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kalnų ,į šiaurę 
ir varo juos lin- 
Segovia.
vietų atėjo žinių,

Vėl prasideda smarkus mūšiai su sukilę 
liais, bet sukilėliai yra nugalėti, tik 

nežino kaip baigti karą . ■■ • *
MADRIDAS, 1. 30. — Ispa

nijos valdžia paskelbė mobili
zaciją visų Ispanijos prekybi
nių laivų ,kurie bus panaudoti 
karui su sukilėliais ir visi jie 
bus padaryti laikinais karo lai
vais.

Viduržemio juros laivų kom
panijos laivai liko valdžios 
konfiskuoti. Stambiausias tos 
kompanijos akcionierius yra 
Juan March, turtingiausias Is
panijos žmogus, kuris finansuo
jąs dabartinį fašistų sukilimą.

Be to valdžia įsakė visiems 
karo ir , civiliams lakūnams at
vykti į Cuatro Vientos aero
dromą ir prisidėti prie kovos 
su fašistais.

Oficialiai paskelbta, kad val
džios jėgos stumia sukilėlius iš 
Guadarrama 
nuo Madrido 
kui Avilla ir

(Iš įvairių
kuriose sukilėliai giriasi per
galėmis. Viena jų sako, kad 
sukilėliai užklupę valdžios ka
riuomenę prie Zaragoza ir 
2,000 kareivių fttžudę. * Kita 
tvirtina, kad Valencia, per kut 
rią yra evakuojami Svetimša
liai, pateko į sukilėlių rankas 
ir t. p.).

Zaragoza, Seville, Cordoba ir 
Granada tebėra sukilėlių ran
kose, bet sukilėliai yra sude- 
moralizuoti, nes nerado gyven
tojų paramos. Visus šiuos 
miestus bombarduoja lėktuvai, 
kareiviai, milicija ir gvardija.

Barcelonoj, Valencijoj ir Ma
dride padėtis yra “visai nor
malė”.

Gonzales Peną,, vadas Astu- 
rijos angliakasių sukilimo 1934 
m., dabar vadovauja keliems 
tūkstančiams angliakasių, ku 
rie yra apgulę Oviedo miestą.

Vėl ruošiasi pulti Madridą
SU SUKILĖLIAIS, 1. 30. — 

Gen. Molą, šiaurinės Ispanijos 
sukilėlių vadas, ruošiasi nau
jam puolimui. Bet šį kartą jis 
jau nebesitiki sulaukti pagalbos 
iš pietų, todėl mobilizuoja vi 
sas savo jėgas. Jis galys su 
mobilizuoti 40,000 fašistų ,bet 
yra vargo su jų atgabenimu į 
frontą. Be to jiems, paties 
gen. Molą apskaičiavimu, tektų 
susidurti su 300,000 kareivių 
valdžios pusėje.
Ispanijos sukilėliai nugalėti, 

sako korespondentas.
GIBLALTARAS

(Rašo Jay Allen, Chicago Tri
būne korespondentas). — Ge
nerolai savo sukilimą pralaimė
jo.

Praėjus 13 dienų nuo pra
džios jų kruvino pasisekimo

30,

prieš respubliką, šiam kores
pondentui yra aišku, 
yra pralaimėję.

Nuo to laiko, kaip 
atmušti prie Madrido, 
laiką tik gynėsi.

Dabar nebėra klausimo
organizavimą puolimo Madrido 
iš pietų. Negi nebėra klausi
mo apie išsilaikymą Andaluzh 
joj. Dabar yra tik klausimas 
kaip baigti sukilimą.

Jie suleido savo nagus į Ispa
nijos žmonių kūną. Ir jie ne
gali atsipalaidoti. Vadovaujan
tys generolai gali nusižudyti, 
ar pabėgti lėktuvais.

Bet kas bus su garnizonais? 
Su fašistų milicija, tais jaunuo
liais, kurie siautė gatvėse per 
1$ dienų? Ir su* tais, kurie f i 
nansavo tą sukilimą? Ir su tais, 
kuriuos masės įtaria aukojus 
fašistiniam ^sukilimui ? Ir su 
bažnyčia?

Atsiminkite, kas atsitiko Ma
lagoj, kada nepavyko puolimas. 
Kas atsitiko San Roąue, kur dvi 
(Venos atgal valdžios partiza- 
nai* staigiai atėjo ir ugnimi ir 
krauju atkeršijo priešinin
kams.

Vidaus reikalų ministeris 
skelbia per radio, kad tuose 
miestuose ir miesteliuose įš ku
rių bus sukilėliai išvaryti, tuo 
jaus bus atsteigta ei vile vai* 
džia.

Bet ar tai įvyks?
Geriausia atsako marksistų 

jaunimo sekretorius Algerięas 
distrikte:

“Valdžios autoritetas bus vy
kinamas. Mes jį įvykinsime, 
mes, liaudies frontas; bet tik 
tada, kada mes sunaikinsime 
priešą. O kaslink maurų, ta’* 
nė vienas mauras neišeis gyvas 
iš Ispanijos žemės”.

Tegul Ecija meisto gyvento
jai atsako. Tas miestas, tarp 
Seville ir Cordoba, yra valdo
mas sukilėlių. Bet kada mies
to pakraštyje buvo priverstas 
nusileisti sukilėlių lėktuvas, tai 
kol spėjo atvykti svetimšalių 
legionas, gyventojai į šmotus 
sudraskė abu lakūnus.

“Aš pavyzdingai nubaudžiau 
gyventoj us”, pasigyrė per ra
dio gen. Llano.

Bet, kada legionas apleis 
Ecija, jei jam pasiseks gyvan: 
apleisti, tai kaip gyventojai nu
baus tuos žmones, kurie yra 
prisidėję prie sukilimo ir iš
šaukę kraujo praliejimą?

Matyt, sukilėliai jau* ieško iš
eities ir dabar bando prasimuši 
į Portugaliją, kur jie galėtų 
pasislėpti nuo jų teriotų žmo
nių pagiežos.

kad jie

Jie 
jie

Chicago, III., Penktadienis, jLiepos-July 31 d., 1936
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SUIMTI SUKILĖLIU VADAI ISPANIJOJE

apie

liko 
visą

Francijos butas už 
moterų balsavimo 

teisę

IŠ LIETUVOS

$
SS

PARYŽIUS, 1. 30. — Atšto 
vų butas šiandie netikėtai priė
mė dešiniųjų bilių, kuris su 
teikia moterims teisę balsuoti 
ir būti renkamoms! į visas val
diškas vietas. Bilius liko pri
imtas 488 balsais prie 1,. tikslu 
priversti veikti senatą, kuris 
ikišįol griežtai priešinosi 
terų balsavimo teisėms.

(Francija yra viena iš 
daugelio užsilikusių šalių, 
rioj moterys neturi jokių 
savimo teisių).

Pernai Lietuvoje ėjo 
192 periodiniai 

leidiniai

mo-

ne- 
ku-.- 
bal-

Oficialiai pranešė 
Knox’ui apie jo 

nominaciją

KAUNAS. — Vytauto D. 
universiteto bibliotekos biblio • 
grafo J. Kisinio susinktomis ži
niomis pernai D. Lietuvoje ėjo 
192 periodiniai leidiniai: 168 lie
tuvių kalba, 1 — esperanto, 5 

—lenkų, 7 — rusų, 2 — vo • 
dėčių, ir 9 — žydų kalba. Ben
dro pobūdžio laikraščių ir žur
nalų ėjo 77, skiriami} filosofi
jos reikalams — 2, tikybos — 
20, visuomenės mokslų — 53, 
kalbotyros — 2, griežtųjų mok
slų — 3, taikomųjų mokslų — 
19, meno bei sportų —7, lite
ratūros — 7 ir istorijos — 2.

Rebel army ofRcers hęing transported through Madrid
MADRID. — Radio paveikslas iš Išpamjos parodo kelis fašistų sukilimo karininkus, 
pateko į valdžios rankas. Darbininkai ir ūkininkai laisvu noru ėjo valdžiai į talką

ku-
su-rie

kilimą numalšinti. Vienas iš tokių savanorių, apsiginklavęs kulkosvaidžiu, veda suimtuo
sius karininkus kalėjimai!. j

Nacių išsišokimai su 
trukdė amnestiją 

Austrijoje

VIENNĄ, 1. 30. — Antra 
amnestija Austrijos politiniams 
kaliniams (paciams) turėjo bū
ti paskelbti; rugpiučio mčn., 
bet tapo atidėta neaprybotąm 
laikui delei vakar nacių su
ruoštos demonstracijos, kurioj 
jie šukavo prieš žydus ir už 
Hitlerį.

Progą tai demonstracijai da
vė didelis paradas, suruoštas iš
lydėjimui išvykstančių į olyrn- 
piadą Vokietijoje. Prisidėję 
prie parado naciai pradėjo šū
kauti prieš žydus, reikalaut? 
nacionalio /plebiscito ir dainuoti 
nacių dainas. Pasibaigus pa
radui naciai nuėjo į žydų kvar 
talą ir toliau tęsė savo demons
traciją.

Policija puolė nacius buožė
mis, daugelį sužeidė ir dau
giau kaip 500 nacių areštavo. 
Tie iš areštuotųjų, kurie pasi
rodys esą nesenai pahuosuoti 
iš kalėjimo einant pirmiau pas 
kelbta amnestija, bus pasiųsti 
atgal į kalėjimus atsėdėti pil
ną laiką.

VOKIETIJA 
FORTIFIKUOJA

HELIGOLAND
Naujas Vokietijos laužymas 

Versalės paikos sutarties

BERLYNAS, 1. 30. — Nedi
delę upių sala Heligoland, ku’i 
iškila ' šiaures juro j e, Schleš- 
wig-Holstein pakraščiuose, vėl 
bus fortifikuota ir pataps Vo
kietijos karo laivyno baze, kas 
yra uždrausta Versallės sutar
ties.

Vokietija prisipažino, kad ji 
laužydama Versallės sutartį, 
išnaujo fortifikuoja tą salą ir 
atstato tas fortifikacijas^ ku
rios buvo sunaikintos po karo.

Nors apie tos salos fortika- 
vimą jau senai buvo žinoma ir 
nors pajūrio lankytojai matė 
ir kyšančias iš salų kanuoles, 
tečiaus Vokietijos valdžia vis 
tylėjo. Betdabar prabylo ir 
nacių valdžia, ir pripažino apie 
fontifikavimą tų salų ir steigi
mą prie jų Vokietijos karo 
laivyno bazžs.

Italija bandys augin 
ti medvilnę Ethi

opijoj
ItalijosRYMAS, 1. 30. - 

valdžia yra pasiryžusi bandyti 
auginti medvilnę (bovelną — 
vatą) užkariautoj Ethiopijoj. 
Kadangi pradžioj nesitikima iš 
j os pelno, Uįi paakstinimui j oš 
.auginimo? -valdžia mano išleisti 
subsidijoms medvilnėms augin-' 
tojams ni/o 2,000,000 iki 20,- 
000,000 lirų.

Užkariautojai taipjau įvedė 
kainų kontrolę Ethiopijoj it 
įsakė visas prekes Addis Aba- 
boj nupiginti 15 nuoš.

CHICAGO. — Nors jis pats 
dalyvavo prieš pusantro mene 
šio įvykusioj republikonų kon
vencijoj ir nors apie jo numi- 
naciją yra daug rašęs jo pa
ties laikraštis, tečiaus tik va- 
car Frank 
Daily News 
jo”, kad jis 
nominuotas 
prezidentus.

Oficialio pranešimo apie no
minaciją iškilmės įvyko vakar 
vakare Chicago Stadium, kur 
susirinko žymiausi republikonų 
vadai iš visos šalies.

Kadangi republikonų kalbo
mis niekas nesidomi, tai dides
nę dalį vakaro pašvęsta muzi
kaliam programui. 7

Ūkininkai pakėlė 
darbininkams at

lyginimą

Knox, Chicago 
leidėjas, “sužino- 

tapo republikonų 
kandidatu į vice-

Anglija ir Rusija pil 
nai susitarė dėl 

karo laivyno

Landon aiškinasi
Thomas darbininkų

klausimais

Japonija statysis ke
turis didelius karo 

'laivus

Ispanija konfiskavu 
si svetimšalių ban 

kus ir dirbtuves

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras Šiai dienai pa
našauja:

Giedra; biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 73°.
Saulė teka 5:41, leidžiasi 

8:11.

LA PORTE, Ind., 1. 30. — 
Chester Arkuszewski, 24 m., 
liko sugautas ir prisipažino nu
žudęs plėšimo tikslais vietos 
vienišą Ignatz Pazuchoski, 67 
m., apie kurį ėjo gandai, kad 
jis turys su savim daug pini
gų. Bet pinigų pas jį rado tik 
$35.

BERLYNAS, 1. 30. — Pulk. 
Lindbergh išskrido į Dessau 
apžiūrėti garsiąją Junkers lėk 
tuvų dirbtuvę.

TOKIO, 1. 30 
formuotuose rateliuose 
ma, kad Japonija 
metais statysis keturis 
liūs karo laivus.

Gerai pain- 
kalba- 

ateinačiais 
dide-

Angliją statys du di 
delius karo laivus

Stip
rindama savo ginklavimąsi ju
roje, Anglija ketina neužilgo 
pradėti statyti du* didelius ka
ro laivus.

Taipjau bus statomas ir mil
žiniškas pasažierinis laivas, ly
gus nesenai pastatytam laivui 
Queen Mary.

LONDONAS, 1. 30

PARYŽIUS, 1. 30. — Jungt 
Valstijų darbo sekretore Fran- 
ceš Perkins atvyko 
goms į Paryžių.

atosto

LONDONAS, 1. 30. — Angli 
jos valdžia .pradėjo skubiai tir
ti žinias, kad Anglijos ir Ame
rikos (anglų ir amerikiečių) 
bankai ir dirbtuvės liko konfis
kuoti Ispanijos valdžios.

Keli bankai jau prašę užsie
nio reikalų ministeriją veikti, 
bet valdžia laukia patikrinimo 
žinių.

TOPEKA, Kaus., 1. 30. — 
Republikonų kandidatas į pre
zidentus gub. Alf. Landon at 
sakydamas į socialistų kandi
dato Norman Thomas paklau
simą apie neaiškų Landon už 
siminimą apie darbininkų teisę 
organizuotis, dabar davė plates
nį paiškinimą, užtikrindamas, 
kad jis stovy s už pilną darbi
ninkų teisę organizuotis į sa
vas itaijas ir siųsti organizato
rius organizuoti dar neorgani
zuotų pramonių darbininkus.

LONDONAS, 1. 30. — Ofi 
cialiai paskelbta, kad Anglija ir 
Rusija susitaikė dėl karo lai
vyno “visais klausimais”.

Dabar beleika tik apie tai 
pranešti Washingtono sutarties 
signatoriams — Jungt. Valsti
joms, Franci j ai
taipjau4 toms valstybėms, 
kuriomis Anglija daro 
sutartis — Vokietijai, 
ir, galbūt, Danijai.

ir Japonijai, 
su 

atskiras 
Lenkijai

Dega miškai 
tanoj

Mon

Maskva areštuoja 
“spekuliatorius”

MASKVA, 1. 30. — Maskvoj 
prasidėjo vajus prieš spekulia
ciją ir tūkstančių dolerių ver
tės prekių liko konfiskuota. 
Taipjau4 areštuota daug žmonių.

“Spekuliatoriai”*1 supirkinė
davo prekes iš valdžios san
krovų ir jas paskui su geru 
pelnu parduodavo tiems žmo
nėms, kurie nenorėdavo ilgas 
valandas stovėti eilėse prie Val
džios sankrovų, nežinant ar tą 
prekę dar įbus galima gauti 
toje sankrovoje.

MARIJAMPOLĖ. — Norėda
mi išvengti darbininkų truku
mo kaime, ūkininkai pakėlė 
aukų darbininkams atlyginimą 
tiek, kad jis beveik susilygino 
su miesto darbininkų atlygini
mu. Dabar kaime lauko dar
bininkai gauna maistą, kartais 
darbui drabužį ir 2—-2^ už 
darbo dieną. Tik ta diena ii 
gesnė už mieste darbo dieną, 
prasideda maž daug 4 — 5 vai. 
ryt# ir baigiasi temstant.

Katastrofos aukos 
iškilmingai pa

laidotos
ALYTUS. — šeštadienį Aly

taus parapijos kapinėse iškil
mingai buvo palaidoti per cirko 
katastrofą žuvę artistai Juo
zas Petruševičius, Antanas Pil
kauskas ir Valdemaras Jurgen- 
sas. Laidotuvėse dalyvavo tūk
stantinė minia Alytaus visuo
menės. Darbininkas Karpus 
Surinas laidoti išvežtas į Kruo
nį. Prieš laidojant, penktadie
nį, teismo organai užmuštiems 
padarė skrodimą.

KOKĮ LIUDVINAVAS GAUS 
NAUJĄ VADĄ?

Liudvi- 
laukia,

CARMICHAELS, Pa., 1. 30. 
Ūkininkas Frank Keener da
bar pats įsitikino, kad daug 
dalykų gali atsitikti į keturias 
valandas. Jis pasistatė naują 
grudų svirną ir 1 vai. įkalė pa 
skutinį vynį. 4:40 vai. tris 
žmonės bange pilti grudus nau
ją jame svirne. 4:45 vai. 
Svirną trenkė perkūnas, jį už
degdamas. 5 vai. ugniagesia: 
užgesino gaisrą, kuris pridarė 
$100 nuostolių.

MADTA, Mont., 1. 30. — An
gliakasiai ir jų šeimynos buvo 
priversti bėgti delei besiarti
nančio smarkus girių gaisro, 
kuris gręsia sunaikinti du an
gliakasių miestelius Little 
Rockies kalnuose. Gaisre jau 
žuvo apie 150 gyvulių.

Gaisrus kovoti žmonės ir 
įrengimas yra gabenami lėktu
vais ir jau apie 1,000 žmonių 
kovoja gaisrą.

LIUDVINAVAS. — 
naviečiai susidomėjėję 
kada Liudvinamas bus iš nauju 
krikštijamas. Einant vietovar
džių atlietuvinimo klausimu, 
Liudvinavo vardą turi keisti. 
Bet koks miestelio bus naujas 
vardas dar nežinoma.

PLINTA VIETOS GAMYBA

75 amerikiečiai pa 
bego iš Madrido

WASHINGTON, 
Karo laivynas pradėjo vajų su- 
verbuoti dar 10,000 žmonių ka
ro laivyno tarnybai ir karu 
jurininkų (skaičių pakalti iki 
100,000 jurininkų.

30. -

SALT LAKE CITY, Utah, 1. 
30. —- Buvęs prezidentas Her- 
bert Hoover ieško geros ka
syklos, nes norys gryšti prie 
savo senojo darbo kaipo inži 
nierius.

MADRIDAS, 1. 30. — Iš ame
rikiečių, kuriuos sukilimas už
klupo Madride ir kurie buvo pa 
sislėpę Amerikos ambasadoj. 
75 šiandie išvyko į Valenciją, 
iš kur išplauks į Ameriką, ar 
kurią kitą šalį. Į ten plaukia 
ir Amerikos kruizeris, kuris pa
bėgėlius priglaus pas save,

SOLOMON ISLAND, Md., 1. 
30. - 
rioj senatorius Vic Dohaney iš 
Ohio, plaukė žuvauti. Bet se
natorius išliko nesužeistas.

žaibas užgavo valtį, ku-

ZARASAI. — Apie Salako 
miestelį yra garsi “lineikų” 
(vežimų) dirbtuvė. Vienas 
ūkininkas plačių mastu gamina 
geras ir pigias slides. Moterys 
audžia tautiškas juostas, o da
bar Raudinėje, Jonaičio techni
kinėje priežiūroje, dirbami lai
vai, kuriuos gabena ir į kitus 
apskričius. šiemet Ukmergės 
jachtklubui pagamintas moto 
rui didelis laivas.

Prikasė daug durpių

Marijampolės apskr. šiemet 
ūkininkai prikasė daug durpių. 
Dalį durpių sunaudoja sau ku
rui, o likusias parduoda. Daug 
durpių 'prikasta apie Vinčufc ir 
Kalvariją. Yra ūkininkų (nuo 
Vinčųj, kurie prikasė 40—50 
tūkstančių durpių. Už jas jie 
tikisi papinigauti.
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REPORTERIO
Prietykiai

Kas tie Lietuvos ūkininkai, ku
riuos Smetonos karo lauko 
teismas buvo pasmerkęs su
šaudyti.

Skaitome Lietuvos laikraš
čiuose Smetonos “kazioną” pra
nešimą, kad pradžioje liepos 
mėnesio, šių metų, karo lau
ko teismas nagrinėjęs: “Su‘val 
kijos ūkininkų kurstytojų ir 
tęrorizuotojų bylą, kurioje bu
vo kaltinamas 21 asmuo, gy
venantis, šakių apskr., Lukšių, 
Plokščių ir Paežerelių valsčjo- 
se,

“Karo lauko teismo sprendi
mu visi kaltinamieji nubausti 
šiomis bausmėmis:

“I. DEŠIMTS ASMENŲ MIR
TIES BAUSME, KURI VAL
STYBĖS PREZIDENTO MA
LONĖS AKTU PAKEISTA KA
LĖJIMU IKI GYVOS GALVOS, 
būtent: 1. Aleksandras Ritber 
gėris, 2. JUOZAS SUTKAITIS, 
3. Saliamonas Mauza, 4. Anta
nas Kubilinskas, 5. Pranas Kat
kus, 6. Juozas Martinkevičius, 
7. Andrius Valuckas, 8. Petras 
Liepuonius, 9. ANTANAS BA- 
JIERČIUS, 10. Juozas Juška.”

Reiškia, mirčiai pasmerktie
ji visi buvo sunumeruoti ir, be 
abejonės, jei ne Smetonos “ma
lonės aktas”, tai butų po nu 
meriais ir prie sienos statomi. 
Smetonos “kazionas” praneši 
mas sako, kad pasmerktieji 
yra kurstytojai ir terorizuoto 
jai. Trumpai sakant, jie buvo 
kaltinami dėl kurstymo ūkinin
kų prie streiko ir vartojimo 
teroro. Bet kokios rųšiesiltals 
teroras buvo Smetonos “kazio
nas” pranešimas nepasako, o 
Lietuvos laikraščiams plačiau 
ir bešališkai apie tai rašyti yra 
uždrausta. Smetonos činaunin 
kų pranešimas yra “šventas” 
žodis Lietuvos spaudai.

Bet kas yra tie žmonės, 
rie buvo pasmerkti mirti?

Pittsburgho lietuviams, 
ypatingai katalikams, viena
varde turi tam tikros reikš
mės.

Tai yra JUOZO SUTKAIČIO. 
Juozas Sutkaitis greičiausiai 
yra šv. Kazimiero parapijos or
ganizatorius, visiems Pitts
burgho lietuviam gerai žinomo 
velionio kun. Jono Su‘tkaičio, 
giminaitis.

Antano Bajierčiaus pavardė 
stringą i mintį jūsų Reporte
rio. Ar tai tik nebus jo Moti
nos tolimas giminaitis?

Kitos pasmerktųjų pavardės 
yra žinomos kitiems Amerikos 
lietuviams. Tarpe nuteistų vi
sam amžiui kalėjimo 
pesniems terminams 
pažįstamų pavardžių, 
Broniaus Baltrušaičio, 
taičio, Praųo Duobos, 
Vaišnoriaus.

Reiškia, Smetona
smerkia mirčiai, visam amžiuj 
kalėjimo Amerikos lietuvių gi
minias, brolius ir pažįstamus, 
tik vien už tai, kad šie drįsta 
reikalauji šiokio tokio gyveni
mo pagerinimo ir pilietinių tei
sių, gyvendami savą j am gim
tajam krašte.

Kaip mes galim būti ramus 
ir neprotestuoti prieš kruviną 
Smetonos diktatūrą. Turime tai 
daryti, dėl to, kad esame lie
tuviai, laisvę mylinti 
be to turime užstoti 
gimines ir pažįstamus.

Tačiau musų tarpe 
tokių sutvėrimų, kurįe
matiją pritarti Smetonos bude
liu kruviniems darbams.

Po Priedanga Vėliavos.

Po priedanga vėliavos yra 
atliekama bjauriausių niekšyš-

'milijonai nekaltų gyvasčių. Dik
tatoriai terorizuoja piliečius.

Vėliava yra skaitoma kaip ir 
koks šveptąs ,dąiktąs, tąd yra 
gera slėptis visokiems niek
šams. Ne kartą pasitaiko, kad 
juo kvailesnis dalykas yra at
liekamas, tuo daugiau prisiden
giama vėliavą.

Tai. yra didelis pažeminimas 
vėliavos, kaipo valstybės ir tau
tos simbolio.

Liepos 26 d. netoli Union- 
town, Pa., Fayette kauntėj Ku 
Klux Klan likučjų organizaci
ja, kuri yra pasivadipus, Junior 
Order United American Me- 
chanics, surengė dideles iškil
mes parkuose.

Tęsė iškilmės.e viena mergai
tė btfvo aprengta Amerikos vė
liava, kaipo laisvės statula. Ki
tas vyras atsinešė raudoną vė
liavą, kaipo bųlševizipo simbo
lį. Pirmiausiai, visos publikos 
akyvaizdoj pusišluostė savo pur
vinas k0Jas sp raudona vėlia
va. Paskui, buvo sugiedotas 
Amerikos Himnas. Amerikos 
“laisvės statula” paėmė degan
čią lempą, uždegė ir sudegino 
raudoną vėliavą. Visi susirin
kę patrijotai krikštavo, šukavo 
ir džiaugėsi, kad bolševizmas 
buvo nugalėtas.

Tuomi pačiu kartu, kada rau
dona vėliava buvo deginama, ne
toli nuo tos vietos, kalnuose, 
buvo sprogdinamos bombos ir 
leidžiami ugnies kryžiai, kad 
raudonos vėliavos deginimo iš
kilmes 'padarius žymesnėmis.

Tai, mat, prie kokių kvailys
čių dasileidžiama priedangoj 
vėliavos. — Reporteris.

“Skvairai” ir ‘ta- 
štebeliai” trubelyje

Susekta daug suktybių. Per
versmas “skvairų” ir “kon- 
štebeKų” organizacijoj.

Penktadienis, • liep. 31, 1936

ku-
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už savo
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nesisar-

IŠ PLIENO DARBININKU ORGANIZAVIMO 
VEIKLOS

Stiklo Darbininkų Unija Eina i 1‘agelba 
Plieno Darbininkams

TAPENTUM, Pa. — Liepos 
24 d. Pasireiškė pilniausia ko
operacija tarpe Federated Fiat 
Glass Workers ir Plieno Dar- 
binipkų Organizavimo Komite
to. šiandien masiniam plieno 
darbininkų mitinge, kuris buvo 
laikomas Tąrentum parke, stik
lo darbininkų unijos preziden
tas, Glen W. McCabe, pranešė, 
kad jau yra sudarytas komite
tas iš 12 narių tarpe stiklo dar
bininkų. Tas komitetas veiks 
ranka rankon, pilniausiai koo- 
peruodamąs su Plieno Darbinin
kų Organizavimo Komitetu. 
Stiklo darbininkų Unijos Komi-'; 
teto nariai randasi: Brecken- 
ridge, Pa., Tąrentum, Pa., 
Creighton, Pa., Natrone, Pa., ir 
Natrane Heights, Pa.

K,Qžnas komiteto narys pa- 
švęs nemažiau kaip vieną, va
karą per savaitę dėl organiza
vimo plieno darbininkų. Jie tu
rės tiesioginį ir netiesioginį su
sisiekimą su plieno darbinin
kais. Kiti rekrutai dėl organi
zavimo plieno darbininkų jau 
yra iš Centralinės Trade Unijų 
Tarybos iš Tąrentum, Pa. Iš
rinkta 11 geriausių organiza
torių. J

Šiame Allegheny upės klony^ 
j e randasi apie 20,000 pliepo 
darbininkų, pradedant nuo Et-, 
na, Pa., iki Vandergrift, Pa. 
čia yra sekamos žymios plieno ,. , . _ . . .A . . ,

iš Pittsburgh, Hansas. Telegra
ma datuota liepos 22 d. ir sa
ko:

“Pranešu, kad Kansas vals
tijoj organizuoti darbininkai 
nėra indęrsaVę ' gubernatoriaus, 
Landono kandidatūros. Nė vie
na darbiniųkų unija nėra pasi-i 
sakius už Landono kandidatei 
rą. Visos darbininkų organiza
cijos Kansas valstijoj ir Cen- 
tralinė Unijų Taryba yra vien
balsiai pasisakę ųž Rųoąeyelto i 
kandidatūrą A čia viešpatauja

nuomonė, kad Ųąndonas nelai-l 
mes nė /gąyoj ,vąįsLtijoj.” (pasi- 

, rašą) Henr^ ĄJląi.

tųros priėmime kąlbos pasiro
do,’ “jog jisai proteguoją kom
panionas unijas vieton bona 
fide darbininkų unijų.” “Ir ko
dėl ne“ — sako angliakasių 
unijos prezidentas. “Jo (Lan
dono) patarėjas šiais reikalais 
yrą dędą William Mossman, di
džiausias Lobbyistas American 
Iron & Steel Instituto ir yra 
viršininkas Jonės & Laughlin 
Steel Korporacijęs. Tokie ry
šiai tarpe didžiųjų plieno ka
ralių yrą pakankamas perspėji
mas darbininkams, kąd guber
natorius Landonas,
American Iron Steel Institu
to, laužys darbininkų unijas.”

SLA. jubi|iejinio sei LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

remiamas

- —  .....   —--.-r-------------

Dvigubas Cellophane į- 
vyniojimąs apsaug o j a 
nid Goids cigarejtus nuo 

sausros ir dul-

fi1 . ........... ....

Gura Žinia Ctiicagas Lietuviams
Pusmetiniame direktorių susirinkime, birželio 24 d., 

1936, Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso- 
ciation of Chicago, vėl perbaldavo ,4^ dividendą ant visų 
taupymo skyrių. .

Dividendai1 yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
Ist).

Štai ir vėl Simano Daukanto Federąlė Spulka pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Associatiop bf Chicago, kuą pinigai kiekvjeno asmens 
yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance ęęąporątion, Wąshington, P* C.

Simano Daukanto Federal Savings ąnd Loan Associa- 
Ron of Chicago randasi labai patogioj vietoj, 

2202 WEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State Bank

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa- 
tion of Chicago investuoja pįnigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažais mėnesiniais atmokėjimais.

Paskolos dąromos nuo 5 iki 15 metų.
! Namų 3^^iųkąi^ęil^ląųjantį: morgičiŲ, vi- 

kreipkitės į

mones
Šoko Pittsburgh, Pa., SLA. 40 

kp. delegatės Elenos Sąyei- 
kienės nuomonė.

Jūsų Reporteris turėjo pasi- 
kąlbejiiųą su4 SLA. 40 kp., de 
legate, Elena Saveikiene, kuri 
yra Pittsburghe gimus ir au
gus. šįmet pirmą kartą dalyva-

(Tąsa pusi. 3-čiam)

AKUŠERES
Mrs, Anelia K. Jarusz

Physical Therapy. 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd flwr 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie
gimdymo namu? 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eUectric treat- 
ment ir magnė- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanat

Amerikos Lietuviu Daktaru
- Draugijos Nariai.________

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—TM. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENĮ 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Rezidencija
3407 Lowe Aye. Tel. Yards 2510

Ofisu Jei. Buuievara bVlS 
Rez. Tel. Victory 2*48

Dr, Bertash
756 West 35th St.

Gor. of 35th ana Halsted Sta.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8 -.M

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai.. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. BouieVard 1401

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220J VVest 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 Ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republir 7868

Phone Boalevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
S e rėdo i pagal sutarti-

Dr, Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2iki4 ir nuo 6iki* 

vak. Nedalioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Bcalevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai.

PITTSBURGH, Pa. — Jau 
per kiek laiko kaip eina bruz
dėjimas kad pakeitus Taikos, 
Teisėjų — “skvairų” ir jų pa- 
gelbininkų, — “konštebelįų” si 
stemą. Mat, skvairai ir konšte- 
beliai, kurie yra piliečių renka
mi, tarnauja žmonėms už tam 
tikrą atlyginimą, kurį pasiima 
sau iš besibylinėjančių, arbą 
kaltiniųkų kaipę “komišiną”. O 
jei prisieina suareštuoti tokį 
žmogų iš kurio negalima nie
ko gauti arba suareštuotam ne , 
galiui a kaltės įrodyti, tai to 
kiame atsitikime skvairas ir jo 
konštebelis pasiima atlyginimą, 
už savo darbą iš kaun-tes iž
do. ;

Reiškia, jei tarpe piliečių yrą 
daugiau nesitikimų ir byjine 
jimosi, tai skvairas .daugiau už
dirba, 
kų”.

Jau 
noma,
štebeliai papildo daugiau krimi- 
naljškų prasižengimų, negu tie 
prasikaltėliai, kuriuos jie tei
sia.

Buyo .bandoma legislatųroj 
pravesti .tokį įstatymą, kuris 
pakeistų skyairų ir konštebelių 
sistemą. Bet jie yra organizuo
ti ir jų organizacija pasidarba
vo Hąrrisbųrge, kad reformos 
nepraeitų.

Tačiau, pastarosiomis die- 
norąįs išėjo į aikštę baisios suk
tybės įą vienas skvairas sų są 
vo konštebeliąis ątsiduąė bedąn- 
gėj. Tas skandalas sukrėtė ir 
visą skyąirų-kou&tehelių orga
nizaciją ir visi senieji virsinin 
kai liko iššluoti laukan.

Mąuomą, kad ir legislątura po
šio skaądąlo pasistengs praves-į 
ti įstatymą, kuris pamainys ne
tikusią sk.vairų-knpšteb.elių si
stema. — S. Bakanas.

Jie • dirba “nuo kavaj-

ne nuo šiandien yra ži- 
kad tie skvairai ir kon-.

Tin Plate, kuri randasi Vander
grift, Pa.; Iron &.Steel, Creigh-’ 
tone; William B. Scaife dirb
tuvė, Oakmonte; Edgewater 
Steel, Blaw Nox Steel, Sprang, 
Chąlfant ir Hubbąrd 
kur buvo streikas, kuris šįuo 
laiku jau yra baigtas su pripa
žinimu unijos, 5 procentų ųž-: 
dąrbio pakėlimu ir 44 valandų 
darbo savaitė.

“Darbininkai už Roosevelt^, 
Pliekio Institutas už 

Landoną”
PITTSBURGH, Pa. — P. T. 

Fagan, prezidentas Distrikto 
United Mine Workers, ir narys 
Plieno Darbininkų Organizavi
mo Komiteto, padarė palygini
mą tarpe plieno darbininkų ir 
angliakasių Pittsburgho distrjk- 
te. Angliakasiai šiame distrik- 
te yra organizuoti 100 procen
tų, o plieno darbininkai, tik da* 
bar yra organizuojami, tais pa
čiais pamatais, kaip ir anglia
kasiai.

Faganas užginčino Penn. se
natoriaus Jąmęs J. Davis pa
darytą pareiškimą per radio, 
kad buk Kapsas Valstijos dar
bininkų unijos indorsay tįsios 
gubernatoriaus Al. M. Landono 
kandidatūrą į Suvienytų Vaistu 
jų prezidentus. Jis yra gavęs 
telegramą nuo Kansas valstijos 
Angliakasių Unijos 14-to Dis- 
’trikto prezidento Henry Alįai, 
—   ———.—i    
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Sergantiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias Įytinię 
dilpnuąio, ręumatiziąo, inkstų, 
pūslės ir venerinių ligų gydymąs. 

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
CęntraJ 4^1

Darbo yaląųdos: Kaądien 10 - vą.1 
Tyto iki‘5 po piėt.

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir Šešta
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 V. p. p.

IAM)aDAUMANTO77

S iederal Savings
LOAN ASSOCIATION

* . Of CRICAGO
2202 West Cermak Road

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.
■' ■ ■ ■ ■

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175. 
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefonas Republic 9600.

fe L Boulevard 5914 Diena ir Naku 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo < 
iki 8:30 v. NedfiL nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S, Saikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

.............. '■ ----------------------------- --------....................................... . ■—

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chteagos, Cicerus Lietuvių

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA JR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto -Dalyse.

. S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

I. J. ZOLP
1646 Wegt 46.th Street Phones Boulevard 5208-8418

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. l’ųllman 5703

LACHĄWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 6927

" S. C. LACHAVICZ.......
42-44 EaSt 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

S. P. MAŽEIKA
Phone Yards 11888819 Lituanica Avenue

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phope Boulevard 4189

A. PETKUS
.Cicero Phone Cicero 21091410 SoutĮi 49tfr Cour,t

J. p. ĘADŽIUS
668 West jlSth Street Phone Canąl 6174

st
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS

111 W. Washington
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Westerp Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6 ;00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIU 
Optometrically Akių Specialistai.
Palemrvins akių įtempimą, kurii 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tdliręgyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kimuęse egzaminavimas daromas sų 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimi akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR- G- SERNER 
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo IlD—4. huo .6 Iki 8

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai diena.

Dr. A. J. Manikas
PH YSICIAN-S URGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. D.
Office & reridence 2519 W. 43rd St

Tel. Lafayette 3051
Valandos: 9—10 ryta, 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredas.
Sekmadieni susitarus.

Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN and SURGEON. 

Ofisas Marųuette Medical Building
Suite 208

6155 SO. KEDZIE AVENUE
Hemlock 8700

Vai.: 2—4 po pietų; 6—8 po pietų.
Rezidencijos tel. Prospect 8088.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 Soo Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieti
7 iki 8 vai Nedll. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 24M

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drenai 9191 

Dr.A, ARoth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir vist 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 j vai. vak. Neda 

liomis ir Šventadieniais H—11 
d’juut



—Carnegiškė.
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Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj
Vėliausius mados modemiški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausi pasi
rinkimą visokių- mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir parems. Mes prista- 
tom į namus. Musų kainos jumis nustebins.

Pirkite pas Lietuvi:
BLUE FRONT MEAT MARKET

PAUL WIRBA, Savininkas
3659 SO. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 0689

parapijonus net prastais var-1 palaukit, ateisit šliubo, aš zi- 
Paskutiniame nosių ką su jumis padaryti.

Carnegie.lietuviai jokio pik- 
nesurengė.

NAUJIENOS, Chicago, PI.Penktadienis, liep. 31, 1936

Pittsburgh’o Naujienos
Tinginiai

ka-

tai

apie Northsides lie-

Iš Draugijų Veikimo

Soho Pittsburgh, Pa

LIETUVOS-AMERIKOS

N. S. Pittsburgh, Pa

Lietuvių 
piknikas 
Piknikas

Plieno liejyklos it anglių 
syklos dirba pilnų laiką

sun* 
kad

“Senas
kores-

Ona
am-

SLA

CARNEGIE, PA. — Darbai

atskirti bent tuos du 
dalykus. Kam tas

Liepos 26 d. įvyko
Mokslo Draugystės
Lietuvių Ūkės darže, 
buvo sėkmingas, svečių ir vieš
nių dalyvavo iš visų apylinkių 
ir visi gražiai linksminosi.

Korės.

Mirė SLA 40 kuopos narė 
Ona Jankauskienė

— Reporteris, 
(Bus kitam numery). Seno Northsidiškio pastabos 
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(Tasa iš pusi. 2-ro) 
vo SLA. Seime. Į SLA. yra įsto
jus 1932 metais ir jau apie po
rą metų kaip tarnauja kuopos 
valdyboj, kaipo iždo globėja. 
Sėkmingai ir nuoširdžiai dar 
buojasi kuopos parengirtiuose, 
ir abelnam organizacijos veiki 
me. šiais metais, SLA. 40 kp.. 
nariai, kaip ir pagerbdami gerb. 
Saveikienę, išrinko ją delęgat? 
į Jubiliejinį Seimą ir į Ame
rikos Lietuvių Kongresą. To 
dėl, buvo įdomu jos nuomo
nė.

Pirmiausiai jūsų Reporteris 
užklausė p. Saveikienės kai į 
jai patiko SLA. Jubiliejinis Sei
mas?

— Nežinau nė kaip pasaky
ti — sako SLA 40 kp., delega 
te. Patiko ir nepatiko, žodžiu 
sakant, visko buvo, taip, kad 
nežinau nė nuo katro gaio pra
dėti pasakoti.

— Na, tai pirmiausiai papa
sakokit kas jums geriausiai pa
tiko Seime, o paskui kas nepa
tiko — patarė Reporteris.

— Geriausiai man patiko 
Seime tai tas, kad yra proga 
daug ko pasimokyti, susipažin
ti su kitų kuopų veikėjais — 
žodžiu, patirti daug tokių daly
kų, kurie man buvo žingeidus 
ir įdomus. Teko pamatyti, 
kad ir pas Amerikos lietuvius 
yra advokatų, daktarų ir kito-i 
kių profesionalų; kad yra čia 
gimusio jaunimo, kuris intere
suojasi SLA. reikalais, tik man 
rodos kad nepakankamai. Ki
tas dalykas — sako p. Savei- 
kienė, pasirodo kad ir SLA. Sei
me yra partijos, taip kaip ir 
pas mus, Soho daly SLA. 40 
kp., susirinkimuose, kad taip 
vadinami sandariečiai save sta 
to dideliais žmonėmis ir visus 
kitu‘3 peikia.

Matyt, kad Clevelando seimo 
rengimo komisija nenorėjo nie
ko už dyką. Buvo kalbama, 
kad Carter Viešbutis siūlė už 
dyką didelę ir gražią svetainę 
jei tik seimo rengimo komisi
ja butų norėjusi SLA seimą te
nai laikyti. Carter viešbutis 
randasi parankioj vietoj, turi 
visokius parankumus, tenai vė
su ir švaru, daug kartų geriau, 
negu ten kur SLA seimas buvo 
laikomas. Lietuvių svetainė ir 
nebūtų buvus taip prasta vie
ta. Bet tenai nesirado tokių 
menkniekių, kaip tai muilo, 
rankšluosčių, šilto vandenio ir 
kitų panašių mažmožių.

O ypatingai sunku buvo su 
geriamuoju vandeniu. Mat, gė
rimai buvo pardavinėjami, 
vanduo būdavo užsuktas.

Komisija skundėsi, kad 
kiai dirbo. Tas yra tiesa,
sunkiai dirbo, bet darbas buvo 
be tvarkos. —Birutė.

bet ėmė garsinti draugijos ren
giamus piknikus ir raginti savo 
parapijonus paremti Lietuvos 
Sūnų Draugiją. Tai yra pagirti
nas klebono pasielgimas.

“Draugo” korespondentas vie
ton rašęs nesąmones apie Lie
tuvos Sūnų Draugiją, jau pra
eitam “D.” numeryje gražiai 
aprašo draugijos pikn’ką, kuris 
įvyko liepos 12 d., Stasevičiaus 
farmoj. Gana geras reiškinys.

Jie irgi vienybės “nori”
“Draugo” korespondentas Dai

lutis toje pačioje savo kores
pondencijoje bažijasi, kad ne
tik jis, bet ir klebonas nori 
Northsides lietuvių vienybės. 
Siūlo vienybę ir Senam North- 
sidiškiui. Tik ta vienybė turin
ti eiti per katalikų bažnyčią. 
Senam Northsidiškiui ir bažny
čios durys adaros, jei tik jis 
nutars nenueiti “velniop”. Ta
čiau Senas Northsidiškis rašė 
ne apie katalikų bažnyčios vie
nybę, bet 
tuvių.

Reikėtų 
paprastus
ieškojimas už save kvailesnių?

Northsides lietuvių vienybės 
reikalas tur būt daug plates
nis dalykas, negu katalikų baž
nyčios durys) ir vargiai bus ga
lima lietuvių vienybės reikalą 
vetti per bažnytines duris.

Senas Noirthsidiškis.

Carnegie Dabar Turi1 
Dirbti Net Amžini r

Atvėso oras.
Orai jau šiek-tiek atvėso. 

Truputį palijo, bet naudos iš 
to lietaus buvo kaip niekis. 
Kaip negyvam vaistas. Kelias 
dulkes nuplovė, perkūnija pa
sitrankė, pagązdino ir praėjo. 
Farmeriams gal ir buvo šiek- 
tiek naudos.

Nesiseka su parengimais.
Nesiseka pas mus su paren-

čia eina pusėtinai gerai. Plie- 'gimais. Net ir klebonai neturi 
no liejyklos ir anglių kasyk-lls Jll naudos. Nebeklauso avė- 
los dirba pilnų laikų. Gerai ei-jlEs ir nebesusirenka “parapijų 
na ir tie WPA darbai. Dabar paremti”, kaip anais, prohibi- 
dirba net ir tinginiai, kurie rijos laikais. Jie jau išmoko 
per visų savo gyvenimų ne-,graliai ir savaip praleisti ii- 
dirbo. Kaip sako sovietų Rusi
joje, kas nedirba, tas ir neval
go. , .

Kad žmonės ir dirba, bet pi
nigų nesukrauna, nes dabar 
yra neapsakomas brangumas. 
Maistas brangus ir brangsta 
ne dienomis, bet valandomis. 
Man pačiai pasitaikė tą pačią 
dieną nueiti dų kartu į “bu- 
černę”. Antru kartu už pana
šią mėsą užmokėjau net 10 
centų daugiau, negu pirmu 
kartu.

ką, be klebono komandos. Žmo 
nes paprastai išvažinėj a po 
ukius, kur įrengtos moderniš
kos maudykles ir kiti patogu
mai. Nusiveža krepšius valgių, 
“beermonas” pristato alaus ir 
žmonės sau linksmai leidžia 
laiką tyrame ore. Laisvi žmo
nės visuomet taip darydavo, 
bet parapijonai neperseniai 
pradėjo imti iš jų pamokas.

Klebonams tas labai ne-ko- 
šer. Jie su įnirtimu bara ave
les, kad taip nedera elgtis. 
Rusų-ukrainų klebonas savo

Šis - Tas iš SLA 
Seimo

Clevelando seimo parengi
mai buvo taip, kaip pras
to ta voro pagarsinimas. 
Geras tavoras visuomet 
parsiduoda, o tik prastą 
reikia labai garsinti.

— Labai daug 
Nežinau ar besi-

Nežinau miesto ir man
Ar

Delegatė, atvykusi j Cleve- 
landą prie lietuviškos svetainės 
susiradusi vieną iš seimo ren
gimo narių klausia*.

D. — Ar galėtumėt man nu
rodyti kam bar j ?

K. Narys, 
darbo turiu,
ras neužimtų kambarių. Turiu 
du adresus. Vienas ant 69-tos 
gatvės, kitas dar toliau.

D.
bus sunku adresą surasti, 
negalėtumėte mane ten nuvež
ti?

K. Narys. — Ne, perdaug 
užimtas.

K. Narys (už kelių dienų).— 
Delegate, ar turi kambarį? Ar 
jau gavai vietą?

D. — Ačiū kad atsimeni. 
Bet šiandien jau 27-<ta.

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

Opposite Pavis Store, 2d Floor
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dais išvadino.
savo piknike ta parapija turė
jo nuostolio, o prohibicijos n i ko šią vasarą 
laikais padarydavo apie 3-4 Gal ir jiems bus nekaip kai 
šimtus dolerių pelno. Labiau- ateis laikas šliubavotis. 
šiai kaltina jaunuolius. Sako,

Geriausi Degtinė... Gerkit
•

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

NATHAN
KANTER

Lietuvių Balsuotojų Lygų 
metinis išvažiavimas įvyksta 
rugpiučio 9 d., Adomo Sodne, 
Castle Shannon, Pa. 

» » »
Lietuvių Radio Valandos iš

važiavimas įvyksta rugpiučio 
23 d., Adomo Sodne. Bus rinki
mas gražiausios Pittsburgho 
lietuvaitės.

Kiek laiko atgal 
Northsidietis” parašė 
pondenciją į “Pittsburgho Nau
jienas”, pranešdamas, kad mu
sų kolonijos lietuvių vienybė 
yra griaujama. Nurodė, kas tą 
vienybę griauja. Jis padavė 
faktą, kad šiais metais nuo 
Northsides lietuvių draugijų iš
važiavimo rengimo atsimetė ka
talikiškos draugijos. Taip pat 
nurodė, kad j Dangų žengimo 
parapijos klebonas per pamoks
lus ir tūlas “Draugo” korespon
dentas per tą patį “Draugą” 
buvo pradėję pulti Lietuvos Sū
nų Draugiją, tai dėl Dr. šliupo 
prakalbų, tai dėl kitų dalykų.

Pasirodo, kad Senas North
sidiškis pataikė tikrai į gerą 
vietą su savo korespondencija, 
kad net paveikė iš gerosios' pu
sės ne tik vietinį kleboną, bet 
ir “Draugo” korespondentą 
Bailutį. Vietinis klebonas ne 
tik kad nustojo per pamokslus 
barti Lietuvos Sūnų, Draugiją,

Old Golds yra Dirbtu- 
vės-Šviežumo cigaretai 
—švieži kaip tik išėję iš 
mašinos dirbtuvėje.

Liepos 18 d. pasimirė 
Jankauskienė, 54 metų 
žiaus, kuri priklausė psie 
40 kuopos. Liepos 22 d. ji bu
vo palaidota šv. Kazimiero ka
pinėse.

Velionė Jankauskienė paliko 
didžiausiam nuliudime 3 dukte
ris: Albiną, 16 metų, Adelę, 14 
m., ir Onutę, 11 metų. Tėvas ir 
vyras Jankaiiskaš'pasimirė apie 
9 mėnesiai atgal. Likusios mer
gaitės yra našlaitės. Kas jas 
globos — neteko sužinoti.

.'ji1 ••. 't'.:' .V ’ '-i ?”• ‘:: ' ’■«

Jankauskaitės gyvena 153 
Moultrie St., Pittsburgh, Pa.

Laidotuvėse patarnavo Vens- 
lovo graborių įstaiga, vadovau
jant Adomui Marčiuląičiui.

Korės.

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
LINOLEUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS 

$3.95
ROOSEVELT 

FURNITUREi 
2310 West

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

peter PEN

Vertelgoms turėtų būti auk
so dienos. Viskas eina 
Bet nors 
“up”, 
n ima s 

i eina 
su 4-5 
ma galą sudurti 
Dirbk ir badauk.

“up.” 
pragyvenimas eina 

bet darbininkų atlygi
nę tik neeina “up”, bet 
“dow*n”.r Darbininkui 
šeimyna. tiesiog negali- 

su galu.

Kaip žuvis be vau 
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie 
nų” neturėtu būti

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR C0.
4707 South Halsted Street
Visi Telefonai YARD8 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTOHI8

i

ermometras
t ’

ŠIS įdomus termo
metras "vionu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašyšit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį — ŪSE

NAUJIENOS 
1739 Su.

Hhlited St* 
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NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

TAUPYKIT PINIGUS Už 
TIKRINTO J ĮSTAIGOJ

U. S. Government ištaiga. F. S. and L^ Ins. 
Corp. apdrausta kiekvienos

Mokam dividendą kas 6
išmokėjom 4%

Turtas siekia virš

ypatos iki $5,000.00 
menesiai. Praeityje

$1,300,000.00
DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St. iTel. Canal 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1,10

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

Morning I
ealthy Condition

c J

s

3

Write f or Free Eye Book

Night and |
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists. ] 
Murinę Conapany, Dept. H. S.? Chicago
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Į Apžvalga SVEIKATANACIŲ “KULTŪRA”

kaip reikia vadą Hitlerį

universitetuo

darneneša
Gražus oras

būdavo

KOVA DĖL RINKU

AMERIKOS

Tai kurortai turės

KAINA TIK 25 CENTAI

SKIRTUMAS

Affi'-įį’

<5.00
2.75

$8.00 
4.00

<8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
UI Telefonas Canai 8500.

Geros žinios sergąn 
tiems šlaplige

aplankė daug iš

Per paskutinius kelerius metus Japonija pasidarė 
nepaprastai rimta konkurentė pramonės kraštams. Juo 
tolyn, juo labiau ji vysto savo pramonės gamybą. Tuo 
pačiu metu su savo gaminiais ji stengiasi įsiskvėrbti į 
kiekvieną šalį, k^r tik muitai nėra perdaug aukšti.

Japonija savo žaliavos neturi. Jos gamtos ištekliai 
yra gana skurdus. Ir vis dėlto ji pajėgia konkuruoti ir 
nukonkuruoti kitas aukštai pramonėje pakilusias vals
tybes. O tai vyriausiai todėl, kad darbininkų atlygini
mas ten yra neįmanomai žemas.

Prieš kurį laiką Japonija ypač buvo pradėjusi 
skverbtis į Ameriką su tekstilės dirbiniais. Neturėdama 
užtektinai savo medvilnės, Japonija tą medžiagą impor
tavo is Amerikos. Iš importuotos medvilnės ji savo fab
rikuose audė audeklus ir juos siuntė į Ameriką. Ir įdo
miausia tai, kad tuos savo gaminius ji pajėgė parduoti 
pigiau nekaip Amerikos pramonininkai, nežiūrint net 
gana aukštokų muitų!

Būklė susidarė tiek rimta, jog Naujosios Anglijos

si pažvelgti į tas priežastis, ku
rios privedė prie kruvinų įvy- 

kad dėl: tų 
valdyti

TIKSLUS IR NETIKSLUS 
INFORMAVIMAS

Sobscriptioh Ratęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

KERNAVAS ĮSTEIGI 
MO 900 METŲ SU

KAKTUVES

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

tvarkos,* kurios demokratybei 
įsigalėti taip ilgai trukdė ir 
dabar trukdo.” . , 
Įdomu yra! sugretinti tųdvie

jų laikraščių nusistatymas -dėl 
Ispanijos įvykių
domu
d tas laikraštis yra krikščioniš
kai demokratiškos krypties. Ta
čiau koks didelis skirtumas 
“Draugas” be niekur nieko pur
vina demokratinę Ispanijos vai 
džią, o “Rytas” rimtai stengia-

Lietuvos Gyvenimo 
Margumynai

kių. Ir pasirodo 
įvykių yra atsakingi 
pašauktieji”, kurie per šimtme
čius 1 laikė Ispanijos liaudį pa
vergę.

Taip, atsakingi yra tie, ku
rie griebėsi ginklo norėdami 
vėl pavergti Ispanijos liaudį, 
kad jų galėtų posenovei išnau
doti visokie generolai, dvarinin
kai ir dvasininkai.

Kiek iš maąo skaitytųjų ži
no, kad suvįrš pusė milijono 
žmonių Su v. Valstijose serga 
šlaplige? Visąi neseniai mes pa
tyrėme kaip plačiai ta liga iš
siplėtojus, o kas dar svarbiaus, 
medikalis mokslas jau davė 
mums tinkamų tos ligos gydy
mo būdą.

Visai neseniai ta liga gąsdi
no visus senesnius žmones, nes 
gydytojai visai nežinojo ką da
ryti, sako Dr. John L. I|ice, 
New Yorko sveikatos komįsio- 
nierius. paugumoje atsitikimų, 
kai liga gerai išsivystydąvo, ta’ 

[ligonis išgyveno tik vieną ar
ba du metus. Bet šiandien,, ačiū 

[naujiems išradimams, šlaplige 
i jau pagydoma, taip kad ligo 
niai išgyvena sayo normalį gy
vasties laiką.

Jie gali atjįkti kasdieninius 
darbelius, taip kaip normaliai, 
šlaplige nesergantieji žmones.

Ėmė metus ir metus visokių 
moksliškų' tyrinėjimų,1 kad tą 
ligą* -sdprafeti.‘ Pr^ ARei^ parode 
kiek buvo galima nupeikti ba
do keliu*. Bet liko dviems Kana
dos mokslininkams, Banting ir 
Best, Universįty of Toropto la
boratorijose, rasti garsų “in- 
sulin”.

nayė mažas 
miestelis. Pilies griuvėsių liko 
tik žymės, čia viepas greta ki
to yra trys piliakalniai: Auku
ro kalnas, Mindaugo sostas ir 
Lizdeikos sakykla.

gumas
macija apie laisvosios Lietu
vos politinius įvykius, ekono
minius ir kulturinius darbus. 
Šiuo reikalu turėtų padėti 
išeivių spaudai nepriklauso
mos Lietuvos .laikraštininkai. 
Jie galėtų daugiau bendra
darbiauti išeivių spaudoje ir 
tiksliau informuoti.”

daro-
pas

Per paskutinius trejus nacių viešpatavimo metus 
iš Vokietijos universitetų ir mokyklų liko pašalinta apie 
20 nuošimčių profesorių ir mokytojų. Ir pašalinta ga
biausi švietėjai, kurie pasižymėjo savistoviu protavimu. 
Jų nusikaltimas buvo tas, kad jie nesutiko su nacių te
orijomis, nepritarė žydų pogromams.

Vokietijoje visur pilna šnipų. Nuo jų nėra laisva ir 
mokykla. Iš mokytojo reikalaujama griežtos disciplinos. 
Kiekviena proga jis turi parodyti savo ištikimumą ir 
pagarbą “fiureriui”. Jei to nepadaro, tai šnipai prane
ša, kur reikia. Tokiu atveju jis, žinoma, yra paleidžia
mas iš pareigų, o kartais net ir į koncentracijos stovyk
lą pasiunčiamas pasimokyti 
gerbti.

Neištikimi profesoriai yrą keliami be jokių ceremo
nijų iš vieno universiteto į kitą arba visiškai paleidžia
mi iš pareigų. Aišku, kad dėlei to kenčia mokslas. Nie
ko tad nuostabaus, kad Vokietijos universitetai, kurie 
buvo išgarsėję visame pasaulyje, pastaruoju laiku pra
dėjo smarkiai smukti.

Naciai yra pasimoję kontroliuoti ne tik profesorius, 
bet ir studentus, kurių skaičius liko per pusę sumažin
tas. Seniau kiekvienais metais į Vokietijos universitetus 
stodavo apie 30,000 jaunuolių. Dabar tas skaičius liko 
sumažintas iki 15,000. Be to, švietimo ministeris Rust 
patvarkė apriboti ir studenčių skaičių, 
se jos gali sudaryti tik dešimtą nuošimtį. Vadinasi, na 
ciai vėl nori grįžti į tą t “ideališką gadynę”^ kada Vokie 
tijos moterų paskirtis buvo

štai šiomis dienomis suimtas 
liaudininkų buvusios partijos 
generalinis sekretorius Macke
vičiui, yra taip pat iš liaudi
ninkų partijos žymesnių žmo
nių provincijoje ir daugiau su
imtų, jų tarpe agronomas Ber- 
tašius, Vasiliauskas ir kiti.

Visa šitai sako, kad ramume 
nesama. Nors ir vasara ir kaip 
paprastai visas visuomeninis bei 
politinis gyvenimas apmiršta., 
bet šiuokart to netenka pašte-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

“Lietuvos Aidas” Nr. 326 iš
spausdinę p. Stepo Vykinto 
straipsnį antrašte “Musų išei
vija ir Lietuviškoji kultūra”.

Lietuvos tautiškosios valdžios 
oficiozo bendradarbis bando 
prikišti išeivijos laikraščiams, 
kad jie netiksliai informuoja 
savo skaitytojus apie tai, kas 
dedasi Lietuyoje. Jis, tarp kit
ko, sako:

“Kitas išeivių spaudos blo- 
tai netiksli infor-

tekstilės pramonininkai pradėjo reikalauti, kad muitai 
butų dar labiau padidinti,; neą, esą/'kitaip jie nebepa
jėgsią konkurencijos atlaikyti, Muitų pakėlimo reikala
vo ir darbininkai, kuriems grūmojo pavojus" darbo ne
tekti. . . , ■”.( !

. , i ’ 11

Tie reikalavimai, matyti, paveikė valdžią, ktiri ne
seniai pakėlė muitus iš Japonijos importuojamiems 
tekstilės dirbiniams. Aišku, kad Japonijai tai labai ne
patiko. Ji sako, kad tais muitais ji esanti diskriminuo
jama. Jei patvarkymai nebusią atšaukti,, tai ji šmugelio 
kėliu (per Kanadą) bandysianti savo prekes įvežti.

Dėl rinkų Japonija turi nesusipratimų ne vien tik 
su Ameriką. Kitos valstybės irgi yra pąsiryžusios už
kirsti kelią “japoniškam dempingui”. Pavyzdžiui, šiomis 
dienomis Australija pradėjo varžyti importą, iš Jąponi-

Kaip patiriama iš senovėj 
metraščių, pirmoji Lietuvos val
stybės sostinė Kernavė buvo 
įkurta 1036 metais. Taigi, šiais 
metais Kernavė švenčia savo 
įsikūrimo 9.00 metų sukaktu
ves. Kernavėje 1252 metais bu
vo vainikuotas Lietuvos kara
lius Mindaugas. Kernavė vadi
no svarbų LietuVęs valstybėje 
vaidmenį net iki Gedimino lai 

svarbiausiu 
Lietuvos vadų susirinkimai. Tik 
kai Gediminas įsikūrę Vilniu
je, Kernavė neteko savo pir 
mykštes reikšmės. Dabar Kei- 

pademarklini j os

Beje, pernai vasarą Klaipė
dos .krąšte įvyko lietuvių laik
raštininkų konferencija, kurio
je tautiškieji žurnalistai iškėlė 
labai įdomų sumanymą. Būtent, 
steigti fondą. To fondo tikslas 
b,utų mokėti Lietuvos žurnalis
tams honorarą už bendradar
biavimą išeivių spaudoje.

Aišku, kad fondo kontrole 
tektų tautiško nusistatymo 
žmonėms. O tokiu atveju fon
das sudarytų ir bendradarbių 
kadrą išeivių laikraščiams iš 
savo ištikimų žmonių. Kitaip 
tarus, susidarytų tautiškais bu
terbrodais penimų žurnaįistų 
kadras, kuris “'tiksliai” išeivių 
spaudoje garbintų ir į padanges 
keltų tautininkų valdžios nuo
pelnus.

Atrodo, kad lyginai tokią 
pat talką siūlo ir p. Vykintas. 
Dėlei to pasiūlymo galima pa
sakyti tik tiek, kad' pažangia
jai spaudai jis nepriimtinas. 
Ta spauda be jokio tarpininka
vimo suranda Lietuvoje ben
dradarbių, kurie daug tiksliau 
nušviečia Lietuvos tikrovę ne
kaip “laisvos Lietuvos laisvoji 
spauda”.

Kaip galima kalbėti apie 
“tikslų informavimą”, kada pa
čioje Lietuvoje laikraštininkai 
negali tiksliai informuoti savo 
skaitytojus? Apie daugelį daly
kų, kurie <į^4asi Lįetųvųje, pa
tys vietos žųjpn.^s sužino 'tik iš 
užsienio laikraščių arba iš kitų 
valstybių radio stočių praneši
mų. Pavyzdžiui, kokių “tikslių 
informacijų” Lietuvos laikraš
čiai galėjo suteikti savo skaity
tojams apie Suvalkijos ūkinin
kų neramumus, Kauno įvykius 
ir kitus svarbius dalykus ?

Kai pernai vasarą įvyko pir
mas kruvinas susirėmimas tarp 
valstiečių ir policijos, tai vi
siems laikraščiams buvo už
čiaupta burna: jie galėjo skelb
ti tik “tikslias” valdžios žinias. 
O tuo tarpu kitų valstybių ra
dio stotys smulkmeniškiausiai 
atpasakojo tuos kruvinus įvy-

Studentais į universitetus priimami tik ištikimi na
cių principams jaunuoliai. Jaunuolis, kuris nori stoti į 
universitetą, turi gauti iš nacių organizacijos paliudiji
mą. Tokiu budu į aukštąsias mokslo įstaigas įsigauna 
ne tie, kurie pasižymi gabumais ir mokslingumu, o tie, 
kurie yra naciams paklusnus ir palankus.

Mokyklų programa taip pat liko žymiai pakeista. 
Pirmiausia mokiniams ir studentams bandoma įkalti į 
galvą, kad “tyro kraujo” vokiečiai yra aukščiausias pa
saulio padaras, ir kad jie turi visam pasauliui vadovau
ti. Žinoma, daug laiko skiriama ir nacionalsocializmui 
aiškinti.

Kitų kraštų mokslo žmonės neseniai turėjo progos 
pareikšti savo nusistatymą nacių tvarkomų Vokietijos 
universitetų atžvilgiu. Kai praeityje pagarsėjęs Heidel
bergo universitetas prieš kiek laiko minėjo savo 550 me
tų gyvavimo sukaktį, tai Anglijos universitetai nedele
gavo nė vieno savo atstovą! Mąt, pakvietimas dalyvau
ti sukaktuvių iškilmėse sukėlė mokslininkų tarpe nema
žą sąjūdį. Kai kurie jų tiesiog pareiškė, jog anglų moks
lininkams butų gėda dalyvauti, iškilmėse tokios mokslo 
įstaigos, kame nėra jokios laisvės, kame profesoriai tu
ri skelbti tai, ką jiems įsako nacių švietimo ministeris.

Vadinasi, pavyzdingus praeityje Vokietijos univer
sitetus naciai baigia nususinti ir juos paversti savo po
litikos įrankiais.

pro visus Lietuvos 
plyšius veržiasi tie 
stabdžiai, tramdyto- 

.• jaunimo. lakią dva-

šiemet Lietuvos kurortus at
lankė didelis vokiečių skaičius. 
Klaipėdos krašto visi kurortą? 
yra vokiečių kimštinai prikim
šti. Įdomu, kad visiems atvyk
stantiems vokiečiams į Lietu* 
vą uždrausta kituose kurortuo
se Lietuvos apsigyventi, o lei
sta tik Klaipėdos krašte gy
venti. Vokiečių vyriausybe, net 
rūpinasi, kaip užsienyje priva
lo jos pavaldiniai gyventi ir nu
rodo jiems busimas jų gyvena
mas vietas, čia Lietuvoje taip 
pat zuja atvykę kartu su ki 
tais kurortininkais

cit nori tapti Ifos 
piliečiau. ‘ Pamoki 
apie Žkm Šalies tv

Juo labiau
kad tiek vienas, tiek

kusiais vokiečiais nėra paten
kinti, girdi, jie visai nepoliti
kuoja, nekalbus ir taip pat ven
gia su jais kalbėti. O,kuo svar
biausia. nemaloniai vietos * na- 
cionalilstai nustebinti,' * kad iš 
Vokietijos dar gali atvykti žy
dai į kurortus ir čia pusėtinai 
jie leidžia pinigus. Jau many- 

| ta, kad fenais visai žydų nėra, 
o jei kuris užsiliko tai vargus 
kenčia, o čia jie net kitur ga
lėjo išvažiuoti yasarą praleisti. 
Vietos žydai vokiečių žydais ir
gi nepatenkinti, kad jie visai 
izoliuotai laikosi ir nesileidžia 
į bet kokias kalbas.

— Betkas.

rūpina krašto ir žmonių ge
rove, bet imasi skriausti ti
kinčiuosius, kurių yra didelė 
dauguma. Taip mat socialis
tai ir komunistai supranta 
demokratiją. Jų skelbiamoji 
“demokratija”, tai žmonėms 
uždedama . belaisvė, tai atė
mimas jų teisių laisvai Die
vą garbinti ir savo ekonomi
niais ir kultūriniais reikalais 
rūpintis.

Nuo tokios socialistų ir ko
munistų “demokratijos” ap
saugok mus, Viešpatie! Tai 
ne demokratija, o baisi, kru
vina, bolševikiška vergija. 
Dėl to ir netenka stebėtis, 
jei ispanų “liaudies frontas” 
susilaukė priešų ir baisaus 
civilinio karo.”
Vadinasi, kairiųjų valdžia 

yra kalta, kad visokie genero
lai, dvarponiai ir jėzuitai suma
nė vėl užsiroglinti Ispanijos 
žmonėms ant sprando! Ji, tur 
būt, kalta yra tuo, kad sten
giasi nuo 'tų puolikų gintis ir 
priversta yra griebtis griežtų 
priemonių.

Dėl Ispanijos įvykių savo lai
ku labai išmintingai rašė Lie
tuvoje einantis krikščionių de
mokratų “Rytas”, kurį redaga
vo prof. L. Bistras. Vasario 28

Ispa-

“Draugas” labai piktai rašo 
apie Ispanijos liaudies fronto 
valdžią. Jis, tarp kitko, sako:

“ ‘Kairiųjų frontas’ nesi-

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderi arba kratos 

ženkleliu.

Jaunimas nėra pakankamai 
atsargus ir kartais pasitaiko 
visai bereikalingos, beprasmin
gos aukos, skaudžios nemalo
nios aukos, kurios butų galima 
išvengei.

Nemunas, Baltijos jura kas
met, iš Lietuvos paglemžia sau 
aukas, savo duoklę, bet šiemet 

aukos labai skaudžios ir 
labiau nemalonesnės.

d. “Rytas”5 šiaip įvertino 
nijos įvykiui: .

“Visa tai, kas dabar 
si Ispanijoje ir darėsi 
.mus seimų laikais, yra pra
siveržimai tos lavinos, kurią 
amžių bėgy sukrovė tautų 
masių sielose ‘valdyti pašauk
tieji’ savo nesiskaitymu su 
tomis masėmis, su plačiai
siais visuomenės sluoksniais. ■ r ...1 ? . ■ .1 ■■ 1 j. ‘ ..' ■ ' t ■. .
Tik ‘valdyti išrinktieji’ yra 
atsakingi už tai, kad Ispani
joje deginama, plėšiama ir 
žudoma, kad Rusijoje įsiga
lėjo bolševizmas, kad šian
dien daugely kraštų demo
kratija pergyvena krizį. Bet 
kas jucjs besugaudys. Jie tik 
paliko bjaurų palikimą, už 
kurį atsakingumo 
nes seniai yra mirę,, arba iš- 
lakstę. Tąutos pačios tą pa
likimą turi išgyventi, nuo jo 
atsikratyti. O tai padaryti, 
kaip gyvenimas rodo, nėra 
jąu taip lengvas dalykas. Tas 
balastas daugiau ar mažiau 
jas veda iš proto ir jos pri
daro daug kvailysčių. Jei 
‘valdyti pašauktieji’ butų tu
rėję daugiau sveikos nuovo
kos, pagarbos žmogui ir kan
trybės, jei butų paisyta pla
čiųjų sluoksnių pageidavimų, 
reikalų, jei hutų leista jiems 
dalyvauti, valstybių organiza
ciniam ir valdymo darbe, tai 
nebūtų tos lavinos ir jos pa
sekmių, kurias šiandien ma
tome aklo gaivališkumo ir 
pagiežos prasiveržimo formo
je. Vietoj tų dalykų butų 
šveicariškas, švediškas, ang
liškas ir visų tikrai-demo
kratiškų kraštų rimtumas, 
susiklausymas; kaip laisvas 
su laisvu, lygus su lygiu. 
Tuose kraštuose demokrati
ja nepergyventų jokios kri
zės, kaip nepergyvena ką 
tik paminėtuose kraštuose. 
Vadinasi,; ne demokratija 
kalta, kad Rusijoje įsigalėjo 
bolševizmas, kad Ispanijoje, 
kaip daugely j e kraštų, rinki
mai yra šuolis į nežinomybę, 
bet tuose kraštuose jos ne
buvimas. Kaltos yra tos san-

(Musų specialaus koresponden
to pranešimas)

(Tęsinys)
Netašytas pedagogas

štai smulkmena, bet vis dėl
to reikšminga. Tos,’gimnazijos 
kapelionas, pas kurį teko J. 
Garmui mokytis, yra labai siau
rutis žmogutis, gal geras ka
talikiško jaunimo ateitininkų 
verbuotojas, bet visai menkas 
pedagogas, dar menkesnis auk
lėtojas, visai mažą bagažą ži
nių turįs ir visai neįnteligen- 
tingas kunigas. Taigi tik dėl 
šito kapeliono užsispyrimo J. 
Garmus vienoje klasėje turėjo 
du metus sėdėti; mat, J. Gar
mus daugiau norėjo žinoti, iš
manyti, negu kapelionas savo 
pasakomis jam pasakojo. Ste
bėtis tenka, kad Kaune mokinių 
tėvai iš viso tokį kapelioną to
leruoja, bet ką gi jie gali pa
daryti? švietimo Ministerija su 
tėvais nesiskaito, čia tik smulk
meną suminėjau, bet ji yra 
budinga Lietuvos gyvenimo są
lygose. Budinga todėl, kad ma
tyti, c kaip 
gyvenimo 
gyvenimo 
-jai, , kurie 
šią nori -užmigdyti.

Taigi, visur eina kova, jau
nimas veržiasi į tas gyvenimo 
sritis, kurios dabar tik galima 
prasiveržti, kur galima savo su
manumas, savą energiją pritai
kinti.

nacių 
žvalgyba. Todėl atvykę iš Vo
kietijos vokiečiai vengia su bet 
kuo susieiti ir kalbėtis.

Jei ir tenka su jais įsišne
kėti, tai jie vengia visai liesti 
vokiečių vidaus padėtį ir iš vi
so neliečia politikos klausimų.

Vokietijos žydai
Pastebėta, kad atvykusių tar 

pe yra nemažas skaičius žydų, 
atkeliavusių iš Vokietijos. Vi
si žydai čia Lietuvoje apsigy
veno vienoje vietoje, būtent, 
Juodkrantė, kuri dabar atrodo 
tikru žydų kurortu. Vokiečių 
žydai tarp savęs kalba tik vo
kiškai ir vietos žydų vengia, 
gyvena savo uždarame geto. Jie 
dar atsargesni ir dar mažiau 
kalbus.

Vokietijos piliečiai jaučiasi 
kaip pele po šluota

Vokietijos piliečiams, atvy
kusioms į Lietuvos kurortus, 
pragyvenimas labai pigus. Lie
tuvoje jie puikiai pragyvena už 
dešimt litų per dieną, tuo me
tu kaip Vokietijos kurortuose 
toksai pragyvenimas kaštotų 
dvidešimt penki litai.

šiemet iš viso visi Lietuvos, 
kurortai pilni žmonių. Daug 
svečių yra atkeliavusių iš kitų 
valstybių. 
,gero pelno

Vokiečiams .jų vyriausybė 
leido dienai išsivežti tik iki pen
kiolikos litų ir viso Lietuvoje 
jiems leista gyventi / ne dau
giau kaip trisdešimt diėnų.

Įdomu, kad Klaipėdos kra
što gyventojai vengia imti vo 
kiečių markes, o seniau jas 
gaudyte gaudė. Klaipėdos hit 
lerininkai, kaip pasakoja tenyk
ščiai gyventojai, iš viso atvy-

Šiemet Lietuvoje pavasaris 
ir vasara bent trimis savaitė
mis eina pirmyn. Jau liepos mė
nesio viduryje kaip kur rugiai 
buvo nukirsti, — tai tikrai vi
sai retas atsitikimas. Karščiai 
kokie buyo seniau, beveik to
kie pasiliko ir dabar, 
daug butą perkūnijų, tyčia 
smagių audrų, kurios didelius 
nuostolius yra padarę, šitie 
nuostoliai skaitomi iki milijo
no litų, šiaurės Lietuvoje Vi
sai sunaikino pasėlius, sugrio
vė trobesius. Kaip matyti, gam
ta lygiai taip nerimauja, kaip 
ir žmonės. Lietuvos žmonių 
tarpe, jau kaip žinot, irgi slen 
ka audringas gyvenimas ir jis 
vis dar nelinkęs nurimti.

Nauji suėmimai

Svečiai iš Amerikos
Kaip kasmet, taip ir Šiemet 

Lietuvą
Amerikos lietuvių. Beje, jų šie-į 
met žymiai mažiau atvažiavo 
į Lietuvą negu kitais metais.

Jau seniau atvažiavusi V. By 
anskienė, ktfrį laiką gyvenusi 
Kaune, dabar ilsisi Palangoje; 
ir lanko lietuvių kalbos ir Lie
tuvos istorijos pasitobulinimo’ 
kursus. Sako, tuose kursuose 
esą net šešetas lietuvaičių, at
vykusių iš š. Amerikos.

Dainininkė Darlys Drąnge- 
lienė taip pat Palangoje viešė
jo, dabar jau Kaune. Su ja kar
tu iš š. Amerikos atvyko jos 
sesuo čikagietė V. Petrulienė.

Yra iš Scrantono į Lietuvą 
atvykęs draugijos Tauro pirmi
ninkas Pėstininkas, kartu su 
juo atvyko jo dešimties metų 
sūnūs Vytautas.

Vokiečiai gausingai lanko 
Lietuvos kurortus
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kusiais vokiečiais nėra paten 
kinti.

Geros žinios sei g <m 
tįenjs šlaplige

tikslias” valdžios žinias

Jei to nepadaro, tai šnipai prane 
yra paleidžia

Per paskutinius kelerius metus Japonija pasidarė 
nepaprastai rimta konkurentė pramonės kraštams. Juo 
tolyn, juo labiau ji vysto savo pramonės gamybą. Tuo 
pačiu metu su savo gaminiais ji stengiasi įsiskverbti j 
kiekvieną šalį, kur tik muitai nėra perdaug aukšti.

Japonija savo žaliavos neturi. Jos gamtos Ištekliai 
yra gana skurdus. Ir vis dėlto ji pajėgia konkuruoti ir 
nukonkuruoti kitas aukštai pramonėje pakilusias vals
tybes. O tai vyriausiai todėl, kad darbininkų atlygini
mas ten yra neįmanomai žemas.

Prieš kurį laiką Japonija ypač buvo pradėjusi 
skverbtis į Ameriką su tekstilės dirbiniais. Neturėdama 
užtektinai savo medvilnės, Japonija tą medžiagą impor
tavo iš Amerikos. Iš importuotos medvilnės ji savo fab
rikuose audė audeklus ir juos siuntė į Ameriką. Ir įdo
miausia tai, kad tuos savo gaminius ji pajėgė parduoti 
pigiau nekaip Amerikos pramonininkai, nežiūrint net 
gana aukštokų muitų!

Būklė susidarė tiek rimta, jog Naujosio

si pažvelgti į tas priežastis, ku
rios privedė prie kruvinų jvy- 

kad dėl; tų 
valdyti 

kurie per šimtme-
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tekstilės pramonininkai pradėjo reikalauti, kad muitai 
butų dar labiau padidinti, nes, esą, kitaip jie nebepa
jėgsią konkurencijos atlaikyti. Muitų pakėlimo reikala
vo ir darbininkai, kuriemsgrūmojo pavojus darbo ne
tekti. , I

tvarkos, kurios demokratybei 
įsigalėti taip ilgai trukdė ir 
dabar trukdo.”
.Įdomu yra? sugretinti tų -dyię* 

jų laikraščių nusistatymas dėl 
Ispanijos įvykių./ Juo labiau 
domu, kad tiek vienas, tiek 
eitas laikraštis yra krikščioniš
kai demokratiškos krypties. Ta
čiau koks didelis skirtumas: 
“Draugas” be niekur nieko pur
vina demokratinę Ispanijos val
džią, o “Rytas” rimtai stengia-

Lietuvos Gyvenimo 
Margumynai

kių. Ir pasirodo, 
įvykių yra atsakingi 
pašauktieji'
&us( laikė Ispanijos liaudį pa
vergę.

Taip, atsakingi yra tie, ku
rie griebėsi ginklo norėdami 
vėl pavergti Ispanijos liaudį, 
kad ją galėtų posenovei išnau
doti visokie generolai, dvarinin
kai ir dvasininkai.

$8.00
$5.00
$8.00
3c per copy.

Kiek iš mano skaitytųjų ži
no, kad su virš pusė milijono 
žiponių Suv. Valstijose serga 
šlaplige'? Visai neseniai mes pa
tyrėme kaip plačiai ta liga iš
siplėtojus, o kas dar svarbiaus, 
medikalis mokslas jau davė 
mums tinkamą tos ligos gydy
mo būdą.

Visai neseniai ta liga gąsdi
no visus senesnius žmones, nes 
gydytojai visai nežinojo ką da
ryti, sako Dr. Jobn L. lĮice, 
New Yorko sveikatos komisio- 
nierius. Daugumoje atsitikimų, 
kai liga gerai išsivystydavo, ta’ 
ligonis išgyveno tik vieną ar
ba du metus. Bet šiandien, ačiū 
naujiems išradimams, šlaplige 
jau pagydoma, taip kad ligo 
niai išgyvena savo normąlį gy
vasties laiką.

Jie gali atlikti kasdieninius 
darbelius, taip kaip normaliai, 
šlaplige nesergantieji žippnės.

Ėmė metus ir metus visokių 
moksliškų tyrinėjimų; kad tą 
ligą sUprasti. * Pr/AllenJ parodė 
kiek buvo galima nuveikti ba
do keliu*. Bet liko dviems Kana
dos mokslininkams, Banting ir 
Best, University of Toropto la
boratorijose, rasti garsų “in- 
sulin”.

paskutinius trejus nacių viešpatavimo metus 
iš Vokietijos universitetų ir mokyklų liko pašalinta apie 
20 nuošimčių profesorių ir mokytojų. Ir pašalinta ga
biausi švietėjai, kurie pasižymėjei savistoviu protavimu. 
Jų nusikaltimas buvo tas, kad jie nesutiko su nacių te
orijomis, nepritarė žydų pogromams.

Vokietijoje visur pilna šnipų. Nuo jų nėra laisva ir 
mokykla. Iš mokytojo reikalaujama griežtos disciplinos. 
Kiekviena proga jis turi parodyti savo ištikimumą ir 
pagarbą “fiureriui 
ša, kur reikia. Tokiu atveju jis, žinoma, 
mas iš pareigų, o kartais net ir į koncentracijos stovyk
lą pasiunčiamas pasimokyti, kaip reikia vadą Hitlerį 
gerbti.

Neištikimi profesoriai yrą keliami be jokių ceremo
nijų iš vieno universiteto į kitą arba visiškai paleidžia
mi iš pareigų. Aišku, kad dėlei to kenčia mokslas. Nie
ko tad nuostabaus, kad Vokietijos universitetai, kurie 
buvo išgarsėję visame pasaulyje, pastaruoju laiku pra
dėjo smarkiai smukti.

Naciai yra pasimoję kontroliuoti’ ne tik profesorius, 
bet ir studentus, kurių skaičius liko per pusę sumažin
tas. Seniau kiekvienais metais į Vokietijos universitetus 
stodavo apie 30,000 jaunuolių. Dabar tas skaičius liko 
sumažintas iki 15,000. Be to, švietimo ministeris Rust 
patvarkė apriboti ir studenčių skaičių, 
se jos gali sudaryti tik dešimtą nuošimtį. Vadinasi, na 
ciai .vėl nori grįžti į tąk “ideališką gadynę”, kada Vokie 
tijos moterų paskirtis buvo — “virtuvė, bažnyčia ir vai

gumas
macija apie laisvosios Lietu
vos politinius įvykius, ekono
minius ir kulturinius darbus. 
Šiuo reikalu turėtų padėti 
išeivių spaudai nepriklauso
mos Lietuvos laikraštininkai. 
Jie galėtų daugiau bendra
darbiauti išeivių spaudoje ir 
tiksliau informuoti.”

Kaip galima kalbėti apie 
“tikslų informavimą”, kada pa
čioje Lietuvoje laikraštininkai 
negali tiksliai informuoti savo 
skaitytojus? Apie daugelį daly
kų, kurie dedasi Lįetųvųje, pa
tys vietos žmo^s. sužino: tik iš 
užsienio laikraščių arba iš kitų 
valstybių radio stočių praneši
mų. Pavyzdžiui, kokių “tikslių 
informacijų” Lietuvos laikraš
čiai galėjo suteikti savo skaity
tojams apie Suvalkijos ūkinin
kų neramumus, Kauno įvykius 
ir kitus svarbius dalykus ?

Kai pernai vasarą įvyko pir
mas kruvinas susirėmimas tarp 
valstiečių ir policijos, tai vi
siems laikraščiams buvo už
čiaupta burna: jie galėjo skelb
ti tik
O tuo tarpu kitų valstybių ra
dio stotys smulkmeniškiausiai 
atpasakojo tuos kruvinus įvy-
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Kaip patiriama iš senovėj 
metraščių, pirmoji Lietuvos val
stybės sostinė Kernavė buvo 
įkurta 1036 metais. Taigi, šiais 
metais Kernavė švenčia savo 
įsikūrimo 900 metų sukaktu
ves. Kernavėje 1252 metais bu
vo vainikuotas Lietuvos kara
lius Mindaugas. Kernavė vadi
no svarbų LietuVęs valstybėje 
vaidmenį net iki Gedimino lai
kų ; ten būdavo svarbiausiu 
Lietuvos vadų susirinkimai. Tik 
kai Gediminas įsikūrė Vilniu
je, Kernavė neteko savo pir
mykštės reikšmės. Dabar Kei- 
navė mažas pademarklinijos 
miestelis. Pilies griuvėsių liko 
tik žymės, čia vienas greta ki
to yra trys piliakalniai 
ro kalnas, Mindaugo sostas ir 
Lizdeikos sakykla.

Beje, pernai vasarą Klaipė
dos .krašte įvyko lietuvių laik
raštininkų konferencija, kurio
je tautiškieji žurnalistai iškėlė 
labai įdomų sumanymą. Būtent, 
steigti fondą. To fondo tikslas 
b.utų mokėti Lietuvos žurnalis
tams honorarą už bendradar
biavimą išeivių spaudoje.

Aišku, kad fondo kontrolė 
tektų tautiško nusistatymo 
žmonėms. O tokiu atveju fon
das sudarytų ir bendradarbių 
kadrą išeivių laikraščiams iš 
savo ištikimų žmonių. Kitaip 
tarus, susidarytų tautiškais bu
terbrodais penimų žurnalistų 
kadras, kuris “itiksllai” išeivių 
spaudoje garbintų ir į padanges 
keltų tautininkų valdžios nuo
pelnus.

Atrodo, kad lyginai tokią 
pat talką siūlo ir p. Vykintas. 
Dėlei to pasiūlymo galima pa
sakyti tik tiek, kad pažangia
jai spaudai jis nepriimtinas. 
Ta. spauda be jokio tarpininka
vimo suranda Lietuvoje ben
dradarbių, kurie daug tiksliau 
nušviečia Lietuvos tikrovę ne
kaip “laisvos Lietuvos laisvoji 
spauda”.

tikrai demo- 
rimtumas, 

kaip laisvas 
lygus su lygiu. 

Tuose kraštuose demokrati
ja nepergyventų jokios kri
zės, kaip nepergyvena ką 
tik paminėtuose kraštuose. 
Vadinasi, ne demokratija 
kalta, kad Rusijoje įsigalėjo 
bolševizmas, kad Ispanijoje, 
kaip daugelyje kraštų, rinki
mai yra Šuolis į nežinomybę, 
bet tuose kraštuose jos ne
buvimas. Kaltos yra tos san-

“Lietuvos Aidas” Nr. 326 iš
spausdino p. Stepo Vykinto 
straipsnį antrašte “Musų išei
vija ir Lietuviškoji kultūra”.

Lietuvos tautiškosios valdžios 
oficiozo bendradarbis bando 
prikišti išeivijos laikraščiams, 
kad jie netiksliai informuoja 
savo skaitytojus apie tai, kas 
dedasi Lietuvoje. Jis, tarp kit
ko, sako:

“Kitas išeivių spaudos blo- 
tai netiksli infor-

šiemet Lietuvos kurortus at
lankė didelis vokiečių skaičius. 
Klaipėdos krašto visi kurortai 
yra vokiečių kimštinai prikim
šti. Įdomu, kad visiems atvyk
stantiems vokiečiams į Lietu* 
vą uždrausta kituose kurortui r ... ,. ... ■' , <■ H - *
se Lietuvos apsigyventi, o lei
sta tik Klaipėdos krašte gy
venti. Vokiečių vyriausybė, net 
rūpinasi, kaip užsienyje priva
lo jos pavaldiniai gyventi ir nu
rodo jiems busimas jų gyvena
mas vietas. Čia Lietuvoje taip 
pat zuja atvykę kartu su ki 
tais kurortininkais

Studentais į universitetus priimami tik ištikimi na
cių principams jaunuoliai. Jaunuolis, kuris nori stoti į 
universitetą, turi gauti iš nacių organizacijos paliudiji
mą. Tokiu budu j aukštąsias mokslo įstaigas įsigauna 
ne tie, kurie pasižymi gabumais ir mokslingumu, 
kurie yra naciams paklusnus ir palankus.

Mokyklų programa taip pat liko žymiai pakeista. 
Pirmiausia mokiniams ir studentams bandoma įkalti į 
galvą, kad “tyro kraujo” vokiečiai yra aukščiausias pa
saulio padaras, ir kad jie turi visam pasauliui vadovau
ti. Žinoma, daug laiko skiriama ir nacionalsocializmui 
aiškinti.

Kitų kraštij mokslo žmonės neseniai turėjo progos 
pareikšti savo nusistatymą nacių tvarkomų Vokietijos 
universitetų atžvilgiu. Kai. praeityje pagarsėjęs Heidel
bergo universitetas prieš kiek laiko minėjo savo 550 me
tų gyvavimo sukaktį, tai Anglijos universitetai nedele
gavo nė vieno savo atstovą! Mąt, pakvietimas dalyvau
ti sukaktuvių iškilmėse sukėlė mokslininkų tarpe nema
žą sąjūdį. Kai kurie jų tiesiog pareiškė, jog anglų moks
lininkams butų gėda dalyvauti, iškilmėse tokios mokslo 
įstaigos, kame nėra jokios laisvės, kame profesoriai tu
ri skelbti tai, ką jiems įsako nacių švietimo ministeris.

Vadinasi, pavyzdingus praeityje Vokietijos univer
sitetus naciai baigia nususinti ir juos paversti savo po
litikos įrankiais.

Tie reikalavimai, matyti, paveikė valdžią, ktiri ne
seniai^ pakėlė muitus iš Japonijos importuojamiems 
tekstilės dirbiniams. Aišku, kad Japonijai tai labai ne
patiko. Ji sako, kad tais muitais ji esanti diskriminuo
jama. Jei patvarkymai nebusią atšaukti, tai ji šmugelio 
keliu (per Kanadą) bandysianti savo prekes įvežti.

Dėl rinkų Japonija turi nesusipratimų ne vien tik 
su Amerika. Kitos valstybės irgi yra pagiryžusios už
kirsti kelią “japoniškam dempingui”. Pavyzdžiui, šiomis 
dienomis Australija pradėjo varžyti importais Japoni-

štai šiomis dienomis suimtas 
liaudininkų buvusios partijos 
generalinis sekretorius Macke
vičius, yra taip pat iš liaudi
ninkų partijos žymesnių žmo
nių provincijoje ir daugiau su
imtų, jų tarpe agronomas Ber- 
tašius, Vasiliauskas ir kiti.

Visa šitai sako, kad ramumo 
nesama. Nors ir vasara ir kaip 
paprastai visas visuomeninis bei 
politinis gyvenimas apmiršta., 
bet šiuokart to netenka pašte

tai tikrai vi- 
Karščiai 

beveik to- 
ir dabar. Deltų 
perkūnijų

Sųbscription Ratęs 
per year 
per year 
per year

rūpina krašto ir žmonių ge
rove, bet imasi skriausti ti
kinčiuosius, kurių yra didele 
dauguma. Taip mat socialis
tai ir komunistai supranta 
demokratiją. Jų skelbiamoji 
‘“demokratija”, tai^ žmęnems 
uždedama, belaisvė, tai atė
mimas jų teisių laisvai Die
vą garbinti ir savo ekonomi- 
niais ir kultūriniais reikalais 
rūpintis.

Nuo tokios socialistų ir ko
munistų “demokratijos” ap
saugok mus, Viešpatie! Tai 
ne demokratija, o baisi, kru
vina, bolševikiška vergija. 
Dėl to ir netenka stebėtis, 
jei ispanų “liaudies frontas” 
susilaukė priešų ir baisaus 
civilinio karo.”
Vadinasi, kairiųjų valdžia 

yra kalta, kad visokie genero
lai, dvarponiai ir jėzuitai suma
nė vėl užsiroglinti Ispanijos 
žmonėms ant sprando! Ji, tur 
būt, kalta yra tuo, kad sten
giasi nuo tų puolikų gintis ir 
priversta yra griebtis griežtų 
priemonių.

Dėl Ispanijos įvykių savo lai
ku labai išmintingai rašė Lie
tuvoje einantis krikščionių de
mokratų “Rytąs”, kurį redaga
vo prof. L. Bistras. Vasario 28 
d. “Rytas”1 šiaip įvertino Ispa
nijos įvykius:

“Draugas” labai piktai rašę 
apie Ispanijos liaudies fronto 
valdžią. Jis, tarp kitko, sako:

“ ‘Kairiųjų frontas’ nesi-

“Visa tai, kas dabar daro
si Ispanijoje ir darėsi pas 
mus seimų laikais, yra pra
siveržimai tos lavinos, kurią 
amžių bėgy sukrovė tautų 
masių sielose ‘valdyti pašauk
tieji’ savo nesiskaitymu su 
tomis masėmis, su plačiai
siais visuomenės sluoksniais. 
Tik ‘valdyti išrinktieji’ yra 
atsakingi už tai, kad Ispani
joje deginama, plėšiama ir 
žudoma, kad Rusijoje įsiga
lėjo bolševizmas, kad šian
dien daugely kraštų demo
kratija pergyvena krizj. Bet 
kas j utis besugaudys. Jie tik 
paliko bjaurų palikimą, už 
kurį atsakingumo neneša, 
nes seniai yra mirę, arba iš- 
lakstę. Tautos pačios tą pa
likimą turi išgyventi, nuo jo 
atsikratyti. O tai padaryti, 
kaip gyvenimas rodo, nėra 
jau taip lengvas dalykas. Tas 
balastas daugiau ar mažiau 
jas veda iš proto ir jos pri
daro daug kvailysčių. Jei 
‘valdyti pašauktieji’ butų tu
rėję daugiau sveikos nuovo
kos, pagarbos žmogui ir kan
trybės, jei butų paisyta pla
čiųjų sluoksnių pageidavimų, 
reikalų, jei butų leista jiems 
dalyvauti-valstybių organiza
ciniam ir valdymo darbe, tai 
nebūtų tos lavinos ir jos pa
sekmių, kurias šiandien ma
tome aklo gaivališkumo ir 
pagiežos prasiveržimo formo
je. Vietoj tų dalykų butų 
šveicariškas, švediškas, ang
liškas ir visų 
kratiškų kraštų 
susiklausymas, 
su laisvu

vyriausybė 
lėido dienai išsivežti tik iki pen
kiolikos litų ir viso Lietuvoje 
jiems leista gyventi. ne dau
giau kaip trisdešimt dienų.

Įdomų, kad 
što gyventojai vengia imti vo 
kiečių markes, o seniau jas 
gaudyte gau‘dė. Klaipėdos hit 
lerininkai, kaip pasakoja tenyk
ščiai gyventojai, iš viso atvy-

girdi, jie visai nepoliti
kuoja, (nekalbųs ir taip pat ven
gia su jais kalbėti. O . kuo svar
biausia nemaloniai 5 vietos* na- 
cionalilstai nustebinti,kad iš 
Vokietijos dar gali atvykti žy
dai į kurortus ir čia pusėtinai 
jie leidžia pinigus. Jau many 
ta, kad fenais visai žydų nėra, 
o jei kuris užsiliko tai vargus 
kenčia, o čia jie net kitur ga
lėjo išvažiuoti yasarą praleisti. 
Vietos žydai vokiečių žydais ir
gi nepatenkinti, kad jie visai 
izoliuotai laikosi ir nesileidžia 
į bet kokias kalbas.

— Beikas.

Jaunimas nėra pakankamai 
atsargus ir kartais pasitaiko 
visai bereikalingos, beprasmin
gos aukos, skaudžios nemalo
nios aukos, kurios butų galima 
išvengti.

Nemunas, Baltijos jura kas
met . iš Lietuvos pąglemžia sau 
aukas, savo duoklę, bet šiemet 

aukos labai skaudžios ir 
labiau nemalonesnės.

Ubakyato kalMi
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Trims mėnesiams_____
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

Metams ~_____
Pusei metų _____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams  ...............  $8.00
Pusei metų ...______ —------ 4.00
Trims mėnesiams ,4.-______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

CHICAGO, ILL.
Siuskite money orderi arba kasos 

ženkleliu*.

Butini ir labai p 
binga kaygdĖE tiems, 
rie nori tapti iro* i 
pilietis. Pamokit 
apie Šios šalies tv 
apie jos viršininkų 
Mums k viską kis i 
linga prie ėmimo f 
tnenon^tt Šioj kni 
beraviu ir anglų ki 
mis surašyta.

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
Lietuvą aplankė daug iš š. 
Amerikos lietuvių. Beje, jų šie- 
met žymiai mažiau atvažiavo 
į Lietuvą negu kitais metais.

Jau seniau atvažiavusi V. By- 
anskienė, ktfrį laiką gyvenusi 
Kaune, dabar ilsisi Palangoje 
ir lanko lietuvių kalbos ir Lie
tuvos istorijos pasitobulinimo 
kursus. Sako, tuose kursuose 
esą net šešetas lietuvaičių, at
vykusių iš š. Amerikos.

Dainininkė Darlys Drang'e- 
lienė taip pat Palangoje viešė
jo, dabar jau Kaune. Su ja kar
tu iš š. Amerikos atvyko jos 
sesuo čikagietė V. Petrulienė.

Yra iš Scrantono į Lietuvą 
atvykęs draugijos Tauro pirmi
ninkas Pėstininkas, kartu su 
juo atvyko jo dešimties metų 
sūnūs Vytautas.

Vokiečiai gausingai lanko 
Lietuvos kurortus

(Musų specialaus koresponden
to pranešimas)

(Tęsinys)
Netašytas pedagogas

štai smulkmena, bet vis dėl
to reikšminga. Tos gimnazijos 
kapelionas, pas kurį teko J. 
Garmui mokytis, yra labai siau
rutis žmogutis, gal geras ka
talikiško jaunimo ateitininkų 
verbuotojas, bet visai menkas 
pedagogas, dar menkesnis auk
lėtojas, visai mažą bagažą ži
nių turįs ir visai neintcligen- 
tingas kunigas. Taigi tik dė1 
šito kapeliono užsispyrimo J. 
Garmus vienoje klasėje turėjo 
du metus sėdėti; mat, J. Gar
mus daugiau norėjo žinoti, iš
manyti, negu kapelionas savo 
pasakomis jam pasakojo. Ste
bėtis tenka, kad Kaune mokinių 
tėvai iš viso tokį kapelioną to
leruoja, bet ką gi jie gali pa
daryti? švietimo Ministerija su 
tėvais nesiskaito, čia tik smulk
meną suminėjau, bet ji yn\ 
budinga Lietuvos gyvenimo są
lygose. Budinga todėl, kad ma
tyti, kaip pro visus Lietuvos 
gyvenimo plyšius veržiasi tie 
gyvenimo stabdžiai, tramdyto 
jai,kurie jaunimo, lakią dva
sią ųori užmigdyti.

Taigi, visur eina kova, jau
nimas veržiasi į tas gyvenimo 
sritis, kurios dabar tik galima 
prasiveržti, kur galima savo su
manumas, savą energiją pritai
kinti.

šiemet Lietuvoje pavasaris 
ir vasara bent trimis savaitė
mis eina pirmyn. Jau liepos mė • 
nėšio viduryje kaip kur rugiai 
buvo nukirsti 
sai retas atsitikimas 
kokie buvo seniau 
kie pasiliko 
daug butą perkųnijų, tyčia 
smagių audrų, kurios didelius 
nuostolius yra padarę, šitie 
nuostoliai skaitomi iki milijo
no litų, šiaurės Lietuvoje Vi
sai sunaikino pasėlius, .sugrio
vė trobesius. Kaip matyti, gam
ta lygiai taip nerimauja, kaip 
ir žmonės. Lietuvos žmonių 
tarpe, jau kaip žinot, irgi slen
ka audringas gyvenimas ir jis 
vis dar nelinkęs nurimti.

Nauji suėmimai

nacių 
žvalgyba. Todėl atvykę iš Vo
kietijos vokiečiai vengia su bet 
kuo susieiti ir kalbėtis.

Jei ir tenka su jais ;’šsišne- 
kėti, tai jie vengia visai liesti 
vokiečių vidaus padėtį ir iš vi
so neliečia politikos klausimų.

Vokietijos žydai
Pastebėta, kad atvykusių tar 

pe yra nemažas skaičius žydų, 
atkeliavusių iš Vokietijos. Vi
si žydai čia Lietuvoje apsigy
veno vienoje vietoje, būtent, 
Juodkrantė, kuri dabar atrodo 
tikru žy<Jų kurortu. . Vokiečių 
žydai tarp savęs kalba tik vo~ 
kiškai ir vietos žydų vengia, 
gyvena savo uždarame geto. Jie 
dar atsargesni ir dar mažiau 
kalbus.

Vokietijos piliečiai jaučiasi 
kaip pelė po šluota

Vokietijos piliečiams, atvy 
kusiems į Lietuvos kurortus, 
pragyvenimas labai pigus. Lie
tuvoje jie puikiai pragyvena už 
dešimt litų per dieną, tuo me
tu kaip Vokietijos kurortuose 
toksai pragyvenimas kastetų 
dvidešimt penki litai.

Šiemet iš viso visi Lietuvos 
kurortai pilni žmonių. Daug 
svečių yta atkeliavusių iš kitų 
valstybių. 

fgero pelno,
Vokiečiams

/ '' ... ' i. .L IjCr t r f.r .V.
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Keletas minčių bė
gančiais dienos 

klausiniais
Į. Ąm.erikps laisvamanių or

ganizavimas. Liepos 25 dieną 
“Naujienose” tilpo protokolas 
Amerikos laisvamanių konfe- 
rencijos, kurį įvykę birželio 21 
d. CĮeyelancle. Protokolas skais
bą gan gerai.

Bet nematyti jokių apčiuo- 
pamų darbų, Kuriy buvo tikė
tasi iš konferencijos, išėmus 
tai, kad tapo išrinktas centrą . 
linis komitetas ir pasakytą ke
letas kalbų su kęmpįįmeątąįs 
daktarų! šliupui.

Mano supratimu, konferenci
jos yra šaukiamos, kad suva
žiavę delegatai ir veikėjai pa
darytų konkrečius planus, už
brėžtam tikslui padėtų gerą pa-! 
matą, idant budavonė galėtų 
stovėti tvirtai. Konkręčię plano 
arba aiškaus pamato laisvama
nių judėjimui pįėsti Ąąąeriįcoj, 
man rodos, nepadaryta konfe
rencijoj.

II. Centrąįjąję laisyamąąių 
komiteto pąsędįs. Ceptralinįo 
koųtu.tety posėdy, laikytame Jie 
pos 28 4., pąskirti ko
misiją, kąd jj pa-garniptą orga- 
nizacijos čarfejjo ir stątųto 
projektus.

Kol dąr nęra ą^gąnįzacijos, 
ta/ įtffįfįfib kad stątųfųi arba 
konstitucijai projektas yrą tiek 
reikalingas, kiek yeikalingaą sto
gas namui, kai jis dąr nepa
statytas. Kam ta konstitucija,; 
jei nėra organizacijos?

Ir toliau kyla klausimas, ar1 
businčios organizacijos nariams 
iš anksto pagamintą konstitu
cija atrodys priimtina. Ar ne
reikės kart kartėmis jį keisti, 
o keičiant, art nesusidarys orga 
nįzacijai sunkumų? Nes kai be- 
reikąljngai uždedama apsunki
nimų, tąi kyla įvairių nesusi
pratimų, Q ypač centro komi
tetui užmetinėjįmų- Dūliai fc 
organizacijai pasįjdąro sunku 
gyvuot.

,0 kai dėl čarterio, tai rodo- 
si, kad pr. A. L. Graičunas, 
kurs tapo paskirtas .centro sek
retorium, labai gerai žino, jo- 
gei Ląisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos kuopa jau* visus 
metus gyvuoją. Daktarus įr 
pats tai kuopai priklauso, ši i 
kuopa turi čarterį ir čajrterirJ 
kopiją gali gauti b^e kuri nąu-i 
jai susiorganizavusi ląisyąiąa- į 
nių kuopa. Tai kam bereiįkąjin- 
gai daryti išlaidas?

Mano manymu, centro įcom*-! 
feto posėdžiuose reikėtų pądą i 
ryti tie darbai, kurių nepącįą-! 
rė Cleyelando konferencija, bu-j 
tent apsyarstytį praktiškų^ 
klausimus ir išdirbti konkre j

r ...

f

r.

suodami priėšl minėtą įrez.oliu
ciją, ųžgyrę Smetonos gaujas 
šaudančias Lietuvos ūkininkus. 
Jie aiškiai parodė savo fašis
tinį veidą. Jie savo, kaip fašis-

Fašistinėj “litanijoj” užtikau 
vieną vardą panašų tam vardui, 
kurs yra pasmerktųjų Lietuvoj 
sąraše. — ;įr gal bu*t šis ame- 
rikiėžią fašistas įvyra ano< pa- 
smerktoj o Lietuvoj asmens bro
lis ap giminaitis. Reiškia, fašis
tai nepaiso Lietuvos žmonių 
kraujo, nors kraujas butų lie
jamas jų brolių ar giminių.

tų, vardus užrekordavo. — Senas Antanas.

KAIP RUSU VILNIAUS DŪMA STEIGĖ 
PRIEŠ 25 METUS UNIVERSITETU

Senasis Vilniaus universite
tas buvęs įsmeigtas 1648 metąis 
lietųyių lenkų karaliaus Stapo- 
no Bątpriąus. Jame anais Įai- 
kąįs mokėsi nemažas skaičius 
jaunuolių, žuvus lietuvių — 
Įenkų yąlstybei, Vilnius pate
ko rusų carų globon, kurie vė
liau šį yįepą iš seniausių Bal- 
jtjjbs ųųiyęysitetų uždarė. Vė
liau cąrp valdžią norėjo ątgai- 
yinti yilnia.ųs u ųį versi tetą, ta
čiau* bijodama, kad ten gali mo
kytis daug priešvalstybinių 
žmonių, atsieit lietuviu, todėl' 
universitetą gaivinti bijojo.

Vilniaus durna 1908 metais 
staigia universitetą

Vilniaus miesto durna 1908 
metais sušaukusi į posėdį Bal 
tarusi jos ir Lietuvos miestų ta
rybų atstovus, nutarė Vilniuje 
įsteigti universitetą. Tame su*- 
yąžiąvime dalyvavo keli šimtai 
atstovų iš vakarų gubernijos. 
Nors 1908 metais Vilniaus du- 
ąia ir buvo pasišovusi įsteig
ti universitetą, tačiau iki 1911 
metų jokių konkretesnių žygių 
nebuvo padaryta. Tiktai 1911 
metais tas klausimas vėl iš nau 
ją pąjudjntas ir yilnjaus miesto 
durną pasikvietusi į pagelbą 
kai kurias rusų mokslo drau
gijas, Vėl pradėjo pagrinėt’? 
Vilniaus universiteto įsteigimo 
klausimą.
Antras nutarimas universiteto 

steigimo klausimu
1911 meįtąis beveik visuose 

Vilniaus, o taip pat Petrapilio 
ir Varšuvos ląikraščiuose tilpo 
tokia žinutė: “Vilniaus miesto 
durnos (tarybos) švietimo ko? 
misiją pąskųtiniąme ąav,o posė 
dyje svarstė kjau^įpią, kaip pa
minėti 300 pietų Ęusijps carų 
Romanovų sukaktį. įK|ausiipąs 
buvęs padalintas į dvi dalis: 
pati jubiliejaus iškilmė ir kaip 
tas sukaktuves paženklinti il
gesniam laikui. Nutarta Vii-i 
niąus mieste įsteigti cąrų Ro- 
mąnovų giminės uniy.ersitetą. 
Tąm reikalui miestas duoda 10 j 
.dešimtinių sklypą, o taip rupi ! 
naši ir pinigais.

J,000,000 Vilniaus uąįye^sitefo 
- steigimui lik ant popierio

1911 metais Vilniaus durąęą

švietimus komisija, kurios pir- 
miniąką anuomet buvo Skobe
levas, .daug rūpinosi universiteto 
steigimo reikalu. Skobelevas su 
taip vadinamąja Vilniaus du 
mos švietimo komisija, nutarė, 
kad universitetui steigti reikia 
pinigų. Nemažiau kaip vienas 
milijonas rublių turi būti sir- 
riąkjtą, kad butu galima prą 
,dėti pirmieji mokslo metai. Esą, 
dalį pinigų galėtų duoti Vilniaus 
miestas, o likusius reikėtų su
rinkti iš aplinkinių gubernijos 
miestų.' Minėta švietimo komi
sija su Sįcųb.elevų priešaky daug 
kaytų posėdžiavo, padarė daug 
nutarimu, ąiųątė daug raštų į 
Petrapilį ir kitur, tačiau jos 
nufarjmąi pasiliko tik popįeriu- 
j e. Ir vienas milijonas rublių, 
kuriuos žadėjo surinkti univer
siteto steigimo Reikalams pasi
liko irgi tik popieriuje. Taifci, 
nors Sjkobelevas ir pasikvietė 
daugiau Rusijos mokslo įstai
gų, tačiau nieko konkretaus 
padaryti negalėjo.
Kaip laikėsi lietuyįai Vilniaus 
Universiteto steigimo reikalu

Lietuviai Vilniaus uni-to stei
gimo reikalu laikėsi beveik vie
nodai. Tenka pasakyti, kad 
dauguma Lietuvos inteligentų 
tam pritarė. Pagaliau, lietu
viams nebuvo svarbu, kas 
steigs universitetą ir kaip jis 
bus pavadintas, o buvo svarbu, 
kąd senoje Gedimino sostinėje 
bus universitetas atsieit, kul
tūrinis centras, kur galės stu
dijuoti krašto yisitomenč.

Poetas Liudas Gira 1911 me
tais “Vilties” 72 numeryje ra
šė, kad universitetas Vilniuje 
esąs tikrai reikalingas. Anot L 
Giros, komisiją, kuri rūpinasi 
universiteto steigimo rcikąįu, 
buvo numačiusi univ.ersįtetui 
paimti buvusius gejieralguber 
natoriav.*s rumus. Vis dėlto L. 
Gira, kalbėdamas apie univer
siteto reikalingumą, išsitarė, 
kąd ji steigiant reikėtų atsi
klausti ir lietuvių nuomonės. 
Adv. L. Noreika tais pat me
tais “Viltyje” irgi rašė univer
siteto steigimo klausimu.1 Esą 
ir ruąų mokslo akademiją, su 
jos pirmininku didžiuoju. Įk-uni-' 
gąįkščių Konstantinu pnešaky-

AR ČIA DAILĖ?

PORT.CHESTER, N. Y. — šis miestas nori pastatyti pa
minklą Ispanų-Amerikos karui. Dailininkas Kari Pavany Illava 
pagamino modelį. Bet tėtušiai sujudo pamatę projektą. Jie sa
ko, stovyla “pasibaisėtina”, o dailininkas gi-jičįją, kad tai “dai
lė”. '

j e, esanti tam reikalui palanki 
tad lietuvių spardai nereikėtą 
praleisti tinkamos progos.
Ir vis dėlto Vilnius Romanovų 

universiteto nepamatė
Pagaliau atėjo ir lauktieji ju

biliejiniai 1943 metai. Visoje 
didžiulėje rusų imperijoje bu
vo atšvęsta carų Romanovų 300 
metų giminės sukaktis, atsieit, 
šios giminės viešpatavimo su- 
kakfis^ To jubiliejaus proga, 
buvo atkaldinta milijono meda
lių ir net pinigų, tačiau apie. 
Vilniaus universiteto steigimą 
nieko konkretaus nepadarė ne 
Skobelevas, nei didysis kuni
gaikštis Konstantinas, nei taip 
vadinama švietimo komisija, 
nei Vilniaus durna, nei visokį 
kiti suvažiavimai. Universiteto < 
steigimo klausimas taip ir pa
siliko tik protokoluose. Gal būt, 
tas klausimas*! Vilniaus durnos 
dienotvarkę: butų patekęs ir y ė 
liau, tačiau iš viso ko matyti, 
kad Petrapilis tuo reikalu kiek 
kitaip galvojo. Ten kai kas bu 
vo priešingaš tam sumanymui. 
Atėjo 1914 metai, sudundėję 
patrankos ir didysis karas tą

čius plaųus sėkmingam laisva-; 
juaniu kuopų organizavimui 
įyąjnęse kolonijose. Įr kai jau 
susitvers nors keletas kuopų, 
tai tuomet bus galima ir sta
tuto projektas svarstyti.

III. yja įš maiš9- Tū
las laikas atgąl yįenoj konfe
rencijoj, veikėjams besika/bant, 
kilo klausimas, kaip galįmą ąt-; 
skirti fašistus nuo tikrų lietų-- 
yių tėvynainių. Ba .visi, fašis-, 
tąi ir ne-fašistai, dedasi esąį 
tįkri Hetuyiai tėvynainiai.

Teko pastebėti am/omet: pą •; 
ląųkit kiek laiko, yįa iš rnaiš 
išlys. Atrodo, kad pastaba pH- 
ųąi bųyo teisinga.

Susivienijimo Lįetųvjų Ame
rikoj seime, laikytame GJeyc- 
ląnde, mūsiškiai fašistai aiškioj 
dienos šviesoj pasirodė. Tik pa 
žiūrėkite į “visų šveplų lįtaąi- 
ją” su vardais ir pavardėmis 
tų. Jkti^rie balsavo prįeš re^ųlįu- 
ciją smerkiąnčįą kruyįmis Lie-' 
tuyoą valdžios darbus.

Nęrs patys kRę iŠ Li.ejtuy.QS 
valstiečių ip kumiečių, kąrįą įr, 
d ibąr Lįetųyęj ųkįnmka.ifją. 
mūsiškiai neva “patriotai”, baL

j u.-Tai buvo vienintelis toksai m. iškovojo lietuvių kalbos ir 
žmogus Lįet.uypje, kuris garbi- tikybos dėstymą lietuvių kalba, 
no perkūną. ?TS'*— - .. .j. ,l._ -

Jpnaš+Gedifnįnaįfe Bbrž^n'skisl K 
Klaibsjutįsl ’ gimė 186^ i metais ’ i 1 . h i. J t 
rugsėjo i medi 7 i Ėltfohių įkfn.Ji' rm“
Vidkinių Valšč.,iM^eikbi a^., 
Teisių mokslus studijavo Var
šuvoje, būdamas jau valstybė?, 
kontrolės .valdininku. Tautišką 
darbą pradėjo 1875-76 moksle 
metais kartu su savo broliu Liu- 
••ii 4 f 4
dyiku, besimokydami Šiaulių 
gimnazijoje. Toliau dirbo besi
mokydami Petrapilio universi
tete, drauge su 40 dratfgų lie
tuvių studentų. Varšuvoje bū
damas, kartu su dr. V. Kudir
ka 
vių 
ros 
m ė 
ir 
nešys ir bendradarbis. Daug' 
prisidėjo prie Varpo ir Ukinin-. 
ko įkūrimo. Bendradarbiavo Vii- Į 
niaus žiniose, 7‘ \ v ____ _ _____
raštyje ir kit., 1905 metais da-Inansų ministerijoj, kurias daug 
lyvavo didžiajame Vilniau*s Sei- metų buvo patarėjas. 1933 m. 
me ir jo darbuose. Uoliai da- iš tarnybos išėjo pensijon dėl 
lyvavo lietuvių mokslo d-jos senatvės. Bet visą laiką daly- 
suvažiavimuose Vilniuje ir bu- Į vavo įvairiose lietuvių visuome 
vo vienas iš pirmų šios drau- nes organizacijose. Suorganiza- 
gijos narių. Carui išleidus ma-’ vo ir pirmininkavo patriotiškai 
nifestą, jis 1905 metais spalių niAjistačiusioje lietuvių bajorų 
mėn. 22 d. pasiuntė carui di- draugijoje, 
plomatišką padėkos telegramą, 
kurio padarė įtakos rusų val
džios sluoksniuose ir, kurios dė- 
ka Lietuvoje pepu*vo įvestas 
karo stovis (jis po 1905 m. spa
lių mėn. 2 d. buvo įvestas Kur- — jo kūnas Kaune, medicino; 
šo, Lenkijoje ir kituose rusų 
valdytuose kraštuose.) Vilniaus me liepos mėn. 13 d. sudegin 
rusų II gimnazijoje, kur mokė 
si jo sūnus Kęstutis, jis 1900

Vėliau, 1908 rų. itą pat padarė 
’ o,s gimną-

tuvių tautą, apie jos istoriją, 
kultūrą, apie santykius su ki
tomis tautomis, išaiškino dau
gelį senovės lietuvių didvyrių 
ainių, renjdamasis įvairiais do
kumentais parašė lietuvių he- 
rąldįkos dalį. Savo dvaruose: 
Pąąkevičių dvare, Senuos ap
skrityje, Migiliavos gubernijo
je, ir Horodenco dvare,- Lepe
lio aps., Vitebsko gubernijoje, 
sudalė puikius archivus ir bi 
bliotekas lietuvių, lotynų, sla 
vų, gudų, lenkų ir kitomis kal
bomis knygų, liečiančių Lietu- 

buvo Jų platintoji, knyg<^; . Taip pat Aušros, Varpe.
- -- - (Vilniaus žinių ir kitų laikraš-

!čių pilnus komplektus.
Nuo 1918 m. jis tarnavo Lie 

Lietuvių Laik- tuvos valstybės kontrolėje ir fi-

ir kit., darbo vietos lietu- 
studentų draugijoje. Auš- 
ir Varpo gadynėje jis rč- 
slaptą laikraščių gabenimą

Velionis, kaipo senovės lietu
vių tikėjimo perkūno garbinto
jas, pageidavo, kad jo kūnas 
butų sudegintas. Paskutinė 
priešmirtinė jo valia įvykdyta

fakulteto rūmuose kremataria

tas.
Tsb.

klausimą palaidojo. 1915 metais 
rusų l<ariųomep.ė, bedamą nU0‘ 
yokįe.Čių, iš Vilniaus išsivežė 
visus archivus ir šiaip istori
nės vertės dokumentus ir kny
gas, žinoma, kartų ir tuos pro
tokolus, kuriuose buvo įrašytas 
nutarimas steigti . universitetą. 
Taip senąją!. Gedimino sostinei 
prieš 25 metus nebuvo lemta 
ir ji nesusilaukė aukštosios 
mokslo įstaigos.

\ . ''"''V Tsb.

MIRĖ DIDŽIOJO LIE- 
TUVOS KUNIGAIKŠ

ČIO AINIS
Jis buvo viepiųtėlįs parkuno 

garbintojas Lietuvoje
Liepos mėn. 12 dieną Kaupe 

mirė Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ainis Jonas

Gediminas-Beržanskis-Kląuąą- 
tis. Jis išpažino senąją lietu
vių tikybą, tai yra buvo perkū
no garbintoju. Jis iki pat mir 
ties paliko tos tikybos pasek,č-

Žemiausios Kainos!
GERIAUSIOS RŲŠIES MAISTUI

Specialia Išpardavimas—Pėtnyčioj ir Subatoj, Liepos 31 ir Rugp. 1

^MID^VEST” PU1KIAUS1S TYROS SMETONOS

SVIESTAS “ - --
“tyIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS

KAVA Kasdien šviežiai spraginta 15c 
“Mi(įwest” DE LUXE KAVA .................. sv. kenai 250
“Swall,sdpwn’, KĖKSŲ MILTAI ............... pakelis 250

No. 2 kenai 2 už 190ELMDALE” ŽIRNIAI

TOMATĖS INDIANA KING” 
DIDELI 2V2 KENAI 2 25c

KRĘ-MEL” DEZORTAI

“Midwest” GRAPE JAM

...>. 3 pak. 130

sv. džiaras 150

DV^ūQ “MIDWĘST” PUIKIOS CALIFORNIJOS 1 7n 
RIEKUTĖS Dideli 2^ kenai ■

“SUNSHINE” HYDROX COOKIES
“HOSTESS” TISSUE NAPKINS ....

sv, 25c

Vaizdąs įs yakąriąių Valstijų, kur siautė nepaprasta kaitra, sunaikindama daug ūkių.

pak. 1Q0 
pak. 90 

WATERMELON’AI ggpZL vienas 33c 
GEORGIA ELBERTA A

1 IVliiO PUIKIOS DIDEŲĖS- T
Puikios Californijos be grūdelių VYNUOGĖS 2 sv. 210 
Puikios Calif. BARTLETT (IRŪšIOŠ 
Puikus Michigano CELERY .............
“SĘCURJTY” MINCE HAM ...........
LONŲ BOLOGNA ŲEŠRA ................
BAKED MEAT LOAF ...........  Z

PUIKI VARŠKE (Cottage Cheese) 2sv. 17c 
“Midwest” Importuotos SARDINKOS .... 2 blėk. 170 

PAUKŠČIŲ SĖKLOS 8 unc. pak. 90

-- 3 sv- 220
2 pund. 90
.... sv- 190
.. .... sv. 190

“midwest”jtupj. BlLKlV Ginger Ale—Sodas 3 didelės 
bonkos

“Midwest” BEVERAGE SYRUPAS paintės džiog. 150 
Nauja Balta SHINOLA batų valyklas ....... bonkutč 90
“STALEY’S” STARCH (Krakmolas) sv. pak. 2 už 170 
“PALMOLIVE” MUILAS .... šmotas 5c
“GOLD DUST” CLEANSER ............   2 kenai 90
“HAWK” MUSIŲ MUŠYKLIS .1.................. vienas 50
UPUROX” Viską Valo.......... ... 2 i-k 10c
Sinn-OOCASH KIEKVIENĄ SAVAITĘ! TAUPYKITE MUSŲ

1 UU PELNO pasidalinimo kuponus

idwe§tĮ neis pigiAu «PIRK NUO 

MIDWESTfflSIORES
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KĄ ŽMONES MANO
Keletas minčių bė

gančiais dienos
klausiniais

Į. Amerikęs laisvamanių
ganizayimas. Liepos 25 dieną 
“Naujienose” tilpo protokolas 
Amerikos Įąisvąipąnių konfe- 
reųcijoą, kųrj įvykę birželio 21 
d. CIeyeIan.de. Protokolas skaity
bą gan gerai.

Bet nemątyti jokių apčiuo- 
pamų darbų, kuriy buvo tikę- 
tąsi iš kęnfęyencijos, ižęmųt 
tai, kad tapo išrinktas centrą . 
lityis komitetas ir pasakytą ke- 
Jetąs ktylbų su kWpJ.ity?tyntąįF 
dąktarųj šliupui.

Mano suprabm.U, konferenci
jos yra šaukiamos, kad suva
žiavę delegatai ir veikėjai par 
darytų konkrečius planus, už
brėžtam tikslui padėtų gerą pa-! 
matą, idant budavonė galėtų 
stovėti tvirtąi. Konkrečių planų 
arba aiškaus pamato laisvama
nių judėjimui pjėsti Ąityeriįcoį, 
man rodos, nepadaryta konfe
rencijoj.

H. CentnįfaM laisyamąpių 
komitetų pgęfflfe Ceptratynįo 
kojtyiteįą pęąedy, laikytame Jie 
pos 28 į., pų^ąrta Pakirti ko 
misiją, kąd jį pągąmiptų orga
nizacijos čartę^įo ir stątiito 
projektus.

Kųį dąy ę&*ą ęygąpįzacijos, 
taį kad ždtyjtųįtyi arba
konstitucijai projektas yrą tiek 
reikalingas, kiek yeikalingaą sto
gas namui, kai jis dąr nepa
statytas. Kam ta konstitucija,; 
jei nėra organizacijos?

Ir toliau kyla klausimas, ar‘ 
businčios organizacijos nariams 
iš anksto pagamintą konstitu
cija atrodys priimtina. Ar ne * 
reikės kart kartomis jį keisti, 
0, keičiant, ar> nesusidarys orga
nizacijai sunkumų? Nes kai be- 
reikąljngai uždedama apsunki
nimų, tąi kyla įvairių nesusi
pratimų, o ypač centro komi
tetui užmetityėjjmų- Dūliai tc 
organizacijai pasįdąro sunku 
gy vuot.

Q kai dėl čarterio, tai ! 
si, kad pr. A. L. Graičunas, 
kurs tapo paskirtas .centro sek
retorium, labai gerai žino, jo- 
gei Ląjsyamanių Etinės Kultų-! 
ros Draugijos kuopa jau visus’ 
pietus gyvuoją. Pakąrąs ir 
pats tai kuopai priklauso, ši i 
kuopa turi čarterį ir ča^tericį 
kopiją gali gauti tyle kuri nąu-i 
jai sųsįorgąnįjsąyųsi ląisyaipa- s 
nių kuopa. Tai kam bereijcąjin- 
gai daryti išlaidas?

Mano manymu, centro įa>m» 
tetų posėdžiuose reikėtų pąda - 
ryti tie darbai, kurių nepącįįą-! 
re Clevelando konferencija, bu*;

■I

/; v ■ < ; *!*>• 

' - vjl■ < '*’*»' •* ■ V.4••X'* *’■ 5/4 •’ A

suodami priėšF minėtą 4 rezoliu 
cijty, ųžgyrę Smetonos gaujas 
šaudančias Lietuvos ūkininkas. 
Jie aiškiai parode savo fašis
tinį veidą. Jie savo, kaip fašis
tų, vardus užrekordavo.

Fašistinėj “litanijoj” užtikau 
vieną vardą panašų tam vardui, 
kurs yra pasmerktųjų Lietuvoj 
sąraše, —- ; irgal būt šis ame ■ 
rikietis fašistas - yra ano. pa
smerktojo Lietuvoj asmens bro
lis ap gimityąitįs. Reiškia, fašis
tai pepaiso Lietuvos žmonių 
kraujo, nors kraujas butų lie
jamas jų brolių ar giipinių.

— Senas Antanas.

-įir gal būt šis ame-
.'I ■- .

KAIP RUSŲ VILNIAUS DŪMA STEIGĖ 
PRIEŠ 25 METUS UNIVERSITETĄ

Senasis Vilniaus universite
tas buvęs įsteigtas 1648 metąis 
lietuvių lenkų karaliaus Stapo- 
no Bątoriąus. Jame anais lai- 
kąįs mokėsi nemažas skaičius 
jaunuolių, žuvus lietuvių — 
lenkų yąlstybei, Viipius pate
ko rusų carų globom kurie vė
liau šį yįeną iš seniausiu Bal
tijos ųpiyąysitetų uždare. Vė
liau cąr,o valdžią mtyėįo ątgai- 
yinti Vilniaus unjversitelą, ta
čiau bijodama, kad ten gali mo
kytis daug priešvalstybinių 
žmonių, atsieit lietuvių, todėl; 
universitetą gaivinti bijojo.

Vilniaus durna 1908 metais 
staigia universitetą

Vilniaus miesto durna 1908 
metais sušaukusi į posėdį Bal 
tarusi jos ir Lietuvos miestų ta
rybų atstovus, nutarė Vilniųj.e 
įsteigti universitetą. Tame su- 
yąžjąvime dalyvavo keli šimtai 
atstovų iš vakarų gubernijos. 
Nors 1908 metais Vilniaus du- 
ipa ir buvo pasišovusi įsteig
ti universitetą, tačiau iki 1911 
metų jokių konkretesnių žygių 
pebjuvo padaryta. Tiktai 1Q11 
metais tas klausimas vėl iš nau 
ją pąjudjntas jr yilnįaųs mįesto 
durną pasikvietusi į pągėlbą 
kaj kurias rusų mokslo drau
gijas, vėl pradėjo nagrinėti 
Vilniaus universiteto įsteigimu 
klausimą.
Antras tyutarimas universiteto 

steigimo klausimu
1911 metąis beveik visuose 

Vilniaus, o taip pat Petrapilio 
ir Varšuvos ląįkrąščiuose tilpo 
tokia žinutė: “Vilniaus miesto 
durnos (tarybos) švietimo ko
misiją pąskųtįniąme sąv.o posė
dyje svarstė klausimą, kaip pą- 
mityėti 300 metų Ęusijps carų 
Romanovų ęujkaktį. jKįausiiųąs 
jbųvęs pądąljntas į dvi dalis: 
pati jubiliejaus iškilmę ir kaip 
tas sukaktuves paženklinti il
gesniam laikui. Nutarta Vil
niaus mieste įsteigti cąrų Ro-’ 
mąnovų gimipės uniyęrsitetą.i 
Tąpi reikalui miestas duodą įOį 
.dešimtinių sklypą, o taip rupi-! 
naši ir pinigais.

J,000,000 Vilniaus utyįye£sitę|tę 
- steigimui lik ant popierio

1911 metais Vilniaus' durpę#

švietimus komisija, kurios pir- 
minipkų anuomet buvo Skobe- 
levas, .daug rūpinosi universiteto 
steigimo reikalu. Skobelevas su i 
taip vadinamąja Vilniaus du
rnos švietimo komisija, nutarė, 
kad universitetui steigti reikia 
pinigų. Nemažiau kaip vienas 
milijonas rublių turi būti su- 
rityktą, kad butu galima prą 
.dėti pirmieji moksįo metai. Esą, 
dalį pinigų gąlėtų duoti Vilniaus 
miestas, o likusius reikėtų su
rinkti iš aplinkinių gubernijos 
miestų.' Minėta švietimo komi
sija su sįmtyelevų priešaky daug 
kartų posėdžiavo, padarė daug 
nutarimu, ąiųtytė .daug raštų į 
Petrapilį ir -kitur, tačiau jos 
nutarimą! pasiliko tik popieriu
je. Ir vienas tyiilijonas rublių, 
kuriuos žadėjo surinkti univer
siteto steįgįm.9 reikalams Pasi
liko irgi įtik popieriuje. Taigi, 
nors Sįkobelevas ir pasikvįe-tč 
daugiau Rusijos mokslo įstai
gų, tąčiau nieko konkretaus 
padaryti negalėjo.
Kaip laikėsi lietuyįai Vilniaus 
tyųiversiteto steigimo reikalu
Lietuviai Vilniaus uni-to stei

gimo reikalu laikėsi beveik vie
nodai. Tenka pasakyti, kad 
dauguma Lietuvos inteligentų 
tam pritarė. Pagaliau, lietu
viams nebuvo svarbu, kas 
steigs universitetą ir kaip jis 
bus pavadintas, 0 buvo svarbu, 
kąd senoje Gedimino sostinėje 
bus universitetas atsieit, kul- 
tųrįnįs centras, kur galės stu
dijuoti krašto yisutomenė.

Poetas Liudas Gira 1911 me
tais “Vilties” 72 numeryje ra
šė, kad universitetas Vilniuje 
esąs tikrai reikalingas. Anot L 
Giros, komisiją, kuri rūpinasi 
universiteto steigimo reikalu, 
buvo numačiusi uniyersjtetui 
paimti buvusius geperalgu.ber 
natoriatfs rumus. Vis dėlto L. 
Gira, kalbėdamas apie univer
siteto reikalingumą, išsįtar.ė, 
kąd jį steigiant reikėtų atsi
klausti ir lietuvių nuomones. 
Adv. L. Noreika tais pat me
tais “Viltyje” irgi rašė univer
siteto steigimo klausimu.' Esą 
ir rusų mokslo akademiją, su 
jos pirmininku didžiuoju Jkunt 
gąikščiu Konstantinu pnešaky-

AR ČIA DAILĖ?

PORTCHĘSTER, N. Y. — šis miestas nori pastatyti pa
minklą Ispanų-Amerikos karui. Dailininkas Kari Pavany Illava 
pagamino modelį. Bet tėtušiai sujudo pamatę projektą. Jie sa
ko, stovyla “pasibaisėtina”, o dailininkas gi-nčjją, kad tai “dai
lė”.

j e, esanti tam reikalui palanki 
tad lietuvių spaiidai nereikėtų 
praleisti tinkamos progos.
Ir vis dėlto Vilnius Romanovų 

universiteto nepamatė
Pagaliau atėjo ir lauktieji ju

biliejiniai 19il3 metai. Visoje 
didžiulėje rusų imperijoje bu
vo atšvęsta carų Romanovų 300 
metų giminės sukaktis, atsieit, 
šios giminės viešpatavimo su
kaktis. To jubiliejaus proga, 
buvo atkaldinta milijono meda
lių ir net pinigų, tačiau apie 
Vilniaus 'umversįteto steigimą 
nieko konkretaus ųepądąrč ne 
Skobelevas, nei didysis kuni
gaikštis Konstantinas, noi taip 
vadinama švietimo komisija, 
nei Vilniaus durna, nei visoki 
kiti suvažiavimai. Universitetų; 
steigimo klausimas taip ir pa
siliko tik protokoluose. Gal būt, 
tas klausimas į Vilniaus durnos 
dienotvarkę butų pątekęs ir ve 
liau, tačiau iš viso ko matyti, 
kad Petrapilis tuo reikalu kiek 
kitaip galvojo. Ten kąi kas bu
vo priešingas tam sumanymui. 
Atėjo 1914 metai, sudimdėjv 
patrankos ir didysis karas tą

jų. Tai buvo vienintelis toksai m. iškovojo lietuvių kalbos ir 
Žmoguj Lįetuvpj.e, kuris gąrbi- tikybos dėstymą lietuvių kalba, 
no perkūną. u. .u.-j—-Vėliau, 1508 ity. itą pąt padarė 

" gos Alėksapdrois gimna- 
M ’ i’ -'ot h1!' ’ ' ■ !
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i Beveik . yisą ^žių^ įis rin- 

kcį senovės dokumentus apie lie- 
tuvį.ų tautą, apie jos istoriją, 
kultūrą, apie santykius su ki
tomis tautomis, išaiškino dau
gelį senovės lietuvių didvyrių 
ainių, remdamasis įvairiais do
kumentais parašė lietuvių he- 

F'TonaTFiirbo' besF ^k<?s Sav0 dvaruose: 
Papkevičių dvare, Senuos ap
skrityje, Migiliąvos gubernijo
je, ir Horodenco dvare,- Lepe
lio aps., Vitebsko gubernijoje, 
sudarė puikius archivus ir bi 
bliotekas lietuvių, lotynų, sla 
vų, gudų, lenkų ir kitomis kal
bomis knygų, liečiančių Lietu- 

buvo'jų platintojas, knyg'-^®; . TaiP >,at Auš,r“s- 1V1ar‘,<_ - 
’ Dano! V^maus žinių ir kitų laikraš- 

!čių pilnus komplektus.
Nuo 1918 m. jis tarnavo Lie 

Lietuvių Laik- tuvos valstybės kontrolėje ir fi-

" Jonaš+Gedirnįna^ Bferždnskist IjdH' 
Klaihsųtis i gimė 1^62. i Jnetais' - • zį * 
rugsėjo į medi 7 i Rltyohių I) kjty., V ir- 
Viekšnių Valšč.,< Mia^eikįų api., 
Teisių mokslus studijavo Var
šuvoje, būdamas jau valstybės 
kontrolės valdininku. ' Tautišką 
darbą pradėjo 1875-76 moksle 
metais kartu su savo broliu Liu
dviku, besimokydami Šiaulių 
gimnazijoje. _____ _____ ___
mokydami Petrapilio universi
tete, drauge su 40 drau*gų lie 
tuvių studentų. Varšuvoje bū
damas, kartu su dr. V. Kudir
ka ir kit., darbo vietos lietu- 

studentų draugijoje. Auš- 
ir Varpo gadynėje jis rė- 
slaptą laikraščių gabenimą

vių 
ros 
m ė 
ir 
nešys ir bendradarbis, 
prisidėjo prie Varpo ir Ukinin- 
ko įkūrimo. Bendradarbiavo Vii- į 
niaus žiniose, F*
raštyje ir kit., 1905 metais dą Inansų ministerijoj, kurios daug 
lyvavo didžiajame Vilniaus Sei- metų buvo patarėjas. 1933 m. 
me ir jo darbuose. Uoliai da- iš tarnybos išėjo pensijon dėl 
lyvavo lietuvių mokslo d-jos senatvės. Bet visą laiką daly- 
suvažiavimuose Vilniuje ir bu-jvavo įvairiose lietuvių visuome 
vo vienas iš pirmų šios drau- nes organizacijose. Suorganiza- 
gijos narių. Carui išleidus ma- * vo ir pirmininkavo patriotiškai 
nifestą, jis 1905 metais spalių ni/sistačiusioje lietuvių bajorų 
mėn. 22 d. pasiuntė carui di- draugijoje.
plomatišką padėkos telegramą, 
kurio padarė įtakos rusų val
džios sluoksniuose ir, kurios de
lta Lietuvoje pębu*vo įvestas 
karo stovis (jis po 1905 m. spa
lių ityėn. 2 d. bųv° įvestas Kur- — jo kūnas Kaune, medicino; 
šo, Lenkijoje ir kituose rusų 
valdytuose kraštuose.) Vilniaus 
rųsų II gimnazijoje, kur mokė 
si jo sūnus Kęstutis, jis 1900

Velionis, kaipo senovės lietu
vių tikėjimo perkūno garbinto
jas, pageidavo, kad jo kūnas 
butų sudegintas. Paskutinė 
priešmirtinė jo valia įvykdyta

fakulteto rūmuose kremataria- 
me liepos mėn. 13 d. sudegin 
tas.

Tsb.

tent apsyarstytį praktišku^! 
klausimus ir išdirbti konkre
čius platyus sėkmingam laisva-! 
juaniu kuopų organizavimui 
įyąįriųse kolonijose. Įr kąi jau 
susitvers nors keletas kuopųJ 
tai tuomet bus galima ir sta
tuto projektas svarstyti.

III. yJ? plaišų. Tū
las laikas ątgąl yięnoj 
rencijoj, veikėjams besikaįjbant, 
kilo klausimas, kaip galimą -atš 
skirti fašistus nuo tikrų lietų-' 
yių tėvynainių. Ba visi, f ašis* į 
tąi ir ne-fašistai, dedasi esą; 
tįkri Retuyiai tėvynainiai.

Teko pastebėti ani/omet: pą j 
ląųkijt kiek laiko, ylą iš. maįš 
išlys. Atrodo, kad pastaba pd- 
ųąi bųyo teisinga.

Susivienijimo Lį.etųvįų Ame
rikoj seime, laikytame GJeyc- 
lande, mūsiškiai fašistai aiškioj 
dienos šviesoj pasirodė. Tik pa -
žiūrėkite į “visų šventu lįtapi- 
ją” su vardais ir pavardėmis 
tųy ktyrie balsavo prjč$ re^ęlįu- 
ciją smęrkiąnčią krtyyjtyųs Lię~! 
tuyos valdžios darbus.

Nęrs patys kilę įš LieĮtųyos 
valstiečių ip kumiečių, kųrįę įr 
dąbąr įietųyęj ųkįpipkatyją. 
niusiškiai neva “patriotai”, baL

klausimą palaidojo. 1915 metais 
rusų kariuomenę^ įbėgdama nuo i 
yokie.čių, iš Vilniaus išsivežė 
visus archivus ir šiaip istori
nes vertės dokumentus ir kny
gas. žinoma, kartų ir tuos pro
tokolus, kuriuose buvo įrašytas 
nutarimas steigti . universitetą. 
Taip senąją!Gedimino sostinei 
prieš 25 metus nebuvo lemta 
ir ji nesusilaukė aukštosios 
mokslo įstaigos.
..i',./'’/. ' ' Tsb.

MIRĖ DIDŽIOJO LIE- 
TUVOS KUNIGAIKŠ

ČIO AINIS
Jis buvo viepintėlįs parkuno 

garbintojas Lietuvoje
Liepos mėn. 12 dieną Kaupe 

ityirė Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ainis JtonąS'

Gediminas-Beržanskis-Kiąusju- 
tis. Jis išpažino senąją lietu
vių tikybą, tai yra buvo perkū
no garbintoju. Jis iki pat mir 
ties paliko tos tikybos pasekę-

Žemiausios Kainos!
GERIAUSIOS RŲŠIES MAISTUI

Specialis Išpardavimas—Petnyčioj ir Subatoj, Liepos 31 ir Rugp. 1

“MIDVVEST” PUIKIAUSIS TYROS SMETONOS

SVIESTAS " sv. 35 c
‘‘tyIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS

KAVA Kasdien šviežiai spraginta ma7š. 15c
“iyii(jwest” DE LUXE KAVA ........  sv. kenai 25#
“Swai).sdown” KEKSŲ MILTAI ............... pakelis 250
“ELMDALE” ŽIRNIAI ..............  No. 2 kenai 2 už 19c

tomams •i,KAL?^»l"KA, 2 ..25c
“KRĘ-MEL” DĘZORTAI .............................. 3 pak. 130
“Midwest” GRAPE JAM ......................  s v. džiaras 150

PYČES “MIDWĘST” PUIKIOS CALIFORNIJOS
RIEKUTĖS Dideli 2^ kenai 17c

“SŲNSHINE” HYDROX COOKIES ............... pak. ĮQ0
“HOŠTĖSS” TISSUĘ NAPKINS .......... ............ pak. 90

WATERMELON,AI gpZkg vienas 33c 
georgia elberta ą

r ICLS PUIKIOS DIDELĖS- H* sv. V
Puikios Californijos be grūdelių VYNUOGĖS Žsv. 210

Vąizdąs įš yakąripių Valstįjų, kur siautė nepaprasta kaitra, sunaikindama daug ųkįų. Puikios Calif. BARTLETT BRUŠIOS ........... 3 sv. 220
Puikus Michigano CELERY ....................... 2 pund. 90
“SECURITY” MINCE HAM .............................. sv. 190
LONG BOLOGNA DEŠRA . ..........   sv. 190
BAKED MEAT LOAF .......................................... sv. 270
PUIKI VARŠKE (Cottage Cheese) 2 sv. 17c 
“Midwest” Importuotos SARDINKOS .... 2 blėk. 170 
“Goldeų Hąrvesl” PAUKŠČIŲ SĖKLOS 8 unc. pak. 90
PtinT 1717D “MIDWEST” O didelės O C n

J. Ginger Ale—Sodas ** bonkos

“Midwest” BEVERAGE SYRUPAS paintes džiog. 150
Nauja Balta SHINOLA batų valyklas ....... b.onkutė 90
“STALEY^” STARCH (Krakmolas) sv. pak. 2 už 170 
“PALMOLIVE” MUILAS .. šmotas 5c 
“GOLD DUST” CLEANSER ......... .......... 2 kenai 9c.   ' ■ "      ——-———i >lliy I—■!— III,   III | , , I,   ||    , | ^ , ,|    , 
“HAWK” MUSIŲ MUSYKLIS ....................... vienas 5<į
“PURQX” Viską Valo.......... . 2 10c |,ak- 10c
$1fift.OOCASH KIEKVIENĄ SAVAITĘ! TAUPYKITE MUSŲ

1 UV pelno PASIDALINIMO KUPONUS

CIeyeIan.de


~ Penl<tądįenfe, Hep. 1&36
T . - —   - -■ ■       - " '

NAUJIENOS, Chicago, IR

Fašistinėj “litanijoj” užtikau 
vieną vardą panašų tam vardui, 
kurs yra pasmerktųjų Lietuvoj 
sąraše

AR ČIA DAILe?
* i«**>H*' ......  n. i. .. , n , „ •» ,............ .. «...

m. iškovojo lietuvių kalbos ir 
tikybos dėstymą lietuvių kalba. 
Vėliau, 1^08 m. i tą pat padarė 
ir Rygos Albksapdręs gimna- 
zįjA|e! »’•/ •' ;‘p>',r , ' ’ •

I rin’
ko senovės dokumėntiis apie lie
tuvių tautą, apie jos istoriją, 
kultūrą, apie santykius su ki
tomis tautomis, išaiškino dau
gelį senovės lietuvių didvyrių 
aipių, renjdaipasis įvairiais do
kumentais parašė lietuvių he
raldikos dąlį. Savo dvaruose: 
Pąpkeyičių dvare, Senuos ap
skrityje, Migiliąvos gubernijo
je, įn Horodenco dvare,- Lepe
lio aps., Vitebsko gubernijoje, 
sudalė puikius archivus ir bi 
bliotekas lietuvių, lotynų, sla 
vų, gudų, lenkų ir kitomis kal
bomis knygų, liečiančių Lietu
vą. Taip pat Aušros, Varpe, 
Vilniaus žinių ir kitų laikraš
čių pilnus komplektus.

Nuo 1918 m. jis tarpavo Lie 
tuvos valstybės kontrolėje ir fi
nansų mipisterijoj, kurios daug 
ipetų buvo patarėjas. 1933 m. 
iš tarnybos išėjo pensijon dėl 
senatvės. Bet visą laiką daly- 

I vavo įvairiose lietuvių visuome 
nes organizacijose. Suorganiza- 

i vo ir pirmininkavo patriotiškai 
ni/sistačiusioje lietuvių bajorų 
draugijoje.

Velionis, kaipo senovės lietu
vių tikėjimo perkūno garbinto
jas, pageidavo, kad jo kūnas 
butų sudegintas. Paskutinė 
priešmirtinė jo valia {vykdyta 
— jo kūnas Kaune, medicinos 
fakulteto rūmuose kremataria- 
me liepos mėn. 13 d. sudegin 
tas.

Tsb.

jų.-Tai buvo vienintelis toksai 
žmoguą Lietuvoje, kuris garbi-' 
no perkūną.

Jonaš*Gedimįna^Bferž4nskisi 
Klaitisjitisj gimė 1Š6^J Jnetais 
rugsėjo į meni 7 i Ėlątohių i| kta., ■ 
Viekšnių Valšč.,1 Mia^eikįų ap|., 
Teisių mokslus studijavo Var
šuvoje, būdamas jau valstybės 
kontrolės valdininku. Tautišką 
darbą pradėjo 1875-76 moksle 
metais kartu su savo broliu Liu- 
dviku, besimokydami Šiaulių 
gimnazijoje. Toliau dirbo besi
mokydami Petrapilio universi
tete, drauge su 40 draugų lie
tuvių studentą. Varšuvoje bū
damas, kartu su dr. V. Kudir
ka ir kit., darbo vietos lietu
vių studentų draugijoje. Auš
ros ir Varpo gadynėje jis rė
mė slaptą laikraščių gabenimą 
ir buvo jų platintoj as, knyg-i 
nešys ir bendradarbis. Daug 
prisidėjo prie Varpo ir Ukinin-. 
ko įkūrimo. Bendradarbiavo Vii-| 
niaus žiniose, Lietuvių Laik
raštyje ir kit., 1905 metais dą-i 
lyvavo didžiajame Vilniaus Sei
me ir jo darbuose. Uoliai da
lyvavo lietuvių mokslo d-jos 
suvažiavimuose Vilniuje ir bu
vo vienas iš pirmų šios drau
gijos narių. Carui išleidus ma
nifestą, jis 1905 metais spalių 
mėn. 22 d. pasiuntė carui di
plomatišką padėkos telegramą, 
kurio padarė įtakos rusų val
džios sluoksniuose ir, kurios dė
ka Lietuvoje nebuvo įvestas 
karę stovis (jis po 1905 m. spa
lių m,ėp. 2 d. buvo įvestas Kur
šo, Lenkijoje ir kituose rusų 
valdytuose kraštuose.) Vilniaus 
r.ųsų II gimnazijoje, kur mokė 
si jo supus Kęstutis, jis 1900

— į ir gal būt šis ame - 
riki^ąK. fąšistas ^ray-amk' fe 
smerktojo Lietuvoj: asmeną bro- 
išap giminaitis. Reiškia, fašis
tai ųepaiso Lietuvos žmonių 
kraujo, nors kraujas butų lie
jamas jų brolių ar giipįnių.

— Senas Ąątanąs.

'■‘V’>1 v;

suodkmi’-priėšf mikitą 4 rekbliu 
ciją, ųžgyrė Smetonos gaujas 
šaudančius Lietuvos ūkininkus. 
Jie ąiškiai parodė savo fašis
tinį veidą. Jie savo, kaip fašis
tų, vardus užrekordavo.

............ . ■'■•‘.a

Kęlętaš minčių " 
gančiais dienos 

klausimais
orI- ’aisvamąpiH

ganiząyimas. Liepos 25 dieną 
“Naujienose” tilpo protokolas 
Amerikos ląisyaipąąių konfe
rencijoj, kurį įyykę birželio 21 
d. CĮeyelande. Protokolas skaity
bą gan gerai*

Bet nematyti jokių apčiuo
pom ų darbų/ kurią buvę tikė
tųsi iš konferencijos, išėmus 
tai, kad tapo išrinktas centrą 
linis kpmiįtetas ir pasakyta ke
letas kalbų su kęmpįį.mentais 
daktarui šliupu/.

Mano supratimų, konferenci
jos yra šaukiamos, kad suva
žiavę delegatai ir veikėjai pa
darytų konkrečius planus, už
brėžtam tikslui padėtų gerą pa-j 
matą, idant budavonė galėtų 
stovėti tvirtai. Konkrečių planų 
arba aiškaus pamato laisvama
nių judėjimui pįesti Ąmąriįcoį, 
man rodos, nepadaryta konfe
rencijoj .

II. Centrą#pįą laisyamąpįty 
komite.t.9 Mftfc Geptraįnįo- 
kopaitetę pįąędy, laikytame Jie 
pos 3S į., p.Mjtąyta P^sjkifti ko
misiją, k$<įl » pagamintų pĮrga- 
nizacijos čarte^įo >r statuto 
projektus..

KAIP RUSĮJ VILNIAUS DŪMA STEIGS 
PRIEŠ 25 METUS UNIVERSITETĄ

r švietimos komisija, kurios pir- 
minipkų anuomet buvo Skobe
levas, daug rūpinosi universiteto 
steigimo reikalu. .{Skobelevas su 
taip vadinamąja Vilniaus du
rnos švietimo komisija, nutarė, 
kad universitetui steigti reikia 
pinigų. Nemažiau kaip vienas 
milijonas rublių turi būti sir- 
rįąkįą, kąd bųtų galima prą 
,dęti pirmieji mokslo motai. Esą, 
dalį pinigų gąĮėtų duoti Vilniaus 
miestas, o likusius reikėtų su
rinkti iš aplinkinių gubernijos 
miestų.' Minėta švietimo komi
sija su Skobefeyų priešaky daug 
ką^-ty posėdžiavo, padarė daug 
nutarimu, ąiųątė (dau£ raštų į 
Petrapilį ir kitur, tačiau jos 
ntffarįmąį pasiliko tik popįeriu 
j e. Ir vienas m.iiij°nas rubjių, 
kuriuos žadėję surinkti uųiver-

Senasis Vilniaus universite- ( 
tas buvęs įsteigtas 1648 metąis 
lietuvių lenkų karaliaus Stapo- 
no Bątoriąus. Jame anais lai
kais mokėsi nemažas skaičius 
jaunuoliu, žuvus lietuvių — 
įenkų valstybei, Vilnius pate
ko rusų carų globon, kurie vė
liau šį yįeną iš seniausiu Bal
tijos ųųiyersjtetų uždare. Ve-t 
liaų cąr9 valdžia nęrėjo ątgaj- 
yinti yilniaųs uųįversitelą, ta
čiau4 bijodama, kad ten gali mo
kytis daug priešvalstybinių 
žmonių, atsieit lietuviu, toder 
universitetą gaivinti bijojo.

Vilniaus durna 1908 metais 
staigia universitetą

Vilniaus miesto d,ųma 1908 
urėtais sušaukusi į posėdį Bal 
tarusi jos ir Lietuvos miestų ta-
rybų atstovus, nutarė Vilniuje siteto steigipio r.eifcalsups pasi- • • ' ■ . > 1 *1 • • • m • 1 •įsmeigti universitetą. Tame su‘- 
yąžįąvime dalyvavo keli šimtai 
ąįtstovų iš vakarų gubernijos.; 
Nors 1908 metais Vilniaus du-, 
ųia ir buvo pasišovusi. įsteig
ti universitetą, tačiau iki 1911 
metų jokių konkretesnių žygių 
nebuvo padaryta. Tiktai Į$11 
metais tas klausimas vėl iš nau
ją pąjudintas jr yįlnįaųs mfesto 
durną pasikvietusi į pągelbą 
kai kuriąs rąąų mokslo drair- 
gįjąs, vėl prąd.ėj.o pągrinėt:; 
Vilniaus universiteto įsteigimo 
klausimą.
Antras nutarimas universiteto 

steigimo klausimu

1911 meįtąis beveik visuose 
Vilniaus, o taip pat Petrapilio 
ir Varšuvos ląikrąščiuose tilpe 
tokia žinutė: “Vilųiaus miestų 
durnos (tarybos) švietimo ko
misiją pąskųtiniame sąyo posė 
dyje svarstė klau'sįmą, kaip pą- 
min.ėti 300 pietų Ęųsįj.os carų 
Romanovų ąukaktį. pjausimas 
buvęs pądąlįntas į dvi dalis: 
pati jubiliejaus iškilmę įr kaip 
tas sukaktuves paženklinti il
gesniam laikui. Nutarta Vii-į

taį ątIrx?dę, kad stątąįąi arba 
konstitucijai projektas yrą tiek 
reikalingas, kiek yeikalingaą sto
gas namui, Jau jis dąr nepa
statytas. Kam ta konstitucija,: 
jei nėra organizacijos?

• Ir toliau kyla klausimas, ar“ 
businčios organizacijos nariams 
iš anksto pagamintą konstitu
cija atrodys priimtina. Ar ne > 
reikės kart kartėmis jį keisti, 
o keičiant, ar. nesusidarys orga- 
nįzacijai sunkumų? Nes kai be- 
reikąlįngai uždedama apsunki
nimų, tąi kyla įvairių nesusi
pratimu, 0 ypač centro komi
tetui užmetinėjimU- Dėlįai fc 
organizacijai pasįląro ąupku 
gyvuot.

,O kąi dėl čarterio, tąi pędę- 
si, kąd į)r. A. L. Graičunas, 
įcurs tapo paskirtas .ceptro sek
retorium, labai gerai žino, jo- 
gei Ląisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos kuopa jau* visus1 
ipetus gyvuoją. Pakfąrąs įi\ 
pats tai kuopai priklauso. Si i 
kuopa turi čarterį ir čartericį niąus mieste įsteigti cąrų Ęo 
kopiją gali gauti b^e kuri nąų-i 
jai sųsįorgąnįjtąyusį ląisyąma- į 
nių kuopa. Tai kam bereijcąlin- , 
gai daryti iįąjdas?

Mano manymu, centro 
tętę posėdžiuose reikėtų piądą ! 
ryti tie darbai, kurių nepą^ą*: 
re Clevelando konferencija, bū
tent apsyarstytj praktiškus’ 
klausimus ir įšdirbtį konkre/ 
čius plakus sėkmingam laisva-; 
įmanių kuopų organizavimui 
įyąįrįęse kolonijose. Ip kąi j.ąn 
susitvers nors keletas kuopų, 
tai tuomet bus galima ir sta
tuto projektas svarstyti.

III. įmaišą. Tū
las laikas ątgąl yięnoj kohe
rencijoj, veikėjams besikalant, 
kilo klausimas, kaip galimą ąt-; 
skirti fašistus nuo tikrų lietų-- 
yių tėvynainių. Ba visi, fašis- < 
tąi ir ne-fašistai, dedasi esąį 
tįkri lįetuyiai tėvynainiai.

Teko pastebėti anuomet: pą ; 
lą|2kijt kiek laiko, ylą iš. maįš 
išlys. Atrodo, kad pastaba fe* 
ųąį buvo teisinga.

Susivienijimo Li.etųvįų Ame
rikoj seime, laikytame C|eyc- 
lande, mūsiškiai fašistai aiškioj 
dienos šviesoj pasirodė. Tik pa 
žiūrėkite į “visų šventu lįtapi-: 
ją” su vardais ir pavardėmis 
tų^ kąrie balsavo prM re^ęlįu- 
ciją smerkiąpčįą kruvinus Lie/ 
tuyoą valdžios darbus.

Nęrs patys kilę įš Lietuvos 
valstiečių ip, kumiečių, kąrįą įr 
dąbąr ukįnįpkąjrią.
mūsiškiai neva “patriotai”, bal-

liko irgi tik popieriuje. Taiįi, 
norą Sįkobeleyas ir pasikvįetč 
daugiau Rusijos mokslo įstai
gų, tačiau nįeko konkretaus 
padaryti negalėjo.
Kaip laikėsi lietuyįai Vilniaus 
jąpiversiteto steigimo reikalu

Lietuviai Vilniaus uni-to stei
gimo reikalu laikėsi beveik vie
nodai. Tenka pasakyti, kad 
dauguma Lietuvos inteligentų 
tam pritarė. Pagaliau, lietu
viams nebuvo svarbu, k,as 
steigs universitetą ir kaip jis 
bus pavadintas, O buvo svarbu, 
ką,d senoje Gedimino sostinėje 
bus universitetas atsieit, 
turinis centras, kur galės 
dijuoti krašto yisutomenė.

Poetas Liudas Gira 1911 
tais “Vilties” 72 numeryje ra
šė, kad universitetas Vilpiuj.e 
esąs tikrai reikalingas. Anot L 
Giros, komisiją, kuri rūpinasi 
universiteto steigimo rcikąįu, 
buvo numačiusi uniyersįtetųi 
paimti buvusius gejieralguper- 
natoriatfs rumus. Vis dėlto L. 
Gira, kalbėdamas apie univer
siteto reikalingumą, išsįtarė, 
kąd jį steigiant reikėtų atsi
klausti ir lietuvių nuomonės. 
Adv. L. Noreika tais pat ipe- 
tais “Vilfyje” irgi rašė univer
siteto steigimo klausimu.- Esą

kni
stu-

m e

mąnovų gimipės uniyęrsitetą.;
Tąpi reikalui miestas duodą 10 
.dešimtinių sklypą, o taip rupi-! 
naši ir pinigais.
• •* *-■* 4 • • # * V • » *

J,000,000 Vilniaus uąįyerąitejtę; ir rąsų mokslo akademiją, su 
. steigimui tik ant pppierio jos pirmininku didžiuoju jk-uni-

1911 metais Vilniaus dumąą gąikščių Konstantinų priešaky-
jos pirmininku didžiuoju |kųnt

PORJGHĘSTER, N. Y. — šis miestas nori pastatyti pa
minklą Ispanų-Amerikos karui. Dailininkas Kari Pavany Illava 
pagamino modelį. Bet tėtušiai sujudo pamatę projektą. Jie sa
ko, stovyla “pasibaisėtina”, o dailininkas ginčįją, kad tai “dai
lė”.

j e, esanti tam reikalui palanki 
tad lietuvių spaudai nereikėtų 
praleisti tinkamos progos.
Ir vis dėlto Vilnius Ropiąnovų 

universiteto nepamatė
Pagaliau atėjo ir lauktieji ju

biliejiniai 19il3 metai. Visoje 
didžiulėje rusų imperijoje bu
vo atšvęsta carų Romanovų 300 
metų giminės sukaktis, atsieit, 
šios giminės viešpatavimo su
kaktis. To jubiliejaus proga, 
buvo atkajdinta milijono meda
lių ir nęt pinigų, tačiau apie, 
Vilniaus universiteto steigimą 
nieko konkretaus ųepądąrė ne 
Skobelevas, nei didysis kuni
gaikštis Konstantinas, n?i taip 
vadinama švietimo komisija, 
nei Vilniaus durna, nei visoki 
kiti suvažiavimai. Universiteto, 
steigimo klausimas taip ir pa
siliko tik protokoluose. Gal būt, 
tas klausimas į Vilniaus durnos 
dienotvarkę - butų patekęs ir yė 
liau, tačiau iš viso ko matyti, 
kad Petrapilis tuo reikalu kiek 
kitaip galvojo. Ten kąi kas bu • 
vo priešingas tam sumanymui. 
Atėjo 1914 metai, sudimdėjv 
patrankos ir didysis karas tą

klausimą palaidojo. J9J5 rpe.tais 
rusų karity01116^^ bėgdama nuo i 
yokįąčių, iš Vilniaus išsivežė 
visus archivus ir šiaip istori
kės vertės dokumentus ir kny
gas. žinoma, kartų ir tuos prę- 
tokolųs, kuriuose buvo įrašytas 
nutarimas steigti . Universitetą. 
Taip sehą'jąi . Gedimino sostinei 
prieš 25 metus nebuvo lemta: 
ir ji nesusilaukė aukštosios 
mokslo įstaigos.

. Tsb.

MIRĖ DIDŽIOJO LIE
TUVOS KUNIG AIKŠ 

ČIO AINIS
Jis buyo vieniptčlįs parkuno 

garbintojas Lietuvoje
Liepos mėn. 12 dieną Kaupe 

mirė Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ainis Jųnąs*

Gediminas-Bėržąnskis-KląųąjU-’ 
tįs. Jis išpažino senąją lietu-' 
vi.ų tikybą, tai yra buvo perkū
no garbintoju. Jis iki pat piir 
ties paliko tos tikybos pasekę-

Vaizdas įš Vakarinių Valstijų, kur siautė nepaprasta kaitra, sunaikindama daug ūkių.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Žemiausios Kainos!
GERIAUSIOS RŪŠIES MAISTUI

Speciaiis Išpardavimas—Pėtnyčioj ir Subatoj, Liepos 31 ir Rugp. 1

ttMIDWESrf PUIKIAUSIS TYROS SMETONOS

SVIESTAS " sv 35 ■■ c
“lUlbWEST” FŪlglAUSI GOLDEN SANTOS

KAVA Kasdien švieiiąi spraginta 15c 
“Mi.dwest” DE LUXE KAVA .................. sv. kenai 250
“Swan,sdpwn’, KĖKSŲ MILTAI .............. ■. pakelis 250
“ELMDALE” ŽIRNIAI ..............  No. 2 kenai 2 už 190
T’niVI A “INDIANA KING”
1V1VĮ2A DIDELI 2% KENAI

“KRĘ-MEL” DĘZORTAI

“Midwest” GRAPE JAM

2 uS25c
.... 3 pak. 130
sv. džiaras 150

4<MIDWĘST” PUIKIOS CALIFORNIJOS 1 7n
RIEKUTĖS Dideli 2% kenai «J v

“SŲNSHINE” HYDROX COOKIES .
“HOŠTESS” TISSUE NAPKINS

• /»■■■■ f ’_________________________________ ' ___________________________________

pak. 1Q0 
.... pak. 90

WATERMELON’AI vienas 33C
georgia elberta ą

JT I CLiO PUIKIOS DIDELĖS- H* sv.
puikios Californijos be grūdelių VYNUOGĖS 2sv. 210
Puikios Calif. BARTLETT (IRUSIOS ........... 3’sv. 220
Puikus Michigano CELERY ................  2 pund. 90
“^ECURĮTY” MINCE HAM .............................. sv. 190
LONG BOLOGNA DEŠRA .......... ...............T““ sv. 190
BAKED MEAT LOAF ........................................... sv. 270
PUIKI VARŠKE (Cottage Cheese) 2sv. 17c 
“Midwest” Importuotos SARDINKOS .... 2 blėk. 170 
“Goldep Hąrvesl’, PAUKŠČIŲ SĖKLOS 8 unc. pak. 90
DAfiT “MIDWEST”KUVl iSruH/K Ginger Ale—Sodas 3 didelės OEp 

bonkos

“Midwest” BEVERAGE SYRUPAS paintės džiog. 15£ 
Nauja Balta SHINOLA batų valyklas ....... b.onkutė 90
“STALĘY’S” STARCH (Krakmolas) sv. pak. 2 už 170
^PALMOLIVE” MUILAS
“GOLD DUST” GLEANSER .. ...
“HAWK” MUSIŲ MUSYKLIS ...

“PUPQX” Viską Valo ...

šmotas 5c
... 2 kenai 90
.... vienas 5<t
2 10c pak. 10c

$1ftfl-OOCASH KIEKVIENĄ SAVAITĘ! TAUPYKITE MUSŲ
1 PELNO pasidalinimo kuponus

PIRK NUO NES PlOlAu ♦



Iš Carnival Of Great Lakęs Lietuvių Sky
riaus Komiteto Susirinkimo

Penktadienis, liep. 31, 1936NAUJIENOS, Chicago, m
TEISME IŠPĖRĖ KAILĮ VĖJAVAIKIAMS

Naujienų skaitytojai jau ži
no, kad Chicagoj nuo rugpiučio 
17 iki 23 dienos, Burnham par
ke, Lagoon teatre, ten kur bu
vo pasaulinė paroda, įvyks di
delės iškilmės: muzika, Šokiai, 
atletikos pratimai, laivų (Float) 
pasivažinėjimas po ežerų, ii 
t. t. Pačiame parke bus įrengta 
dešimtimis tūkstančių įvairių 
elektros šviesų, tos šviesos 
nuolat mainysis įvairiomis spal
vomis. Inžinieriai tikrina, kad 
tokių gražių ir tiek jų daug, 
nei pasaulinėj parodoj nebuvo.

Taigi tų didelių iškilmių pri
sirengimui, lietuvių skyriaus 
komitetas seredos vakare, lie
pos 29 dienų, buv susirinkęs 
apkalbėti, kaip lietuviai turi 
prie tų iškilmių prisidėti.

Komitete dalyvauja: Al. G. 
Kumskis, M. Narvid, A. Zy- 
mont, Mrs. J. Zymont, F. Woi- 
dat, K. Steponavičius, Dr. J. 
Poška ir J. Rappold.

Finansų komisijoj dalyvau
ja: M. Narvid, Justin Macke- 
wich, John Brenza, John T. 
Zuris, A. Ambrose, P. Smith, A. 
L. Matulis, K. P. Deveikis, M. 
Kemežienė, S. Gurskis, Geo.

Neckrash, J. Kelly, Wm. Ka
reiva, L. Kuchinskas, F. Viz- 
gard ir S. Dombro.

Į susirinkimų buvo atsilan
kęs artistas John Rappold ir 
rodė susirinkusiems projektų 
laivo, kukį lietuviai turėtų tu
rėti tame ežerų karnivale. Lai
vo projektas visiems patiko ir 
nutarė eiti pas biznierius ii 
profesionalus parinkti pinigų 
surengimui lietuvių programo.

K. Steponavičius aiškino apie 
dainų ir šokių programų, o Dr. 
J. Poška apie sporto progra
mų.

Lietuviams bus skiriama 
LIETUVIŲ DIENA, penktadie 
nį, rugpiučio 21 d. Tų vaka 
rų bus surengtas šaunus lietu
vių muzikos, šokių ir sporte 
programas. O lietuvių išpuoš 
tas laivas plaukios po ežerų ir 
garsins lietuvių vardų visai su 
sirinkusiai publikai.

Vietos prie Lagoon teatru 
yra dėl dešimties tūkstančių. 
Manoma, bus tūkstančiai lietu
vių susirinkusių pasiHausyti 
savo programo ir pamatyti sa 
vo puikiausiai išpuoštų laivų. 
Pamatykime.

— Ant-Anas.
• I

Joe Rossl Frank Buccierrl Geno Antonelli * Fiore Buccierri
CHICAGO. — Chicago teisme vienas, teisėjas įsakė išperti kailį trims jaunuoliams — 

vėjavaikiams, kurie buvo rasti kalti plėšikavime. Nutempė nuo jų marškinius ir paleido 
guminį diržų darban. Jaunuoliai yra, Joe Rossi, 20; Frank Bulccierri, 17 ir Geo Antonelli, 19. 
Berniukus mušė Fiore Buccierri, Frank’io brolis.

Del laivo paskendi
mo kaltas buvęs 

kapitonas

Tomašunai sugrįžo 
iš atostogų

gražu patiems tai daryti ir jie 
sarmatijasi tai daryti. Jie pa 
silieka namie. Ažuot patiems 
eiti, tėvai siunčia Vaikus: reiš
kia, jus vaikai, nepaisykite, kad 
negražu, jus neturėkit sarma
tos.

Ar šitokia praktika yra tin
kamas vaikų auklėjimas?

—Paul.

Kapitonas Williain Nicholas, 
vienas federalių viršininkų, 
kurie dąro tyrinėjimų ryšy su 
paskendimu laivo Material 
Service, ketvirtadienį, pareiš
kė, kad jo manymu, dėl laivo 
paskendimo buvęs visų pirma 
kaltas laivo kapitonas Char
les D. Brown, kurs ir pats žu
vo nelaimėj.

Pasak Nicholas’o, laivo ka
pitono kaltė buvusi todėl, kad 
jis neįsakęs uždaryti skyles 
apsaugai laivo nuo užliejimo.

Tai yra asmeniškas vieno 
tyrinėtojų pareiškimas. Oficia- 
lis laivo žuvimo priežasties 
nustatymas dar nebuvo pada
rytas ketvirtadienį.

Kriminalistai mėgi
no pabėgti iš teismo

Kriminaliame teisme tuoj 
po piet ketvirtadienį kilo ne
maža suirutė. Trys teisiamieji, 
kaltinami policininko užmuši
mu, mėgino pabėgti.

Kriminalistų vardai yra 
Frank Korczkowski 27 m., An- 
drew Bogacki 28 m. ir Paul 
Jenkot 24 m.

Jie teisiami dėl užmušimo 
policininko Jerome McCauley 
gegužės 29 dienų.

Mėgino jie pabėgti pietų per
traukoj, kai sargyba juos vedė 
iš teismo atgal į kamaras.

Teisiamieji įveikė sargybų, 
kuri juos vedė. Bet juos pa
gavo valstybės gynėjo polici
ninkai. Du pagavo jau išbė
gusius iš teismo rūmų, o tretį 
ant trobesio stogo.

Tavernų savininkai 
nusiskundžia seale- 

rio ofisu
Daugelis Chicagos tavernų 

savininkų negauna pilnos mie- 
ros alaus, už kurių jie moka ir 
kurių sulig įstatymais privalė
tų gauti. Kai kada bačkai sto
ka net keleto galionų. Skriau
džia juos bravorai.

Chicagos miesto sealerio ofi
sas tarp kitko prižiūri, kad 
kostumeriai gautų iš pardavė
jų pilnų svarų ir mierų.

Tavernų savininkai ne kar-j 
tų kreipėsi su skundais į sea
lerio ofisų, kad jie negauna iš( 
bravorų pilnos mieros. ' Bet 
sealerio ofisas iki šiol skundų 
nepaisęs.

ARGO, III. — P-nas ir p-nia 
Stanley Tomash tinai, jų duktė 
Julija ir sūnūs Stanley, 6136 
Archer avenue, sugrįžo namo 
praėjusį šeštadienį. Jie pra
leido dvi savaites atostogauda 
mi automobiliu4 ir atlankydami 
Great Lakęs paroda Clevelan- 
de, draugus ir gimines Pennsyl- 
vanijoj, New Yorke ir New 
Jersey.

Pp. Tomashunams smagu 
pranešti, kad keloinėj iš namų 
ir grįžtant į namus jie netu
rėjo jokių keblumų ir kad atos
togomis jaučiasi pilnai paten
kinti.

Darbininkai laimėjo 
streiką

Sterling, III., Northwestern 
Barb Wire kompanijos darbi
ninkai streikavo tris savaites. 
Pagalios sugrįžo atgal į darbų. 
Kompanija sutiko tartis su 
plieno darbininkų unijos at
stovais dėl algų ir kitokių dar
bo sųlygų. Reiškia, darbininkų 
unija tapo pripažinta. Atrodo, 
kad vąjus organizuoti plieno 
darbininkus duoda gerų pasė
kų Chicagos srity arba apie- 
linkėj.

Sutrukdė bonų parę
v

Summerdale miestelio polL 
cija atlankė namų adresu 1639 
Edgewater avenue. Viduj rado 
apie porų šimtų alaus ir Snap
so tuščių bonkų. Lovoj rado 
Arthur’ų Kallak’ų negyvų. Po
licijos manymu, Kallak čia 
išgulėjęs negyvas jau kokias 
dešimtį valandų. •

Bute buvo du mirusiojo bro
liai—vienas Herbert 49 metų, 
o kitas Roy 45 metų. Abu bu
vo girti. Kartu buvo ir jų tė
vas Ludwig 76 metų.

Policija patyrė, kad girtavi
mo parė tęsėsi gan ilgai ir kad 
pinigus jai parūpino Herberto 
kareivių bonas, už kurį jis ga
vo $500.

Teisėjas paskyrė abiems 
gyviesiems broliams bausmės 
po $200. Kadangi jie nepajėgė 
bausmę sumokėti, tai tapo pa
siųsti į pataisos namus.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingą 
žinią ir gerų pamo
kinimą.

Ar tai yra gerai 
vaikams?

Lietuviškoj musų spaudoj 
jau keletą kartų buvo pažymėta, 
kaip kuniginių mokyklų vaikai, 
kartais vos kokių aštunių de
vynių metų, užkabinėja žmo
nės gatvėse, krautuvėse, valgy
klose ir landžioja net saliunuo- 
se prašydami išdurti skylutę 
kortelėj “Take a Chance”.

Ką jie išgirsta ' belandžioda 
mi, kaip nachališkai įkyrus jie 
pasidaro beubagau'dami, kaip 
tokia praktika jų papročius ter- 
lioja, čia nekalbėsiu.

Pagirimo nė patiems vai
kams, ne jų mokytojoms sister- 
koms bent pažangioji musų 
spauda neteikė. Musų pažan
gioji visuomenė ta praktikų pa
smerkė.

Bet štai kitas dalykas. Ant
radienį, liepos 28 dienų, apie 
8 valandų vakaro į namus, kur 
gyvenu, ateina, dvi mergaitės. 
Viena jų — gal 14 metų, kita 
— gal 12 ar 13 metų. Siūlo 
jos, bruka serijas pirkti, kad 
laimėti dovanų piknike. L 
siūlo pirkti serijas tokios or
ganizacijos arba bendrovės, 
kuri pati tur būt labiausia smer
kė kuniginių mokyklų vaikų 
ubagavimų.

Serijas piknikams pardavinė
ja įvairios draugijos. Serijas 
tenka brukti žmonėms kartais 
kuone prievarta. Tatai mes va
diname “bizniu”.

Bet tai neprivalo būti vaikų 
darbas ar biznis. Nes brukant 
tokias - serijas, nelietai tenka 
išgirsti tokių pastabų ir tokių 
kalbų, kurios vaikams ir mergi- 
tems klausytis netinka.

Minėtame k £ių atsitikime 
mergaitės atsilankė į namų, 
kur gyvena rimti apyseniai 
žmonės. Daleiskime betgi, kad 
jos atsilankė ir į namų, kur 
padorumo standartai yra že
mesni. Kų tos mergaitės mate 
ir ko prisiklausė šiame antra
me name?

Jos atsilankė į kalbama čia 
namų 8 valandų vakaro. O 
kaip ilgai jos baladojosi dar iš 
namo į namų?1 Gal iki dešim
tos valandos, gal iki vienolik- 
tos, o gal ir vėliau. Gi paga
lios gal kažin kur bastėsi, tik 
parėjusios namo pasakė, kad 
pardavinėjo serijas.

Mergaičių tėvai veikiausia 
patys nelandžioja po svetimus

Savo šeimininkui kaipo 
sekmadienio dovaną 
duok Dirbtuvės-Šviežu- 
mo, Labiau-Sušvelninto 
01d Golds pakeli.

namu's brukdami gyventojams 
serijas pirkti. Jiems, kaip su
augusiems žmnėms, atrodo ne-

Universal Food 
Stores

Maisto produktų išpardavi
mas penktadienį, ir šeštadienį 
y liepos 31 ir rugpiučio 1 d:

Penktadienį, liepos 31 die
nų, taipgi šeštadienį rugpiučio 
1 dienų, per tas abidvi dienas, 
šeimininkės gali sutaupyti pi
nigų pirkdamos sau maisto 
produktus Universal Food 
Krautuvėse.

Naujienose šiandien ir vėl 
telpa didelis ir gražus skelbi
mas Universal Food Stores. 
Šeimininkės turėtų peržiūrėti

tų jų skelbimų ir išsirinkti 
nupigintomis kainomis maisto 
produktų.

šios kooperatyvės krautuvės 
teikia progų pinigų su tau py
nių kiekvienai šeimininkei, 
kuri skaito Naujienas. Dar 
daugiau. Tos šeimininkės, ku
rios kasdien skaito Naujienas, 
jos pasako ir savo pažįsta
moms, kurios neturi progos 
skaityti Naujienų, kad Univer
sal Fo’od Krautuvės kiekvienų 
penktadienį ir šeštadienį iš
parduoda maisto produktus 
nupigintomis kainomis. Su
prantama, jogei taupios šeimi
ninkės pasinaudoja ta proga 
ir nuėjusios į Universal Food 
Krautuvę perka sau maisto 
produktus pigesnėmis kaino
mis. Toks šeimininkių pap
rotys yra naudingas joms 
pačioms ir Universal Food 
Krautuvėms. Panašiai turėtų 
elgtis kiekviena sumani ir 
taupi šeimininkė.

—AiĄ-Anas.

’arsmkitės “N-nose”

jįįį^ cg vsith

Qualitų Products
KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Liepos 31 - Rugp. 1 7

CAMRBELL’S , No. 1 KENAI

PORK and BEANS 
2 už 11c

PLATUS- TAUTOS PASIRINKIMAS
HUME No. 1 KENAI

FRUIT COCKTAIL 15c
LUX F LAKĘS
MAŽI ...............................................2 už’ 17c
DIDELI ............................... PAKELIS 21c

LUX VEIDO MUILAS
4 š”°25c

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai 
nupigintos!
• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU. .

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musą 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymą. ,

MILKAS AUKŠTI KENAI
3 už 22c

CARNATION 
BORDENS 
PET

MAŽI KENAI

4 už 15c

UNIVERSAL 10 UNCIJŲ
CHILE CON CARNE ...........  9c

KNOX-JELL ............... 3 už 19c
SANCO ĮVAIRIAUSIS

FRUIT SYRUP
16 uncijų Ida
Džiaras ...................

ROEBUCK
TOMATĖS

RANKOMIS PAKUOTOS
No. 2
Kenai ..... ............ I U V

UNIVERSAL SCHULZE SPECIAL

CHOCOLATE
ICE BOX COOKIES IR
BUTTER SHORT BREAD
COOKIES___________ SVARAS
STREAMLINE

ASSORTED COOKIES
10* UNCIJŲ
PAKELIS ....................................... fiOC

GOLD LABEL

UNIVERSAL VISOKĮ

GĖRIMAIZ5c 3 nž25c
UNIVERSAL

PYČĖS
Riekutės ar Pusės

No. 2^
Kenai ....................... lOG

DOUEĮLE QQ PINK

SALMONAS | PrSįai
Puikus No. % Qa
Rinktinis Lėkštus Kenai Wv

UNIVERSAL BALTAS

ACTAS
16 uncijų 
Džiarai ... 17c

32 UNCIJŲ 
BONKOS

POMPEAN
OLIVE OIL

P/2 UNCIJOS ...........

4 UNCIJOS

UNIVERSAL RINKTINIAI

9c Saldus Žirniai
19c

UNIVERSAL
SARDINKOS

No. 2 . 
KENAI 2 už 29c

CROSS PACKED
ALYVŲ ALIEJUJE 1
KENAS ................... ■

UNIVERSAL 
. PLYNA

Oruskd. IODIZUOTA

2 pak. 13c

REX LYE
< DIDVYRIS IŠ JŲ VISŲ

3 už25c

BALTAIS KOTAIS

Šluotos 29c
EXTRA STIPRIOS Viena

MATYKITE MUSŲ MĖSOS 
DEPARTAMENTĄ 

DEL SPECIALS
CALIFORNIA
BARTLETT GRUŠIOS 4SV25C

SAUSI CIBULIAI 4 sv. 10c
BE KAULIUKŲ PYČĖS

4SV 25c

GEROS SVEIKATOS

TOILET TISSUE
6 ROLES

25c
LAKEVIEW „ _ _
RAIKYTI LAŠINIAI pakelis 17c
PULASKI BRAND
CUDAHY SALAMI svaras 35 C
BUYING BRAND
VEAL BOLOGNA
LAREL
LEAF TAUKAI ..

sv. 18c

. 2 sv. 25c
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WPA darbimrikų 
strekas

Trečiadienį sustreikavo 600 
WPA darbininkų dirbusių 
prie 124 gatvės ir Homan avė.

Darbininkai reikalavo už- 
mokesnio už viršlaikį.

Sulig WPA patvarkymais, 
jie turi gauti $55 dolerius už 
110 valandų darbą. Perdėti- 
niai betgi vertę juos dirbti 10 
valandų ilgiau ir už tą virš
laikį jiems nemokėta. Todėl 
streiko pagelba darbininkai 
nusitarę išreikalauti priklau
santį jiems mokestį.

Streikui kilus buvo pašauk
ta policija. Sakoma, įvykę net 
susirėmimų su policija. Pa
buvę kurį laiką prie darbo, 
streikininkai išsiskirstė namo. 
Pirm išsiskirstant jie išrinko 
delegaciją deryboms su perde- 
tiniais. Delegacijos pasitari
mas su perdėtiniais turėjo į- 
vykti kaip vakar, ketvirtadie
nį.

WPA viršininkai sako, kad 
suirutė įvykusi dėliai propa
gandos komunistų, kurie 
kosi kelti nesusipratimus 
P. A. darbininkų tarpe, 
tai yra tik tų viršininkų 
kymas.

tai- 
W. 
Bet 
sa-

Prisibijo trukumos 
maisto pasauliui

Spaudoj pradedama reikšti 
baimės, J<ad netik kurioj vie
noj šaly, bet kuone visame pa
sauly pasirodys šiemet truku
mą maisto.

Ta baimė reiškiasi rinkoj 
arba biržoj. Kainos javų, pa
šaro, kiaulių, sviesto, kiauši
nių ir kitokių maisto reikme
nų biržoj pasiekė tokios augš- 
tumos, kurioj jos nebuvo jau 
ilgoką laiką, arba pasiekė di
džiausią augštumą šį sezoną.

Jungtinių Valstijų departa-

JAUK’ SHARKEY VĖL KUMŠČIUOJASI

Oi

BOSTON.
kurį laiką nedalyvavęs kumštynėse, Sharkey nutarė antru kartu pabandyti laimę.

Žukauskas-Sharkey, buvęs pasaulio čempionas vėl kumščiuojasi. 
Per kurį laiką nedalyvavęs kumštynėse, Sharkey nutarė antru kartu pabandyti laimę. Jis 
padarė gerą pradžią, “išnakindamas” jauną Abel Brubaker (dešinėj). Apačioj, guli Joe 
Louis, su kuriuo lietuvis persiims netolimoj ateityje. Sharkey yra 33 metų amžiaus.

Traukinys užmušė 
automobilistą

Rock Island geležinkelio 
traukinys, vežęs priemiesčių 
publiką į Clricagą trečiadienio 
ryte, sutriuškino automobilį ir 
užmušė automobilistą Samuel 
J. Mahaffy 50 ni., 2442 Gru- 
newald st., Blue Island. Nelai
mė ištiko Majiaffy 115 gatvėj, 
tarp Ashland ir Damen avęs.

Atžagareiviai legio
nieriai

Gera Sveikata!
Geros sveikatos ieško visi. 

Bet, kad turėti gerą sveikatą, 
reikalinga prisilaikyti papras
tos gyvenimo taisyklės. Tikra 
mankšta, tikras poilsis ir tik
ras maistas tai trys svarbiausi 
dalykai, reikalingi gerai svei
katai palaikyti.

Mankšta ir poilsiu turėtų 
rūpintis kiekvienas. Tačiau, 
tikras maistas reiškia, kad 
musų dietas turi būti ne tik 
subalansuotas, o ir tai, kad 
tas maistas turi būti tyras ir 
sveikas.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

~ : ;inentas ^prągešą, kad jp sąra-v 
pni 'F»rA/l/'A zl r* Ia ca v* įtroiriii -f i i 1šai rodo dabar įvairių farmų 

produktų kainas pasiekus to
kio augščio, kokio jos nėra pa
siekusios nuo rugsėjo mėnesio 
1930 m.

Šios šalies valstijų ir federa- 
lės valdžios gaunami rapor
tai, pranešimai iš Kanados, 
spėjimai apie derlių Europoj, 
Azijoj, Afrikoj, Pietinėj Ame
rikoj ir Australijoj taip pat 
nežada gero derliaus. Visa tai 
kartu duoda pamato prisibi
joti bendros maisto produktų 
trukumos pasauly einamąis 
metais.

Planas duoti darbą 
85,000 asmenų

i Chicago Hęigbts apręlinliėj 
rengiamasi ateinančią žiemą 
laikyti eilę paskaitų. Tarpe 
kitų prelegentais buvo nužiū
rėti Chicagos universiteto ži
nomi prof Ūsoriai Paul Doųg- 
las ir Harry D. Gideonse.

Štai dėliai to, kad šie pro
fesoriai numatyti kaip busimi 
prelegentai, tūlas Ben H. Lan- 
deen, Amerikos legiono vietos 
posto komandierius, pasiuntė 
protestą komitetui, kurs lek
cijas ruošia.

Vienam žymiausių šalies uni
versitetų minėti profesoriai 
yra geri. Bet kokiam ten legio
no posto komandieriui jie yra 
negeri!

WPA administratoriaus pa
dėjėjas Charles E. Miner pas
kelbė, kad yra išdirbtas pla
nas duoti 85,000 asmenų Illi
nois valstijoj darbą prie WPA 
projektų, ažuot teikti jieips 
tiesioginę pašalpą, kurią jie 
dabar gauna. Tuos darbus ga
lėsiančios teikti vietinės įvai
rių miestų ir pavietų valdžios.

Naujas pavojus tai
meriams

x f \ . r . ' ‘

Juokai-pasikalbė 
. jonai

Tėvas: Kodėl tave laikė taip 
ilgai mokykloj ?

Vaikas: Aš nežinojau įkur 
yra Kaunas.

Tėvas: Kitą kartą atsimink 
kur pasidedi savo daiktus.

Kane kauntėj, Illinois valsti-i 
joj, trečiadienį gaisras padarė 
$10,000 žąlos Edwardo Mille- 
rio farmai, sunaikindamas 
daržinę ir kai kuriuos kitus 
trobesius, šis gaisras, kaip ir 
pora kitų kiek pirmįau, ma-1 
noma kįlęs savaime, nuo tri- 
nimosi perdaug išdžiuvusių 
šiaudų, kuliant avižas.

Lyg ir čempionė butų
Policija areštavo p-pią Gra

ce Juresk 20 metų, 4822 Lipps 
avė. Moteriškė yra kaltinama 
buvus talkininkė savo vyrui 
ir vyro broliui padaryti dau
giau kaip 50 plėšimų, atlietų 
daugiausia šiaurinėj miesto 
daly. Areštuoti kartu su mote
rių yra jos vyras Einjl 27 ir 
metų ir jo brolis Emanuel 31 
m. Pastarasis gyveno adresu 
6676 Albion avė.

Pasak policijos, areštuotieji 
prisipažinę jau 35 plėšimaips. 
Bet policija mano, kad jie pa
darę daugiau, negu 50 plėši
mų.

Dvidešimt męįų moteriškei 
dalyvauti penkiose dešimtyse 
plėšimų arba holdapų reiškia, 

cigaretus Labiau - Su-;net Chicagoj turėti kaip ir ko- 
švelnintais. |ki p|ėšinuJ deippionatą.

Pardavėjas: Gal, sakau;
tamsta turi daiktą kaip degtu
kas — ar neduotumei man?

Mergina: Aš neturiu ne vie
nų namuose.

Pardavėjas: Well, gal tam
sta nusipirktumei kelias dėžu
tes, aš parduodu juos.

— Surinko V. Faizą.

Rinktinis tabako der
lius padaro Old Golds

Prieš daugel mętų maisto iš- 
slnntmėjimęjH ^jblCRia ’ buvo 
labai paprasta. Vienok, šian
dien, ypatingai dideliuose mie 
stuose, maisto išsiuntinėjimas 
skaitomas labai komplikuotu, 
šimtai tūkstančių žmonių vie
nu ar kitu .budu yra su maisto 
pristatymo bizniu susisieję.

Musų pąčių mieste, viena iš 
didžiausių organizacijų yra 
šiam bizny, būtent “Midwest 
Stores”. Ta organizacija susi
daro iš 350 patyrusių krautu
vininkų, kurie savo keliu var
toja moderninį kostumerių ty
ru maistu aprupiųiipo būdų.

Pirmiausiai, šita organizaci
ja turi savo didelius sandėlius. 
Į šituos sandėlius pristatoma 
ptekeš ne lik iš šios šalies, čia 
privedama, taipgi, ir iš kitų 
šalių. Maistas, be to, turi pe
reiti visus Federalės ir Vals
tybės valdžios reikalavimus, 
taip pat, griežtus kokybės rei
kalavimus, ką reikalauja ši 
organizacija.

•» - ■ ■

Kiekvienas dalykas yrą tik- 
slįąį pų.i’inktas. Tik s,u. gerai 
žinomomis dirbtuvėmis ir ga
mintojais ši organizacija veda 
biznį. O kad užsitikrinti pre
kės nekintamumą, laikas nuo 
laiko pavyzdžius siunčiame į 
laboratoriją išanalizuoti.

- Re to, kąd užtikrinti maisto 
gerumą, “Midwest Stores” sa
vininkai vartoja refrižerato
rius, kurių šiandien randasi 
kiekvienoje krautuvėje. Kad 
užlaikyti maistą, jis reikajiųga 
laikyti tinkamoje temperatū
roje. Tęliau, kąsdięninis pri
statymas, reiškia, kad krautu
vė gauna šviežų maistą, tik 
ką pribuvus į sandėlius.

Kiekviena šeimininkė yra 
užtikrinta ir, o taip pat ir jos 
Šeima, kad ji gauna tikrą mui
stą, jei ji perka “Midwest 
Stores” krautuvėse. Skelbimas, 
kuris telpa šios dienos “Nau- 
jlėnose” gelbsti jums susida
ryti maisto sąrašą, čia gausite 
ne vien geros rųšies maistį, 
bet ir sutaupysite, perkant šio 
specialaus išpardavimo laiku.

Apskelb.

Valdyba* 1936 metams:
Pirmininkas Povilas Barcheack, 
34 . E. 100 PI.; Pirmas vice-prez. 
Zigmas Kalis, 12217 S. Halsted 
St.; Antrasis, vice-prez. Pranas 
Jankauskas, 8055 S. Racine Avė.; 
Protokolu rašt. Vladislovas Kri- 
stopaitis, 10324 Indiana Avenue; 
Rašt. pagelbininkas Frąnk Pavi- 
lonis, 10536 Lafayette Avė.; Fi
nansų rašt. Victor Petkus, 44 E, 
104 St.; Kasierius Julius Strumi
las, 11011 Michigan Avė.; Trus- 
tistas Jonas Furgelis, 149 E. 107 
St.; Trustistas Jozefą LinkšUs, 
20 W. 107 St.; Maršalka 1—Ado
mas Draugelis, 34 W. 104 St.; 
Maršalka 2—Jonas Schultz, 10825 
Indiana Avė.

Veikiantysis komitetas:
1) Bruno Petkus, 10742 Michigan 

Avenue.
2) Stanley Misiūnas, 10409 Wal- 

lace Street.
3) Al. Kazis, 10617 Edbrooke av.
4) Adv. Frank B. Zalatorius, 700 

W. 119 St.

5) Adolf. Pazarskis, 10621 Ed- 
brooke Avė.

■Susirinkimai laikomi paskutini 
ciekvieno menesio antradienio va
sara, 10806 Wabash Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE! MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIU IR 
SESERŲ ''valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauskis, pirmininkas. 8056 
S. Racine Avė.: F. Grigula, nut. 
rašt., 10439 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt.. 10726 Indiana Avė.; 
A. Sudintas, iždininkas. 10036 S. 
State St. Atstovas i Naujienų 
Bendrove Ž. Klibienė. 10718 
Prairie Avė.

Automobiliai 
IR 

Auto Mekanikai 
*..................—.......................  i

Ištikro, tas Dvigubi- 
.įusų-pinigai- grąžinami 
Old Golds pasiulijimas 
tebėra geras. Tinka 30 
dienų nuo šiandien.

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimų ir geriausia 
pataiso automobilius.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojimų reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

Buick ir Pontiac automobilių. Už
laiko šešis patyrusius mekanikus. 
Pataisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.
Domininkas Kuraitis

806 West 31st Street
Victory 1696

Hospital
Ligoninė

LOUIS INN
Cary Specal Alus pas mus visados 
ir veltui geri lietuviški kilbasai su 
kopūstais, ir užkandžių, o šeštadie
niais ■ Bar-B-Q veltui. Muzika kas 
šeštadienis ir sekmadienis, taipgi 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro
tojų. Savininkai
Louis ir Bernice Nizin- 

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rųšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, cigaretai: užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa naktj. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKA J 

82nd and Kean Avenue

Anna’s Tavern
Musų užeigoje visados yra geros rū
šies degtinės, vyno,’ alaus, cigarų, 
cigaretų ir užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 
moterims ir merginoms, taipgi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus draugus ir pažįstamus i 
Anna’s Tavem.Savininkės mama ir 
duktė.

B. & A. Pečiuliunienė
8446 So. Vincennes Avė.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm., 9227 So. Cottage 
Grove Avė.; Jul. Racevičia, vice- 
pirm., 3326 So. Union Avė.; P. 
Killis, nut. rašt., 3847 S. Lituanica 
Avė.: A. J. Zalatoris, kasierius, 
827 W. 33rd St.; A. Kihilakis, 
turto rašt., 3842 So. Unięn Avė.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt.. J., Ma
linauskas. apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckis, knygius, 
3331 Šo. Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, ofice 
3133 So. Halsted St. Tel. Victory 
86Š7, rez. Hemlock 2374. 
Susirinkimus laiko kiekviena mė

nesi kas pirma sekmadieni J 2 vai. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj. 3133 
So, Halsted St.

■■>(>  ■
LIETUVOS' VĖLIAVA AMERIKOJ 

No. 1 VALDYBA: pirm. Kazimie
ras Davis; , .pągelb. Franciškus 
Venckus, nutarimų rašt. Felix Mi- 
kalojunas, iždo rašt. Severą Skri- 
dulis, kont Dpniinikas Motuz, pa- 
gelb.# Ida Kačinski, kasierius Ant 
cesna, maršalka Peter Tiškevičia, 
ligonių lankytojai: Ant. česna 
Ida Kočinski.

Priešmetini susirinkimą laikysime 
birželio-June 14 d., 4501 So. Pauli
na St., Chitago, A. česnos svet.

SLA. 129 KUOPOS valdvba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis. 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 S;outh Union Ave- 
nue, Telefonas Canal 2183. 
Nut. rašt. K.,,Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. tašt. , W. Pankauskas. 
5235 So. Ellis Avė.; Kasierius B. 
žolinas, 2931 So. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadyyay, A. Stonis,, 3510 
So. Union•■••ive;; J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183, 
Maršalka Ig. Tamašauskas. 822 W. 
18th St.: Dr. kvotėjas Dr. P. Zala
toris, 6600 So, Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis.J1343 So. Avers Avė. y v■■

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metu val
dyba: A.*/ Walskis — pirm., 3341 
Evergreen St.. Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius 
Lungevičius — nut. rašt. 
Wabansia Avė 
3245; Stanley Buneckis — fin 
rašt.; Augusta Žilius 
Tanias Kubilius — maršalka.
Susirinkijnai įvyksta kas mėnesį 

trečiame ketvirtadiejij, 1640 North 
Hancoch $t.. 8 vaE vakare.

--------- - - \ j-------  
UNITED LITHUANIAN v AMERI
CAN POLITICĄL CLUB 9th WARD 

~~CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Te). Englewood 5883—5840

pirm. pag.; A.
1814

Tel. Humboldt

kasin

........... ..

VAKACIJOS
Prie Cedar Lake Ind., 40 
mylii| nuo Chicagos labai 
graži vietą. Atskiri cottagiai 
arba Hotelis. Žuvauti, mau
dytis laįvukais važinėti.

Stalai dėl piknikautojų ir 
šokių svetaine VELTUI.
Route 41 to Čook iš ten po 

’k airei 1 mylia.
CEDAR BEACH 

HOTEL
john Stašaitis.
tel..'Lowell 183 R 2.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams ........... ...”
Palagas ligoni

nėje ...................
Akušerija na

muose ..........—....i
Medikalė egzami

nai ia ................
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kędzie Avė.

*12-00 
*45-00 
*15-00 

*1-00

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing — Overhauling — Battery 
Service — Straightening fenders and 
painting. i

Darbai garantuoti. Geras ir sku
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS
911 W. 33rd Place Yards 0955

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs' 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus Am- 
brozia, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų nauja užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792 

6556 So. State St.
kampas North West 66 St.

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, kad persikėliau į naują 
vietą. Per daug metų esu gerai pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus ant 
užsakymų ir taisome ir klininame 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

Balzekas Motor Sales
Nauji Chrysler ir Plymouth. Didelis 
pasirinkimas vartotų karų. Tei- 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

TeL Republic 8402
Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

• • v-Chicago.' Ill.•

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Siunčiam Gėles Telegramų | Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuvių Direktoriail

E
 JUOZAPAS 
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340 

' . ■ ■

t . A.
BARBORA JURGELIENĖ 

po tėvais Gestąųtaitč
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 30 d., 2:35 valandą ryto 
1936 m., sulaukus 48 metų am
žiaus, gimus Paupynes kaime, 
Girdiškių parap., Tauragės ap.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, dukterį Stanislavą 
ir žentą Vaclovą Urbanus ir 2 
aptikus, Albiną ir Edvardą, 
dukterį Aleksandrą ir žentą 
Stanislovą Mockus ir anūką 
Richard, sūnų Juozapą ir mar
čią Stanislavą ir anūkę Dianą, 
brolį Juozapą Gestautą ir bro
lienę Anielę ir jų šeimyną ir 
gimines, o Lietuvoj 2 broliu 
Antaną ir Stanislovą ir jų šei
mynas, seserį Oną ir švogėrį 
Kazimierą ir jų šeimyną, uoš
vį Kazimierą Jurgelą.

Kūnas pašarvotas randasi 
6220 So. Morgan St., tel. En- 
glewood 8484.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugpiučio 3 dieną, 7:45 vai. ry
to iš namų į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, -kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Jurge- 
įienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveiknimą.

Nuliude liekame, 
vyras, dukterys, sūnus, žentai, 

marti, anūkai, brolis, bro
lienė ir giminės.

Patarnauja Laidotuvių Direkt. 
S. P. Mažeika, tel. Yards 1138.

T avernos
Kur _ JLieUlYlal_____

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

Musų užeigoj visuomet randasi ge 
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rųšies maišyti alus Miller High Life, 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan-, 
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė.
EMMA IR EMILY.

Troy Tavern
Musų užeigoje visados randasi ge
ros . rūšies degtinė, vynas, Topaz ir 
Koller alus ir cigarai. Penktadie
niais duodama žuvis veltui, šešta
dieniais muzika ir užkandžiai. Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai iš
puošta su daug stalų, moterims ir 
merginoms — tinka vestuvėms, pa
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. Savininkai
FRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Riverside alus, visokios geros 
rųšies degtines ir savininko vardu 
A. Stukas Tony’s Private Stock deg
tinė ar cigarai. Savininkai—
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

701 W. 21st Place
Tel. C ANA L 7522.

SUSIRINKIMAI
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

madienį, rugpiučio 2 d. 12 vai. dieną Chicagos Lietuvių 
Auditorium svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
svarbus, todėl kiekvienas narys privalo pribūti. Taipjau 
kurie esate pasilikę su mokestimi būtinai apsimokėkite.

P. K. sekr.
SLA 260 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį 2 d. 

rugpiučio, 2 vai. po pietų, po numeriu 6812 S. Western 
avė. Visi kuopos nariai malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug reikalų aptarti. Nepamirškite atsivesti savo draugus 
ir pažįstamus. —K. Liutkus, sekr. ,

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadienį, rugp. 2, Hollywood svetainėj, 2417 W. 43 
S t., 12 vai. dieną. Mokesčiai bus priimami nuo 11 vai. ry
to. Visi, kurie esate užsilikę su mokesčiais, malonėkite už
simokėti Pageidaujama, kad visi atsilankytumėt, nes yra 
daug svarbių tarimų. —B. Rudgalviutė, rašt.

SLA 129 kuopos susirinkimas įvyks sekmadienį, rugp. (Aug.) 
2 d. 1 vai. po pietų G. Chernausko svet, 1900 So. Union 
avė. Visi nariai prašomi dalyvauti, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi nepamirškite pakalbinti naujų 
narių atsivesti. —K. Batutis, prot. rašt.

PARENGIMAI
Morning Star Kliubas rengia draugišką išvažiavimą rugpiučio 

2 d., Jefferson miškuose prie naujos platformos. Kviečiame 
visus.

APLA 52 kuopa rengia išvažiavimą—naktinį pikniką 8 d. rug
piučio J. Miknio — Big Tree Inn — darže, Willow Springs, 
III. Kviečiami visi atsilankyti.

11-ito Wardo Lietuvių Demokratų Organizacijos piknikas įvyks 
rugpiučio 2 d. Shady Tree Grove, Spaičio darže, ant Archer 
avė. dvi mylios į vakarus nuo Kean avė. Prašome visus 
atsilankyti. • Užtikriname, kad praleisite dieną linksmai. 
Gros gera orkestrą, lietuviškai ir amerikoniškai. Kurie ne
turi kaip nuvažiuoti, tiems bus pristatyti trekai veltui. 
Trokai važiuos nuo Lietuvių Auditorium, 3133 S. Halsted 
St. 12, 12:30 ir 1 vai. po pietų. —F. N.

/



CLASSIFIED ADS
Telšiečių praneši

Halsted St.

Nubaudė barbenussau

me

GOLDEN GATE BUFFET

O

CALumet 5269

PATEMYKITE!
Žmones Turėtų Skaityti ir Tėmyti šias Linijas! CLASSIFIEDADS

Žmones
šviežume? Užinteresuoti

For Rent
Estabtished 1760

:ol jums kas už

išranduosime už
© P. Lotillard Cb.< Ine,

nutraukti
kurs tik

- Dvasia.

IŠLAUKINĖ 
EILĖ ATSIDA
RO Iš APAČIOS

partneri.
2113 S

Labiau-Sušvelnintą Old 
rinktinio tabako der-

New Yorko policija arešta
vo chicagietį Albertą Montla- 
ke 34 metų. Jo kambary rasta

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai

COAL 
Anglys

IŠVIDINE EILĖ 
ATSIDARO IŠ 

VIRŠAUS

Pirkite
Golds, iš 
liaus.

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 
padaro juos Labiau-Sušvelnintais!

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGA patyrusių skudurų 
sortuotojų. Economy Rag and Pa
per Company, 1560 Sheffield Avenue 
Diversey 3883.

REIKALINGAS virėjas i taverną 
vyras arba moteris. Apsibūti ant vie
tos. 944 W. 37th PI. tel. Boulevard 
7928.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

syki 
savo

valdžia tokiuose atsitikimuo
se areštuotus ima gan kietai į
nagų. * , 'i

ąšišlavė John 
gę padariusi

TURIU parduoti grosernės, deli
katesų ir kitokį biznį. Pigiai greitam 
pardavimui. 553 West 37th St.. ,

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Hilsted Street 

Phone Yards 3408

palaiko juos Dirbtuves šviežume!

hotelių 
A. <" 

Suite 1128;

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

nelaukit 
bėgs už Akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500

MAX KOHN. Turim RusISka IrTur- 
kiška tabaką. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9846.

PATELEFONUOKITE
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI-

REIKALINGA moteris dėl namų 
darbo ir prižiūrėti 6 metų vaiką. 
Kambarys ir valgis. Mokestis pagal 
sutarties. 6220 So. Morgan St. ant
ros lubos. Jonas Jurgilas.

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinanti pinigus ________
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

PARDUOSIU naują namą su vi
sais rodauzėę gerais įrengimais. Cash 
biznis atdaras arba mainysiu ant 
rezidencijos ar bizniavo namo. Yra 
daržas dėl piknikų ar išvažiavimų ir 
platforma šokiams. 82nd and Kean 
Avenue, Willow Springs.

REIKALINGA mergina už veiter 
ką į restaurantą. Auditorium Res- 
taurant, 3131 So. Halsted St.

MARSHFIELD Avė. arti 57th St. 
7 kambarių frame rezidencija pilnai 
pėrremontuota $3150. Union Avė. 
arti 58th S t 8 kambarių frame re
zidencija. Parsiduoda $1600. Morgi- 
čių auka Lowe Avė. arti 73 St. 3 
flatų plytų $5750. Kreiptis 

Butcher and Boehm, 
Cedarcrest 2702

PARSIDUODA groserne ir marke- 
tas labai prieinamai—gera vieta. 
2953 West 59th St. tel. Republic 8931

4180 ARCHER AVENUE
DABAR statoma pardavimui — 

2 aukštų plytų krautuvė, ofisas, fla- 
tas, karšto vandens šildymas. Bar- 
geno kaina. Stanley Realty Co.
/ 179 W. Washington St.

Randolph 7055.

Tuo pat laiku 
pašto taupinių bonų 
nai buvo pašluoti

2 EILES “CELLOPHANĖ

IšSIRENDUOJA Rodouzė su vi
sais įrengimais naujai išpuošta, dar
žas su platforma dėl piknikų ir tur 
kiška maudynė, L__ 2___2.__
prieinamą kainą.

87th & Maple Grove, 
Willow Springs, 

Tel. Boulevard 5809

PARSIDUODA didelė bučernė ir 
grosernė geroj apielinkėj—naujas 
šovkeisis ir ais mašina-rAiž labai 
mažą kainą 4053 So. Maplewood, 
Lafayette 0185.

KAS TEN LANKO NUMIRĖLIUS LIETUVIU 
TAUTINĖSE KAPINĖSE?

PARSIDUODA tavernas. Lietuvių 
apielįnkėje. Turiu parduoti, nes tu
riu kitą biznį. Gera vieta dėl vedu
sios poros. 10758 Edbrooke Avė., 

Tel. Pullman 7580.

BENZIE COUNTY, Michigan, ar
ti Honors. 114 akrų, medžiai sod
nai, $400 cash; 80 akrų arti Empire, 
s t akas, įrankiai, $3000 pusė cash.

Ralph Conzelman, Empire, Mich.

RESYVERIS parduoda 1,000 bun- 
galows, aparįmentus, Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Bargenai. Rakai. 
Wm. Eichenbaurti, kambarys 1604.

228 N* La Šalie Street

PARDAVIMUI 2 flatų 5-6 kam
barių mūrinis namas arba mainysiu 
ant bungalov South Sidėj. 2414 W. 
34th St., antros lubos.

Ankščiau ar vėliau 
ateina galas

Iškilmingas Taverno 
Atidarymas

Mirė Charles Garon 
(Garjonas)

Rytoj įvyksta iškilmingas 
atidarymas Legion Inn taver
nų prie 2701 W. 47th gatves. 
Savininkas yra Stanley Bag
donas.

Kam leidžia aplinkybės ir 
sveikata, gera proga pasinau
doti, nes bus duodama dykai 
muzika ir vištienos mėsos už
kandžiai. Turi alaus gardaus 
ir kitokių gėrimų. —Nugirdęs.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

kalbasi, iš tos 
elgesio negalima

GERB. Naujieną skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Kodėl jie yra ypatingai švie
žus? Dėlto, kad tai vieninteliai 
cigaretai dvigubai suvynioti į 
ploniausį nepermerkiamą Cello- 
phane koks bėgaunamas.

bonų, kuriuos
Dillingcrio g 
holdapą American Bank and 
Trust kompanijai mieste Ra- 
cinc, Wis., 1933 m.

PARDAVIMUI Čeverykų pataisy
mo šapa— Pilnai įrengta — Gera 
vieta —■ Priežastis — Savininkas tu
ri kitą darbą. Atsišaukte. 608 West 
47 St.

Kiekvienas NAUJIENOSE 
tilpęs real estate apgar
sinimas gauna po dešimts 
ar daugiau pašaukimų, — 
todėl jei parduodat ar 
perkat

Garsinkit Dabar

istorinei 
Paminklų ir lotų sa

vininkai galės tomis fotografi
jomis pasinaudoti. Kapinių 
komisija turės šimtus adv, 
Jurgelioniu nutrauktų foto
grafijų. Kiekvienas už intere
suotas galės tas fotografijas 
pamatyti.

Adv. K. Jurgelionis dar sa- 
vaitę-kitą darbuosis tautinėse 
kapinėse. Jeigu bus pareika
lavimo, jis ketina 
kiekvieną paminklą 
randasi kapinėse. ■

PARDAVIMUI Tavern; biznis ge
rai išdirbtas. Gera vieta, 372 East 
71st Street.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namą 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkals. Mata narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai, vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU np 
CH1CAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu viri 

60 m**

AMŽIAUS LAIKO PROGA 
JŪSŲ SAPNAS PILDOSI

Vierias akras turtingo podirvio ly
ginasi 14 miesto lotų, tiktai $350. 
miesto vanduo, elektra, telefonas, 
FederalS paskola statybai—20 metų 
šmdkesniui—nerfeikia įmokėjimo. Li

ko tik keletas akrų. McKEON, 
159th and California

Fairfax 0425

BIZNIAVAS NAMAS ant kampo. 
Garu apšildomas—gera vieta dęl 
taverno. Telefonas Englewood 2116

smulkesnių žinių teks pranešti 
kitą kartą.

Vakar popiet Naujienos gavo 
telegramą iš p. Leono Budgino, 
Woodbaro, Wisc., kad Garjonas 
mirė tą dieną ryte. Kūnas 
išvežtas į Chicagą. Parvežimu 
mirusi rūpinosi laidotuvių di
rektorius S. P. Mažeika,

Virginia Mine Run $6.95 ton. 
4 tonai ar daugiau.

Shulmistras Bros. Coal
Company 

4016H ARCHER AVENUE

PARSIDUODA Tavern — priežas 
tį patirsite ant vietos. Atsišaukite, 

3245 W. 63rd St.

Ką darote kad gauti cigaretus 
dirbtuvės

Šitas dvigubas Cellophane į- 
vyniojimas sulaiko drėgmę, sau
sumą ir kiekvieną cigaretų pa
sigerėjimo priešą. Jię jums duo
da dirbtuvės šviežumo cigaretus, 
taip šviežius kaip kiaušiniai liz
de ar pienas kibire.

Chicagoj vakar gauta žinia, 
kad mirė Charles Garon (Gar
jonas) miestely Rhinc-lander, 
Wis., kur jis buvo išvykęs va
saroti.

žinią gavo nabašninko gimi 
nės Mikalauskai, 6920 South 
Rockwell st., Chicago.

Gar jono kūnas bus atvežtas 
Chicagon, į p. St. Mažeikos ko
plyčią, 3319 So. Lituanica avė., 
telefonas Yards 1138.

Velionis Garjonas ilgus 
tus dirbo Naujienose kaip dže 
nitorius. Buvo geras, sąžinin
gas žmogus ir darbininkas.

Apie Garjono laidotuves

Telšiečių kliubas dar 
praneša ir paragina visus 
narius ir pažįstamus gausiai at
silankyti į jų rengiamą piknv> 
ką, kuris atsibus rugpjūčio 2 d. 
Dan Ryan Woods—Beverly, 
87th ir NVestern Avė.

Privažiavimas lehgvas auto
mobiliu arba gatvekariu. Daug 
vietos mašinoms pastatyti.

Rengėjai užtikrina smagų 
laiką visiems atvažiavusiems. 
Busią muzikos, dainų, šokių ir 
žaismių. Valgio ir gėrimų vi
siems pakankamai. Neužmirš
kite dienos, atvažiuokite visi, 
nes atvažiavę nesigailėsite.

— Rengėjai.

PARSIDUODA groserne, geroj 
vietoj—gerai įrengta '— parduosiu 
pigiai. Šaukite Victory 8008.

RENDON 3 kambarių flatas — 
suaugusiems tiktai—furnace šildo
ma—prieinamai. Ddbroweski, 3519 
So. Francisco.

Superior teismo teisėjas pa
skyrė bausmės barberiams 
Peter Nicholas ir Frankiui 
Griffin užsimokėti po $25.

Jie buvo kaltinami tuo, kad 
kirpę plaukus pigiau aei už 
50 centų ir paneigę teismo in- 
džionkšei|ą, įkurs reikalauja, 
kad plaukai nebūtų kerpami 
pigiau, kaip už 50 centu.

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad musų Taverno biznis 
yra perkeltas į naują vietą ir kad čia visados yra geros rūšies deg
tine, vynas, BLUE RIBBON ALUS, penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti. SAVININKAI:

Rapolas Budrikas ir Mak. Valinčius 
4070 ARCHER AVENUE

surasta 17 
. šie bo- 
iš Braid- 

fSfcd, III., pašto skyriaus, kai 
ten buvo išsprogdinta saugioji 
šėpa.

Iš visko 
lake turės 
atliks visą

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

MES VĖL SAKOME: visi mėg
sta šviežius kiaušinius. Visi 

mėgsta šviežų pieną. Ir kas tik 
ruko cigaretus mėgsta juos dirb
tuvės šviežume ... Tabakas vra •» 
savo gerume tik kai šviežus.

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

Lietuvių Tautinėse kapinė- 25 metų jubiliejaus 
se, kuomet nėra laidotuvių, knyga 
viešpatauja didelė ramybė. 
Retai kada ten galima matyti 
gyvą žmogų.

šią savaitę betgi ten tarp 
kapų ir paminklų kone kas
dien slanko viena žmogystė.

Ar sau vietos jieško, ar su 
numirėliais 
žmogystės 
suprasti.

Ir po to kaip kapinės užsi
darė, ta žmogyste dar paliko 
kapinėse, ir nežinia, gal ten ir 
per naktį buvo, nes lietuviai 
tavernų savininkai skersai gat
vės nuo tautinių kapinių nei 
vienas nematė kuomet ta 
žmogystė kapines apleido.

Po įvairių tyrinėjimų daly
kas išėjo aikštėn.

Tos žmogystės tai esama ad
vokato Kl. Jurgelionio.

Pasirodo, kad jis ne 
vietos kapinėse jieško, 
senai mirusius draugus ir 
žystamus atlanko, ir jieško 
gyvyjy jausmo išraiškos kapi
nėse.

Jis grožėjasi kapinių ra
mybės vaizdais ir juos bando 
įamžinti su fotografijos apa
rato pagelba.

Adv. K. Jurgelionis jau yra 
nutraukęs daugybę kapinių 
vaizdų ir daugybę paminklų. 
Tos fotografijos bus sunaudo
tos Lietuvių Tautinių kapinių

atrodo, kad Mont- 
nemažai vargo iki 
išpažintį. Ir dabar 

jau galima nužiūrėti, kad jam 
teks ilgam laikui pereiti pas 
valdžią • ant burdo. Federalė

Jack Palmer. 42 metų šešius 
anetus dirbo kaip^ inžinieriaus 
padėjėjas laive Material Ser
vice.

Per tuos šešius metus pir
mą kartą jam pasitaikė pavė
luoti į darbą tai kelionei, kuri 
buvo paskutinė ir kurioj lai
vas Material Service pasken
do, o kartu su juo žuvo 15 
žmonių jlgulos.

Gal būt, kad Palmer butų 
išsigelbėjęs, kaip išsigelbėjo 
septyni j o draugai, bet galėjo 
jis būti ir vienas iš tų, kurie 
žuvo kartu su laivu.

Visgi Palmer yra dėkingas 
giliukiui, kad pavėlavo tar
nybai. Palmer, kaip ir daugu
ma kitų Material Service įgu
los narių, gyveno Lockporte.

Patrolman McLoughlin
NEW YORK. — 3 mėnesių kūdikis bemiegodamas lop

šyje užsitempė pagalves ant galvos ir pritroško. Išgirdęs nusi
gandusios motinos šauksmus, atbėgo policijantas Thomas 
McLaughlin. Neilgai galvodamas, policistas įkvėpė oro į kūdi
kio plaučius per burną, ir netrukus jis atsigavo. Paveikslas 
parodo, kaip policistas tai padarė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU tarverną arba pri
imsiu partneri.

Maži Greitas
mokėjimai patarnavimas

Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas

4329- 
Yards 4330

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusio anglių 
pardavinėtojo su sekančiu liberaliu 
komišinu dėl tinkamo asmens — 
proga gauti gerą vietą. Republic 
8876. • }

Tas “Dvigubai-Pinigai-Grąžinami” pasiulijimas tebėra geras. Jis veikia 
per trisdešimta dienų nuo šiandien.

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

PERKANT PO DAUG.
MINE RUN .......................   $5.25
LUMP OR EGG ............................ 5.50
SCREENINGS .......... .................... 4.25

Jus perkate tiesiai iš kasyklų.
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 8882—

P urniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

GERA VIETA dęl veiterkų, virėjų 
ir beikerių pagelbininkams, saloČių 
ir sandvyčių merginoms, I 
merginoms, mėsos fektery. A. J.
McCby & Associates.

140 South Dearborn Street.

ant mortgičių.

Padarom dokūmen-

■ ■■■■




