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NACIONALISTAI VISUR 
DARO PAŽANGĄ

Madrido vakariniam šone iš
lygino karo frontą

HENDAYK, Prancūzija,I Madrido milicininkų vadas
rugp. 4. — Ispanijos naciona- gen. Miaja didžiuojasi, kad 
listai praneša, kad jie galuti*' minėtam frante daug naciona- 
nai apsidirbo su radikalais listų nukauta ir sužeista. 
Madrido vakariniam šone. Te- Išlyginę karo frontų Madri-
nai visas karo frontas išly
gintas ir grąžintas į buvusį 
prieš keletą mėnesių stovį. Ra

do vakariniam šone, naciona
listai šį kartą smarkiau prade 
jo vekiti Madrido pietryturtse,

dikalų įvykdyti visi puolimai kur jų galingos koliumnos pla 
ir kyliais įsiveržimai niekais čiuoju kyliu nesulaikomai ver- 
nuėjo. (žia»i link Madrido Valencijos

vieškelio. Šiame fronte nacio-! 
nalistai paima daug nelaisvių,, 
radikalų ginklų ir karo med-

Madrido radikalai pripažįs
ta savo nepa vykimus Madrido 
vakariniam šone. Vis gi, gir
di, ne veltui ten grumiasi su

VISA KINIJA VIENIJASI 
PRIEŠ JAPONUS

Diktatorius tariasi su šalies 
kariškais vadais

Vyriausybė pasirengusi at> 
šaukti iš Japonijos visus ku
mečius ir su Japonija nu-

žiagos. Vienoj vietoj naciona
listams teko šimtai galvijų, 

priešu, kuriam, anct radikalų,! priklausančių radikalų milici- • chtoj kilus gaisrui, išgelbėti pakraščių 
užduotas smūgis.

Jachta dega 'Belinont Harbor, Michigan ežero įlankoj sudegė didelė jachta, priklau
santi Thomas O’Connar, 1600 Highland a^e. O’Connor, jo žmona ir sūnus, kurio buvo ja- 

gybos.

PASKELBTA KINIEČIAMS KARIŠKOS 
TARNYBOS PRIEVOLE |

ŠANOHAJUS, rugp. 4. —
Kinijos respublikes diktato
rius genį. Čiang Kai-šekas Nan
kinge tarėsi su įvairių provin- traukti visokius santykius, 
ei jų kariškais vadais. Dikta- Į Nankingo kiniečių laikraš* 
torius kvietė juos vienybėn; jeiai įspėja gyventojus, kad 
kad bendromis jėgomis su-[jie saugotusi kokiu nors būda 
triuškinti įsiveržusius į šiau-j Susisiekti su priešu ir jam iŠ- 
rinę Kiniją japonus. Sutarta,duoti Kinijos kariškas paslap
tį penktadienį Nankinge turė- tis.
ti tautinio saugumo nepapras- Laikraščiai podraug atsi- 
tą konferenciją. Diktatorius šaukia į gyventojos, kad jie 
pareiškia, kad jis imasi pir- pilnai pasitikėtų vyriausybe.

ninkame.
i mųjų žygių visą savo gausin-

Vžlikaras ilgina ispanu ndonlisti 
oficialu pripažiniua

VATIKANAS, rugp. 4. —tai oficialiai nepripažinti. Na- 
Ispanijos nacionalistų režimas cionalistų atstovas Vatikane, 
iš Salamankos paskelbė, kad kaip paprastai, draugingai pri 
Vatikanas jį oficialiai pripa imtas, bet ir Vataneijog atsto- 
žino, kadangi priėmė jo, to re 

pasiųstą atstovąr Tikznno.
laukiamas formalus 
patvirtinimas.

Vatikanas užgina naciona-

vas neatstumtas.

Vatikanas tokiu savo nusis-
a ovo tatymy ^ar kartą įrodo, kad

jis nesikiša į Ispanijos vi-
. .. , ... daus politiką, kad jis laikosilįstų režimo oficialų pnpaži-' m , ,..... , \ . i vidurio kelio. Tas nuošalusnimą. Aiškinama, kad šventa-1 ... ,T ... .. X’ |nusistatymas Vatikanui reika-si s Sostas visą laiką turi drau

gingos santykius kaip su Va,įlin^’ kad UŽdar^ hurnas 
lencija, taip su nacionalistų tiems, kurie myli šūkauti apie 
režimu. Su Valencija nenu- Į Šventojo Sosto, kišimąsi į feve- 
traukti santykiai ir nacionalis timų šalių politiką.

Iškeliamas reikalam ištraukti ka
riuomene iš lientsino

WASHINGTON, rugp. 4. 
— Senatorius J. H. Levis, 
dem. iš I1L, reikalauja vyriau
sybės tuojau ištraukti ameri
konišką kariuomenę iš Tientsi- 
no, Kinijos, kadangi ten ka
riuomenės laikymas gręsia J. 
Valstybių taikai.

Anot senatoriaus, kariuome 
nė ko veikiau turi būti ištrau
kta. Kas momentas ameriko
niška kariuomenė ten gali su
sikirsti su japonais. Žuvus a-

BOLšEVIIty LAIKRAŠČIAI 
IR TOLIAU PUOLA 

JAPONUS
MASKVA, rugp. 4. — Lai

kraščiai Izviestija ir Pravda 
karčiais žodžiais puola Japoni 
ją ryšium su sovietų konsu
lato Tientsine užpuolimu. Pa
žymi, kad Japonija aiškiai 
provokuoja Rusiją, kad įtrau
kti ją į karą Azijos rytuose.

Kaip vyriausybė, taip lai
kraščiai reikalauja konsulato 
užpuolikus išgaudyti juos nu
bausti ir visus iš konsulato 
pagrobtus rekordus ir daiktus 
grąžinti.

Laikraščiai pažymi, kad kon 
sulato užpuolimas atliktas su 
japonų militarininkų žinia. 
Sako, jie buvo paraginti ir pa 
pirkti tai atlikti.

rnarikoniškiems kareiviams, 
kas tuokart galėtų įvykti. Gal 
japonai būtų kaltinami ir gal 
iš Japonijos būtų reikalauja
mas atpildas. Kas gi įvyktų, 
jei Japonija į tai parodytų 
dantis.

Anot senatoriaus, pirmiau 
ten amerikoniška kariuomenė 
gal ir buvo reikalinga. Bet 
šiandien pavojinga jai ten il
giau pasilikti.

TIKROJI MOTINA PAGRO
BĖ VAIKIUKĄ

RASTAS ŠOVINYS SUS
PROGO; 1 ŽUVO, 4 SU

ŽEISTA
Išsiaiškina, kad tikroji mo-

Dw Plainn, upfje, arti Ton-’^ Mrg Lydia
by kelio, sanitarinio distrikto grobė savo pustrečių metų amdarbininkai rado 75 mm. šovi-

Neatsargiai ttmant ii n.i«a“ berniuką, knr„ buvo an- 
yį 'ginamas Horsto namuose, 61-«l.

pės šovnys sprogo.
darbininkas, Antonio Sbabo,
56 m. amž, užmuštas, o 4 kiti 
sužeisti.

Tą pat laiką kitoj vietoj ras 
ta rankinė granata

Vedami darbai laikinai sus
penduoti. Karo departamento Michigan ežere besimaudant

89 McClellan avė., ir nebuvo 
galima jo kitokiu būdu atgau 
ti « »

PRIGĖRĖ J. STANITIS

Netoli Michigan City, Ind.,

DIRSTELKITE, KOKIA 
YRA RELIGINĖ LAISVĖ 

RUSIJOJE
UŽDAROMOS CERKVES, 

AREŠTUOJAMI DVASI
NINKAI, BEDIEVIAI 

ŠĖLSTA
RYGA, rugp. 4. Sovietų Ru-.tfA, rugp. 4 

diktato rinssijos diktatorius Stalinas pri
pažino Rusijai, kaip jis sako, 
“demokratiškiausią” pasau
ly konstituciją, kuriąja tarp 
kitko gyventojams pripažinta 
ir religinė laisvė.

Kaip ši religinė “laisvė” 
laiduojama, liudija apturimos 
iš Rusijos žinios. Chabarovs- 
ke, Blagovieščenske, Čitoj ir 
kituose Sibiro miestuose če- 
kos agentų viršininko Ješovo 
įsakymu uždarytos užsiliku- 
sio8 ten cerkvės, katalikų baž-

NE VISIEMS ŽINOMI TO- i"omenę P"e5
Iš visako matosi, kad Kini

ja rengiasi į didelį žygį prieš 
Kinijos skaldytojus japonus. 
Bns bandoma visiems laikams 
atsiskaityti su šiais priešais^ 
Daugely provincijų paskelbta 
vyrams kariška konskripcija 
Vyriausybė šauks privaloraon 
karo tąmybon, visus tinkamus

KI BIUROKRATIŠKI 
ŽYGIAI

WASHINGTON, rugp.
— Prez. Roosevelto mirusio 
giminaičio Warren Delano 
Robbins, pasiuntinio Kanadai, 
žmona našlė Mrs. Robbins pa
skirta J. Valstybių ambasadų

4.

Patirta, kad veikiančių KU 
nijoje ginkluotų komunistu 
grupių vadai ir gi siūlosi vy
riausybei į pagelbą prieš japo 
nūs. Raudonųjų vadai pareiš
kia, kad jie gali sudaryti 
100,000 ginkluotų vyrų armi
ją. Tačiau vyriausybė nepasi
tiki raudonaisiais, kadangi jie 
veikia ne Kinijos, bet sovietų 
Rusijos gerovei.

Nepaisant besireiškiančia
vyrus. Bus sudaryti gausin- .Kinijoj karingo sąjūdžio, ja-

ir konsulatų vidaus įrengėją gijusi kadrai, šalis turi de- jpffhų kdriūomenė ir toliau e-
' __  _ __ 1________ _____ :___: i-----i-__

(dekoruotoją), kad viskas vi 
sur skoningai saneigtusi į a- 
kis. Apie: tai paskelbė valsty
bės sekretorius Hull.

Mrs. Robbins gaus 6,500 
dol. metinės algos ir visas ke
lionės išlaidas lankyti amba
sadas ir konsulatus.

KENOSHOJ RENGIAMA 
VOKIEČIŲ DIENA

KENOSHA, Wis., rugp. 4.
SOVIETAI MINĖS BORO- P^ios *r 8ina#°Koe- Be to„ a-į— Vokiečių amerikiečių orga- 

reštuota daugiau kaip 200 dva nizacija Volkshund, kuriai vaDINO KAUTYNIŲ SU
KAKTUVES

MASKVA, rugp.. 4. — So
vietų vyriausybė rengiasi rug
sėjo mėnesį minėti 125 metų 
Borodino kautynių sukaktuves.

sininkų, daugiausia pravosla
vų šventikų. Areštuotieji kal
tinami, kaip paprastai, espio- 
nažu sovietų Rusijos priešų 
naudai.

Anot pačių bolševikų lai
kraščių, per pirmąjį šių metųŠiomis kautynėmis rusai nu

galėjo 1812 metais įsiveržu- 'pusmetį Rusijoje uždaryta 402 
sias į Rusiją Napoleono ar- stačiatikių cerkvės, 81 katali 
mijas.

Į iškilmes pakviesta Pran-
kų bažnyčia, 8 baptistų ir me
todistų maldnamiai, 60 musul-

cūzijos generalinio štabo atsto- tmonų maldnamių ir 55 sina-
vybė.

KANADOJ UŽDRAUSTA
REKRUTUOTI SAVANO

RIUS ISPANIJOJE

0TTAWA, rugp. 3. — Ka
nados vyriausybė uždraudė 
šalyje rekrutuoti savanorius 
Ispanijai. Vyriausybė pareiš
kia, Kanada nori laikytis 
griežtojo neutralumo.

igogos. Daugumas uždarytų 
šių pastatų pavesta naudotis 
bolševikams.

Bolševikų bedievių organi
zacija reikalauja Stalino įsa
kyti konfiskuoti visus kokius 
nors užsilikusius bažnyčių ir 
cerkvių šventus indus, tai vi
sa užsieniuose parduoti ir 
gautus už tai pinigus sunau
doti ginklavimuisi.

Maskvos vyriausybės leidi-

ekspertai bandys identifikuoti prigėrė Joseph 
rastą amuniciją. Roselando.

Stanitig iš

BURMOJ POTVYNIAI; 50 
ŽUVĘ

RANGWOOD, B urmą, ru
gp. 4. — Dideli potvyniai siau 
čia Surinktomis žiniomis, a- 
pie 50 asmenų prigėrė ir apie 
4,000 neteko pastogėn.

šimtis milijonų vyrų, tinkamų nergingai kovoja prieš kinie- 
tarnybai. ' žius Peipingo srityje.

ŽIURKIŲ SUKANŽ1OTAS 
KŪDIKIS MIRĖ

Vienos savaitės kūdikis

SOVIETAI GRASINA JAVU 
VALYMO DARBININKAMS?

MASKVA, rugp. 4. — Bol-;
Louis Carter nuo žiurkių su-.Senkų laikraščiai rašo, kad; 
kandžiojimo mirė paimtas į li vyriausybė pasiryžusi aštriai'

dauja naciai, ateinantį sekma
dienį čia rengiasi minėti vo
kiečių dieną. • ’ !

Darbininkų organizacijos
prieš tai veltui protestuoja.

NETOU MILVVAUKEE NA
CIAI ATIDARO STOVYKLĄ

WASHINGTON, rugp. 4.
— Kongreso žemesniuose rū
muose iškelta aikštėn, kad vo
kiečiai naciai tomis dienomis 
atidarys savo karišką stovyk
lą netoli Mihvaukee, Wis. 'suimta. Tarp jų yra moterų.

gomnę. - • .

Kūdikio motna, M ra Mar-' 
gjaret Carter, gyvena apleistų 
narnų rūsyje, 6054 Kenwocd 
avė., kur yra galybės žiurkių. 
Tėvą® yra VVPA darbininkas 
ir kelinta savaitė kaip aplei
dęs žmoną. Jis suimtas.

bausti tuos visus darbininkus, 
kurie kokiu nors būdu truk
dys javų valymui per šią piū- 
tį. Čekos agentai nukaitę vei
kia.

ATNAUJINTA KOVA PRIEŠ 
PSEUDO GYDYTOJUS

Chicagos policija atnaujino 
kovą prieš pseudo gydytojus, atlaidų 
kurie neturi leidimų gydyto
jauti, arba nėra visiškai joki 
gydytojai, tačiau gydytojauja 
ir išnaudoja žmones.

Apie 20 šių “kvakų” jau

Matyt, visi keleiviai ant su ■kri
tusiu lėktinu

WASHINOTON, rugp. 4Jvas, matyt, dideliu greičiu 
— Žiniomis iš Panamos per- skrizdamas smogė visu smar

kumu į vandenį ir sulūžo. Tad 
dpie skridusių jų 14 asmenų iš

kaso, matyt, visi keleiviai yra 
žuvę nukritus Pan-American- 

mu bedievių organizacija jau Grace keleiviniam lėktuvui, 
pradėjo surašinėti šventus in-1 skridusiam iš Santiago, Čili.
dus bažnyčiose ir cerkvėse.

J. V. Kongrese yra suma
nymas išleisti du milijonus 
dolerių lėktuvo “autogiro” 
tobulinimui.

Lėktuvas įkrito jūron Pana
mos respublikos pakraščiuose. 
Ieškoma žuvusiųjų, bet jų ne
surandama.

J. Valstybių karo laivyno 
autoritetai aiškina, kad lėktu-

sivadavimę negali būti nė kai 
bos. Jie visi staiga buvo už
mušti. O jei kurie jų buvo 
apsvaigę ir sužeisti, tai prigė
rė. | .

Pranešta, kad žuvusiųjų la
vonų ieškojimas stropiai vyk
domas. i

KAS VOGS — NEPRALOBS

Ž. KALVARIJA Liepos 3 
d. apie 21 vaL — Ž. Kalvarijo 
je per visuotinius atlaidus 
licija sulaikė vyrą su žmo 
iš Pagermontės k. (Mosėd 
valsč). kurie nors atvažia 

tačiau nevaikščiojo 
po kalnus ir atgailavo, o slan
kinėjo palei balaganus ir 
ginėjo smulkias prekes. Juos 
sulaikius paaiškėjo ir kiti 
bendrininkai, kurie ir ušei 
ninkavo po balaganus. P 
juos rasta įvairių pagrobti 
daiktų. Jiems keliama byla. Į 
domu, kad šie yra pasitū 
valdo žemės apie 5 ha, ir nie
kad anksčiau už vagystes ne 
bausti. Dabar jiems gręsia di 
dėlė bausmė. Juos sulaikius 
visi buvę maldininkai tuo pa 
sipiktino, kad teršiama vieta 
teur Viešpaties kelius vafcduo 
jama.

” ORAS
CHICAOO SRITIS. — Nu 

matomas pragiedrėjimas i 
vėsiau.

Saulė teka 5:48, leidžia 
8:03.
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LIETUVOS ELEKTRIFIKACIJOS 
KLAUSIMAS

Lietuvoje Steigiama Akcinė “Lietuvos Elektrifi 
kacijos Bendrovė” su 10,000,000 lity 

pagrindiniu kapitalu

Liepos 17 d. nuėjo vieneri metai nuo 
Ispanuos pilietinio karo pradžios. Šia proga 
užsienio laikraščiai patiekė žinių, kiek is
panams vieneri metui piovynių kaštavo. Pa
sirodo, kad nuėjo niekais milžiniškos sumoti 
pinigų. Vien tik oro ir jūrų laivynams bei

Susirinkime, Pasitarkime

šį vakarų Aušroti Vartų parapijos salS- 
je įvyksta A. L. R. K. Federacijos Chicagos 

^ apskrities susirinkimas, į kurį apskrities val- 
dyba prašo gausingai susirinkti.

Prie šio kvietimo ir mes čia prisideda- 
įhine. Kodėl!

Šis rugpjūčio mėnuo mūsų, Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenės gyvenime yra 
svarbus ir reikšmingas.

1. Tomis dienomis seimuoja musų jau
nimo — Lietuvos Vyčių organizacija. Ji

B tonini savo sidabrinį jubiliejų. Augusiųjų or- 
' ganizaoijų ir draugijų vadai turi susirinkti 

I ir pasitarti, kaip prisidėti prie iškilminges- 
r nio Vyčių sukaktuvių minėjimo. Tos progos 

negalime praleisti. Visi turime nusilenkti 
prieš Vyčių nuveiktus darbus praeityje ir

* duoti akstino ateities darbams. Kokį vaid- 
menj ši organizacija suvaidins ateity, tai 
daug pareis nuo mūsų visų. Kaip pasiklo-

f sime — taip išsimiegosilne. Kitais žodžiais 
kalbant, kiek remsime ir globosime jaunimų, 
tiek jis bus organizuotas, stiprus ir tiek lie- 
tuviškas.

2. Rugpiūčio 10 d. į Cliicagų atvyksta 
.1. E. Vyskupas Mečislovas Reinys. Tai yra 
didis pabijotus, daug Lietuvai nusipelnęs, 
aukšto mokslo vyras, jaunimo globėjas ir 
organizuotosios Lietuvos katalikų visuome- 
nes vadas. Tai yra begalo brangus svečias,

L kurį turime gražiai ir iškilmingai priimti. 
Re to, Garbingojo Ganytojo atvykimo pro-

į ga esame nusitarę minėti Lietuvos krikšto i 
550 metų sukaktuves. Čia tai jau tikrai dide- I

'< lis yra darbas, reikalaujųs, kad į jį įsitrauk-
• tų visų mūsų parapijų ir draugijų vadai bei

Veikėjai. ,
3. Rugpiūčio 1G, 17, 18 ir 19 dit Cbi- 

E eagoje įvyksta A. L. R. K- Moterų Sųjun- 
Į gos seimas, čia suvažiuos pačios veikliosios

lietuvaitės tartis svarbiais savo tikrai veik- 
'lios ir labai naudingos organizacijos reika 

E tais. Ta proga bus surengta visa eilė pra- 
? mogų. Svarbu, kad tos pramogos pavyktų, 

F kad viešnios būtų tinkamai priimtos ir pa-
Vaišintos. Dar svarbiau, kad pats seimas 
gerai pavyktų. O tai labai daug pareis nuo 

• ehicagiečių sumanumo, susiorganizavimo, vei- 
į.ktaino ir, pagaliau, vaišingumo. Ir čia jau 
r ne vienų Moterų Sųjungos reikalas. Joms į. 
t talkij turime ateiti visi, nes jos kitoms orga- 
r nizacijoms neatsisako pagelbėti. P.^ežodia 

L sako, kad ranka rankų mazgoja.

4. Rugpiūčio 24, 25 ir 26 dienomis, Law- 
L rence, Mass., bus labai svarbus mūsų veiki
amo centro — Amerikos Lietuvių Katalikų 
R Federacijos kongresas, į kurį ir iš Chicagos 
r turėsime pasiųsti savo atstovus. Taip pat 
K reiks pasvarstyti, kų gero įnešti į kongresų, 
Lkad jis labiau pasisektų, kad po kongreso- 
Britoūsiį centro veikimo ratai dar sklandžiau 
eĮ ir greičiau galėtų suktis. Daug kalbame ir

rašome apie vienybės reikalingumų, tačiau 
t ne visuomet taip elgiamės, kad eiti prie vie

nybės. Federacija turi sujungti Amerikos 
lietuvius katalikus bendram, vieningam ka-

į talikiškani ir tautiškam veikimui.
Mes čia suminėjome tik keturis svarbes

nius reikalus, dėl kurių šį vakarų turime 
susirinkti ir pasitarti. Bet jų ir daugiau yra.

ftį vakarų Aušros Vartų parap. aalėj ta
ri būti: Kunigų Vienybės, LRKSA., Moterų 

L Sųjungos, visų parapijų, visų Fed racijos 
Lt Bitynų, L Vyčių ir visų katalikiškų draugi 
L jų atstovai.
K Aukščiau pažymėti reikalai yra mūsų 
MVtsų bendri reikalai, dėl to gausingai susi- 
r-rinkime ir rimtai pasitarkime.

kaip antai, švedų, belgų, on- stotims statyti. Be to, Komi- 
glų, vokiečių it kitų. Šiais tetas parengė planų įsteigti 1 
kapitalais buvo * pasinaudota akcinei “Lietuvos elektrifika 1 
iš bėdos, ir savininkams cdjos bendrovei”, kurios pa- 
vienoje ai* kitoje ūkio šako- grindinis kapitalas pradžioje 
je buvo suteiktos ilgametės bus 10,000,000 lt.
koncesijos. Panašių koncesijų Reikia pažymėti, kad Ene- 1
būdu daugumos Lietuvos mie-1 rgljos Komitete dirba visi
stų tvarkomas elektros ap- gabiausi ir prityrę profeso-
švietimas. riai, inžinieriai ir ekonomis

. ... tai. Jie visi dirba be atlygi-Kadangi koncesininkams, . . ._ .... .. , mino, grynai iš pasišventimoar jie savu, ar svetimu ka- . f ,
. . XVIX J V XX didelį Lietuvai darbų,pitalu atliktų darbų krašte,

daugiausia rūpi pelnas, tai Akcinė “Lietuvos Elektrifi- 
Lietuvoje elektros energija, kacijos Bendrovė”
palyginti, yra labai brangi. Energijos Komitetas, besi- 
Dėl to huvo nemaža tuo klau- rūpindamas grynai studijų 
simu rašyta ir Lietuvos spau- darbu energetikos srityje, pa 
dbje. Nemaža balsų ir įvairių rengė tam studijų darbui re- 
projektų bei sumanymų Lie- alizuoti įstatus “Lietuvos E- 
tuvos elektrifikacijos ir elek- lektrifikaoijos Bendrovei” 
tros energijos atpiginimo klau' steigti. /Bendrovės įstatai pa 
simu Lietuvos spaudoje buvo rengti akcinių bendrovių pri
keliama ypač praėjusiais irjncipu, kaip “Maisto”, “Lie- 
šiais metais. Ypač visuome-jtūkio” ir kit. Pagrindinis 
nės didelio susidomėjimo su- šios bendrovės kapitalas nu 
laukė spaudoje keliami bal- ! matomas 10,000,000 lt. Viena 
sai elektros atpiginimo klau- akcija — 100 lt. 
simu, pastatant naujas Nemu- Įsteigus šių bendrovę, nu- 
ne ir Neryje milžiniškas elek- matoma, kad 51,000 akcijų 
tros stotis, kurių energija ap- nupirks valstybės iždas, o li- 
šviestų visų Lietuvų. Bet šis kasios 49,000 akcijų po 100 
klausimas, nors ir sukėlė di- lt. bus skiriamos išpirkti pri- 
delio susidomėjimo, iš karto vatiems asmenihis. 
nėra išsprendžiamas, nes pa- Kadangi šioje “Lietuvos E- 
reiknlautų 70—100 mil. lt. ka lektrifikacijos Bendrovėje” 
pitalo, kurio krašte iš karto valstybės iždas turės 51 nuoš. 
gauti, :be svetimųjų pagalbos, akcijų ir bus vyriausias ben- 
būtų negalima. O pasinaudo- drovės šeimininkas, tai ben 
jant kitų valstybių kapite- drovė negalės išnaudoti pilie- 
lais, kaip parodė praktika, čių kišenės. Iš vienos pusės 
negalima išvengti vienokio o,r vyriausybė ramia šį reikalų 
kitokio išnaudojimo, nes nie- finansiniai, o iš antros — Žiū
kas kapitalais be didelės nau- rėa, kad bendrovė nenueitų 
dos netalkininkauja. Todėl siaurais biznio keliais. Tokiu 
buvo imtasi, besidomint Lie- būdu, yra garantija, kad be- 
tuvos elektrifikacijos klausi- ndrovė, be normalaus divide- 
mu, rimtų studijų — kokios ndo,. ypatingo, pasipelnymo 
Lietuvai geriausiai tiktų elek- nogalės siekti. Tad reikia ma 
tros stotys, kuriose vietose nyti, kad elektros tarifas, ku- 
geriausia jos statyti ir kokį ris dabar yra Lietuvoje per 
kapitalų joms statyti sudary- brangus, bus žymiai pigesnis 
ti. Tais visais reikalais da- Artimiausi bendrovės uždą 
bar rūpinasi “Energijos Ko viniai bus Radviliškio derpy 
mitetas”. no eksploatacija, dviejų Mi

nijos hidro elektros stočių Į 
-Uetavoi Ensrgijoa karinu* ir Rekyvo. ežero 

Ko-1—n" iiliuinSe elektras stoties px
Lietuvos Energijos. Kami statymas. Tolimesnė “Lietu- 

tetas veikia pagal vyriausybės vos Elektrifikacijas Bendro- 
patvirtintų statutų ir yra gry- vės” darbų perspektyva yrn 
nai studijų organas energeti- neribota ir ji plėsis, o atiti ti
kos srityje. Jo tikslas ištirti karnai bus didinamas ir pa 
Lietuvos gamtos turtus ir ra- grindinis jog kapitalas, 
sti būdų jiems eksploatuoti. Taigi, po šių pirmųjų, & 
Kaip žinoma, Lietuva turi ke- noma, dar kuklių užsimojimų, 
lėtų vandeningų upių, daug vykdant didžiuosius Lietuvos 
durpynų, molio> gipso ir kai- elektrifikacijos uždavinius, be 

ndrovei toks statyti galingas 
hidro elektros stotis Neryje 
(prie Jonavos), Nemune ir 
kitose Lietuvos didžiųjų upių

eme

vunais, bet nea. viena puse nepagalvoja, kad 
kiekvienas toks bombardavimas yra pats 
savęs draskymas. Ima šiurpas, pagalvojus 
kų Ispanija “laimėjo” vienerių metų laike, 
o kur dar galas! Tarpusavio žudynėms gale 
dar nematyti.

Gyventojų Skaičiaus Augimas
Centr. Stat. Biuro duomenimis, per 1937 

m. gegužės mėn. visoje valstybėje buvo 1,810 
jungtuvių (1936 m. — 1,514, 1935 m. -
l, 040), gimė 5,470 kūdikių (1936 m. — 5,531, 
1935 m. — 4,036), mirė 2,458 asm. (1936 m. 
— 2,595, 1936 in. — 2,886) ir priaugo 3,012 
asm. (1936 m. — 2,936, 1935 m. — 1,150).

Palyginus su praėjusių dvejų metų to 
pat mėnesio vidurkiu, padidėjo: jungtuvės 
41,7 nuoš., gimimai 14,4 nuoš. ir natūralūs 
prieauglis 47,4 nuoš.; sumažėjo: mirimai 10,3 
nuoš.

Iš viso per 1937 m. pirmus 5 mėnesius 
buvo 9,065 jungtuvės (1936 m. — 9,712, 
1935 m. — 9,229), gimė 25,243 kūdikiai (1936
m. — 27,400, 1935 m. — 24,722), mirė 16,099 
asm. (1936 m. — 14,560, 1935 m. — 17,056) 
ir priaugo 9,144 asm. (1936 m. — 12,820, 
1935 m. — 7,666).

Palyginus su praėjusių dvejų metų tų 
pat mėnesių vidurkiu, padidėjo: mirimai 1,8 
nuoš.; sumažėjo: jungtuvės 4,3 nuoš., gimi
mai 3,1 nuoš. ir natūralinis prieauglis 10,7 
nuoš.

Jei esate smart vyrai, tai 
padėkit ant mano delno pa
rodymų, kokios spalvos yra 
vasaros liepsnos. Bruklyno 
lietuviškų fašistų pravadyris 
Juzapas Tysliava sako, kad 
tos liepsnos yra žalios. “Iš 
žaliomis vasaros krašto (Con- 
neetieut gteite) parsivežiau 
daug įspūdžių,” rašo savo 
poperoj Tysliava.

Gera, tavorščiai, poetui

Dabartinė Šiaulių elektros 
stotis yra nudėvėta ir nebe
gali duoti reikalingo elektros 
energijos kiekio net Šiaulių 
rajonui. Todėl pradedami Pa
rengiamieji darbai pastatyti 
galingai Žiliminei elektros sto 
čiai prie Rekyvos ežero (4,- 
000—5,000 kilovatų galingu
mo), kuri galėtų elektros e 
nergijų teikti ne tik Šiaulių, 
bet ir Radviliškio, Šeduvos^ 
Panevėžio ir Jįonižkio apy
linkėms. Stoties energijos sali 
tinis bus Rekyvos durpynas 
ir šiaurinė dalis Tyrulių. Šios 
stoties pastatymas kaštuos a- 
pia 4,500,000 lt Stotis bus 
paleista į darbų 1938 m. pa
baigoje.

c) Minijos hidro elektros ’ 
stotys

Energijos Komitetui išty
rus Babrungo upelio nuo Plu
ngės iki Minijos ir Minijos 
iki Salanto žiočių upę, pasi
rodė, kad Minijoje gali būti 
pastatytos 2 hidro elektrom 
stotys vidutinio 2,000 kilova
tų galingumo. Tyrinėjamo da
rbai, kaip topografinės nuo 
traukos, geologiniai gręžimai 
ir kt., bus atlikti iki š. m. 
rugsėjo mėn. Po to bus da
romi smulkūs projektai ir pra 
dėtos statyti stotys. Šių sto
čių uždavinys bus apšviesti

Pirmieji žygiai į didžiųjų
Lietuvos elektrifikacijų: 
a) Radviliškio durpyno 

eksploatacija

Kas žino Lietuvos geogra
fijų, tas atsimena, kad tarp 
Radviliškio, Šiaulių ir Tytu
vėnų yra keletas didelių dur
pynų. Vienas durpynas, kuris 
yra prie Rekyvos ežero, yra 
jau eksploatuojamas, jame 
jau gaminamos durpės plačiu 
mastu. Kitas, kuris yra prie 
Radviliškio ir užima 585 ba 
plotų, bus pradėtas eksploa
tuoti nuo 1938 m. gegužės m. 
šitame durpyne numatoma a- 
teityje kasmet per 20 metų 
pagaminti sausų durpių ku
rui po 30,000 tonų ir per li
kusius 10 metų — po 20,000 
tonų. Tokiu būdu šio durpy
no medžiagos pakaks 30 me
tų. Ši kuro medžiaga bus nau
dojama Pavenčio cukraus fa
brikui ir Radviliškio įmonė
ms.

Tam tikslui šių metų lie
pos mėn. pradžioje buvo už
pirktos 6 durpėms kasti ma
sinos ir vykdomi visi paren
giamieji darbai bei geologi
niai tyrinėjimai. Bendra šiam 
durpynui eksploatuoti inves- 
tacijų suma sieks apie 800,000

Matyti, kad Sovietų Rlusi’ja bijo karo. 
Ji norėtų stoti Kinijai į talkų prieš japo
nus, tačiau neišdrįsta. Ji bijo, kad sutrau
kus kariuomenę į karo frontų su japonais, 
viduje nekiltų suiručių ir kad žmonės, tuo 
pasinaudodami, nenuverstų nuo sosto dikta
toriaus Stalino. Tad, išrodo, rusų japonų 
karo pavojaus nėra. Bolševikai pasitenkins 
pareiškimais, kad japonai nori išprovokuoti 
juos į karų ir tuo užsibaigs. Kinija bus pa
likta viena gintis nuo užpuolikės Japonijos.

Senatas yra priėmęs atlyginimo už dar
bų ir darbo valandų bilių. Darbo Federaci
jos vadas Williain Green pastebėjo, kad ta
me biliuje yra reikalingi keli pataisymai. 
Dėl to jis tarėsi su prez. Rooaeveltu. Prezi
dentas sutiko tuos pataisymus į bilių įdėti 
prieš nešant jį į kongresų. Tas įvykis pa
rodo, k»d prezidentas skaitosi su organizuo
tųjų darbininkų vadais. Taip ir reikia Jei 
taip seniau būt buvę, darbininkų būvis bū
tų žymiai geresnis negu jis šiandien yra.

Šiomis dienomis Jo Šventenybė Popie 
iius Pijus XI paaukštino prelatu gerb. kun, 
Michuel J. Ready, Nacionalės Katalikų Ge
rovės Konferencijos (National Catholic WeJ- 
fare Conference) generalinį sekretorių. š; 
organizacija — tai Amerikos katalikų vei 
kimo centras, prie kurio priklauso ir Ame
rikos Lietuvių Katalikų Federacija.

Stasys Pieša pradėjo rašyti atskirų tau
tinių grupių, gyvenančių Chicagoj, istorijų. 
Rašys ir apie lietuvius. Jo tie raštai jau 
yra spausdinami Chicago Amerikan.

b) žigulių Rekyvos illiminė 
elektros stotis (Tęsinys 4 pusi.)

i
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KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS

Liepos 28 d. Pittsburghe vyskupas M. Reinys atvyko j 
įvyko Kunigų Vienybės sei- Ameri kų, kad lankydamas lie 
mas, kuriame dalyvavo beveik, tuvių kolonijas gaivintų ir 
visų provincijų atstovai, taip stiprintų dvasių. Nors sun- 
pat svečias iš Lietuvos J. E. kus tai buvo darbas, nes su-
vyskupas M. Reinys.

Seimas prasidėjo šv. Mi-
tiko kliūtis, bet drųsų ir pa
sišventimas nugalėjo kliūtis

šiomis; laikė vyskupas If.'ir Kunigų Vienybės reikalai 
Reinys ir pasakė turiningų eina sklandžiai. Baigdamas
pamokslų, kuris ilgai pasi
liks kunigų atmintyje.

raportų apgailestavo, kad iš 
virš poros šimtų lietuvių ku-

Seimų Seserų Pranciškiečių nigų Amerikoje, vos tiktai 59 
svetainėje atidarė vietinis vy- skaitomi pilnais Kunigų Vie- 
skupas H. C. Boyle, kuris nybės nariais.
karštai prašė kunigų atstovui Seka raportas rašt. kun. P. 
nevarginti ir neapsunkinti,1 Juro. Pažymėjo, kad pirmi- 
bet vaišingai pninti vyskupų įlinko raportas toks pilnas ir 
M. Reinį. . toks aiškus, kad būtų tik lai-

i Po suregistravimo atstovų,1 ko gaišinimas kartoti. Rasti 
feč pirm. kun. J. Balkūno ninkas paminėjo, kad visa's 
Sportas. Iš raporto pasirodė, Kunigų Vienybės reikalais su

kad nors pirmininkas pakir
stas sunkios ligos, tačiau pa
sižymi darbštumu Kunigų 
Vienybės reikalais. Nors gy
dytojo buvo įspėtas nevargi-

tartinai su pirmininku darba
vosi. Taipgi pareiškė, kad 
laiškais ir asmeniškai lankė
si kai kuriose provincijose. 
Už taip sųžiningai atliktų ra-

nti savęs ir vengti darbų, nes štininko darbų, atstovai išrei
tas gali pakenkti jo sveika
tai, bet laiškais aplankęs be 
veik kiekvienų provincijų Ku 
nigų Vienybės reikalais, ypač. 
laukiant svečio J. E. vyskupo 
M. Reinio, kad viskas būtų 
sutvarkyta ir sudarytas ma
ršrutas. Jo rūpesčiu ir J. E.

škė padėkų rankų plojimu. 
Iždininko raportas buvo

trumpas, bet visiems aiškiai 
pasirotlė Kunigų Vienybės pa
jamos ir išlaidos. Raportus 
priimtas gausiu rankų ploji
mu. (B. d.)

Pittsburgho Žinių Red.

Kas Girdėt North Side

VYSKUPO ATSILAN 
KYMA3

Jiava pataria visiems būti 
gerais, ištikimais Amerikon 
piliečiais, oi kreipdamas kai 
rėn, kur plevėsavo trispalvė 
Lietuvos vėliava, aiškina Lic-* 
tuvos vėliavos spalvų reikš
tu ę ir ragina visus nepamirš
ti ir savo tėvynės Lietuvos.

1 Išeina labai įspūdingai.
Po vyskupo kalbos į Dangų 

Žengimo choras dar sudainuo
ja keletu gražių dainelių ir

Nortlisaidiečiai su nekant
rumu laukė rugp. 1 d., ku-
rioje J. K vyskupas ;į(jailu<)'-a"hb^’TJ,kūidai;Sa.
turėjo mus atlankyti. vaiiavimal baigiamas Lietu-
1 <1. visi laukia sumos, kori* To9 hinma chorui ir 
laikė pats vyskupas. Apie .le- vedžjui Jonui g^iui pri- 

|šimt» valandą atvyko ir vys- klaas0 5irdingas Tiktai
kūpąs, lydimas kun. J. Skrl- ckc.raii Oram(fs sporto n 
pkaus, seserų Pranciškiečių lnūgų jauni„,a
kap itono ir kun. Mikšio, ku- krūvon ir lietavyat<
r,s tuo tarpu vieši pas kape- , jame |aikytL 
lionų. Svečių pasitiko klebo
nas ir nusivedė į klebonijų.. Kaip vyskupo kalba, taip 
Tuojau pradėjo rikiuotis pro- *r choro dainos visiems labai 
cesija: ministrantai, sodalie-l patiko. Žmonių buvo pilna 
tės su savo vėliava, šitntai j erdvi svetainė. Visi patenki- 
vyrų — kaipo garbės sargy- nti skirstėsi namo. 
ba, moterys; užsidega žvakes.' Jo Ekscelencijos vyskupo
Džiaugsmingai užgaudžia va
rpas vyskupui pasirodžius. 
Vyskupui įėjus į bažnyčių, ga

Reinio lankymas lietuvių ko
lonijų, jo turiningi pamoks
lai ir ugningos kalbos yra

lingai suskamba “Ecce Sa-1 dideliu pliusu mūsų išeivijai.
cerdos Magnus”. Reikia pri
pažinti, kad į Dangų Žengi
mo parapijos choras sparčiai

Religiniai ir tautiniai begalo 
mus stiprina. Daugiau tokių 
pasiuntinių iš Tėvynės, o mū

šy. Kazimiero Parapija *r Marcelė Milašauskai, o an- §v. Pranciškaus Seserų Akademijos (Die vo Apvaizdos kalne) Pittsburgh, Pa., šių me-
A * ~ . ■» • . • . _ • v* i j  •• • ’YI i • 1^2x1^^ If 1. -.11-trai Bolius Šerkšnas su Pran- f tų abiturientės. Šioji mergaičių akademija jau išleido pasaulin kelias laidas. Mokykla

Praeitų šeštadienį ir sek
madienį pas mus viešėjo J. 
E. vysk. Reinys. Šeštadienio 
vakare ir sekmadienio ryte 
pasakė labai gražius ir turi
ningus pamokslus. Esame dė 
kingi Ekscelencijai, kad mus 
aplankė ir dvasiniai sustipri- 

Jlgai, ilgai nepaniiršP.neno

svečio. Dieve duok Jam svei
katų ir ilgų amžį.

Bažnyčioje paskelbta, kad 
moterystės luoman eina ra
kantieji asmenys: John Ziber 
(svetimtautis) su Brone Ba- 
lukynaite. Apie vestuves pa
rašysime vėliau.

ciška Lengviniūte.

Kastas Vaišnoras, “Pitts
burgho Žinių” generalis age
ntas, buvo išvykęs porai sa
vaičių į Lietuvų. Grįžęs pa
sakoja, kad Lietuvoje labai 
gražu, tik buvę šalta ne tik 
naktimis, bet ir dienomis. Už 
poros savaičių rengiasi į lie
tuvų Pranas Zimantis, Šv. Ka 
zimiero parapijos komiteto 
narys, jaunas vyrukas. Va
žiuoja atlankyti tetų ir pa
matyti savo tėvų žemelę. Lai
mingos kelionės. Reikalingus 
dokumentus parūpino Kastas 
Vaišnoras.

Klebonijos statyba parapijo 
nai labai susidomėja. Dauge
lis nori, kad klebonija būtų 
kuoveikiausiai baigta ir iš
puošta. Ypač moterys susiiTi-

turi tiek pasisekimo, kad ir vietos joje ima pritrūkti. Sveikiname šiemet baigusias aka
demijų! Jų atvaizdų dedame gerokai pavėlavę, nes vis dar laukėme prisiunčdant abiturien
čių vardų.

veiklesnės 'moterys praeitų pi
rmadienį sušaukė susirinki
mų, kuriame tartasi apie nau
jos klebonijos papuošimus. A- 
pic tai teks vėliau plačiau pa
rašyti.

Tik gaila, kad ne visi yra l “Kai du stos, visados dan-
tokių gralių pasiryžimų. Bet, 
laikui bėgant, kol klebonija 
bus baigta, ir kiti neatsiliks.

Beje, reikia paminėti, kad 
per praeitų savaitę kleboni
jos fondan aukojo sekantieji:

Kuomet moterys organizuo-' Tretininkai $23.00 (pirmiau

giau padarys...” Garbė mūsų 
moterėlėms. Linkime ir atei
tyje nenuleisti rankų.

Jų pavyzdį seka parapijos 
komitetas, kurs Šį sekmadio-

stiprėja ir ima pirmųjų vie-j SQ silpnas išeivijos laivelis 
tų apylinkės chorų tarpe. J®1’ Hį?®! kariaus su galingo

mis amerikonizmo bangomis 
Prasideda suma. Vyskupui k nepaskęs

patarnauja kun. J. Skripkus, 
kun. Mikšys ir pats klebonas.
Per mišias perskaito Evange
lijų ir pasako labai gražų, 
turiningų pamokslų. Visi klau 
sosi.

Po Mišių, vyskupui sutei
kus palaiminimų, tuo pačiu 
keliu nulydimas klebonijom

North Side lietuviai ilgai 
nepamirš vyskupo atsilanky
mo ir visuomet laikys sau už 
garbę, kad malonėjo juos at 
lankyti.

Truputį pasilsėjęs kleboni-

Pittsburgo ir Apylinkės
Liet. Katalikų Bendras 

Suvažiavimas

Rugpiūčio 1 d., Piliečių sve 
tainėje įvyko bendras Pitts
burgho ir apylinkės liet. ka
talikų suvažiavimas, kuriamo 
dalyvavo J. E. vyskupas M, 
Reinys. Programa susidėjo 
vyskupo kalbos, dainų ir so
lo North Side choro. Progra-j 
mes vedėjum buvo kun. J.

jasi, vyrai irgi nesnaudžia; 
jiems ir gi rūpi, kad naujoje 
klebonijoje būtų atsakanti ra-

buvo davę $19.00), nuo Fe
deracijos 52 skyriaus pikni
ko liko $51.80, N. N. $5.00,

kandai. Parapijos komitetas įSLRKA 158 kuopa $15.00 (pi 
ateinantį mėnesį rengia pra- j rmiau yra davus $10.00), Kra 
megėlę. Naujos klebonijos ra- ntauskienė Elena $5.00, Jonas

nį, rugp. 8 d. rengia išvažia-į Vyko į lietuvių katalikų su 
vimų i Smith daržų. Atrodo, važiavimų Piliečių svetainėje

joj vyskupas 3 valandų nu- Misius.
Pirmiausia choras padaina-

Praeitų sekmadienį pakri
kštyti: Marė - Margarita du- 
ktė AVilliam EnDean ir Mar
celės Milašauskiūtės, June -
Pranciška, duktė Povilo Len- pinusios klebonijos įrengimu, 
gvino ir Onos šerkšniūtės.
Kūmais buvo: pirmai Juozas

išpuošimu. Petronėlė Blažai- 
tienė, Blumberienė ir kitos

komitetas užsimojęs moteris 
pralenkti.

Taip pat ir choro klubas

vo keletu dainų, solistė gra^ 
žiu balsu taip pat visus 
tenkino. Pasirodė, kad Nortt

j RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
: Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugpiūčio 5-ta Diena

“Bus vykinami Viešpaties 
sumanymai”. — Jer. LI, 29.

Žmogus negali pasirinkti 
pats sau gyvenimo. Jis nega
li sakyti: “Aš priimsiu bu
vimų lengvai ir laikysėsiuoa 
iš kelio, nelemtų, suklydusių, 
energingų sutvėrimų, kurie 
kovoja taip nuoširdžiai did
žioje kovoje”. Jis negali su

tiktai gali nusižeminusiai ir 
baimingai atlikti tų, kų Tvė
rėjas, kurs jį sutvėrė yra pa
skyręs jam atlikti. Jei jis tu-

štinei, kurioje bus laikomi su
sirinkimai, žada nupirkti rei
kiamų rakandų, taip pat žada 
pasirūpinti rakandais ir ki
tuose kambariuose. Sodalietės 
praeitų sekmadienį irgi laikė 
mėnesinį susirinkimų, kuria
me nutarė suruošti ekskursi
jų ir tarėsi apie klebonijos 
išpuošimų. Girdėti, kad ir mū
sų vaikinai turi gerų sama
nynų. Sakoma, jie įtaisys 
“Venetian Blinds” ant visų 
langų. Puikus sumanymas

Antanaitis, Jr., $10.00 ir Vin
cas Adomaitis $25.00. Geras 
ženklas. Fondas auga, klebo
nija bus pastatyta be skolos. 
Gražus Šv. Kazimiero para
pijos istorijoje įvykis.

Praeitų savaitę pas mus 
viešėjo kun. Urbonas ir Du- 
Boi8, Pa., ir kun. Jusevičius 
iš Oiyaba, Nebraska.

Čia kun. J. Misius, Pittsbur
gho lietuvių vardu, sveikino
vyskupų ir pakvietė savo cho- j Side choras, vedamas J. So 

nepasilieka Praeitų seklmadie'rų padaryti tų pat skambio- ' nulio nesnaudžia, bet lavina 
nį turėjo susirinkimų ir vien , nūs dainelėmis. Choras sugie-'si ir darbuojasi.
balsiai nutarė lapkričio 10, j dojo keletu gražių 'dainų, pa- 
11 ir 12 dd. surengti bazarųjneiė Stella Adams pora solo.
tam pačiam tikslui. Kai jau 
choras kų surengia, tai visuo 
met būna neblogos sėkmės. 
Pagyvensime, pamatysime.

kyti: “Aš pasiliksiu stovyk 
lose kovai beeinant ir juok- į grumtis su savimi pačiu ir 
siuos iš kvailių, kurie sutnin-jsu nieku kitu, kaip tų atlikti: 
džiojami nenaudingoje varžy- (kitaip Dievas nepagelbsti. — 
tinėje”. Jis šito negali. Jis Robertas ljBrowning.

ri kova kovoti, tekovoja jis. _ ° ,
• , i • . Tam reikalui vadovauja mu-jų įsitikimai. Bet, deja, jam
jei jis slapstosi kuomet jo va
rdas yra iššauktas dideliame 
muštro šauksme! deja jam jei 
jis slėpsis stovyklose, kuomet 
persergėjimo varpas pašauks 
jį į karo laukų! — M. E. Brad 
don.

Kaip tiktai šiaip žLnonės 
stovi Dievui: aš su mano pa
siuntiniu, Dievas su manim.
Kaip tik taip aš turiu Jo pa
liepimų pildyti; bet siela ir 
kūnas, aš visas, nors padaly
tas ir skirtas tujai vienai ta- 
rnystai, tariu pasitarti, turiu

JJOMESTEAD, PA. - Pra
eitų savaitę Šv. Uršulės dran- 
gijos k ortą vi mas atvirame o- 
re nusisekė. Gryno pelno pa

sų jauni biznieriai TuCmas ir rapijos nuosavybių pataisy- 
Tamkevičius. Iš viso to aiš- mams liks virš ši&ntinės. Tai 
ku, kad klebonija bus kaipįkų reiškia vieningas darbas, 
reikia išpuošta. I Neveltui ir pasakyta, kad

Praeitų savaitę pas mus ln- 
nkėsi J. E. vysk. Reinys. Nors 
aš buvau savo bažnyčioje, bet 

’ dar ir į South Side nuvykau 
pasiklausyti svečio kalbos. Il
gai jos neužmiršiu.

Atostogoms išvažiavo Mar
garita Suvalsfcienė ir Anelė 
Dovydauskiūtė, taip gi ir jos 
brolis Jonas su savo žmona.

Susirgo mūsų varg. K2mu-

Vyskupo kalba buvo ilga, gra 
ži, aiški ir turininga. Nupie
šia Lietuvos kultūrėjimų, pa
liečia Vilniaus klausimų ir 
pagaliau atsisukęs dešinėn, 
kur plevėsavo Amerikos vo-

čio sūnelis Juozukas. Turės 
pergyventi kelias pavojingas 
operacijas. Linkime greitai 
pasveikti.

Novenų prie Sopulingos 
Dievo Motinos sekmadieniais 
žmonės skaitlingai lanko. 
Džiuginantis apsireiškimas, 
nes tas aiškiai rodo, kad žmo- 
nės myli Dievo Motinų. Dėdė

Po to sekė J. E. vyskupą 
kalba, kurioj nušvietė dabar] 
tinę Lietuvos padėtį. Iš kai 
griuvėsių kilusi Lietuva tru| 
mpu laiku tokių visame pac 
rė pažangų, kad net kitos vs 
stybės stebisi. Susirinkusiej 
atsidėjusiai klausėsi iškalbas 

'vyskupo, kuris taip pat ragil 
no visus būti gerais, šios ša, 
lies piliečiais, bet ir ne] 
šti savo tėvelių gimtii 
Įsiės.

Nortlisaidiečiai dar padai] 
navo keletu dainų ir 
programa Lietuvos himnu.

Pitteburgietia

PLATINKITE GI

\PETECTI VE * RILEY
those 

DOO»<

LET'S SEE 
IT'S OPEN, 
DOUBTIT?

By Richąrd LeeTĮ
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Pittsburgho Zinos
Sis - Tas Iš West End 

Padanges

Liepos 28 d. Sideravičiukč 
Stefanija tapo surišta moto 
rystės ryšiu su Stankaičiu 
Stanislovu. Abu iš Šv. Vin
cento parapijos.

Lai gerasai Dievulis laimi
na naujai susikūrusių šeimy
nėlę.

Garbingas Svečias

ROCllESTER, N. Y. — Lie 
pos 24 d. žaibo greitumu pra
bėgo žinia, kad mūsų koloni
jų atlankys J. E vyskupaus 

i M. Reinys. Kadangi origina
liame maršrute šis miestas 
nebuvo skirtas vyskupui su
stoti, todėl išgirdę tokių žinių 
visi džiaugėsi.

darbingų ganytojų stoty pa 
sitiko kun. B. Vitkus, MIC., 
Jonas C. Morkūnas, Pr. Sve- 
tikas, Ignas Kairys, Pranas 
Rimkus ir J. K. Oiapas. Po 

Liepos 29 d. čionai lankėsi trumpo poilsio klebonijoj ir 
J. E. vyskupas M. Reinys. Jo'užkandžio svečias atlankė pa- 
tnidningas pamokslas vieti- lapijos bazarų, kur su visais 
niartis ilgai pasiliks atminty- supažindintas.
je. Bažnytėlė buvo pilna žmo 
niy, nes visi norėjo ne tik

Sekmadienio rytų, 7:30 v. 
J. E. atlaikė šv. Mišias ir

svečių pamatyti, bet ir išgir- pasakė pamokslų. Kitų pamo- 
sti jo kalbų. Jo tartas žodelis' kslų sakė po antrųjų šv. Mi- 
paragino mus būti ne tik pa- šių.
vyjadingais Kristaus Bažny-Į Po pamaldi] ir po trumpo 
čios nariais, bet ir gerais tė-į poilsio Jonas C. Morkūnas J. 
vynainiais. Pamaldose daly Į E. nuvežė į Niagara Pails, 
vavo kunigai: Skripkus iš Clii kad svečias pamatytų garsų 
cagos, Pakalnis ir Mikšys iš visam pasaulyje vandenpuoij. 
Brooklyn, Urbonas iš Dbjiois Kanados pusėje buvo užkau- 
ir vietiniai Misius, Jurgutis, dis. Vėliau buvo nuvežtas į 
Pikutis ir Skripkus. Niagara Falls “Lietuvių Die

nų’’, kur pasakė gražių kai 
bų, gi paskui apžiūrėjo Nia
gara Falls universitetų.

Pirmadienį J. E. išvyko į 
Pittsburgh, Pa., į Kunigų 
Vienybės seimų.

Nežinojimas iš anksto, kad

Rugpiūčio 1 d., sodalietės 
ėjo bendrai prie šv. Komuni
jos. Po mišių laikė mėnesinį 
susirinkimų. Šv. Jono draugi
ja taip pat laikė mėnesinį su
sirinkimų. Vietinis

st
LIETUVOS ELBKTRIFIKA 

CIJOS KLAUSIMAS

(Tęsinys iš 2 pusi)

Žemaitijos, Kretingos ir Tel
šių rajonus. Abi Minijos hi- 
dro elektros stotys, kaip nu
matoma, kaštuos apie 3,000,-
000 lt.

Tiek Rekyvos šiliminė, tiek 
abi Minijos hidro elektros 
stotys įeis į bendrų Lietuvos 
elektrifikacijos pagrindinį ti-1 
nklų, kaip jo sudėtinės dalys.

Tokiu būdu, šie pradėti ir 
po metų baigti darbai bus 
pirmieji, bet sveikintini Lie 
t«vos valdžios žygiai į galim 
gųjų Lietuvos elektrifikacijų.

Visais šiais darbais, — Ra 
dviliškio durpyno eksploata
cija. R'-kyvos ir Minijos ele
ktros «točių statyba ir eks- 

ija rūpinsis “Lietuvos 
ikacijos Bendrovė“.

Tai bus viena ir didesnio įne
rto akcinių bendrovių, kurios 
tikslas bus tinkamai sunau - 
doti Lietuvos žemės turtai ir

apšviesti pigesne šviesa Lie
tuvų.

Lietuvoje šis klausimas vi
suose sluoksniuose rado gyvo 
mitarimo ir atsirado nema
ža pasiūlų į bendrovę inves
tuoti kapitalų. Reikia tikėti, 
kad ii visi piliečiai rodžiai 
.pirks akcijas ir aktingai da
lyvaus šiame didžiuliame e- 
konominiame ir kultūriniame 
judėjime.

Sea Breeze Grove. Prasidės 
1 vai. po pietų. Pelnas ski
riamas parapijai. Kviečiame 
dalyvauti visi s lietuvius ne

nubaudė buvusius Tautiniu j Vilniaus Storasta tokias bau 
Lietuvių Komiteto narius už das lietuviams greit p ii tai k ė 
pernai vasario 20 d. paduotų j ir nuliaudė memorialų pasira-

šių naujienų prirašė apie kai 
kuriuos komiteto narius nesu 
monių, kurios Vilniaus lietą

jį lenkų vyriausybei memo-, šiušius: Konst. Stasį, kun. K. i vių ir lenkų spaudoje buvo
tik šio miesto, bet ir apylin-' rialų. Tų memorialų Tautinio Čibirų, Juozų Maceikų, kun 
kių, kaip Niagara Falls, Am-{Lietuvių Komiteto nariai (da-|Pr. Bieliauskų — po 100 auk 
8terdam, Utica, Scbenectady bar šio komiteto veikimas nuo " sinų, arba 3 dienas arešto, Krutulį buvo pasukytu, jog 
ir kanadiečius iš Toronto ir pereitų metų tebėra sulaiky- kun. Vincų Taškūnų, Antanų jis pasirašęs memorialų visai
kitur. Visus svetingai priiin- tas) nusiuntė lenkų vyriausy- Kintulį, red. Rapolų Mackevi- 
sime. bei Varšuvoje, ryšy su Vii čių ir inž. Jonų Jankauskų —

niaus krašto lietuvių persu- po 50 auksinų arba 3 dienas 
kiojimu ir lietuviškų organi- arešto. Liko nenubaustas tik 
zacijų likvidavimu, ilgų me- kun. Viskantas, kuris taip pat 
morialų, prašydami vyriausy- buvo memorialų paSjraSę8. 
bės kreipti dėmesį į daromus

Lenkų spauda, pranešdama

Lietuvis graborius G. Sn 
vage šiomis dienomis pradė
jo statyti vietų pašarvotiems 
kūnams laikyti (“koplyčių“).
Sveikiname tautietį, kuris gra lietuviams sunkumus 
Žiu patarnavimu įsigyja pa
sitikėjimo lietuviuose ir uk
rainiečiuose. G. Savage remia

Lenkų vyriausybė esu įžiū
rėjusi kad kalbamame memo 
riale yra įžeidžiami adminis-

LIETUVIAI DAKTARAI

atšaukiamos. Pav., apie “Ku
ltūros’’ dr-jos pirmininkų A.

nežinodamas jo turinio, apie 
kitus taip pat panašiai.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Res.:
24C6 W. 69 St

lietnvių parapijų. Linkime ir tracijoe organai ir jį perda- 
ateltyje sėkmingai darbuotis Į vė spręsti Vilniaus Storastai, 
tarpe savųjų. Vyturys kartu pavedė uždėti pasira

šiušiems po memorialu admi
Nubaudė Lietuvius 

Už Memorialę
nistracines baudas.

TeL OAMal 8K46

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

T«L OAMal 0408

Iliona Hajmassy, Vengri
jos operos artistė, kuri šio
mis dienomis atvyko į Ame- 
rikų kviečiama vienos kino 
(judamųjų paveikslų) kompa
nijos. Hollywoode ji bus ži 
noma kaip Lona Manders.

svečias sustos ir pas mus ir 
parapijos bazaras nedavė pro 
gos aukštų svečių tinkamai 
priimti. Tačiau, kiek teko pa
tirti, Ekscelencija išsivežė 
gražiausių įspūdžių iš šio mie 
sto.

Labai dėkingi Ekscelencijai 
už atlankymų, taipgi kun. J. 
Bai kūnui už sudarymų pro
gos. Apsilankymas vysk. Rei
nio sustiprino mus tikėjime 
ir tautiškume.

Lietuvių Diena
Rugpiūčio 8 d. įvyksta Ro- 

cliesterio “Lietuvių Diena’’,

VILNIUS. — Lenkų spau
da praneša, kad Vilniaus Sto
rasta liepos 3 ir 5 dienomis

AKIŲ GYDYTOJAI

10 METŲ PRITYRIMAS 
ikyi egsaminoojamoe — akini* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12:

ano 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OAMal 0688

Tel. Ofiso:
LAlayette 4017

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

GERKIT

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

LIETUVIAI DAKTAI

TPTATKOŽIuNAT
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, Iii. 
(Jtarn., Keb. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Halated St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. auo 2—9 v.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKT.RICALLY AKIŲ 
8PEIIAIJS1A8

Suvlyi tO metų praktikavimo 
* Mano Oarantavlman

Palengvina akių įtempimą, kur} 
esti prl«ia»tln»l galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karki), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimai daromas su 
elektra, parodančių maž uuaias klai- Į 
das. Specialė atyda atkr.- plama J I 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- Į 
taisomos. Va'andos nuo 10 iki 8 v. | 
Nedalioj pagal sutarti. Daugely l 
atsitikimų akys atitaLumo» be aki
niu. Kainos pigios kaip nirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7o&9

Seeley #829 
Dr. K. Nurkuitis 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercial Avė. So Chicago, III. Pri- 1 
talko naujus akinius lr pataiso se- , 
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v, 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN D. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPnbiic 9600

TIK GERĄ ALŲ

AMERIKOS LIBTUVrr DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ’ ryto iki 9 vai. vakaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pašua.‘. Sutartį
TeL Oalnmet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienio*

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. IIxL.

“Draugo” Rugiapiūtės 
Piknikas Gerai j

Pavyko

“Draugo“ vasarinis pikni
kas, rugp. 1 d., pasitaikė ru
giapiūtės metu. Piknikieria- 
•ma buvo progos pervažiuoti 
per laukus, pasigrožėti der 
lium, pravėdinti plaučius tyru 
oru ir atsigaivinti.

Tokia pat proga bus Darbo 
Dienoje. Tada Vytauto Par
ke įvyks “Draugo“ rudeni
nis piknikas. Rap.

<ambro«ta 
SOUTH SIDE BMNG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. u

2415 West 64th Street
lu M. MORKUS 

Bei. HEMLOCK 4140

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

i 6322 So. YVestern Avertue
VALANDOS:

i Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
| nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 8 v. ▼.
S u bato j nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Proapect 1018 
Bes. TeL Republic 6047

Office Honra 
2 ta 4 and / to 9 P. >1. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandoe

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL 
Nedaliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7880 
Namų Telef. PBOepect 1930

TeL OANal 6181

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—3 lr 7—8

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
i LIETUVIS ADVOKATAS 
,4631 South Ashland Avenue |
Res. 6515 S. Rockwfill Street Berodomis1 ir Nedėl. pagal sutartį 

I Telephone: REPnbiic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

REZIDENCIJA
6631 S. California A ve. 

Telefonas BBPnbUc 7868
Stanio Telefonas BOULEVARD 717#

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avel 
2 lnboe

CHICAGO, ILL

Tebfonae MIDvray 8880
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedėliomie nno 10 iki 12 
Noo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vaL po pietų ir noo 7 iki 8:30 v. v.

Office Phone Ree. and Office
PBOepect 1028 8359 S. Leavitt St.
VaL 8-4 pp. Ir 7-8 vak. OANal 070«

DR. J. J. KOWAR
(KOHABSKAS) 

GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

M.dėliom lr Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA t
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois
TeL HEMIock 6111

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet lr 
7 Iki 9 vakare

Trečiadieniais lr šeštadieniais 
pagal sutarti

TaL POUlevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 471 h Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal entartš

Tel. Ofiso BOUIevsrd 6918-14 
Ree. KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vsl. ano 1—3; nno 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8844

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Resideneija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomie pagal aptarti

Tel. CAN a’ 0867
Res. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
j GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
' 1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3

6 iki 8 vai. vakaro

irt

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS H OHIBUBGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TeJ. YABda 6994 

Bes.: TaL PLAaa 8400 
VALANDOS i

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomie nno 10 iki 12 dienų

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė 
TaL LAPayetae 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaie ir Sekmadieniais 
pagal sutarti,

Tel. Office Wentworth 6330 
Ren. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
’ShItvttiu aerednmia ir «nb*ton»i«

DI. J. SHINGIMAN
84 TIK 8 U G B Į 8 O 

M
Meaicinoe Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja S0 metų
ItrumatisniaM Ir Alrrik-s Ligos 

Jo Kp.'HalyM
Valaųdoa 11-J2 A. M., 2-4. 7-8 P. M. 

Rostdenctja 1(81 So. BOth Avė.
Tel. cicero aeae 

Ofisas 49M Mest ISth Street
Cicero. III.

Tei. Ofc. REPnbiic 7
Melnu* Park <90

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Weet Marųnette Road
Antrad., ketvtrta.il. ir aenktad tantale

8-18 v. rytų; 1-1 P- p.: (-• v. v.
•eštadlenlalft nuo 9 v. r. Iki 1 p. p 

161 Broadwar 
MELR08E PARK, ILL

t
Plrmedlenlale Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki 8 vai. vakaro 
fteitadleniale nno t V. iki 8 v. v.

Sekmadieniais pagal Sutarties

Res. 6958 So. Talman Avė.
Ree. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomie susitarus

Bubėtoms Ciceroj 
1448 So. 49th Ct

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

Chicagos lietuvių Iv. Kryžiaus li
goninė, kaip Ją pripažino American 
Medlcal Aasodation ir American 
Oollege of Snrgeone, yra Clase A 
rūšies. Tai yn, ankščisori Ameri
kos medikaliai antorltet&i mūsų li
goninę priskyri prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimo 8700 W 69th SL 
tel. HKMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tę daktarę, dentistę, advokatę ir biznie- 
rię, kurię skelbimus matote DRAUGE.

ketvtrta.il
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Lietuvių Veteranų Prašymas

Pereitų rudenį, Bostono ir lėtų. instrumentų, kaip bub- 
apyiinkės lietuviai, pasaulinio nų, didžiulių triūbų ir t.t. 
karo veteranai, susiorganizu- Dabar benui reikia {.taisyti 
vo ir įkūrė prie Amerikos uniformas, Stepono Dariaus 
Legijono, Stepono Darinus
Postų Nr. 317.

Nuo pat įsikūrimo lietuvių 
postas buvo visur kviečiamas 
dalyvauti eisenose (paraduo 
se), kuriose jis reprezfentavo 
lietuvius ir kėlė lietuvių va
rdų. Laike kelių mėnesių Po
stas dalyvavo septyniose pa

Association nusistatė, kad 
joks politikierius negali būt 
jos nariu. Konstitucija sako, 
kad kiekvienas narys priva
lo turėt nejudamojo turto, ki
taip neguli priklausyti šiai 

Postas dar jaunutė organiza- organizacijai. Direktoriai ma-

radose netik Bostone, bet iri nui.

ciju, neįstengia viena tų iš 
laidų pudengti.

Kadangi lietuvių benos ta
rnaus netik Postui, bet vi
suomenei, todėl veteranai krei 
piasi į visus lietuvius ir lie
tuvių organizacijas prašyda 
mi finansinės paramos jų be

no) kud bėgiu mėnesio or-ja 
turės 2,000 narių, kurie nesi- 
malšys jokioj politikoj. Sale 
taksų klausimo, or-ja rūpin 
sis apylinkės gatvių ir trans-

taip pat stovyklavo ir Vii-: dimino draugovė.
niaus lietuvių skautų Gedimi-j Lietuvių skautų komandoje 
no diaugovė. j žaidė šie skautai: B. Sliekas,

Liepos mėn. 4 d. popieti! K. Ringevičius, P. Morkūnas, 
buvo transliuojama skautų!J. Kuzmieius ir F. Pustelnin- 
dainos per radio. Tačiau, ži-1 kas.
noniR, lietuviai per radio dai-1 -----------------------
nuoti negavo. KOMETA ATLANKO SAU-

Tų itačių dienų buvo k re 
pšlesvydžlo rungtynės. Lietu
vių skautams teko žaisti su

Rekordinis Medunešis Memet bitės prinešė tiek 
-_______  | daug medaus, kad tokio kie

KAUNAS. — Nors šių me-i kio net seni bitininkai nebo
tų pavasariu o iš dalies ir j atmena/ Iš stipresnių bičių 

šeinių lr geresnės rūšis avilių 
daugelis bitininkų išdmė net

vasaros sausas ir karštas o-

apylinkės miestuose. Dar šiais 
metais Postas dalyvaus Ahne-

llugsejo 22, 1937, Amerikos 
Legijono parade New Yorke,

rikos Legijono Massachusetts kur dalyvaus arti milijonas 
Departniento suvažiavime, ru- veteranų ir mes lietuviai no- 
gpiūėio 22, 1937, New Yorke. rėsime matyti mūsų vetera

Pradžioje šių metų, Postas 
pradėjo organizuoti lietuvių 
benų, netik tam kad parado- 

e pasirodyti su savo benu, 
Lt labiausiai, kad užintere 

suotų mūsų jaunimų muzika 
ir turėti benų, kuris galėtų 
mūsų visoms lietuvių orga- 
nizacijoams patarnauti paren
gimuose.

Vadovystėje muziko Pr. Į 
Kriaučiūno, jaunikaičiai susi 
renka kas savaitę repeticijo
ms. Pažanga padaryta. Jau 
atėjo laikas kada lietuvių be- 
nas gali pasirodyti viešai.

Nors veik visi beno nariai 
turi nuosavus instrumentus, 
bet Postas turėjo pirkti ke-

nus žygiuojant lydimus gerai 
organizuoto ir uniformuoto 
lietuvių beno.

Todėl, prašome kiekvieno 
geros širdies'lietuvio, kad pa
remtų mūsų benų savo, nors 
ir nedidele, auka. Veikėjų pra 
šome šį klausimų iškelti drau 
gijų susirinkimuose. Už kiek
vienų aukų mes būsime labui 
dėkingi ir aukotojų sųrašns 
skelbsime spaudoje. Aukas 
prašome siųsti šiuo adresu: 
Steplien Darius Post No. 317, 
P. O. Box 30, South ^Boston, 
Mass.

Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus Postas 

No. 317.

LĖS SISTEMĄ

Pernai liepos mėnesį oro er
__ _ _ ketvirtyja lenkų dragove. Lie- (ivč^‘ 8USekta nau> konieta

portacŲos pagerinimu. Judras tuviai hinijo 11:0. Be to, tų a«a^o mūsų saulės sistemų

Mlckeliūnas, žinomas visuo
menės veikėjas, išrinktas or 
ganizacijos pirmininku.

Kviečiame visus taksų mo
kėtojus į šių nepolitinę orga
nizacijų. Tik tada galėsim ap
sigint nuo neteisingų taksų. 
Gavę taksų sąskaitų, užsimo
kėkite p;rmų dalį (instali- 
ment), o vėliau protestuokite 
dėl pakėlimo taksų. Protestus 
priims Mickeiiūnas.

Korespondentas1

Vilniaus Lietuviai 
Skautai Davė į Kailį 

Lenkams

pačių dienų lietuviai skautai akar ir užvakar naktį kai 
dar žaidė su dvejotais drau- ka« J* lnatė rytuose. Per žiū- 
govėnuB ir laimėjo Abejas ru ronu» h bu“ (lar matoma iki 
ngtyn„ 8:6 Ir 10:8. Po šių lai- rugpiūčio 19 dienos. Paskui 
įnėjinių lietuvių skautai pa- dings begalinėse erdvėse.
teko į finalų ir jiems teko Vakar naktį ji buvo arčiau-
žaisti bu stipriausia Naugar-, Bift ž»?<nės — apie už ;>0 mili- 
dėllo vaivadijos skautų drau- j«nU myl»l tolio. Saulė nuo
gove (ši lenkų skautų drau
govė yra pirmaujanti tarp le
nkų skautų). Ir šias rungty
nes lietuviai laimėjo rezul
tatu 11.-7.

Po visų rungtynių lenkų 
teisėjų komisija paskelbė, kad 
jubiliejinio Vilniaus ir Nau- 
gnrdėlio vaivadijų skautų są
skrydžio krepšiasvydžio meis
teriu tupo lietuvių skautų Ge-

£

žemės yra už 90 milijonų my
lių.

Kometa uodeguota. Skrinda 
apie 20 mylių per gekundų grei 
tumu. Ji turi sau skirtų kelių 
iš jo neiškrypsta.

Atviros akys atras progų 
visur, atviros ausys išgirs pa
galbos šauksmų tų, kuriuos 
galėtų apdovanoti laiminga 
proga.

Liepos mėnesio pirmoje pu
sėje netoli Vilniaus stovykla
vo daug lenkų skautų. Ten

.t.
A. A A

JUOZAPAS MILASH (MELINAVICIUS)
Mirė rugpiūčio 2 d., 1937 m., 8:40 vai. ryte, su

NAUJAS KARO MUZIEJAUS SKYRIUS

Karo muziejuje žuvusiųjų įvairių spalvų šviesa ir kris 
dėl nepriklausomybės skyriaus ant našių sienos, apšviesdama
įrenginio darbai varomi pir
myn. Salė, kurioje skyrius į- 
rengianias, jau išplanuota ir 
jau yra pagaminta įrengimų 
modeliai. Taip pat jau paaiš-

žavusiųjų vardus ir pavarde j 
iškaltas marmure. Kiekvien., 
pavardė bus iškalta atskiro
je 8 centimetrų aukštumo ii 
P) centimetrų platumo juodai

kėjo visa eilė dalykų susieitų pilno marmuro plytelėje auk
su skyriumi. Visuomenė ne- so raidėmis. Visos plytelės
turi manyti, kad šiame sky
riuje bus atvaizduoti kurie 
nors mūsų kovų dėl nepri
klausomybės momentai ir mū
sų kovotojų dėl jos žuvimo 
aplinkybės. Šis skyrius ski

bus įdėtos į bendrus juodo 
•narmuro rėmus. Juodu mar
muru bus išklotos sienos tarp 
nišių ir kolonos. Lubos bus 
nudažytos tamsiai mėlyna spa 
lvn, o grindys padengtos sto-

>

riamas tiktai žuvusioms pa- ru minkštu juodos spalvos li 
gerbti. noieumu.

Įėjęs į šį skyrių, lankyto Marmuro plyteles, kuriose 
jas pirmiausia išvys milžini- |)Us j«i<aitos žuvusiųjų dėl ne- 
škų stiklinį kryžių, skleidžia- pj’fclausoinybės karių pavar 
ntį į visas puses šviesos pluoš- žada dovanoti kariuome-
tus. Po kryžiumi ant granito j kurių eilėse žuvusieji ko-
gabalo ras knygų, kurioje busivojo. Skyriaus įrenginių pri- 
surašytos chronologine tvarka inž. Reisonas ir dai!
visų žuvusiųjų dėl nepriklau- j fšinskas, kuris dabar Pai'y- 
-omybės pavardės, kur kuris zjQjc rūpinasi kaip tik stikli 

niu šviečiamuoju kryžiumi. 
Skyrių įrengti tikimasi dar

ONA ZALKTENE
(j»i> tavais Pulkai tė)

Mirė rugpiūčio 3 tf., 1937 
m., 11:15 vakare, sulaukus pu
sę amžiaus.

Kilo 1S Telftių inleeto, Ra
seinių apskričio.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko didelhune nuliūdime 

penkis sūnus: Adolfų, Jonų, 
Jurgi, U.rbonų ir Povilų, ketu- 
rlas marčias: Minnle, Marijo
nų, Rozaliją Jr Lorralue, tris 
dukteris: Eleną, Marijonų lr 
Pranciškų, tris žentus; Jonų 
Sprauz, Vladislovų Slack, Pet
rų Comorato, anūkus ir anūkes 
lr daug kitų giminių ir drau
gų: o Lietuvoje broli Juozapų 
Petkus, lr brolienę Barborą ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 5133 W. 
Roosevelt Road, tel. Cicero 
b2*jl.

laidotuvės Jvyks Šeštadieni, 
rncplūčlo 7 d. 18 namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta 1 Šv. Antano 
parap. bažnyčių, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės stelų. Po pamaldų bus 
nulydėta Į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažy- 
»tamus-aa dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:- Sūnūs, Dukterys, 
Zeniai, Marčios, Anūkal-iės, 
Umlts Brolienė ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Anth- 
ony Petkus, tel. Cicero 2109.

laukęs pusę amžiaus. 
Kilo iš T,Tauragės apskričio, Šilalės parapijos, Me- 

deliškių vienkiemio.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Eleonorą, po tė

vais J enčiauskaitė, du brolius: Jonų ir Stanislovų, 
brolienę Valerija, seserį Oną Kažauskienę, švogerį 
Kasparų, du pusbrolius: Pranciškų Kačėnas, ir Anta
nų Štanslav, pusseserę Domicėlę Zancietę ir daug ki
tų giminių; o Lietuvoje dvi seseris: Petronėlę ir Ma
rijoną ir-kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 7124 So. Washtenaw Avė. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpiūčio 6 d. Iš na

mų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švč. 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus dalyvauti šiose laidotuvės.

Nuliūdę: Moteris, Broliai, Seserys. Pusbroliai, Pus
seserė, S vogė ris ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S.
YARds 11 3Ž. P. Mažeika. Telefonas

MATYKITE j| ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

t
uvo ir t.t. Grįžtelėjęs į vienų 

ar kitų pusę pastebės nišes.
Nišių numatoma įrengti aš

tuonetų — po keturias kiek
vienoje pusėje. Jų šulai bus

šiais lietais; gal būt pavyks 
darbų baigti ir iki lapkričio i 
23 d., kad kariuomenės šven

1 rėžiniai. Pro šulų tarpų iš lės dienų jau galima būtų jį 
nematomų šaltinių skverbsis | atidaryti. Tab.

Pranešimas NamųSavininkams Marquette 
Parke

MARŲUETTE PARK. - 
Namų savininkai čia suorga
nizavo naujų organizacijų va
rdu Marąuette Home Owners 
Association. Organizacijos ti
kslas yra — ginti namų savi
ninkus nuo aukštų taksų. Mes 
žinome, kad tie taksai nėra 
legalūs, bet pavienis žmogus 
negali eit į teismų ir gint sa
vo teisės. Daily News buvo

paskelbta, kad net 26 mili
jonai dolerių surinkta nelega- ( 
liais taksais. Didelės koope 
racijos apsigina nuo neteisi
ngo aptaksavimo, gi pavie
niai žmonės negali to pada
ryti, nes neišgali pasisamdy
ti gero advokato. Tat ši or
ganizacija padės mažiems ta 
ksų mokėtojams.

Marąuette Home Owners

A. J| A 
PETKAS SATKUS

Mirė rugpiūčio 1 d., 1937 m., 
6:8a vai. ryte, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo IS Raseinių apskr., Ši
luvos parapijos.

Amerikoj ISgyevno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą, jseserj Elžbietą lr tvo- 
gerj Joną Paulius, lr Jų šei
mynas du pusbrolius: Joną lr 
PranclSkų Pocius lr Jų Šeimy
nas, lr daug kitų grtmlnlų; o 
Lietuvoje Motinėlę Oną, seserį 
Viktoriją lr Švogerį Petrą Oru- 
žlus, brolj Pranciškų lr brolie
nę Oną.

Kūnas pašarvotas 4322 So. 
Arteslan Avė.

Laidotuvės Jvyks ketvirtadie
ni, rugpiūčio 5 d. Iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo Pan. Bvč. 
parap. bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus 
c u lydėtas 1 fiv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose 1*1- 
dotuvPse.

Nuliūdę: Sesuo. Broliai. Mo
tinėlė, Pusbroliai, Brolienė Ir 
Glmtnės.

Latdotuviu direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

VACTVM-CLEANF.R 
ATLIEKA 32 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišku o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klaipykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai vakaro U W. H. F 0. atotUs (1420 K.) — PtumMJm

P. 6ALTIMIERAS

AMERICA’S 
LEADER AT

l

-z. ,

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

| O4M« MrlInUrnts — VeątnvSmą ■— 
Bau k lėtam* — Laidotu rėmu —

Papuošima ni«. 
LAFATETTE 58l»

PhOM 9008

GAKT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZ1N

Geriausiai patarnavimas — Moteris patarnauja
020 W. lfith Ava

ras kai kuriems augalams ir 
pakenkė, bot kadangi visų 
laikų gėlės nenustojo žydėju- po 60—70 klg. medaus

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

« U DIII A M PC PATARNAVIMAS AmDULANbL DIENĄ IR NAKTĮ
nw AT KOPLYČIOS VISOSE 
U I K A1 MIESTO DALYSE

Ladmiici ir Saai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

J. Liiletitias 
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skudas
I. J. Zolp
Ezerskis ir Sums
Juozapas Eideikis
P. i Ridikas

4348 So, California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAKds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46tk Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Miehigan Avė.
Tel. PULIman 5703 

IR 4704 So. Weetern Ai
TĖVAS Tel. VIRginia 0883 

........-
3354 So. Halsted St.
Phone BOUIevard 4089

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ ISDIBBŽJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 315.00 ir auk.

Atsakantis darbas
3958 West 1 llth St,

Telefonas BEVerly 0005 ,
skersai dv. Kazimiero kapinių vartų.



Ketvirtadienis, rugp. 5,

Vaišėse Pas Lietuvos 
Seimo Atstovus

Užvakar Shoreland viešbu
ty buvo Lietuvos seimo at
stovų Gilvydžio ir Kvyklio 
suruoštos atsisveikinimo vai
šės, kuriose, be sportininkų 
komiteto narių, dalyvavo Lie
tuvos konsulas Chieagai • P. 
Daužvardis su žmona, spau
dos atstovai ir nemažas bū
rys Chicagos lietuvių veikė
jų. Per va’šes pasakyta visa 
eilė kalbų, kuriose svečiai 
džiaugėsi gavę progos pažin
ti Amerikos lietuvių gyveni
mų, o vietos veikėjai per at
stovus akcentavo pageidavi
mų. Lietuvai — labiau suar
tėti su Amerikos lietuviais 
dažniau atsiunčiant čia savo 
jaunimo pasportuoti su mūsų 
jaunimu, kas išeivijos jauni
me gaivina ir stiprina lietu
viškumų, kviečiant Amerikos 
lietuvių jaunimų geriau pa
žinti savo tėvų kraštų, teikti 

*Am. lietuvių jaunimui leng

tė Amerikos lietuvių jaunimų 
1938 metų vasarų į Lietuvų 
pasportuoti per nepriklauso
mybės 20 m. sukaktuves, ku
rios bus iškilaningai visam 
krašte minimos.

Per bankietų taip pat sve
čiai Sporto Kom. prezidiumui,

Šį Vakarę Federacijos 
Chicago Apskrities \

Susirinkimas

Rugp. 5 d., 8 vai. vakare 
įvyks labai svarbus Federa
cijos Chicago apskrities su-

. _. .. , sirinkimas. Susirinkimas šau-o prezidiumas svečiams iteiker , kiamas išvakarėse didelių į-
ova”'h . vykių: aukštojo svečio J. E.
Vakaras jaukiai praleistas, i . . . ,„ .. . . įvysk. M. Reinio atsilankymo iSvečiai — Gilvydis ir Kvi- . * . . , ,.,, 1 Clueago, L'etuvos krikštoklys — Cbicagų apleidžia ru-; . ....

• r ln* su*{fiL*<^e8 paminėjimo,
gpiū io .... , ir Federacijos kongreso. Visi

Lietuvos sportininkai vakar _ , .. ... * ,V • .. . n . Federacijos skyriai, centrali-
Normandie laivu išplaukė į ! . .... ., .. imu organizacijų kuopos ir'
Lietuvų. Ir New Yorke jie__ .... v,x:_ • x__ •
turėjo sporto rungtynes su 
amerikiečiais. Ir ten jie išėjo 
laimėtojais.

visos draugijos būtinai turi: 
būt atstovaujamos šiame ana-1 
me. Rt to, Fed. skyriai turi, 

| patiekti naujų sumanymų ko- 
' ngresui.

Viešnia Iš Lietuvos

Dienraščio “Draugo” reda- J 
kcijų aplankė p-lė Viktorija ( 
Milaševičiūtė iš Kauno, kuri i 
vieši Chicagoj pas pp. ESers- 
kius Brighton Parke. P-lė Mi-

Sus-mas jvyks Aušras Va
rtų parap. salėj. Valdyba

Namų Savininkams 
Nėra Vilties

Išgarsėjo Sunset 
Parkas

Sunset parkas, arba Vil
niaus Kalneliai, trumpu lai
ka išgarsėjo dėl to, kad jo 

Į savininkas Kūbaitis. gerai šei
mininkauja.

Kūbaitis savo parkų pave 
da piknikinio sezono užbaigi
mui sekmadienį, rugsėjo 12 
d. Jisai sumanė pakviesti kn-

ruošftnus. Ruošiama eilę gra
žių šeiminių vakarų.

Chicagos lietuvių visuome
nė iš anksto kviečiama į šei
mines pramogas. Šok nė

Pranešimai

Amerikos L. R. K. Parapi
jinių Chorų Chicagos Provin
cijos Sų-gos įvyks ketvirta-
dieifo vakare, rugpiūčio mėn. 

talikiškų laikraščių agentus,'5 d., 8 vai. Prašomi atvykti
ra porterius ir kitus laikraš- visi vargonininkai ir chorų

laševičiūtė yra “Vaidilutės“ 
vatų mokytis aukštose moky- Į bendradarbė. Pažadėjot ir mū 
klose ir t.t. Abu svečiai kvie- sų dienraščiui rašinėti.

tinius darbininkus. Kviečia atstovai. Sus-mas įvyks Die- 
lietuviškas organizacijas ir 
visus kitus tų dienų į Si.nsct 
parkų.

Šį pasiūlymų “Draugo” ko 
misija mielai pi/ėmė, nes po 
vasarinių pramogų bns malo
nu visiems sueiti, pasidalinti 
vasaros įspūdžiais ir smagiai 
laikų praleisti. Programų su
darys ristininkai, dainininkai, 
muzikantai, šokėjai ir šokė
jos. Šokiams grieš Palangos 

. muzikantai, vad. A. Budrio,
2339 S. Hoyne avė. Rip.

vo Apvaizdos parap. svetai
nėje. Prašomi būti laiku.

J. Stanaitis, rašt

CLASSIFIED
IftRF.NDUOJAMAS KA.MBAKVS

Rendon 5 kambarių pirmas fl- tas. 
Namas randasi po adresu 2250 
24th Street.

RENDOV IV AMAS

Rendon 5 kambarių bungaT 
Purnnce apšildomai*. Namas rand 
po adresu 10627 So. Homan Avė' 
Kreipkitės J savininkų, Mike Krau- 
jalls, 1343 W. Cermak Rd.____

MATYKITE SEPTYNIUS ELEKTRIKINIUS 
REFRIGERATORIUS, KURIUOS PASISKI
RK TRYS Iš KETURIŲ PIRKĖJŲ

Surinkti vienoj parankioj parodoj vldurmiestj 
ir jūsų apielinkėje

Commomvealth ftBsoii Electric Shops

• Jūs sutaupysite laiką . . . jūs sutaupy-
> »

siit pinigus . . . jūs būsite geriau patenkinti 

kad pamatysite šiuos septynius vadovau

jančius elektrikinius refrigeratorius vienoj 

didelėj parodoj. Didelis pasirinkimas mie- 

rų ir modelių, platus kainų skirtumas. 

Jūs rasite elektrikinį refrigeratorių tinka

mą jūsų reikalams.

commonuiEnmi smson
ELECTRIC SHOPS

DOWNTOWN—W. ADAMS ST. —,32 S. DEARBORN ST. 
T.l.phon. RANdolph 1200, LmsI M

4542 Broodwoy 4231 W. Modlten Jt. 152 W. 43rd St
4133 Irvinų Park Mvd. 4134 S. AtkMad Ava 2*90 L *2ad $♦.
2733 Mltwaukaa Ava. „044 S. Michigan Ava.

Vulurmiesčio Elektrikinės Krautuvės uisidaro 1 vai., sky
riai 6 vai.; gubotomis per rugpiūčio mėnesį.

Bandyta perleist įstatymas, 
kad būtų panaikinta pusė ta- imegvagių rankose. Užvakar žmogva^ių pagrobtas žai-
ksų baudos (penalty). Bet Prie “v0 “ Donald Horst’ 2?r
iRtRtvmRs dėl vipnns nr Iri- P08®8 ™et^ amž., 6189 McClellan avė. (šiaurinėj miesto da-

xL r »• ly)- Motina, sėdėjusi netoli vaiko ir puolusi jį gelbėti, smar-tos pmezasties, neperejo. 77. . . y, TX . . ,\ x-i-i_ • xk «oo baus grobiko smūgio parmušta. Išgirdę-motinos klyksmų 
, nt n si i usių a sų , a^g0 kainynai, bet žmogvagiai su vaiku jau buvo auto- 
29 ir 30 metų baudos. 7raimobiliuje. Vėliau telefonu pareikalauta $5,000 vaiko išpir- 

labai didelės, pavyzdžiui, ’28jkįmui. Policijai pavyko susekti automobilių. Kiknaperiai 
metų šiandien yra 73 centai, greit suimti, o kūdikis grųžintas tėvams.
’29 metų — 63 centai, ’30 me
tų — 50 centai ir taip toliau.

Chicago Title and Trust 
kompanija dar ir šiandien lai 
ko per virš 20 milijonų dole
rių sudėtų “in esero”. Pirk
damas, ar parduodamas na
mų žmogus tikėjosi, kad bus 
numušta pusė baudos. Chica
go Title and Trust kompani
ja nedavė užtikrinimo ir rei
kalavo, kad bauda būtų pas 
jų sudėta. Šiandien jau yra 
naujas taksų klausimo lakš
tas. Jokios baudos numušimo 
ngra. Vadinas, kurie darė ko
kias monopolinei jas kas link 
numušimo pusės .taksų bau
dos, visi tie dalykai yra ne
legalūs. Kiekvienas taksų mo
kėtojas turi užmokėt nž pa- 
Biliknsius taksus pilnų bandų.
Sis pranešimas yra labai skau 
dus, bet tokie yra įstatymai 
ir nėra jokios pagalbos.

Patarčiau, kad kurie esateI
darę vienų ar kitų monopolia- 
cijų kas link niimušimo pusę 
baudos, bandykite jų atitai
syt, kadangi, kai reikės par
duot namų, ar atnaujinti mor- 
gi čius, tada būsit pagauti į 
slastus ir skaudžiai nubausti.
Kurie darėte legaliu būdu, su 
'advokatų patarimais, ir ga
vote numu&imų baudos 50 
nuoš., toji procedūra yra le
gali ir tiems nereikės mokėt 
baudos (penalty).

Adv. 0. P. Kai

Iš Anksto Kviečiame

Rugpiūčio 16 d. Chicagoje 
prasideda Moterų Sąjungos 
seimas. Chicagos sųjungietės 
daro paskutinius seimui pasi-

Iš Piliečių Klūbo 
Susirinkimo

SVARSTYTA SVARBŪS 
KLAUSIMAI

MARQUETTE PARK. — 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
klūbo mėnesėlis susirinkimas 
įvyko liepos 25 d. parapijos 
svetainėj.

PARDAVIMUI TAVF.K.VAS

Parsiduoda pigiai tavernas, pilnai ,- 
rengtas, gerai išdirbtas biznis, lietu
vių kolonijoj. Atsigaukit 2656 West 
69th 8treet.

PARDAVIMUI FARMA

tomobiliais ant kryžkelio prie 
75 gatvės ir Southwest High- 
way, valdyba įgaliota pasių
sti reikalavimus į tinkamas j
vietas, kad gelekkelis, arba 
kelias būtų iškelti, taipgi, kad 
būtų sustabdyti bereikalingi, 
drumsčianti gyventojų ramy
bę traukinių švilpimai.

F. A nis, klūbo koresp.

TIRED, W0Rh OUT,

NO AMBITION
H O W many 

wotnen are 
just dragging them- 
selves around, all 
tired out witb peri- 
odic weakness and

Pardavimui farma Culver. Indiana 
arti Rt. 17. 120 akerų žemes, du
namai, kluonas, didelis sodas Ir mifi- 
kas, parduosiu pigiai už cash arba 
mainysiu ant (taisytos propertles 
Chicagoje. Atsišaukite asmeniškai 
arba laišku: Jean Zacker, 1534 W. 
62nd Street. Chicago, UI., tel. Proa- 
pect 3831.

PARDAVIMUI FARMA

Apgailestavo, Kad 
Negalėjo Būt 

Piknike

Simonas Pileckus, lietuviu 
ms žinomas buvęs policmo- 
nas, atsilankęs į “Draugų” 
pasisakė dėl svarbių prieža
sčių negalėjęs būti “Draugo” 
piknike. Bet rudeniniam pik
nike, Darbo Dienoje Vytauto 
parke, sakė būsiųs ir dar pri-

Nors dabar atostogų sezo
nas, bet klubui ir jo valdy
bai atostogų nėra. Sus me įsir 
rašė vienas .Į&ujas narys.

Švaros klausimu ųutarta 
reikalauti 13 Tvardo valdybos, 
kad vasarų išmatos būtų daž
niau surenkamos, taipgi, kad 
būtų piaunama peraugusi žo
lė, prie neapgyventų šaligat
vių.

t

Išklausytas raportas atsto
vų A. J. Malinsko ir J. Si- 
raanso iš “Cook County Ci- 
vic Council”. Svarbiausia ra
porto dalis buvo aukštų taksų 
klausimu. Patartina mokėti 
pirmų taksų daiį, kad iŠven- . 
gus bausmės.- Su antra dalimi ; 
duoti protestus. !

■ . I
“Cook County Civic Coun- 

cil” yra rengiamas masinis 
susirinkimas Civic Opera 
Honse. Laikas bus paskelb
tas vėliau. Stengiamasi su
traukti kuodaugiausia taksų 
mokėtojų į susirinkimų, kur 
bus svarstomi kovos būdai su 
aukštais taksais už nejudo- 
masias nuosavybes.

Kvietimas V. Dirgelio nuo 
pietvakarinės miesto dalies 
transportacijos komisijos da
lyvauti atidaryme naujo til
to virš gelžkelio prie Kedzie 
ir 75 gatv., rugsėjo mėnesį, 
priimtas. Valdyba įgaliota 
dirbti su minėta, komisija pri- 
rengime atidarymo iškilmių.

— Progos stoka yra amži- 
dep silpnapročių ir ištižėlių 
pasiteisinimas.

IOKH. YOUR 
HAIR IS A 

FR1GHT/HERE. 
USEMY FOM-OU

Wivm. mottMrg, riirerv thsy rg offg« 

foregd lo point fho woy lo hair 
health lo their men folkl For women 
know thot a heaithy head produCM 
handtome kairi And lhaf’» why 
women e*orywhere ore poinling lo 
Foro-ol, the remorkoble loominų oil 
shompoo which fir# nourithe* the 
Kaip, Ihen lokes the dūli, parched 
hair ond bring* H back lo glovring 
health. Fom-ol to to economicolj o 
Btlle ooet a long way. Atk your 
druggitt for the regular 90c tlzeu 
Or. wr4fo ter o generout trlol bok
ite, encloting 10c to cover pocking

fom-ol

sidėsiųa dovahonnds, (p&tfvež- 
toinis iš Lietuvos. Rap. Į Išvengimui nelaimių su au-

Manant statyti san naują namą 
ar prrtaisvti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

pain? They should 
know that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
l«s relieve peri- 
odic paini ana dia- 

Comfort. Small size only 25 cents.
Mrs. Dorsie Williams of Danville, 

Illinoia, says. “I had. no ambition • 
and was terribty nervoes. Yoor Tab- 
lets belped tny periodą and built me 
up.” Try them next month.

TABIETS

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
Atlieka visokias medžio darbus,1 
didelius ir mažus, nž prieinamą! 
kainą. Apkala namus šingeliais.j 
Dedame stogus.

Turi 35 metru patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAOO

Parduosiu farmą arba mainysiu ant 
propertles Chicagoje. 10 akerų že
mės, visi patogumai. Sale Sunset 
Parkės. Kreipkitės J Julius Plach, 
410 Maln 8treet, Lemont, III., arba 
tiesiog I farmų.

E.YTRA DOVANA

Namas budavotas 1922 m. Kainavo 
175,000, šiandien parsiduoda už 
$30,000. 5 krautuvės, viršui daktarų
lr advokatų ofisai.

Rendos $330.00 J mėnesj. Namas 
randasi Bridgeporto lietuvių širdyj. 
Turi būti parduotas i 15 dienų. Kas 
pirmas tani laimė. Kas praleis, tas 
gailėsis. Randasi 3265-67 So. Hals
ted Si. Reikale matykit: M. Plata- 
kis, 3225 So. Union Avė., antros lu
bos. '

REIKAIANGA MERGINA

Nuolatiniam darbui advokato offise, 
turl mokėti angliškai ir lietuviškai 
kalbėti, Irgi turi moloėti ant rašo-- 
mos mašinos dirbti (typewriter). 
Atsišaukite pas C. Kai., 6322 So. 
VVevtem Avė.

- ----------------------------- --C*.
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ToiUtbtA,.

XrECONOMY ind 
SATISFACTION ūse

Doublc TėstedfDoubleAdionf 

BAKING 
POWDER

Suae A»oe Todiyx45%9rsAfa 
25 ounces for 254 

Full Pack ••• No Slack Fillind
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT

PLATINKITE

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Salas
PIRMA IR VIENINTELI? LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
GAUBIA, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKTS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic8402 - Pocahontas Mine Run


