, EI Khury 
direktyvas gauna tačiau 
didžiojo 
musulmonų tikybinio viršinin 
ko Palestinoje, 
sis aklai klauso įsakymų žmo
gaus, kuris yra lygiai galin
gas, kaip ir nematomas: Hed- 
žaso karaliaus Ibn Seudo.

Pretekstas riaušėms
Ant vįęškęho į Tų| Ęęrimą 

buvo raitąs pųžųdytąs Izrael 
Hazan. Ąrąbų fašįstąms to už
teko. Tų jų vądP mirtis juke
lė ugnies greĮtųipų nępąpra- 
stą neapykaptą prieš žyclus, 
neva nužuęĮypię kaltininkus. 
Oficiališki raportai sako, kad 
antisemitai patys nužudę sa
vo žmogų, kąd išnaųdętų jo 
riiirtį agitacijai. Nenpostabu.

Kiti tvirtiną tačiau fcąd pan- 
arabiško sąjūdžio vadnm? žios 
riaušės kilusios dąr. PPF ank
sti. Jų vąląndą 4ar i;ę?anti 
atėjusi.

Kovą dėl žemės
"Žydai mums atima žemę, 

kurią mes paveldėjom iš pro- 
tėvių,,i skelbia musul|npnąi.

Tiesa yra visai kitokia. Tu
rėdami savo f 
pasaulinės žydų Sąjungos / ne- 
ren Kaymeth” fondus, pales-

Entered as Second .Qass Matter 
gardi 7th 1914 at the Post Offica 

Chicago, III. under the act of

“Eltą” paduoda žinią apie 
Olandijos “tautiniu soęiąlįstų” 
(nacių) kongresą, įvykusį Api- 
sterdąme, dalyvaujant 4,000 as
menų. I .* r

Oląndijos nacių vadas Mu- 
ssertas tame kongrese atakavę 
visas’partijas, kaipo palankias 
komunizmui (!).iBe.to, jisai iš?

“Nacionalis
Partiją, kaipo
savo laikraščių spausdinimą 
sidavusiai darbuotumemės... 
cialisįų Pąrtįjosi ąyęįnimuį.
Gal būt, kas nors pamanys, kad čia eina kalba ne 

apie tą Socialistų partiją, kurios priešakyje stovi Tho
mas, Hoan ir kiti garsenybės, o apie kokią noęs kitą 
organizaciją? Bet visas abejones išsklaido Thomaso or
ganas “Gali”, kurią dab&F yra afieialią Sęęiąlįstą parti
jos ląikraštįę New ¥apko; Jame paskelbtą "Parbininkų 
Partųos” (Węr}<er^ Party) masinis mitingas, biržęlię 
Ig d., kuriame t*wkininku lyderiai J. P. Cannon ir A. 
Jį Mušte turėję diskųsuoti klapsimą ““ 
nąe į Socialistų partiją?” Tame skelbime sakomą;

"Dariuiloky Partiją nutarę Jikvidįętis, kaipo 
atskira orgąnizącija, ir atsišaukti į visus savo na
rius ir simpątizatorius, raginant juos stoti į Socia
listą Partijos eilps.”
Tokiu hudų - jokięą ębėjonės daugiąu nębčrą, kad 

trockiniai komunistai nutarė ąųąilieti su Thęmąęo vadę- 
yąųjąmafe ^4J^aringaisiąią,, socialistais.

Tas faktas, kad $taa susiliejimas įvyksta vos už 
kęlių javaičių po Socialistų partijos konvencijos Cleve? 
landė, aiškiai rodo, kad susitarimas tarp Thomaso ir

tinąi turi tuęjąu liąutią 
stipresnių gėrimų negu 
duo!

Pacientas
tikrųjų jau* taip blogai 
mąpiaji, kad dar užteką tik 
opumuos.

SbiA 88 kp., Brooklyne, nutarę įgalioti savo 4 dėlę? 
gątus, kyrie yrą išrinkti į SLA Seimą, dalyvauti taip 
pąt Clevelanaę kongrese Lietuvos demokratijai gint;. 
Dėl to dideliu sĮęlvąrtąs apėmę kai kūrinęs aplink uVię? 
nybę” susispietusius tautiškus vyrus. Girdi, tąi tikras 
‘‘akiplėšiškumas” Susivienijimo kuopai pasisakyti už 
tąi, kad ji pageidauja demokratinės tvarkos Lietuvą}.

O kas blogiausią tai kąd už tų ‘<ąkipĮėšišką,,i sų? 
manomą stojo 88-je kuopoje jr kai kurie “tautiškų gra? 
vių” žmonės. Tad vienas nusiminęs tautietis šitaip dęr

r ‘‘Kas keisčiausia/ kAd už tokį kongresą karštąi 
agitavo ir buvęs Susivienijimo vice-prezid. Antanas 
Mikąląyčkąč”

. Ar ne baisu?
Ot, kas kita Dr. M. J. Vinikas, kuri pažangieji SLĄ 

pąriai anąmet įstatė į SLA sekretorius, kaipo “dėmę? 
kratą” ir uolų “fašizmo priešą 
kės pusėje yra sviesto (arba Smetonas) 
rfų” dalykų jisai nepadarys.

Taip blogai nesitikėjo

Gydyldjąs
hoĮis tiesiog žudo tąmatą. Bu. 
tinąi turi tųęjąų liąųtią gėręs 

vap-

jff11 '.'vr‘3. j. .i iari1

TROCKININKAI DEDASI PRIE “KAIRIŲJŲ 
SOCIALISTŲ”

jau gavau tarny 
bą, bet matyt, tuojau pat no
ri manęs nusikratyti!

— Kodėl?
— Kasdien siunčia mane bet 

kur vis su pinigais.

Vienui 
Jurgis”.
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Žydai Ir Arabai 
Palestinoje

; 1 A-'IflrtFĮ-g—K J JI"

Kruvinos antisemitinės rįąu? 
šės, kurios jau kelinta savai
tė tęsiasi Palestinoje, daug ką 
galėjo nustebįnti. Juk tas vi? 
siems (iš katekizmo!) atmin
tinas kraštas, kuris nuo 1923 
m. randasi anglų valdžios glo
boje, yra garsus kaip viso pa
saulio žydų tėvynė. Iš tikrųjų, 
pagal vadinamąją Balfouro 
deklaraciją anglai jau 1917 m. 
Palestiną pripažino -*žydų tau
tiniu židiniu”.

Dėka stambių kapitalų, ku
rie po karo suplaukė į Pales
tiną iš Lenkijos, iš Lietuvos, 
iš Vokietijos, ir kitur, dėka vis 
tebekeliaujančių į Palestiną 
pasirįžusių, idealistiškai nusi
teikusių žydų — amatininkų, 
inteligentų, pirklių, žemdirbių
— šįs kraštas kultūriškai vis 
labiau kyla, čia keliaudamas 
sutiksi nematytą-neregėtą žy
do tipą: augalotą, mpskulįn- 
gą įr prakaitu ant kaktos 
arianti dirvonus, kasanti gra- 
bes. Tokių nežydižkų žydų 
ypąč apstu jaunoje, jau ten 
giipusipje kartoje.

Antisemitizmas 
Palestinoje

Tačiau toli gražu ne vieni 
žydai toje sava tėvynėje, “Erec 
Izrael”, begyvena. Bent pen
ketą ‘••įąrtų^ žyĄus
pačioje PalestiSoję yra arahų- 
mųšųlmonų. Kaimyninėse val
stybėse arabų dar daugiau: 
nepriklausomose IJedžaso ir 
Jemeno valstybėse, anglų glo
bojamose Hadramaute, Adene, 
Trąnsjordanijoję įr kt. ^ydai
— biznieriai, amatininkai. Ara
bai — žemdirbiai ir klajok
liai. Arabai žydų nekenčia. 
Arabų nacionalistų antisemi
tizmas toks aršus, 
j šalį hitlerininkus 
juodašimčius.

žydų k°va -su arabais pa?, 
lestinęję ęipą jąu nę DUQ Šian
dien. Vįęnas sįonįstas-farmę? 
rys, pernai rųdęnį atkeliavęs 
Paryžįųp, skundėsi, kad Pa
lestina nesantį žę;nę? kur te
ka pienas ir medus, kąd jos 
dirvonai kvepią paraku įr ne? 
apykanta, -

Pastaruoju laiku pan?arabĮ? 
škas s^jydis Palestinoje pasi-. 
reiškė tokiu Smarkiu ir žiau
riu pavidalu, kad ir pačiai 
Londono vyriausybei tai bu
vo, tur būt, nelaukta. ,Q bri
tai įpratę nuo arabų visk0 
ląukti. Protektoratas britam? 
pigiai neatsieina." t Didžiosios 
Britanijos politika turi čia bu? 
tį be galo lanksti, kad nesu? 
kiršintų prieš save niusulmo- 
ilų, kuriems netrūksta iš visų 
šalių “geradarių”, besisten
giančių dabar išnaudoti anglų 
prestižo pašlyjima sąryšy su 
Etiopijos karu 
tvirtina 
neramumų žymia dalimi bus 
prisidėję fąšįsįiųės 
agentai m lyros,

Arabų vatjai
Ąrąbąi lahąį karingo tempe

ramento, ir kruvinos riaųšęs, 
Palestinoje kylą daugumoje 
spontaniškai. Tačiau yrą čią ir 
organįzuotųmę. Jąu dąųg pie- 
nesių galinga ęrganįzacįja, re
miama 
nemųsulmęnų!) 
“Pąlestine 
spįečia Savo šaljninkus, sįun- 
čia po visą šalį f apatiškus agi? 
tatorius, kurie skelbia šventą

Anlra'dięnts, fiirž. IfĮ, 1936 
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tik Mahometo žento Ali ai- 
'nįųs |r turi 2p mll* sekėjų) 
galva, Jemeno “Imamas^ Ya- 
yg, kariąyo SU Hedžaso kara
liumi Seudu dėl valdžįos Azi- 
re. Seudas nugalėjo, prisijun
gė Jemeną ir Uitas žemes Ara
bijos pietuose. Bet ant Aziro 
jh tik sayo globą; pa
skui immape susitaikinti $u

NAUJIENOS, CUcaž<5> D!______________________
kėlė sumanymą, kad Olandijoje 
bųtų įvestą^ privalomas darbas 
arba, kaip jisai sakė, privaloma5 
darbo tarnybą.

-^Toliau Mųssertas’’ 
tome toje žibioje? ‘ 
kad artimiausioje 
Olandijoje butų įvesta priva
lomoji 
esą, tuo budu daug jauuuo 
menės gautų darbo.1’
Taigi, kaip matome, už dar
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Birželio 12ROSELAND.
dienų Roselande kalbėjo dak
taras Joiiris šlinpfc. frŠ&L 
baš surengė Rošėlarido Liet Ji 
vių Laisvamanių Etinės Kūt 
kultūros Draugijos kuopa.

Svetatriė liniJlikoa

Ašttihtų valandą Vakaro ’ £)ar- 
bftiftftų Svetainė įsd buvo pil
na publikos. E>ešiVnt minučių 
pb rištmitės kdbpoš ri^rys J. 
Jukelis atidai# programą ata
tinkamų kalba! iF pristatė Ai
do chorą, kuris, vadovaujamas 
p-lės E. Pečiukaitės, sudainavę 
Internacionalą, Eik pas mus, 
Ateis pavasaris ir Broliai su
stokit. Darnūs sudainubta' gari 
vykusiai.

Kalbėjo T. Kučinskas ir 
Dr, GraičUlias

Toliau kalbėjo T. KUchihs- 
kas apie laisvamanybę. Jis pa
lygino aplinkumą veikimui 30 
metų atgal ir šiandie. Seiliau, 
norint surengti tokias praką]- 
bas, kokiom parengta šiandie, 
reikėdavo tiii*ėtf bent po kele
tą pelkininkų ripgiirimUi kal
bėtojų ir rerigėjų nuo su'fana 
tizuotų davatkų smurto, šian
die to visrii nereikia, nes žmo
nės jau daug daugiau apsišvie
tę dėka Šliupo ir kitų švietėjų 
darbo bei gerų laikraščių, ku
rie nebojo pavojaus sumušimo, 
netekimo sveikatos, kartais 
gyvasties, šiandie visi iriato tų 
veikėjų darbo vaisius.

Kalbėjo daktaras Graičūriaš. 
Jis pratarė tik keletą Žodžių, 
nes norėjo duoti juto daugiau 
laiko daktarui šliupui kalbė
ti.

Pasakyta deklamacija apie 
kunigą Smitą; deklamavo ją 
Ktilėičiėriė gah* vykūsiAi. Su
laukus apie 60 metų ji dar tu
ri energijos darbuotis laisva 
manybes dirvoj.

Aukų surinkta $22.00 /
■ ■ ■ . . • “ L. • . y • 111 ■'' • •

Pertraukoj rinkta aukos 
sfdgimui ir pMIUikymui laisvų 
kapinių Lietuvoj. Užrašinėta 
“Laisvoji Mintiji, Etinės Kul
tūros Draugijos organas Lie 
tuvoj. Aukų surinkta $22.00 ir 
užrašyta 16’ prėriumėratų “Lai
svosios Minties”.

Dr-o šliupo kalba

Kalba svečias Dr. šliupas. 
Jo kalba nusitęsė apie pusant^ 
ros valdftdds. Daktaras plačiai 
apibudino ėSrimtį tvarką Lietu
voj. Nuo įsikūrimo arba at
gavimi’ Lietuvos nepriklauso
mybes daug kas gero yra nu
veikta. Bet švietimo ir kdltii- 
ros srftyše visai mažai pada
ryta pažangos. Nors mokyklų 
įsteigta daug, bet kuomet kle
bonai ir kapelionai jas kontro
liuoja, tai didėlio pl^Ogrėso ne
galima tikėtis.' Juk gera* žino
mi, kad kunigams mokslas, ąp- 
šVieta, liaudies kultūra visai 
nerupi. Jiems rupi kuOilgiaU^ 
šia palaikyti liaudį tamsybėj 
ir prietaruose ir dėka to krai
ti sau turtus. Nes bažnyčia yra 
iliėkas daugiau, kaip tik ku 
nigo kišenius.

Lietuvoj pristeigta įvairiais 
vardais pavadintų klioštofių stt

dingo darbo davatkų, kurių 
daugumd yra' SVėtiirišaiiai — 
vokiečiai ir kitokį. Jų užiaiky- 
riiui išleidžiama didelės
sumos iš valstybės iždo, į ku
rį turi privėfMtinrif mokėti vi
si Lietuvos gyventojai, nežiū
rint jų tikybos.-

Kuhigų bižriiš

Dr. šliupas papasakojo, 
kunigai siunčia* davatkas.

tokiu

6 ir 
patys edhft pas tokius ž!ribries> 
kurie turi šiokį trik į turtą, nors 
sklypelį žemės arba supuvusią 
sfubėlką’, bei jau rengiasi Ap
leisti šį pasaulį; kaip '.kunigai 
prikalbinėja šitokius žmones 
mirštarit palikti turtus vienuo
lynams ai*ba bažnyčiai, reiškia 
dVAišiškiairiŠi žinriiria,
žtriortįų*/ į KtiHiioA panašus; pri
kalbinėjimai veikia, Lietuvoj 
nemažai, ypatingai taVpe bied- 
nūomenės,- kuri yra dar pusė
tinai tamsi. T^iib Hudu žėirie vis 
daugiau ir darigiau koncen
truojasi kunigų nuosavybėj, o 
Lietuvos piliečiai ptiVėrištl bri
sti vis į didesnį skundą arba 
emigruoti kur rid?s į Afrikoj 
ar Ėražilijos džiungles ir daž
nai patekti į plantatorių ver
giją,- ar žūti nuo nepakeliamo 
vargo arba nuė tropiškų kir
minų.

Gi kunigai krauna viš dides
nius lobius. Todėl, jeigu riesi- 
raštų Lietuvoj pasišventusių 
kovotojų, kurie nenuola^džiai 
dirba kultifroS bei apšvietos 
darbą, tai Lieftiva1 dar po ke
liolikos metų butų vienas vie- 
nuolynas, kur spiestųsi' višoki 
diteaduoriiai. Bet dėka Lietuvos 
kovotojų ir amerikiečių para
mos tikimasi, kad anksčiau ar 
vėliau Lietuvoj kultlira ir mok
slas turės pražydėti ir susi
lauks savo didvyrių ir gerų va
dų, kaip ir senovėj.

Dt-o šliupo niisija

■ Toliau daktaras šlifas ripL 
budino savo misiją, atshartky- 
mo tiksią. Lietuvoj yra 
daug pasišventusių cįtriotibtojų, 
'kurie, susiorganizavę j Etinės 
; Kultūros Draugiją, turi noro 
dirbti ir dirbsi toj srity. Bet 

j be amerikiečių paramos, sako 
i daktaras, mes ėsam bespėkiai 
’ir kai kada nupuoiam dvasioj. 
sTad ir atvažiavau į Ameriką 
prišaukti šios šalies lietuvius 
'prie darbo, Lietuvos' liAudičs 
tkulturinirti& 
t Prašau, kalbėjo daktaras 
Šliupas, jūsų finansinės ir mo
ralinės paramos, kad galėtumėm 
įsteigti bent vieną mokyklą, ku
rioj butų galima dėstyti gry
ną mokslą ir į kurią klehdnas 
neturėtų teisės kišti savo no
sį. O kad butų jums tas dar
bas netaip sunkus, tai stišidr- 

^ganizuokit į Etinės KUitUroš 
Draugiją, kttrios skyriai (kuo
pos) butų visoše lietuviškose 
kolonijose. Ir jeigu visos lie
tusių kolonijos Šį darbą rem
tų taip drūčiai, kaip Košėlam 
Jas, tai Lietuvoj į trumpą lai
ką butų demokratine tvarka it 
atskirta bažnyčia nuo valsty
bėj, mokykla nuo bažnyčios, 
įvesta civilė metrikacija, o tas 
parazitas, kurs graužia Lietti- 

datigybė nenorinčių dirbti riau- Voš ktfrią saivais klioŠtdrtriis iŠ-
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nyktų, gi žemes turėtų grjOi 
noriAtiems auginti maistą Lie
tuvai ir sau.

Aš afšišairkiti, kalbėjo* dėk 
taras šliupas, į Visus lietuvius 
gyvena'ftčiuš šioj saly ir Kana
doj, kad nežiūrint politinių nu
sistatymų bei kitokių pažiūrų 
dirbtuniėm vadavimo* darb^ 
Vieningai iY sutartinai, rt<ėš tik 
vienybėj yra galybe, kuri ga
li Liė'tdVoS liaudį" paftttOšdbti iš 
klerikalizmo jurigb.

Vakarienė svečiui pagerbti ;

Po i 
svečiu*

—■■■r , ....................... f, 1 ■ll—1 > -,r br ui^h

Aldona Sabaliauskaitė 
ištekėjo už Jonė 

Šarelio

V
Vi

F m 1

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
LIETUVIU, RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 

PAŠ. ĮR PAS. Kliudo Valdyba . ...... . “
3841 EyeYRreeri Avė.,

t buVo šrtrengla 
< toj

pačioj Ė'irfėtft Sve“
taingjl. Kai0> pfaMb&s^ Wp ir 
vaka^^i’ i^ažus
skaitlį liėttfvių Poli
tinių įsitikininjū'. Dėka kuopos 
rengimo komisijos narės, p- 
nids Slencauškienės pasidarba
vimo, vakarienė buvo paruošta 
puiki, turint omėhej tą’ faktą, 
kad ji kainavo asmeniui tik 
25c.

Tai bw buvo ekonomiškiau
sia Va'karieiie, kokias maH* (ė- 
k4 kadW nors mątytL $ vie
kas taip kokybe, taip kiekybe 
buvo paruošta labai gerai. Ir 
dar, kaip girdėjau,* vakarienė 
duos šiek tiek pefrio'svečio dak
taro kelioftėi'.

Po vakarienės J. Jukelis', 
kUi'S Vedė Visą programą, pa
kvietė darbuotojus bei veikė
jus tarti po keletą žodžių, ii 
visi nesigailėjo komplimentų 
taip svečiui daktarui šhupiii, 
taip laisvamanių kuopai. Prie 
kuopos prisirašė devyni nauji 
nariai, būtent J. Žukauskas, J. 
K. šarkiiihaš, J. Thomaš, J. Kai- 
ris, Mrs. Kairienė, J. Valis, 
R. Norvaiša, jftrs? Norvaišiene 
ir B. Ėutkųs. (Taigi vietinė lai
svamanių kubpa vis auga na-

— Šerias Antariaš.

t <1

Metai sueina kai mi-

zelskis

1986 metams; A. Walškis, pirm., 
3341 Evergreen Avė.. Tel. Belmont 
^78; -A.. Lungevičius. pirm. pag.< 
f814 ViTabansia Ąvė.< Tel. Hum- 
boldt 3Ž4^j M. Chepul, nut. rašt., 
W LeMoW Štlv Spaulding 
7903; & Rfogėts, flri,,. fašt.. 2345 
N, KėdW JBlvdį., Tel. Spaulding 
3180; S. ,J^UWusWv fin. pag., 
1516 N. Kėdziė .Blvdu A. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabarisia Avė.; 
X Railai kdšierius, 4839 Winnemac 
Avė., Tel. Avefiuė 1786;- J. Mila- 
ševičiė, marš., 2750 K. Neva Avė., 

. Tel. Marimac 7641; A., Sebeckis, 
rtianadžerius kliubo, 1927 Califor- 
riia Avę,.

. Susirinkimai .ivykstft kas menesi 
pirtnA kėtvirtadiehi, 2007 North Avė. 
«' antrų MM 8 yal. vakare.

■ ...... ' I.iii .ib,.! ■ ..........
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LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJ 
No. L VALDYBA: pirm. Kazimie
ras Davis; ( pagęlb. Pranciškus 

■ Vėhčkiiš, nutariihij rast. Felix Mi
ką eitinas, iždo rašt, Severą Skri- 

. dtt Iš; kont.. Dominikaš Motuz, pa
geli),. Idą, Kačinskų kašiėrius Ant.

i česhk, Maršalka Peter Tiv’ ,v'iškevičia, 
, česna,

laikysime 
mrzeną-june xa v# aoui So. Pauli- 
iiw St.v Čhie',a'gb, A. čė'shos svet.
ll  ~-L.......---------- ■

į KLIUBO 
Joąeph Savage 

pirm., 4456 So. 
L. Klimavičia —

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel,. pirm.; Joe. Razminais, trirm. 
pa^.j Walter Zlabes, fin. rašt.; 
Anna Aleiiunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasės Rlob.; Josėphinė 
Yūškenaš, kas. «10b.; Jūstinas 
Yuškenas. kasieriūs; Anna Aleliu- 
nas, Joe Razmanas, liC lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Fraijk 
Opūlskas, nut? rašt, 4046 Sol 
Artesian Avė.. ChicaRo. III.

' ........... .... .........— ............ . .. ............... ... _______________________ __ ________-

TEfSYBAs MYLĖTO JŲ. DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metente: P 
Killte, pirmininkas.; 8847 įSouth 
Litūariica Ąvė.f J. Racęvičia, vice 
pirm., 8326 So. Uriiori Avė.; S. 
Narkis, sekretorius. 4353 So. Tal- 
man Avė.; F. Kasparas, fih. rašt., 
3534 Sb. Lowe- Avė.; J. Racliuilas 
kasierius, 3137 So. Halsted St4 Z. 
Grigonis, kontr. raŽt., 4427 So 
Franoisco Avė.; P. Jožbpavičia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Placte; 
A. Wilkis, maršalka, 881 W. 33rd 
PI. f S. Narkis, kdrėsporidentas, 
4853 So. Talman Avė.; Dr. J/ Pf 
Poška, Dr-stės Daktaras, 3183*, So. 
Pateted St., tez. Tel. Hetaldck 
2374 ~ Ofiso Vietiny 3687. ,
Draugystes susirinkimai ivyketa 

kas antras riėdėloieriis kiekvieno mė
nesio ChieaRos Lietuvių AuditOnūm, 
3133 So. Halsted St.. 12 vai. diena.

.-r.-. -------- -- ------ -.7 - ■ ■ ■„

LIETUVA BENO valdyba 1936' rii.:

4548 S. Fraricisco Avė.; J. Bala-

LuVb

kas, -nut. rašt., 1432 S. 50 CU 
Cicero, III.; K. Philips, turto ra§t, 
2254 W. 19 St.; K. JeriuSauskais, 
kasierius, 3461 S. Morgan St.; 
Eris Reksnis, 4455 S. Fairfield, 
kasos globėjas, L. Jėsevičia, kasos 
globėjas, 4624 S. Paulina St.; Ig
nas Jurevičia, maršalka, 3323 So. 
Morgan St.; K. Philips, lyderis, 

1 2254 W. 19 St., Chicago; J. ,Ka- 
tauskis,. lyderio . pagelbininkas, 
1525 So. 51 Avė., Cicero, TU.

________ ro
_____ pirm; GeėW Me- 

dfthnlsk&s. 238 S. Cėntrąl Avė, i 
pirm. Pag. Jonas Jasinskas, 4300

End Ate.; nūt. ra&’. M. W

JKiHCt A ¥“• > KcLdIciTIUS XVx« XxClZltlIl<*Dt 
3508 Gupderson Ąve.t Berwyh, 
III.; kasos globjai: V. Matukas. M. 
DaVidonis ir D. Brazas1; ligonių 
laąk. J. GarkdaVskas, 8812

kvotėjas Dr. Alex Davidonis.
Susirinkimai laikomi kas antrą pe- 

dčldierii Lawler Hali. S&29 West 
Madison St.

Delegatų kefionS į 
Kongresą ir SLA. 
Seimą, Čfeveland, O.

(Jusevicius) - 
Taltnan Avė.; 
vicė-pirni., 2584 W. 46 St.; F.

j Jąkavicia Sr., — ,nut. rttšfc, 2638 
W. .40 St.; W. Sharka — fin. j#., 

j 4635 S. Washtėnaw Avė.; HėFėn 
Qraxnontas —. kasierius. 4535 SoK 
Rdckwell St.; j. RSstėiiiiŠ — kasos 
Rlobė.ias, £658 S. RocWem SK-; 
Kathrln Giedra — kasos globoja, 
2543 W. 45 St.; F. Bistras -r- 
iparšalka, 4548 S. Francisęo Av.e. 
Kliubo suširihkiihai atsibuiia kiek

vieno menesio kas antra ketvįrtadie-r 
ni, K. Cramorito svet.. 4535 Sotfib 
Rockwell St.

HUMBOLDT PARK LIETUVIU PO-
LITIKOS KLIUBO 1936 metu val
dybą; A.. WalšWĮs —-tpiriii., 8341 
EVėrgreen St;. tel. pelmont ^78; 
J. Kuprevičius — pirm; pag.; A. 
.Lungevičius ~ nut. rašt.. 1814 
Wabąnsią, Ąvę., TęL, Huinb'oldt
3245; Stanley Biineckis — fin. 
f'Ašt.; Augusta Žilius — kasiri.; 
Tamag .Kubilius — m’aęšalka. x 
Suširinkimai įvyksta kas mėnesi 

trečiame kėtVirtadierij. 1640 North 
Hancoch St.. 8 vai. vakafe.

Bnghton Parkiecių 
ATIDAI!

Tie, kurie nusipirkdavo Nau
jienas pas

p. KRAUKLYS 
4411 S. Richmond St.

prašomi pas jį nebesikreipti, 
nes p. Kranklys likvidavo sa
vo biznį. Dabar gausite Nau

jienas sekamose vietose:
p. MICKUS

KRIAUČIUS,
4146 Archer Avenue

— ih —
p. PAUKŠTIS

(BUČERNĖ)
4069 S. Sacramento Av.

—"N." Adtn.

ROSELAND. — BifMib 19. 
dieną sueina metai, kai mirė 
plačiai žinorhas Roselando biz
nierius JuozapaŠNežėiškiS, f36 
Ė. 107 st. Jis žuvo autoritebi- 
iio nelaimėj prie 95 gatvės h 
$o. Western avenue. J. Nežėlė 
kis ėjo skersai gatvę, greitai 
Važiavęs automobilis visi! smar
kumu trenkė jį ir Užmušė Vie
toj.

Velionis paliko nuliUdusiuS 
moterį Filimėflą, dukterį Fillys* 
šu‘nų Juozapą', žėfttą Kuinskį 
it daug giminių ir draugų.

Velionis Juozapas Nežeiškiš 
gyVėfto Roselande daugiau kaip 
30 metų. Laikė tavėrn bižnįy 
buvo rimto budo ir draugiškas 
žmogUš, sugyveno su Visaiš 
gražiai.'

Giminės if1 paŽįštajhi ir šian
die negali Užmiršti Vėtionies 
Juozapo i? birželio' 18 dienų 
Naujienose tilps gražus pami
nėjimas metinių velionies mir- 
tiėš" štikakluvių.

—- Šerias PeWs.

Tėvais ir sūnus Rusi-
. V .•• >V -1—-zude

vOwefn Alexa 18 metų, Mainė 
T6wnship ankštosios mokyk
los mokinis, bUvo sužeistas fut
bolo lošy. Praėjusib koVO mė
nesio 31 dieną jo tėvas Adolpb 
Alexa 57 mėtų ntišihiiodijo, 
kaip nužiūrima, iš susikrimti
mo, kad sūnūs tapo gal nepa
gydomai stiždlotas.

Po tėvo mirties sunUS Owen 
atlankydavo' tėvo kapą' kuone 
kas vakaras, šeštadienio vaka
re vaikinas nesugrįžo namo iP 
giau. Taigi jd sėsite ateifyhk# 
j kapines pažiūrėti kodėl jis 
neina namo. Mėi'girih' rėdo Brd- 
lį ant tėVo kapo štl pėršridta 
galva ir šautuvą šalia vaikino 
kūno.

John P. ir Aldofid Štffbtiiit 
šeštadiehį, birželio 1$ <L, 6 

vai. vakrifė atšiBu’VO iŠfciftoffi- 
gos šlitiBb čėtjėiiųrirti^ Gimi
mo P-lėš šv, bažnyčioje, 68 ii* 
Washteriri^ Avė." 
daugelib šhširihfeWU bažny
čioje žtrioriių te gtedrihf ri; A- 

■dolfui Ažttkui ptitailty’triš 
(šioms ajteigbiriš! Kriii.
‘Baltutis šiirišb ma-
i zgu p. Joną šarelį O pMle At 
i dona Sabaliauskaitė, Viėriįrife 
le Vinco ir Apolionijos Saba
liauskų dukrelė. I^-ririi SėK’ri-' 
'liauskai yra lietuviems gerai 
[žinomi kaipo nenuilstami mu
sų yišubAiėhėš rfarblįbto'jai. 

' Po baŽh^tiriiij Cėręmortifų 
' jririiiaVėdžirii te p. Š^aYėlirii iš
vyko Syreribs svetainėn, kur 
p, p', šareliai surengė šaunų 
p. p. Šareliai surengė čaunų 
vestuvių pokylį. Svečių ątsi- 
laiiliė aį>te trik šiiritus (Š66);' 
nekurie iš jų buvo atvykę net 
iš kitų valstijų. Toks didelis, 
skaičius žiponių parodo^ kad 

■p. p. Sabaliauskai ir p', p. ša
peliai turi plačią pažintį ir 
yra visų labai gerbiami ir my- 
įlimi. Užtat giminės ir draugai, 
’skąitĮĮngai atsilankydami į šį 
pokylį, išreiškė savo draugiš
kumą abiem šeimom. 

Į P-hla M. Žoljįjieftė
tbaštm'risteriteiijjl labai suiria- 
niai ir pavyzdingai vedė vaka
ro pr^gįramą.Kūdarigi tarp 
atsiterikirišiųjU; svečių bilvo if 
įriėmažai svetiirtlaučių; tai svėi 
kihiiiiai buvo'“ išėeifcšti liėttt* 
vių ir anglų ^kųiboibtiš. Kal- 
jbėtbjrii btlvb prėfstrityti šie as
meny P-ririš J. BiilaW, ji-Iė 
Vera Skiiseviciutėi p. L. Apo- 
liš, tėvai p. jįĮ- ’-SaBaliauėkrii' ir 
p. p/ Sri^ėli&iįi fdipgi jaUriave- 
džirii ir' kefeta^ kitų. Viėnriš 
kdlbėtbjų šitaip iŠšnarė: 
riodbri/ krid' riiiisų SveikiriiiiiHi 
bėi lirikėnriirii nebegali pa- 
dritl^riti p.- šrtrelid laimės, ries 
jis jaučiasi šiaridfė'ri lairiiiri-* 
giriilsiaš žnidgttš pasaulyj e. Ir 
kodėl ne?! P-nas šarelis gavo 
sau už amžiną gyvenimo drau
gę vieną iš gražiausių, gerai 
išauklėtą, inteligentišką' mer
gaitę p-lę Aldėną.”

Buvo skaitytų dvi telegra
mos su pašveikiriimaiš: 1) iš 
Kauno nuo jaunosios dėdžių 
ir dėdienes — Kanauninko A- 
dolfo ir Irižihiėrlrius JoTio ir 
p-nios Onos Sabaliauskų; 2) 
ritto Mr. and Mrs. N. Kariter, 
Chicago^

Ir taip BėsiŠriėkučiiiojant 
prie skanių valgių; gardžių gė
rimų ir gražios muzikoš, nitėš 
ir nepajtttoine kaip išhiiišo 4 
ival. fytū ir pradėjoiiiė traufe- 
įti namon. Tokiu budri rižšibai- 
igė viends iš gražiausių if šau
niausių . vestuvių pokylių, ko
kių labai retai tepasitaiko. 
(Sprendžiant pagal sVėČiĮįf skW 
čių ir jų malonią iiitfptailiąi 
man taip ir noriši šilktėrėtif 
[“Prosperity is arotihd fliė 
!ner”.

Jaunavedžiai pJ p. šdrėliril 
pasisvečiuos kiek-dar iaikri 
pas savo tėvus, o > vėliatl iŠVri* 
žiuos apsigyventi- į Liabtirijgš, 
MinnA kur Jonas turi gerą if 
nuolatinį darbą kaipo telefo
nų ir telegrafų operaloritiS,

Aš veliju jaunavędžiririte Ap 
donai ir Jonui kupgėririiišid 
pasisekimo ir ilgiritišių mėtų1 
jų gyvenime-

—L, Lt ApdlU.
' ' . > . ■ k . . < L. ___ Lk! Uk. ... ... i

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR
SUS VARDAS, LIETUVIU IR 
LIETUVAIČIŲ, valdyba 1980 md- 
ta’fhri Antanas Ivariaitis' — pirm.. 
55.42 S. Talniari Avė.; P. Ufcocki—- 
Pirm, pag., ,4649 S. Washtėn»ty 
Avė.;1 I. YuŠkerias 7- nut. rėšt., 
2547 W;>45 W B, Judeiko 
rašt., 180.3 W. 45 St; K. Cibulskis 
ktfe. gldt>., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stankūs -- ižd.-, 1812 W 46 St.; 
F. Diktus 
Marshi'ield Avė.; S. Vaitėkaitis 
maršalka. 3508 W. 61 St.

, Judeiko — koresp.
Valdyba prari'ėša, kad įstatai yra 

jau pataisyti.-
Susirinkimai atsibuna kas menesio 

pirma sekmadieni, 2 Vai .po piet, 
Av Cze'snos svetainėj,- 4501 South 
Paulina St. •

—į. . -  --------- i. i —

"i?Įiį^

Siunčiam OSles Telenamn 1 Visai 
PasaVlfo

LOVEIKIS i
.....KVlfiTKlMNfcASI.,. ,r. J 

Celes Vestuvėms,' Bąnkiėtams |
2» ir Pagrabariis 

i: 3316 So. JHalsted St,
Tėl. ;B<JUleVai^ 7314

J ■■ ■ ■■ . ■ - —- r ■ - r„; -

Į-.-gi ■ "..■■t * .pr—..f, .i otesifj,

įLaidotuvių Dh-ektoriflil 
p .. JtOZAI’AS ' 
L UDEIK] 
|_ IR TĖVAS 

REPublic 8340

fin.
4609; S. Paulina St.;
... ... — ~

— teisėjas, 4544 So.
- - - - __j __

Bruno

JULIA BRUŽAS

—... .. ... , , 1 -I ’ ■ --.ri-

Skelbimai naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios NaujiertOš 
yra naudingos.

Persiskyrė su šiuo pąsauliu 
• birželio 14 diena, 10:15 vai. va- 
. kare, 1936 m., sulaukus 34 mę- 
t- tus, amžiaus, gimus . Lietuvoiė, 
į Žagarės ntiėšte. ArhėrikPj 
f gyvewov 27 mętŲš.

Paliko' dideliame riūliudimė 
5 diiktori Anhą IBĮ toėttį, ittėtihą 

Anaštažijg,, broli Charlės. sese- 
j rt Mildrėd Bdlkūs. švogetj 
t wąitot, sesers dūkteri Mildred, 

gimines ir draugus.
Karias, pašarvotas raiidąsi. 

1910 Canalport Avė. tel. Cahal 
7016, ... . . . .

Laidotuvės jvyks sttbatoj, 
bifžėlio 20 diena. 9:30 Vai. ry
te iŠ narifiu i §v. Mafijos Tau
tiški Bažnyčią, 3$ St. ir So. 
Unio'h Avė., kūfiojė atsibus ge- 

' didingos pamaldosuž velionės 
sielą, o iš ten ,bite nulydėta i

■ TmiŠkžte kapiūes;
Visi A. A. Jdlijos Bružas gi- 

, rtiirtės, ^rąūgąi ir pąžyštami 
esat nuoširdžiai kviečiaini da- 

‘ lyVaUti laidbluVėSe ir suteikti 
jai paskuttoi patarhaVim.i ir 

> atsisvmkįnimą;
. Nuliūdę liėkakme,
» Dūkte, Motina, Brolis, Seštto, 

švogėris ir Giminės.
Patarnauja Laidotuvių Di- 

Į rektorius S. M. Skudas, tėl. 
Moinoe 3377.

*

Hospital
....... ...........kig0,nTL

SVEIKATOS KLINIKA
Tohsilai ’išiiririmi

vaikams ...... .
Palagas ligoni

nėje .... ...........
Akušerija na

muose k  —.
Medikais egzami-

TOaCLAŠT^RK"tiSĮriPAC
i

i nauja rakandu' KRAUTUVE 
IR DIRBTUVĖ

, , STEVE KIVO, LIETUVIS 
Parduodame' naujus ir .taisome se- 

1 liūs' rAk&nduš pigiomis kairiomis.
710 W. Slst St. netoli Halsted 

Tel. Victory. 8851 ..... .. . -
: j- ................ ..............—• .  ....................—■

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sią Biterių ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy- 
lūolė dėl viduriu ar kito nešmagu- 
mu,' Plačiai yra parduodamas Aptiė- 
koše ir vartojamas. Tavernose. geras 
gerti su degtine ir be' degtinės. Rei
kalaukiteviši ir visados Salutaras Bi- 
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.
1

639 West 13tK St. 
CHICAGO. ILL.

...... ..................... • .... ■; -• —i;,-,.,— r,- ••

_’iaoo 
$45.00 
$15-00 

Z.. 5100
1900 So. Kedzie Avė.
——į r,.-..—...................t

Pasiskubinkite užsiregistruo* 
ii, nes laikas trumpas, Užsiifc-1 
gistruokit iki birželio 14 d. 
Kurie norite važiuoti traukiniu 

*" ■ * ' • i " ■' ■: į ' ' > < . . ■ ■"

— roiind trip kelione nupiginta 
iki $8.80, Sugrįžti galima bė- 
gyj 10 dienų.

Kurie važiuOs į kongresą •
Traukinys išeina iš La Šalie 

Street Stoties, La Šalie ir Van 
Bureriį birželio 19 dieną, 11:20 
vai. Vakare Central1 Standard 
laiku (Chicagos laiku 12:20).

Kurie važiuos i SLA Mlfig
Traukinį išeis iš La Šalie 

Street stoties, La ŠaBe ir Van 
Buren, birželio 21 d., 9:40 yal. 
rytė, Central laiku, d Chicagoš 
laiku 10:40.

Iš Chicagos važiuosime visi 
kartu. PranėŠkit Trrinšpdrtaci- 
jos Komisijai į Naujienas, kas
dien nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Tel, CANAL 8500. Klauskite 
M. KemeŠienės.

< iliiiiMi !»*•».<?

RAMOVA AUTO SHOP 
Taiso visokius automobilius 

geriausiai ir pigiausiai 
834 W. 35tn St. 

Td. YSrds 6547

. . lit, BeuubUe 84jtt,'r
i CianeCoaiCd

5332 S. Long Av& 
Chicago, IH«

5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 
Smulkesni $6.80 tonas.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

ŠUsifiiildUiai ir prantogų pranešimai 
DYKAI bUd talpinami Naujienose 
tikUi bet DVJ DIENAS. Už dau-

C 0 N R A1) 
PHOTO STUDIO 

420W.63fd;St
EngleVrood 5883*5840 
Fotografija yra am-

i niiiMiimm. liję

Teatras
- Prie Clark ir JactsoU

25c iki 2 vaL po pta 
DABAR. RIMA- ' \ '

“FRONTIER”
Drąsi it dtamatiška Štfvietų

. Rytu,.Sięnos .Ęrilte-...
I Į»*l l'lt irVl ■ I >l.ll6<.Ull .■■Ui.*. ..

UtfU.Į t 1,*., Į-feM rt Iirtį

Tavernos
. ViĮWMI1 R- '

21st Placė Tavetrt & 
Restaurant 

Stokai, porčepai U kiti šilti valgiai, 
Bismark alus, geros nj&es

i,,.m .«■■■ u.— Lili ■ iai »■)«!a eagi li.tea <

BungaMrtItift
Mušti Užeigoj visados? randasi jz6- 

riaUsibs rūšies degtinė, yVUaš. ahiš 
cigarai, cigąretai; užkandžiai veltui 
Mužiką kasdien. Graži vieta visiėms 
užėiti ir gražiai laika ptalėišli. At- 
»ŽRW«!r^Ar
...... . ... .....—i. .

Ėete’s'Btti'
Mah6 tižėigdje visados tatidasl ge
ros rūšies degtinį. Gantai City ėlUš 
cigarai, cigaretaį, saldainiu, šalta- 
košės, užkandžiai if mairidagtiš pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautišku kapiniu vartus. Kviečia vi* 
sus savininkas.

■ PETE YOtTNG
82nd ana Kean Avenue

SUSIRINKIMAI
• • VK <• m 4 »>*2><*** *'* v’‘ ~

■lt. ■■■•

L. K. Vytauto Draugijos priėšpusmetinis susirinkimas įvyks 
birželio 16 d., Chicagos Lietuvių Auditorium svet., 3138 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Nariai būtinai privalote atsilan
kyti, nes turime svarbių reikalų' apsvarstyti, o kurie esat© 
pasilikę su mokesčiais, privalote būtinai apsimokėti.
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Visos Amerikos Lietuvių Draugijos Siunčia 
Atstovus J Amerikos Lietuvių Kongresą

Baigė Mokyklą; Važiuos Lietuvon

visa-

Visos veikliosios lietuvių or
ganizacijos subruzdo ir jau 
išrinko delegatus į Amerikos 
Lietuvių Kongresą Lietuvos 

. " Demokratinei Tvarkai Atstei- 
gti. Kongresas įvyks Carter 
Hotel, Prospect Avė. ir 9th 
Avė., birželio 20 ir 21 dd. Ti
kimasi, kad šis bus didžiau- 

,sias Lietuvių suvažiav 
koks yra iki šiol įvykęs
me Lietuvių gyvenime Ameri
koje.

Draugijos jau iš anksto pra
deda siųsti atstovų mandatus 
pas sekretorių.

Didžiausia lokalė draugija, 
tai gerai žinoma Chicagos Lie
tuvių Draugija, kurios pirmi
ninkas J. Mickevičius taipgi 
yra pirmininkas Chicagos 
Draugijų Kongreso šaukimo 
Komiteto, prisidėjo prie Kon
greso ir atsiųs 23 delegatus į 
Clevelandą.

merikoj kuopos siunčia dele
gatus ir sekantys mandatai 
jau yra pas sekretorių.

Iš Chicago, III. 63 kuopa-— 
O. Jasaitienė, 

226 kuopos 
260 kuopos 
313 kuopos 

55 kuopos
Pocius.

Apie kitas kuopas paskelb
siu pagal miestus kitą kartą.

Akron, Ohio.
Pirmiausieji mandatai gauti

M. Bertulienė
V. Karalius. <

K. Liutkus.
E. Mikužiutė.
A. Statkus> K.

iš akroniečių, V. Neveraus- 
kas pranešė, kad sekančios 
draugijos dalyvauja, o kilos 
dar prisidės:

Akrono Lietuvių Draugijų 
Bendro Fronto atstovas — V. 
Neverąuskas.

Akrono LSS. 20 kuopos—N- 
Trumpikes.
ALDLD 59 kp. — B. A. švel- 
nienė.

SLA. 198 kp. —B. Versec
kas. *
Aukos Amerikos L i et u v i ų 
Kongresui Lietuvos Demokra

tinei Tvarkai ‘ Al steigti.
Scheneėtady, N. Y., per A. 

Gudzinską, LDS. 18 kuopa — 
$3.00,

Dės Moines, Iowa, SLA. 227 
kuopa negali pasiųsti delega
to, tai aukauja $5 per V. Ba
ranauską, Fin. sekretorių.

Raymond, Wash., LDS. 36 
kuopa $4.45 per A. Burt.

Jeanette, Pa. SLA. 56 kuopa 
$1.20.

Cambridge, Ohio, SLA. 145 
kuopa $5.00.

Hudson, Mass- ALDLD $3.00
Hudson, Mass. Komitetas 

prieš karą ir fašizmą $2.00.
Aukas galima siųsti per E. 

Mikužiutę, Kongreso sekretorę, 
2121 N. Western Aye. Chica
go, III., iki ketvirtadienio. Po 
to adresuokite Miss E. Miku
žis, Carter Hotel, Prospect and 
9th Avė., Cleveland, Ohio.

E. Mikužiutė.

Pereitą savaitę, Tilden Technical mokyklą baigė Juozas 
Žukas, pasižymėjęs tenisistas, Chicagos teniso čempionas. Per
nai jis lankėsi Lietuvoj, kur nugalėjo pačius žymiausius Lietu
vos tenišistus ir todėl liko ir Lietuvos teniso čempionas.

Dabar baigęs mokyklą neužilgo ruošiasi 'vėl vykti Lietu
von ilgesniam laikui apsibūti. Ten jis bus teniso instruktorium. 
Teniso instruktorium pastaraisiais metais jis buvo ir savo mo
kykloje.

J.

žodžio “Buivy- 
įžeidžia jo pa-

cių išvažiavimo
Praėjusį sekmadienį Willow 

Springs miškuose p. Mikniaus 
darže, kur įvyko Žagariečių 
Kliubo gegužinė, buvo tikrai 
ko pasižiūrėti ir kuo pasige
rėti.

Pilnas ąžuolynas automobi
lių. Suvažiavo iš visos Chica
gos ir jos apielinkės žagarie- 
čiai ir artimi jų kaimynai, 
taip pat buvo ir žemaičių nuo 
Tauragės ir Viekšnos. Net bu
vo atvykęs žagarietis iš Det
roito, Michigan valstijos, Ža
gariečių Kliubo pirmininko 
žmonos, p-nios Arlauskienės 
brolis Vytautas Vernis.

Apsėdę stalus tarp lapuo- 
j ančių medžių ir žolynų sve
čiai vaišinosi, šnekučiavosi 
vieni su kitais, naujų pažinčių 
įsigijo. Daugiausia ėjo kalbos 
apie žagariečius, kaip jie mo
ka veikti, kaip jų kliubas au
ga ir bujoja, kaip jie neuž
miršta brolių ir seserų Lietu
voje, kaip juos rėmė steigiant 
laisvas kapines Žagarėj ir tt.

Kadangi oras buvo 
gražus, diena šilta, tai 
bufeto p. Ramošauskas, p.^Mi- 
seviČia, 
Dantienė ir pagelbininkai P. 
Arlauskas ir kiti nespėjo alų 
iš bačkų į stiklines pilti. O 
ponia Frahces Ambrozienė 
prie pinigų registro dirbo 
kaip stenografė ant mašinėlės. 
Niprikai dirbo prije saldainių 
ir ledų, p-nia Povilaitienė prie 
užkandžių.

Daugelis norėjo įstoti į Ža
gariečių Kliubą, tad p-nios M. 
Mieravičienė ir A. Ramašaus- 
kienč paėmė jų adresus, šių 
adresų eilėj matyti ir chica- 
giečiams gerai žinomo Vinco 
Briedžio vardas.

Kada pas žmones yra links
ma nuotaika, tai pas juos ir 
draugiškuose pasikalbėjimuo
se atsiranda visokių siurprizo 
dalykėlių, štai dideliam bury 
sustojusių prie bufeto eina 
ginčas tarp dviejų žagariečių 
už žodžius “Buivydis” ar “Bui
vydžiai/’

Mat važiuojant išz Žagarės, 
netoli Joniškio, yra 
Buivydžiai. Grinorius tą kai
mą matė ir su to kaimo mer
gužėlėmis vakarėly yra šokęs. 
P-nas Buivydis sajto, kad ne-

i gali būti tokio 
tižiai,” nes tai 
vardę. O Julius Adomaitis 
tvirtina, kad tikrai yra kai
mas Buivydžiai. Grinorius 
gi tai patvirtino. Na, tai 
garietis Buivydis visiems 
fundijo.

Paskui matydami jaunimą 
gražiai šokant ėjome ir mes 
suktis į ratą. Apie pavakarę 
visur buvo girdėti būreliai 
dainuojančių, o saulei nusilei
dus ir užviešpatavus tamsai, 
susibūrus didelei kupetai dai
nininkų ir pritariant žagarie- 
čių orkestrui, susiubavo giria, 
suskambėjo žagariečių geguži
nės padangė. Gal jų dainos 
aidas pasiekė ir pačią Lietu
vą.

Greitu laiku Naujienose 
tilps žiupsnis atėjusių iš Ža
garės žinučių, kurias atsiuntė 
laisvų kapinių valdyba. '

— Grinorius.

ir- 
ža- 
už-

Išvažiuoja Lietuvon

Draugijų Komitetai jo mokėti nepaprasti mokes
čiai. ' '

labai 
prie 

ilanivoauoįvcąo, p.p,**- 
p. Povilaitis, p-nia

Šiandien 2 vai. po piet iš La 
Šalie stoties išvažiuoja Ona 
Wikšrienė, Petronėlė Paškau- 
skienė ir Ona Zokaitienė su 2 
vaikučiais. Birželio 17 sėda į 
laivą Berengaria į Cherbourg, 
iš ten gelžkeliu per Franci ją 
ir Vokietiją į Lietuvą.

Naujienų Laivakorčių Sky
rius velija visoms laimingos 
kelionės.

kaimas

Nash-Lafayette-Reo automobi
liai ir trokai.

Antroj vietoj — Dodge ir 
PlymoiNh išdirbystes karų par
davimas ir patarnavimas.
čia parduodama ir Dodge tre
kai.

Maryan Opas yra lietuvis, 
jis yra veteranų draugas, įdo
maujantiems automobiliais ar
ba trekais patartina atlankyti 
jo biznievietes.

Stop
Itching
Skin

NležSjimo. Išbėrimų ir Dedervines— 
Zemn greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina Iritaciją nuo Eczemos. spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Zėmo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinimul odos iritacijų. Užgir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 85c. 60c. Ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.žemo

DR SKIN IRRITATIOr

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio. 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rųšies radio. Darba garantuo
jame ant metų. Dykai apskaitliavi- 
mas. Pašaukit mus

HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

[ CLASSIFIED ADS. Į
*--■   — .....- . —.. - - - — _

*STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos’, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted, St.

Victory’ 4965

----- o-----
PATAISYK STOGĄ IR 

RYNAS DABAR
Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing C6. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Building Material
Statybos Medžiaga

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visų senų ir nauju lentų, žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėda .................................   1c
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainių pėdų 
į» _ 3”_4”
rigu kaip .... ........................... v—
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
ketvirtainių pėdų .....s......................... $3.50

Didžiausios bet kada pasiūlytos 
pinigų santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų, decking, Ply- 
wood, masonite, transite, wallbord, 
kliavinių, egliniu grindų, beaded 
clg. partition. Stogams dengti ro- 
liai, asbestos, asphalto gontai, vė
liavų stulpai, sinkos, toiletai, vanos, 
malevos, stiklai, durys, langai, ak
mens slenksčiai, Truscon joists—42” 
vielos tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

LOUIS MEITUS LBR. CO.
3800 So. Western Avė. prie Archer 

Avė. Lafayette 0074.

.......... $2.20 
kaip naujos, 
.....  M. $20

RĘIKALINGAS pagelbininkas ant 
troko Turi būt pasiryžęs prie sun
kaus darbo. Kreiptis 5611. So. Hals
ted St. 2-ros lubos. Klauskit Mr. 
Graff.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

GERA vieta dėl veiterkos $8-10 
Fountain $15.00 Hotel piaids $48.00 • 
Resortams pagelba $45 su kamba
riais ir borda. Kendžių pardavinėji
mo / 
$12.00 Namų mergina $45.00, o taip
gi dkrbai dėl vyrų.

Wabash Employment 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

merginos $15.00 Assemblers

-------—O----------
REIKALINGĄ patyrusių mote

rų kaurams sortuoti. nuolatinis dar
bas. $15.00 savaitėj. Ideal Junk Shop 

1505 West Austin Avė.
------ O------

REIKALINGA mergina ar mote
ris bendram namu darbui, 2 vaikai 
$5.00. 1267 N. Springfield Avė. Tel. 
Albany 6763.

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIŲ DIRBTUVĖS darbinin
ku; taipgi hoteliu. mašinų operato
rių. veiterku, virėju, bendro namu 
darbo. Geros sąlygos. A. J. McCoy 
and Associates, Suite 1128, 140 So. 
Dearborn St.

For Rent
IŠSIRENDUOJA kriaučiaus šapa 

kampiniam name su visom mašinom 
Atsišaukite 4457 So. Talman.

Tolirtiesniuose miestuose ar
ba kur atskiros draugijos ne
išgali siųsti po vieną ar dau
giau delegatų, jos sutvėrė ko
mitetus, iš kurių atsiųs atsto
vus į Kongresą. Taip padarė 
Gary, Ind., vietinės draugijos, 
kurias atstovaus A. Steponai
tis. Staughton, Mass. Komite
tas siunčia J. Lavą. New Ken- 
sington, Pa., tris darbininkų 
draugijas atstovaus J; Qiuplis.

— E. Mikužiutė.
(Bus daugiau)

West Pullman
Praeitą šeštadienį, Bimbos 

svetainėje įvyko SLA. 55 kuo
pos balius. Nariai buvo kvies
ti į balių atvirutėmis, bet treč
dalis jų teatsilankė. Komisijai 
Heko pusėtinai padirbėti prie 
tokių aplinkybių. Ji rinko per 
biznierius valgomus ir geria
mus daiktus, o nariai ir šiaip 
pašalinių keletas žmonių susi
rinkę baliuje suvartojo. Tokiu 
budu padaryta pelno apie po
rąylesėtkų dolerių, o kurie ne
buvo baliuje, tai teks jiems 
užsimokėti įžangą, o jie nema
tė tų linksmybių, kurios buvo 
rengiama kuopos baliuje pe
reitą šeštadienį.

Praeitą sekmadienį įvyko S. 
L. A. 55 kuopos susirinkimas.

Narių atsilankė nedaug.
Sirgo Petravičia dvi šavaiti; 

ligonis buvo ligoninėje, sugrį
žęs ir iš ligoninės dar nesi
jaučia sveikas. Nutarta jam 
pašalpą atmokėti.

Prisirašė Ona Jurainienė ir 
valdyba pasirasė po dvįejų 
čertifikatų. Matyt, kad musų 
kuopa- auga nariais kiekvieną • • • 1 • I# * "*», " I ’. 'susirinkimą.

• c ' y ■

A. Statkus išį’ihktas delega
tu į Kongresą Lietuvos Demo
kratinei Tvarkai Atsteigti. 
Kadangi delegafas vyksta L S. 
L. A. Seimą, d’delegatas į mi
nimą kongresą turi būti pir- 
miaus keliomis dienomis ir 
jam pasidaro, daugiau išlaidų, 
tai nutarta ^delegatui pridėti 
penkinę ir vienas doleris kon
greso išlaidoms.

-—Korespondentas

.Sergantiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūsles ir, venerinių ligų gydymas. 

Virš 25 metų toj.pačioj vietoj.
Ne .atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

■

Darbo valandos: Kasdien 10 
ryto iki 5 po piet.

Sekmadienį 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadienį, Trečiadienį ir Šešta
dienį nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.
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COAL
Anglys

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kaina ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už tonų, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300. 1

IŠSIRENDUOJA tavern su gra
žiais barais fixturės arti prie dirbtu
vių su 4 pragyvenimui kambariais. 
Renda pigi; parduosiu arba mainy
siu ant privatiško namo. 4300 South 
Wood St.

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir mar- 
ketas. Parduosiu labai prieinamai. 

2953 W. 59th St. Republic 8931.

PARSIDUŲDA tavernas—prieina
mai. Gera vieta—turi parduoti prieš 
Liepos 15. Naujienos Box 459. 

1739 So. Halsted St.

vai.

™ZNIEMMUŲ

OPAS AUTO SALES

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN ..........
LUMP OR EGG ....
SCREENINGS ......

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT

—at Kedzie 3882—

$5.25
5.50
4.25

Educational

PARDAVIMUI pigiai tavernas, 
biznis pelningas, išdirbtas per daug 
mfetų ir 6 kambariai. 919 W. 35th 
Street.

TAVERN pardavimui. Gera vieta 
—priežastis pardavimo— važiuoiu i 
Lietuva. Parduosiu pigiai. 2645 West 
43rd Street.

Jei kuopa pamėgintų dau
giau rengti tokių balių, gal 
kitą sykį narių daugiau atsi
lankytų ir daugiau padarytų 
kuopa pelno. Juk kuopai reika 
linga turėti įplaukų jos išlai
doms padengti; nariams įkirė-

Opas Auto Sales — tai lie
tuvių firma. Ir didelė firma.

Viena firmos buveinė randa
si adresu 5114 South Pvacine 
avenue. : ;

Kita Opag Auįx> Sales buvei
nė raudasi adresų 1700-8 So. 
Ashland avenue.

Pirmoj vietoj parduodama 
y ■ , • ' , . ■ Į y \ j.
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VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

NAUJIENAS
kurios daugeliui su
teikė kreditą, kai jie 
neturėjo kuom užsi
mokėti.

Metinė prenumerata Chi- 
cagoje ....  L.... $8.

Kitur Amerikoje ...... $5.
Siųskit money orderiu ar
ba čekiu adresuodami:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

CLASSIFIED ADS
—..................

Business Service
Biznio Patarnavimai

Lietuvos liaudies menas. Tai Lietuvos geltonplaukių nunertos kojinės^ Į.^įj

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinanti pinigus ant mortgiČių 
Užrašomi visokios rūšies apdraudas 
— Insurance. Padarom dokumen 
tus. Išrenduojam. parduodam arb? 
šmainom nekilnojamas savastis.

Z. S.. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. HAlsted Street 
Phone Yards 3408

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus nam> 
savininkams reikale nesusipratimu s 
rendauninkais. Maža narinė mokėt 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. nri 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais <n> 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nf 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.* Tel. 
esameMes

Armitage 2951 
jau šiuo adresu 
50 mnt.

PO PAAUKŠTINIMO —------KAS ?
Jus jau užbaigėte mokslų, pasirinki
te profesija, kuri reikalinga apsišvie
timo—GROŽIO KULTŪRA. Musų 
trumpi asmeniniai kursai jus paruoš 
algai užsidirbti mėnesiais pirmyn 
musu paprasto plano. Susipažinkite 
su musų kursais ir vietos aprūpini
mo planu.

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

PARDAVIMUI tavernas pigiai, 
rendai 6 kambariai pagyvenimui 
nrie pat strytkarių bames. 1643 W. 
69th Street.

PARDAVIMUI restaurantas, pi- 
p-iai: geras biznis: gražiai įrengtas. 
Randasi šalę Lietuviško žvduko.

4705 So. Halsted St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

SUTAUPYK pertaisant ir permo- 
deliuojant savo kailinius dabar. Mes 
pasiuvame naujus kailinius už 75c. 
ant dolerio iki rugpjūčio 1 dienos. 
Užlaikymas sankrovoj ir įkainavi
mas dykai. Ateikit ir pamatykit.

Fashion Cloak Shoppe, Ine.
8415 S. Halsted St. Yards 0014

<9 Furs
• • Kailiai

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA 80 akru farma ar
ti Scottville. Michigan, be skolų, 
visi budinkai, gera žeme. 912 North 
Richmond St.
e  * -  .... ..n—■i...— i.          ......................................

PARSIDUODA 145 akru farma 
apie 25 mylios nuo Chicagos— 8 
mvlios nuo Lockport. Gera residen- 
cija, šilo, vėjo malūnas, barnė. kiek 
lentų. Žasu farma. Tiktai $80 už 
akra. Be skolų. Mainysiu ant nepra
skolintos Chicagos pranertas.

Pilgrim. 5637 W. Lake St. 
Austin 1680.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

PARSIDUODA 20 akrų farma 
arti South Haven. Mich. geri budin- 
kai, žemė, vieta $8500. Prieinamais 
rakais—taipgi 60 akrų farma. bu
dinkai vertės $10,000. Kaina $6000. 
Kreiptis J. A. S., 19 West Jackson 
Boulevard.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai; 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

PARSIDUODA 6 kambariu plytų 
bungalow, štymu apšildomas, įdirb
tas miegamas porčius. 30x125 lotas 
—62nd and Francisco. Mr. Bohliff 

Beverly 4003.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9845.

Partners Wanted , 
Pusininkų Reikia

F. YAKAITIS, ristikas, paieško 
partnerio į tavern biznį su mažai 
pinigų. Visi pataisymai įdėti. Vyras 
ar moteris gali eit. 2115 W. 63rd 
St. F. Yakaitis, 6225 So. Mąrshfield 
Avė. Kreiptis 7 iki 8:30.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS porteris prie res- 
taurant ir tavern. 3740 So. Halsted 
Street.

REIKALINGAS porteris i Smith’; 
Palm Gardens. 4177 Archer Avė.

PARSIDUODA 6 flatų plytų bu- 
dinkas, frame cottage užpakaly —•_ 
geros pajamos—prieinamai— $3,000 
casn. 2110 W. 18th Place.

REAL EST?ATE BARGENAI
Išrenduojama tavern. su fikčeriais, 

pačioj širdy Stock Yardų apielin- 
kėie.

Parsiduoda 10 apartmentų apšil
domas moderninis budinkas. 8 ketu
ri ir 2 penki. Bargenas greitam 
pardavimui. Randasi ant University 
Avė. arti 73 gatvės, kaina $17,500.

Moderninis 6 kambarių plytų bun- 
galow—randasi ant Koster Avė. ar
ti 63 gatvės, kaina $5,500.

6 kambariu plytų katedž,. eonerete 
Blovk pamatas, randasi arti 27 ir 
Lime gatvės. Kaina $1500.

Parsiduoda 3 flatis plytų budin
kas. randasi prie Normai Avė., ar
ti 31 gatvės, kaina $2900.

6 flatų apšildomas budinkas prie 
Maruuette Road i vakarus nuo State 
Lotas 45x125^ Ypatingai geras 
vestmentas už $9.000.

Kreiptis 
JOHN F. McGUANE 
2959 So. Halsted St. 

Victory 8882
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