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Vietomis laužia japonų linijas
ŠANCHAJUS, rugp. 19. —. Kinų kariuomenė savo ekai- 

Šiauriniain Šanghajaus šone čiunii toli viršija japonų akai- 
kinų kariuomenė, kuri iš pra-j čių. Kai kas spėja, kad jei ja- 
džių buvo priešo atblokšta, pa j ponai nesulauks greitos sau 

pagalbos — daugiau karinome 
nės, jiems bus Čia blogai.

Kaip kinai atkakliai japo
nus puola, taip japonai atkak
liai ginasi. Kai kurios miesto 
dalys skersai ir išilgai raižo
mos kinų artilerijos ir japonų 
laivų patrankų šoviniais. Nak- 

į tj padangės žėri nuo šrapne- 
j lių sproginėjimo. Tenka ir 
Į tarptautiniam kvartalui.
t

Žiniomis iš Tientsino, tenai 
kaskart vis daugiau japonų ka 
riuomenės siunčiama. Atveža
ma daug ginklų ir sunkioji ar
tilerija.

JAPONŲ VADAI STUDIJUOJA KARIŠKĄ ŽEM£Uft>Į

sitvarkiusi puolė ir įlaužė ja
ponų frontų. Japonų kolium- 
na gerokų galų atgal nustum
ta.

Kituose miesto šonuose ki
nai ir gi pažangiuoja, kai kur 
japonai atbloškiami į paupį.

ŠANCHAJUI, rugp. 19. — 
Kinijos centro vyriausybės 
rinktinoji kariuomenė atkak
liai gina šį miestų nuo įsiver
žėlių japonų. Kinų kariškiai 
pareiškia-, kad, priešas turi būt 
išmuštas iŠ miesto ir apylin
kių ir įvarytas atgal upėn, o 
iš ten jūron.

te

Gen? Įeit. Sei.i Kazuki (dešinėje), japonų kariuomenės vadas šiaurinėj Kinijoj, su savo
operacijų (Acme Photo).

J. E. VYSKUPAS M. REINYS 
APLEIDO CHICAGĄ

Išvažiavo automobiliu į 
Sceantoną

Šį rytų apleido Chicagų J.E. 24, 25 ir 26 dd. Lawrence, 
Vyskupas Mečislovas. Reinys. Mass.
Išvažiavo automobiliu. Drau- Užvakar -Vyak. Reinys aP- 
ge su Jo Ekscelencija išvažia- lankė šv. Kryžiaus bažnyčių, 
vo jAtt”. A- Linkus, (jo auto- kurios klebonu yra kun. A. 
mobiliu) kun. M. Vrbonuvi-^ Skripkius, o vakar vakare buvo 
čius, M .[.C., ir L. Šimutis (Indiana Harbor ir Gary. \ i- 
Šustoję trumpai Clevelande ir (so^b bažnyčiose buvo daug 
pabuvę dienų Scranton, Pa., žmonių.
jie visi keliaus į Federacijos Į Garbingajam Ganytojui lifl- 
kongresų, kuris bus rugpiūčio kime ilgiausių metui

STALINO VALDOMA RU-i IR TOUAU KOVOJAMA 
PRIEŠ ŠEN. BLACU 1SIJA RELIGINGAI AT

GIMSTA

TIRPSTA SANTANDERO 
RADIKALŲ POZICIJOS

Nacionalistų karo vadovybė 
ragina juos pasiduoti

HENDAYE,Prancūzija, į telį už 12 mylių šiaurių link 
*^r*‘,’rugp.*f9.d— Vėlesnėmis žinio- nuo Reinosa, knrsTprres pdrų

Gubernatorius Kernais planuoja šaukti 
Hitum koaveicija

SPRINGFIELD, I1L, rugp.Įtina, o ypač, anot gubemato-

mis iš šiaurinės Ispanijos, 
Santandero radikalų j^inimosi 
pozicijos tirpsta kai sniegas.

dienų paimtas? Arenas yra už 
28 mylių nuo Santandero. 
Ten nacionalistai rado geram

19. — Valstybės parodos sri
tyje gubernatorius Homeris 
kalbėdamas susirinkusiai mi
niai pareiškė, kad jis planuo
ja legįslatūrų sušaukti specia- 
lėn seeijon ir pateikti jai kon
stitucinės konvencijoj nušauki
me sumanymų.

lAnot jo, valstybės konstitu
cija yra sena ir žymiai taisy-

riaus, mokesčių klausimu. Sa
ko, kad mokestys turi būti iš
lygintos taip, kad nuo jų nie
kas negalėtų išsisukti, kad mo 
ketų visi, kad vieniems mo
kesčių našta nebūtų per sunki, 
o*’ kitiemą^4>er lengva. K

Gubernatorius ir kiti demo
kratai paskelbė daug gražių žinomi tik mažose apylinkėse, 
žadėjimų žmonėms.

DERINS LIETUVOS KAl- 
MIEčiy VALGIUS

KAUNAS. — Lietuvos kai
me vartojami valgiai yra pras 
ti ir nesudėtingi. Daug kur 
kaime nemoka valgius paįvai-' 
rinti ir skanesnius pagaminti. 
Tačiau kai kuriose mūsų kraš 
to vietose šeimininkės papras
tu būdu pagamina skanių, 
streikų ir pritaikintų kailiui 
valgių. Tie gaminimo būdai

ROMA, rugp. 19. — Milano 
laikraščio Corriera della Serą 
korespondentas iš Rygos ra
šo, kad komunistų valdoma ir 
bedievinama Rusija nepasi
duoda raudonųjų užmačiom j 
ir polaipsniui religingai at
gimsta. Korespondentas sako
si jjs apie tai surinkęs žinių 
nuo grįžusių iš Rusijos pavie
nių žmonių, kuriems teko at
lankyti įvairias Rusijos dalis.

WASHINGTON, rugp.
— Senatas dauguma 
tvirtino senatorių Hugo 
Black teisėju į vyriausiąjį tei
smų į vietų pasitraukusio iŠ 
tarnybos teisėjo AVilliši Vau 
Devanter.'

Tačiau šis reikalas neužda
rytas. Žymusis advokatas Al
bertas Levitt kreapas į vyriau
siąjį teismų, kad jia nebepri- 
imtų į savo tarpų, naujo teisė
jo Blacko, nes šiame teisme ne

Nacionalistų pajėgos vieto-' stovyje stiklo fabrikų, -kuria-
mis atsidurusios tik už 20 my
lių nuo Santandero.

Nacionalistų karo vadovybe 
praneša, kad penkių parų puo 
limu daugiau kaip,10,000 radi
kalų milicininkų paimta ne
laisvėn. Be to, tūkstančiai nu 
kauta ir sužeista.

NACIAI PRAPLEČIA KOVį 
PRIEŠ ŽYDUS

me atnaujins darbų. Ten 
jiems pasidavė 1,700 milicinin 
kų.

Rytų link nuo Reinosa naci
onalistai numušė du radikalų BERLYNAS, rugp. 19. — 
lėktuvus. Nacionalistų lakūnai Visoj Vokietijoj kova prieš

IŠBANDYMAS GREITAS 
KELEIVINIS LĖKTUVAS

Viena rusė moteris, kokį lai-
sama vakuojamos (tuše i os)‘
vietos. Šis advokatas randa

ka gyvenusi Rygoje, nuspren-' kad teisėjas Willis Van Devan

HENDAYE, Prancūzija, 
rugp. 19. — Ispanų naciona
listų karo vadovybė iš Bilbao 
per radijų praneša, kad San
tandero fronte gen. Franco ka 
riuomenė paėmė Arenas mies-

Santadere ir apylinkėse išmė
tė lapelius, kad radikalai pa
siduotų, kadangi ginimųsis y- 
ra beprasmingas.

Rednosa apylinkės kovose 
žuvo kap. Justo Sanjurjo, lėk 
tuvo nelaimėje Portugalijoje 
žuvusio generolo Jose Sanju- 
rjoi sūnus.

Kad sveikus, paprastus ir ne
sudėtingus valgius mokėtų pa
gaminti visos šeimininkės, Že
mės Ūkio Rūmai surinks viso
se apskrityse kaime vartoja-

LOS ANGELES, Cal., rugp. val8h? receptus, juos paį- 
19. — Lockheed kompanija iš- vairino bei pagerins ir per li- 
bando naujų dviejų motorų teratūrų ir namų ruošos kur-1 

sus vėl

dė grįsti į Rusiją. Ji tarp kit
ko pareiškė;

“Matote, aš esu maldinga. 
Jūs, kurie gyvenate kitur, kur 
bažnyčios yra bažnyčios, bet 
ne garadžiai, arba sandėliai, 
galite klausyti mišių kas sek
madienį, ir tai arti savo na-

ter nėra atsistatydinęs, bet tik 
šiaip sau išėjęs iš tarnybos it 
jis toliau pasilieka teisėju. Jei 
taip, naujam teisėjui nėra ten 
vietos. . t

Šį klausimų svarstys sp-ulių, 
mėn. pradžioje susirinkęs vv- 
riausiasis teismas.

JAPONŲ ŽYGIAI ŠIAURI
NĖJ KINIJOJ

TIENTSIN, rugp. 19. — 
Japonų pastangomis kinų va
dai čia ir Peipinge jau veda 
atvirų japoniškų kampanijų 
šiaurinę Kinijų atskelti nuo

LONDONE NORIMA SU- 
LIEDINTI STATULAS

LONDONAS, rugp. 19. — 
Anglijos ginklavimuisi labai 
reikalingas metalas.

Y ra sumanymas nugriauti 
eilę bronzinių statulų, kurių 
pilna Londone ir neturinčių 
istorinės reikšmės, ir

Kinijos kamieno ir padaryti 
atskirų taikų su japonais, šių 
pastarųjų paduotomis sulygo- liedinti karo reikalams 
mis. '

NUTRAUKE DIPLOMĄ 
TINIUS SANTYKIUS

•LISABONA, rugp. 19. — 
Portugalijos vyriausybė nu
traukė diplomatinius santy
kius su Čekoslovakija. Prie
žastis nežinoma.

ORAS
CHICAGO .SRTTTS, — De

besuota ir kiek vėsiau.
Saulė teka 6 .■03, leidžia

si 7:44.

greitą keleivini lėktuvą, kurs «» vėl grąžins į kaimą. Sį
T darbą atliks namų ūkio ine- .“»• Bet ‘unte 21n°t1’ kofof 

truktorėe. Tuo tikslu instruk-!gyTenlma3 >'ra reliW"«am

žydus praplečiama.
Nacių autoritetai paskelbė, 

kad tie vokiečiai arijai, kurių 
pavardės skamba žydiškai, ga 
li keisti savo pavardes krei
piantis į vidaus reikalų minis
terijų.

Kai kuriuose Berlyno par
kuose žydams sėdėti suolai iš
skiriami iš kitų tarpo. Žydai 
negali maišytis su vokiečiais.

Žydų išlaikomoms knygų 
parduotuvėms įsakyta languo
se iškabinti pastabų; ‘‘Knygų SKAUDŽIAI APDEGE LIE-

gali skristi apie 250 mylių per 
valandų.

DIDELES KONGRESO 
SKIRTOS IŠLAIDOS

' WASHINGTON. rugp. 19. 
— Šiandien senatui pranešta, 
kad kongresas, palyginus su 
1936 metais, šįmet skyrė 1,- 
290,089,000 dol. daugiau išlai
du V < .

torės lankys ūkius ir surašys ,žrno^ui ten> kur duonos
visus verdamus bei kepamus 
vairins bei pagerins ir per li- 
valgius. Bus surašomi tik tie 
valgiai, kurių gamybos būdus 
yra sugalvojusios pačios šei
mininkės.

ma įsigyti tik su duonžen- 
kliais, kur religija persekioja
ma, kur už pamaldų lankymų 
galima pakliūti ne tik kalėji- 
man, bet dar sulaukti ir mir
ties. Tenai žmogui reikalingas

T. SĄJUNGOS GENERALIS išvykti. 
SEKRETORIUS KAUNE

parduotuvininkai žydai knygas 
parduoda tik žydams”. ’

Kai kuriuose Rytų Prūsijos 
miesteliuose žydai priversti 

jas su-'kasdien prisistatyti policijai 
j ir be policijos žinios ir speci
alaus leidimo negali kur nors

WASHTNGTON. 
tos” pranešimu, Kaunan pra
eitos savaitės gale buvo atvy
kęs Tautų Sųjungos generalis 
sekretorius Avenol’is.

NACIAI NEPRIVALO MO 
KETI SKOLŲ ŽYDAMS

Vokietijos rezortuose iška
binti skelbimai, kad žydai ne- 

— “EI- pageidaujami.
Švietimo ministerija skel

bia, kad vokiečių mokyklose 
nebelikę nė vieno žydo moky
tojo. i

Kai kur dar užsilikę žydų 
gydytojų, bėt ir tie spaudžia-

BERLYNAS, rugp. 19. — 
Nacių tęsiamas nusprendė, kad 
“arijai”'neturi reikalo mokė
ti skolų žydams pirkliams.

TUVE MOTERIS

Mrs. Frances Stanulis, 37 
m. amž., 7p34 So. Sacramen
to avė., skaudžiai apdegė ran
kas ir burnų nuo toerosininės 
lempos užsidegus jos drabu
žiams.

EŽERE PRIGERS DVI 
MERGAITES

Netoli Indiana Harbor Mi- 
cbigan ežere maudantis prigė
rė dvi mergaitės, abi 12 m. 
amž.: Martha Pranis ir Olga 
Kolbas, abi iš Indiana Harbor.

PAGALIAU SURASTI 
TRYS DINGĘ BROLIUKAI

Prieš dvyliką, dienų dingę 
iš namų, 2536 Linden place, 
trys broliukai William, K,o- 
bert ir Jack Crofoot, 14, 11 ir 
10 meitų amž., vakar rasti 
miške žalia Rand plento, Dea

Be to, namą ūkio instrukto- "ePaPrastax pasiaukąjtmas ■*-,PlaineB^ ir pavesti policijai, 
rėš, aplankiusios visus narna-1*“ daugiau nuopelningas, ne-
lytus ūkius, surašys ir kiak-^u ki‘aip elgiantis. Yra teisy- 

ūkininko maitinimosi lM- kad knrvieno
apžvalgą. Kaimo maisto gami I8'08 bažn5,i!io8> 3®a visa- 
nimo receptams paruosti tą ap|d°« kupinos”-
žvalgų pasiųs Žemės Ūkio J Sužinota, kad Rusijoje slap- 
Rūmamst. Valgių surašymas tų stačiatikių cerkvių skai- 
ir jų gamybos būdų tyrimas čius didėja, nepaisant čekos 
yra ne naujas dalykas. Kituo- agentų ir bedievių pašėlusio
se kraštuose valgių surašymas 
jau senai padarytas.

SAKO, NĖRA KARO 
KINIJOJE

veikimo. Ten susidariusi slap
ta šventikų\organizacija “bie- 
guna$j|” vadinama. Jos nariai 
dažniausia pėsti, kai klajūnai, 
kilnojasi iš vienų Rusijos da-

Patirta, jiems nerūpėjo 
mai, nė motina. Jie p&rdn? 
nėjo įvairius vaisius ir pelnų 
naudojo maistui.

Dievas nutrauktų religinius 
persekiojimus.

Be to, ir Rusijos jaunimas 
jau pradeda įsisųmoninti ir 
randa, kad be religijos Rusi
jai nėra išganymo. Aukštes
niąsias sovietų mokyklas lan
kantieji mokiniai slaptais ke
liais griebiasi religingų r n štų. 
Daugumas mokinių priešingi 
Stalino diktatūrai ir aoaiabz-

Žiniomis iš Šanghajaus, ten 
pasiųsta daugiau japonų ka
ri uomenžs. Numatomas nau
jas japonų puolimas.

Vakar popiet per smarkų 
lietų keleivinis lėktuvas bu 17 
asmenų perskrido per Chicago 
airportą ir nusileido į ganyk
lų. Vykusieji tik sukrėsti.

lių į kitas, , gaivindami krikš- 
Japonijog parlamento 7 na-'čionybę, ypač sodiečių tarpe, 

riai peT J. Valstybes vyksta į Sodiečiai rusai šiuos šventikus'mui. Kai kurie jų pareiškia, 
kad sovietų režimas yra nie 
kam tinkamas. Sako, jis nieko 
daugiau neveikia, tik stato Jnil 
liniškus fabrikus, kuriųpne niė 
ko nedirbama, ir daro rezoliu 
cijas, kurios nevykdomos. Fa
brikų statymas ir kanalų ka
simas atliekamas stačiai ver
guvės keliu ir šimtus tūkstaa> 
čių žmonių gyvasčių prarįjų.

Prancūzijų, kur dAlyvaus tar- Igerbist, vieur su pagarba pa
ptautiniam parlamentiniam 
kongrese. Vakar jie kokį laikų 
sustojo Chicagoj.

Anot jų, karo Kinijoje ne
sama. Girdi, tai paprastas ten 
“įvykis” (incidentas), dau
giau nieko.

Už “įvykį”, kaip papras
tai, kaltina Kinijų.

si tinka ir saugoja nuo agentų. 
Sugautiems “Mėginiams” yra 
neišvengiama mirtis. Šios or
ganizacijos nariai turi slap
tus susirinkimus ir slaptas pa 
maldas. Tose vietose, kur 
stinga šventikų, senesnieji sta 
čiatikiai vadovauja pamal
doms. Visi meldžiasi, kad
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Geltonasis Pavojus

Prieš Didįjį Karšį buvusia Vokietijos 
kaizeris mėgdavo pasauliui priminti apio 
geltonąjį pavojų, tai yra apie pavojų balta
jai rasei iš sujungtu japonų ir kiniečių jėgų. 
Tada kaizeris apie geltonųjį pavojų taip 
t^ažnai minėjo gal dėl tp, kad nukreipti pa
saulio akis nuo to, kų? jis pats pasauliui ren
gė. buvusiojo kaizerio pranašystės apie gel- 
tonųj pavojų neišsipldė.

Dabar japonams pradėjus karinius vei
ksimus prieš Kinijų vėl atnaujinamas gelto
nojo pavojaus klausimas* Girdi, jei Japonijai 
pavyks pagrobti-Kinijų, tai susidarys tada 
tokia milžiniška jėga, kuri moderniškai tva
rkoma sudarys ištikro didelį pavojų Euro
pos ir Amerikos valstybėms. Kol kas visas 
dalykas sukasi apie tų mažų žodelį “jei”, 
jeį pavyks. O gal nepavyks.

Iki šiol Japonijos politikų Azijoj lin
kui Kinijos buvo ta, kad jų grobti dalimis. 
Gal ir šiuo sykiu Japonija senoviškai pa
sielgs — užgrobs tam tikrų Kinijos dųlį ir 
sustos iki aptvarkys užimtųjų žemę ir iki 
atsigriebs finansiškai. Nėra jokįa paslaptis, 
kad Japonijos finansai silpnai stovi ir kad

Geriąusias Ginklas Kovai Prieš <
Komunizmę

z

Kun. Paul Btroh, C. SS. B., prof. H/dy 
Bedeemer kolegijos, Washington, D. C., nu
rodė, kuriuo ginklu sekmįngįaųjųa kutų ga
lima vesti kovų prieš komunizmų. Jisai sa
kė, kad tai yra “nuolatinė kova, prieš ko
munizmo priežastis — neturtu ir bedievybę”.

Neturtas ir beteisiškubms įveda žmones 
į desperacijų ir jie tada pagatavi* klausyti 
bet ko, kas tik žada pųgerijįiuių? Neturto 
prislėgtas žmogelis pagatąvąs elgtis taip, 
kaip ligos suspaustas vargšelis, kurs paga- 
tavas bet kokį_bnid# garti, jei tik kas jaai | jįjį Įįįjj"į? lįį
pasako, kad taa bus | sve,kat,. U triūsas

Tie, kurie turi informacijų apie talkas 
ir kaip keliauja j mūsų komunistų parengi
mus, tai gal paabejos, kad neturtas yra vie
na svarbiausių komunizmo priež#sčjų. Juk, 
sakysime, į komp»istų piklius ssuynžiuojn 
piknjkieriai puikiais aulemototiaK; fina, vy
nas 'ir degtinė ten gausiai liejasi- G juk 
proletarai puikiais automobiliais važinėti ne' 
gali.

— Arklienų jau nuo seniau 
valgo mongolui. Gana širdin 
gai žiūrinėja. į jų germanai 
Betgi paprasta pelkės varliu- 
kė, o prieskoniu da tik būti 
pradeda. Jau valgo ir jų. ir 
taip greitai ji valgio eįlėų 
ukverbi#az kad, tei viennr, 
kitur pradėta jas auginti. Bet,

Čia mat neretai daio4 taip, kaip »n 
sunkios ligos suspaustu ligoniu, kurs kar
tais elgiasi prieš geriaudo daktaro patari
mų. Kai kurie žmonės panašiai elgiasi įr 
kituose dalykuose — nesiduoda įtikinti nm 
mokyčiausiam žmogui. Tolinu daugelis ii 
komunizmo sau biznį daro? Tokia tai bur
žujiškai ir važiuoja į proletarų piknikų.

Tokiu būdu galų gale išeina, kad yis-gi 
neturtas ir bedievybė yra komunizmo šaknys 
įr todėl jas reikia, raut lauk.

taip sunkus, kad kai matai 
nuleidžiama rankas. Mat, km 
tik bus varlė, ten bus ir an 
jps, O augi s, įįnomn, bega
liniai vadų mėgsta. Ir nž tat 
veik daugiau jų tenka augiui, 
uegu aufcjutojui. yienintėlė 

, išeitis, tai kiaulė. Kiaulės an 
gis nei ant akių nepakenči u

gy būtų galima obuolius f»k 
po žemę rankioti, kas tas obe 
lis sodinėtų, augintų ir rūpin
tųsi?

Kaip sykis mūsų muzikai 
to suprasti nesileidžia. Pagal 
jų jšvadų^ bažnyčioje turi bū| 
muzika “bažnytinė”. O tai 
reiškia, kad mišių eigoje, ą- 
part lotynų kalbos, nieko dau 
giau. Kai kur nors po mišių 
Angelas Dievo šiaip taip žai
bu nubėga. O kai kur nei tiek 
nereikia. Išvada pati susuki 
ro, kad Stacijas, Graudžiui- 
Verkaųms, 'Litanijas irgi tik 
neišmanėliai gieda. It ko no 
signndę, tyli vhį. Vadinasi, 
bažnyčioje tikro lietuviško 
giedojimo jau nėrą. O kai no

Kur bu* Mauke, ten nematysi Mie giesmės, nebus ir dainom
angių- Baigi vėį. švaresnė va
rlė nepakenčia fciaulės. Ęo 
dos, tai ilk niekniekis. O M- 
gį api# jį dabar gana 
galyosnkis tina.

Truputį Perdaug

“XX Amžius” Nr. 170 perspausdino iš 
tf Draugo’’ 159 nr. yedamųjį straipsnį apie 

-Lietuvos sportininkus ir. jų palydovus.' Pa
sigedome tos straipsnio vietos, kur buvo iš
reikštas pageidavimas, kad atvykusieji Sei
mo atstovai mus painformuotų, kodėl Lie 

užsitęsęs karas galėtų jų parklupdyti. Ypa-1 tava negalėtų demokratiškiau tvarkytis, ko-
tingai reikia atsiminti tų, kad šiam japonų 
žygiui nei viena iš didžiųjų valstybių nepri
taria. Tai ne rusų - japonų karo metu, ka
da Amerika ir kitos šalys simpatizavo , Jgr 
ponijai. Šiuo sykiu darosi atbulai — pasau
lio simpatija yra Kinijos pusėje.

Taigi geltonasis pavojus kaip tolimas 
buyo, taip tolimas ir tebėra.

Popiežius Pagyrė Amerikos 
Parapijines Mokyklas

Pas Šventąjį Tėvų lankėsi turistų būrys, 
kurių didžiumų sudarė Amerikos ir Kana
dos katalikiškųjų mokyklų mokiniai ir ko
legijų studentai. Iš viso buvo 1,800 asmenų: 
dų tarpe buvo 200 vaikų itališkos kilmės.

Šventasis Tėvas ta proga pagyrė Ame
rikos katalikiškasias mokyklas ir pritarė A- 
merikos vyskupų norui, kad kiekviena pa
rapija būtinai privalo turėti ir savo para
pijinę mokyklų.

Vakacijos jau baigiasi. Už keletos sa
vaičių vaikai grįš į mokyklas. Tai tėvams 
ir įsidėmėtina Šv. Tėvo nuomonė apie para
pijines mokyklas Amerikoj. Jos privalo ras- 
ttj« kiekvienoj parapijoj ir kiekvienas kata
likų vaikas ar mergaitė privalo lankyti tas 
mokyklas.

. Pasidrąsino Išnaudotojai

Kai paaiškėjo, kad Amerikos kongresas 
šioje sesijoje neperleis algų ir darbo valaa- 

biliaus, tai tas padrąsino daugelį darb
davių prie išnaudojimo. Jau tenka girdėti, 
kad kai kuriose dirbtuvėse ilginamos darbo 
valandos — įvedama 10 valandų darbo die
na ir 45 valandų darbo savaitė.

Kapitalistų spauda labai daug lenno 
daro dėl vyriausybės perdidelio kišimosi į 
pramonių reikalus. Bet matome, kas darosi 
it nesikišimo. Kaip tik vyriausybės vadžios 
pasidaro liuosesnės, tai kapitalistai ir suka 
į išnaudojimo kelias.

Vėl kapitalistų spauda reiškia nepasi
tenkinimo perdideliais iškasėtais “reljefui” 
ir WPA. Bet ar kapitąltatąi neprisideda 
prie padėties bloginimo? Jo i darbo valan
das trumpintų, daugiau bedarbių sųiųitų į 
darbus. Tada mažiau bedarbių beliktų val
džiai aprūpinti.

Kapitalistai, kaip matome, patys kalti 
. būdami, kaltina kitus.

— Apskritai, moterys il
giau gy'f.na už vyrus. Ne dėl 
to, suprantama, kad būtų tvir 
tesnės, o Gk vien dėl to, kad 
jų gyvenu, m aplinkybės ma
žiau pavojingos.

dėl ten spauda ir draugijos neturėtų turėti 
daugiau laisvės, kodėl Bažnyčios ir Valsty
bės santykiai vis dar nėra sunormuojami!
\ Šių mūsų straipsnio vietų Lietuvos spau

dos cenzorius išbraukė. Ir kodėl? Juk ten 
nieko nepasakyta nei prieš valstybę nei prieš 
valdžių, bet išreikšta tik pageidavimai. ‘Ne
jaugi Lietuvos laikraščiai ir pageidavimų 
•lėti nebegali? Tai tikrai perdaug. Toks cen
zūros nusistatymas mus tikrai stebina.

Eucharistinis Kongresas ir Sodjatiai 
Klausimai

Kitais metais spalių 17—21 dd. New 
Orleans nneste įvyks aštuntas nacionalis A- 
merikos Eueharistinis kongresas. New Or- 
leanso arkivyskupas J. F. Burninei, dvasiš
ki jai kooperuojant, jau rengiasi prie tų iš
kilmių.

• Arkivyskupo parėdymu per Eucharis
tinį Kongresų bus aiškinami opiausieji šių 
laikų ekonopiiniaį ir socialiai klausimai.

Pilnutįnis krikščioniškas gyveninius ne
gali apsiriboti vien bažnytinėmis apeigomis. 
Beikia atsiminti ir stoti už tai, kad socialis 
teisingumas būtų vykinamas.

— Balandis ne tik dabar, 
ir kitados buvo aukštai sta
tomas. Priešistoriniai žmonės 
jį jaikė nž šventų. Krikščio
nys irgi juo didžiuojas. Šven
čiausių Dvasių, daleiskim, vai 
zduoja balandžio pavydai e. 
Dėl ko taip yra, nepersun 
kiaušiai išaiškint. Balandis, 
apart to, kad gražus ir mei
lus, da ir balse kai kurių 
žmogaus ypatybių taikos. Ya 
dinasi, balandžio balso gar
sai daug kuo žmogaus gar 
sams panašūs. Jau vien dėl 
to žmogus laiko sau balandį 
už artimų.

— Turkijoj atkasta instru 
mentas apie šešių tūkstančių 
metų senumo. Išeitų, ne vien 
dabar, bet ir. žiloj senovėj 
žmogus muzikų mylėjo ir jų 
įdomavos.

— Lietuviškos Dienos kai 
kada ir visai įdomų ir platų 
užklausymų stato. Paskesniais 
keliais metais pastebėta, kad, 
nepaisant to, jog didžiausi

K4 kas mano, kad gražių 
harmonijų, didelį chorų, ga 
bų vedėjų klausytojai kai mu
sės pledų apspis. Prie to bu
vo eita. Dabųr, kai pasirodė, 
šįj> paleidimas jokio pagrindo 
neturi. I šias visas neva bra 
ngias pastangas, liaudis ne 
ausis ir širdį, o tik nugarų 
atkreipia. Dąinuok, jei links
ma! Vadinasi, ne liaudis, o 
fik muzikai už tat kalti.

Kaip iš šios padėties išbri
sti? Vaigi atgal liaudies gie
smes lietuvių bažnyčion gra
žinti Jei neišmanom geriau, 
elgkimės nors taip, kaip ei 
g’asi kiti mūsų padėtyje. Le
nkui teikia mums geriausių po 
vyzdį, žiūrėk, kaip pas juos. 
Ar mišios ar kokios kitos pa
maldos, visi traukia, net že
mė dunda. Berods, taikos u 
Pps yics vienas, kitas neiš 
mąnėlis, kų už “tikrų bažny
tinę” muzikų galvų duoda; 
apskritai, vįenok, tokie tik 
keli. Anaiptol, ne taip, kaip 
pas rj us.

Jei airiai gaii giedoti “O 
Salutaris”, “Avė Maria” šė
lam išių tarpe, ir jų nieks iš 
bažnyčios notaro, kur kas gė
riau galint < s savo “O Die
ve, Tėve!** j r jai panašias 
giedoti. Jei jas juos Vardo 
Jėzaus draugija ir kitos lo
tynų kalba nei žodžio, o vien 
tik- grynai augių kalba per 
visas mišias gieda, kas už
draus mums Dievų garbinti 
taip, kaip mus mūsų tėvai iš
mokė? Bažnyč’n niekad nebu 
vo neišmanėlė kaip kuriems

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Pro Lietuvos “Vyrų Žy
gių” Baulo malūnų, klikas 
Tilvikas išleido tokių dainų 
apie orų:
Oras paskutinio laiko,
Šnekant atvirai, papaikęs.
Ar ir radio antenos,
Ar čia saulės dėmės vienos,
Ar čia kaltas įr kas kitas 

.Bet gi oras — nematytas
Iš malūno radio Baulo
Daug kur kepina nematytai
Praneša, kad šįmet saulė
Kas dienų nuo pačio ryto
Ir tas kepinimas be galo
Berlyne nuo to karštumo
Daug kam daro didžių žalų.
Nacių smegenys išdžiūvo 
lr esu kuris jau laikas 
Kai normaliai nebereikia, 
Todėl net nuo bolševiko 
Nebeskiria kataliko.
Nuo šio karščio nematyto 
Daug ir amarų iškrito.
Šie nenaudėliai apniko 
Garsų ūkį bolševikų,
Visų partijos daigynų 
Jie baisiausiai išgadino, 
Pramonės stiebelį ėda 
Ir net armijos jau žiedus. 
O kaip žinot, vis jan būna 
Pq kaitros dažnai perkūnai 
Šį kartų griausmas baisiai

(tranko
Ten kur generolas Franko.
Šitas debesys užklydęs
Ties Bflba(> ir Madridu. .
O kai viskas taip įšilę.
Ir gaisrai sausroj greit kyla.

chorai dainuoti sustoja ir kad 
gana prityrę chorvedžiai jie-jUŽsikiriėjimus norėtųsi įrody-

Bugpiūčio 'mėn. 14 d. Šventasis Tėvas 
priėmė du šimtus Amerikos parapijų moki
nių ir juos nuoširdžiai pasveikino, požymė 
damas, kad jie yra laimingi, kad gyvena 
Amerikoj, kur religinės mokyklos puikiai 
laikosi, auga skaičiumi ir progresuoja.

Kaip gerai žinoma, daugumoje Europos 
valstybių mokyklos neturi tokios laisvės, ko
kių jos turi Amerikoje. Tik čia yra blogų 
tas, kad katalikai jungtinėse Valstybėse 
skriaudžiami tuo, jog jie turi išimtinai sa
vo lėšomis išlaikyti katalikiškas mokyklas 
ir, be to, mokėti mokesčius valdžios mo
kyklų išlaikyiūui. Bet katalikai tuo nesi
skundžia. Jiems svarbesnis įr brangesnis y- 
ra dalykas — mokyklų laisvė. Suprasdami 
didelę religinio auklėjimo reikšmę, dvigu
bos mokesčių naštos nesibaido.

• ? 9
Didžiosios Lietuvos lietuviai pamėgo da

ryti ekskursijas į Klaipėdą. Sekmadienį ru
gpiūčio 1 d. tokių ekskursijų buvo 1Q iš 
įvairių Lietuvos dalių. Dalyvių buvo apie 
1,000. Tų pat dienų buvo karių ekskursija, 
kuri kuro laivu Prezidentas Smetona buvo 
išplaukus į jūrų.

ms užvedžioja ir kad pačias 
gražiausias daineles užtrau 
kia, o betgi klausytojai nu
duoda negirdį. Visai be svar
bos dalykams laikų atiduoda, 
o į dainos grožį nei iš toli 
nepaiso.

Pirmiau, bile kas ir bile 
kaip kad tik lietuviškų pos 
mėlį truktelė, kai matai su
bėgo visi ir klausėsi it Dievo 
žodžio. Nekartų nelikdavo 
kam tvarkos prižiūrėti.

Ilgai ir toli atsakymo grio- 
stį nereikia. Kas, ištikrųjų, 
muzikų pažįstą ir jų tikrai 
myli, atsakymo neieško. Jam 
aišku. »

Pats žodis Muzika reiškia 
Dievų kalbų. Žodžiu, žmonės 
visupirma gįėda, o tik paskui 
dainuoja. Kitaip sakąnt, dai 
ną tai tik giesmės atžala. Bę 
giesmės nebus dainos, kaip 
be obelies nebus obuolio. Jei-

ti.

Priežodžiai

Daug įmonių, stovinčių stą 
mbių vietų pryšakyje, kopė 
į jos pamaži, su-tvirtu tikslu.

Kas nori būtinai atsiekti 
sumanytų tikslų, — niekad 
nepailsta jį siekdamas.

Laikas yrą visa, ko iš jo tik 
panorėsi.

Nežinia, kurioje valandoje 
laukią tavęs mirtis.

Praleistas turtas vėl galimu 
įgytį darbštumu, netikusi 
sveikata vaistais ir dieta, ne- 
sunąudotas laikas dingsta am
žinki.

PLAtoF “DRAUGI

Štai Ąmerikoj už jūrių. 
Streiko gaisras užsikūrė 
Įpūtė jį čia užėjęs 
Komunizmo, sako, vėjas. 
Mat, užmint kaž kas užtruko 
Agitacijos degtukų.
Lenkuos didį plotų žydų 
Pagrcinų kruša užkrito.
O kadangi jie yr lepūs — 
Tokios krušos jkins jau ka-

(pas.
Todėl lenkai net nutarę 
Juos sodint Madagaskare. 
Šiaip kitur visoj Europoj 
Nuo šio oro galvas sopa. 
Čia kaitra, čia oras blogas 
Atneša dažnai ir slogas.
Nuo finansinės slogos pran- 

(cūzai
Baisiai čiaudi susigūžę 
Anglams gi net karštis kyla 

. Nuo itališkos bacilos, • 
Nes ji skverbias kur tik gali 
Ir vįsokių ligų kelia 
Nuo kurių išelbėt gali 
Tik ginklavimos milteliai. 
Tai, kaip matot, oras nūdien 
Iš tikrųjų lyg pablūdęs.

Mikas -Tilvikas.

Vienas dailininkas piešė apy
senės moters paveikslų. Toji 
moteris pasirodė lųbai įkyri: 
ji' visi nurodinėjo paveikslo 
netikslumus ir peikė patį pa
veikslų. Dailininkas, pagaliau, 
pritrūko kantrybės ir jai sa
ko;

— Ponia, arba tamsta nu
tilk, arba aš imsiu piešti tam
stų tokių, kokia atrodai.

LIETUVOS ELEKTRIFIKACIJOS
REIKALAI ŽENGIA PIRMYN

Ministerių Kabinetas Leido Steigti Akcinę 
“Elektros” Bendrovę Su 6,000,000 lt. 

Pagrindiniu Kapitalu

Jau buvo Lietuvos ir lietu- 
vių išeivijos spaudoje rašyta, 
kad Lietuvos Energijofe Ko
mitetas, kuriame dirba daug 
rimtų profesorių, inžinierių ir 
ekonomistų, kurie tiria sąly
gas Lietuvos gamtos turtams 
eksploatuoti, — išdirbo įsta
tus akcinei “Lietuvos Elek
trifikacijos bendrovei” steig
ti ir įteikė Ministerių Kabi
netui. Tos bendrovės, kokių 
numatė Energijos Komitetas, 
pagrindinis kapitalas buvo 
numatytas 10,000,000 lt. Taip 
pat buvo rašyta ir apie tuos 
bendrovės artimiausius uždą 
vinius ir elektros stočių sta
tybų.

Liepos 20 d. Lietuvos Mi
nisterių Kabinetas, apsvars
tęs šį reikalų nutarė, dėl pra
ktinių sumetilmų, manoma duoj 
ti bendrovei vardų: “Lietu-1 
vos Elektrifikacijos b-vė” pa 
vųdinti trumpu “Elektros” 
vardu. Taigi, ši bendrovė dų 
bar vadinsis akcine “Klek 
tros" bendrove.

Kadangi šiuo metu valsty
bė turi neatidėliotinų kitų di
delių statybos darbų, kaip 
muičių plento, didžiulių tiltų,

šio plėtimo statybų, ir nega 
li iš karto investuoti didelių 
kapitalų į “Elektros” ben
drovę, tai pradžiai bendrovė 
leista steigti su 6,000,000 lt. 
pagrindiniu kapitalu.

Šis pagrindinis akcinės “E- 
lektros“ bendrovės kapitalas, 
besiplečiant jos veiklai ir be 
tiesiant tinklus didžiajai Li 
tuvos elektrifikacijai, bus pi 
laipsniui didinamas, nes Li 

(Tęsinys 4 pusi.)

>e-

B

Atetovąs Lietuvai. Owen .L 
C. Noren, iš Montana vai., 
Jung. Am. Valstybių senato 
užsienių reikalų komiteto pa-

Vytauto Didžiojo universįtc- tvirtintas prezidento paskir
to klinikų, bei Kiai pėdos uo tas atstovas Lietuvai.

i
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APIE SSSR MARŠALUS, KURIE DAR 
LIKO GYVI

Kruvino sovietų teroro už , Duokite maršalui eskadro- 
danga nusileido. Pirmasis tra, nų raitelių, ir jis kovos su 
gedijos veiksnius pasibaigė. Į juodu ar su kitokiu. Kad tik 
Vienas maršalas ir septvn: i jis turėtų arklį. Jo istorija 
generolai nebegyvi. Viena trumpa. Caro armijoje jis pa
žvaigždė ir septyniais statis
tais mažiau. Vienas maršalas 
nužengė į kupus — vienas iš 
penkių. Kiti keturi dar gy
vena.

Bliucheris — Rytų Vadas

kilo iš pvskarininko bgi ge
nerolo. Kai caro armija su
dužo, jis surinko pakrikusių 
kavalerijų ir leidosi per Ru 
sijos stepes nuo Raitųjų jūrų 
ligi Besarabijos. Be unifor-

Maršnlas Bliucheris turi mos — jam pakako tik ar- 
da ilgiausia šansų būti Tuclia-j klio, ugninio arklio, o pats
cevskio sekėju. Tamsūs šešė- 'buvo 
liai, atsiradę tolimuose Ry 
tuose, nerimų kelia Maskvai.
Tarp Sibiro ir Odesos vieš
patauja Bliucheris, ne Stali
nas. Kai maršalai ir genero 
lai Stalino malone susirenka 
Maskvoje, beveik visados vie
no trųksta: Bliucberio. Sako 

kad jis vadinosi Melvie- 
s, *ir tik baltoji armija 

n davusi Bliucberio var
dų pilietiniame kare. Gal jis 
dar ir kitaip vadinasi. Kas 
gali susekti. Nustatyti did
žiųjų bolševizmo vadų tapa 
lybę yra neįmanoma.

BEATOJ?

h
Išskrido ieškoti sovietų lakūnų. Pritvirtinę prie trinotorinio lėktuvo guminę valtį ir

ATMINIMUI AMELIJOS EARHART’IE- 
NES GARSIOS LAKŪNES

no tr

jun

Raudonasis maršalas neke
nčia teorijų. Jis yra apsės
tas tik vienas teorijos; už- 

* krėsti Tolimuosius Rytus bol
ševizmu. Bliucheris nori na
cionalistinę Kinijų, Japonijų 
ir Indijų palenkti bolševiz
mui Bet Bliucheris vis dėl 
to apsirinka. IBolševizmo smū 
gis Kinijoje nepasisekė ir Ja
ponijos imperializmas dar la
biau sustiprėjo. Bet Bliuche- 
i’s ir toliau skleidžia neri
mą, kaip ir tadū, kai jis kla
jojo plačiomis Rusijos miestų 
gatvėmis, po stepes, po Kini
jų, Japonijų ir savo brošiū 
romi s skleidė bolševizmų su 
gauja dezertyrų išlaisvinti 
politinius kalinius — buvo 
jo menas. Jis padėjo ir Troc
kini pabėgti. Tibete, Kinijoje, 
Turkestane mases apsėti bol
ševizmu buvo jo uždavinys. 
Revoliucijos metu jis pradėjo 
kilti. Darbininkas virto ka
rininku. Bolševizmo reklamuo 
tojas — Sovietų generolu. J13 
buvo savo priešų pabaisa. 
Kažkoks Bedviedevas tapo 
Biiucheriu. Vladivostokas y- 
ra toli nuo Maskvos. Sibirijo
je Bliucheris yra tikrasis vie
špats. Tik jo vieno žodis ten 
reiškia. Jis veikia savaran
kiškai. Kas tik Rytuose bruz
da, visur jaučiama Bliucherio

•ika. Jo galia yra slaptinga, 
Vi ir didelė. Kad tik neat- 
$ytų ji kartais kai kam

perdidelė...
Boudienny — Stepių Pabai s*

skarmaluose, basomis 
kojomis. Senoji rusų kavale
rija klausė jo ženklo. Budie- 
nny ir jo raitieji tapo šalies 
pabaisa. Nuo Odesos ligi va
karų visi baimingai tardavo 
Boudienny vardų. Strategija
ir socialinės teorijos visiškai . , , . „ ... . ,
nerūpėjo žmogui, kuris kardu1 roges Sie lakūnai: Pilotas Garland Lincoln, komanderis G. O. Noville ir co-pilotas Frank 

Tomik iš Los Angeles išskrido į Alaskų ieškoti dingusio Sovietų lakūno Levanevskio skri- 
dusio į Ameriką.

pne šono, ant arklio įvarė 
baimės visam kraštui. Ir šia
ndien Boudienny, nepaisant 
maršalo didybės, pasiliko pa
slaptingas raitelis.

Šiandien Vorošilovas yra 
raudonosios armijos viešpats 
ir Stalino intimus draugas. 
Septintojo Kongreso aplodis 
mentai pasikartos, bet prane
šimų padarys nebe Tiicha ver
skis.

Vorošilovas — Anti- 
militaristas

Jau. septynerių metų maža
sis Klim Epremovič dirbo ka
lnų kasyklose. Mokyklos ten

pradėti daryti takai ir t.t. 
Parkas paliks ip Mickevi

čiaus slėnyje, kur steigiamas 
Zoologijos sodas. Zoologijos 
sodo steigimas tam ne tik ne
turės trukdyti, bet, atvirkš
čiai, turės jį dar papildyti, 
paįvairinti. Vytauto parkų, Ą 
žuolyną. ir Mickevičiaus slėnį 
drauge numatyta per Nemunų 
sujungti su A. Panemunės ši
lu. Tai susidarytų didžiulis 
žaliųjų laukų plotas.

fe fe

Saloje ir santakoje parkai 
nebuvo. Visos Klim pamokos projektuojami. Kleboniškyje
buvo rykštės ir alkis. Dvi
dešimties metų KIPm dar ne
mokėjo skaityti. Bet suorga 
nizuoti streikui rašymas „ ( 
skaitymas nėra reikalingas. 
Streikas, kalėjimas, ištrėmi
mas, Sibiras —r štai darbinin
ko Klim gyvenimas, kol dar 
jis nepriklausė jokiai parti
jai. Jo specialybė buvo anti- 
militarizmas.

1905 m. Leninas įsirašė jį 
į partijų. Ir vėliau jis Leninų 
lydėjo iš fronto į Maskvą, iš 
Maskvos į frontų.' Ukrainoje, 
kovėsi su lenkų armija anti
nu: i tari s tas Klim tapo karei
viu, vėliau generolu, laivyno 
komisaru, krašto gynimo ko
misaru ir galop maršalu. An- 
timllitaristas Klim dabar yra 
maršalas Vorošilovas. .

Kai 1935 m. sausio 29 d. 
7 sovietų kongrese' Tuchačev- 
skis pranešė apie raudonųjų 
armijų, jis sušuko “valio” 
maršalui Vorošilovui, kuris 
bolševizmo darbų saugo nuo 
kapitalistinio pasaulio. “Te
gyvuoja draugas VorošilovasI 
Už raudonųjų armiją” — šau
kė delegatai.

parkas jau yra, reikia tik pa
tobulinti su juo susisiekimų. 
Aleksote parkas numatytas 

ir 'netoli Marvelės kalne. Rūpi
namasi medžiais apsodinti ir 
visus fortus. Tad žaliąja lini
ja būtų apjuostas visas Kau-

Kaunas Turės Daug Gražių Parkų

Esamųjų parkų tvarkymas
Šiais metais visuose Lietu

vos miestuose, plečiantis mie
sto riboms, rūpinamasi ir par
kų įrengimu. Ypač gražių par
kų turi Kaunas. Dabar parkai 
tobulinami, plečiami ir pap.

Kaunas turi parkus ar kaip 
vietas parkams Vytauto kal
ne, ąžuolyne, Mickevičiaus 
slėnyje, A. Panemunėje ir Kie 
boniškyje. Numatoma juos dar 
papildyti Nemuno sala, dabar-

aikštė apsodinama medžiais. 
Vilijampolei duoti šalių plotų 
labai svarbu, nes jų nebuvi
mas ne moša čia'stabdo ir sta
tybą.

Kaip tvarkomi ir kaip bus 
sutvarkyti Kauno parkai! Vy
tauto parkas paliks kaip ir 
ligšiol. Tik bus patobulintas. 
Ąžuolynas jau anksčiau yra 
pradėtas tvarkyti pagal pa
rengtąjį specialų — parkų 
tvarkymo — planą. Ateityje 

tiniais Kauno kapais, Nemu- J tie tvarkymo darbai bus tęsia-
mo ir Neries santaka .(goju
mi ) ir kitomis vietomis. Vili
jampolėje parkui numatytas 
prieš skveras jau rengiamas,

mi. šįmet buvo sustabdyti tik 
dėl lėšų stokos.-Apskritai, ne
maža čia jau yra ir padaryta. 
Ąžuolynas yra nusausintas,

Iš žiedų ir lapų pinu jau vainikų,
Kud tartum ant kapo gelmėj Pacifiko
Pas’nėręs, padėjus didvyrei be baimės,
Kurių matyt vėjas, tarnas jos nelaimės
Parbloškė ir tvojo į gelmę didjūrės,
Kur turbūt vaitojo ir dairės, ar būrės
Laivų jau baltuoja, atplaukę gelbėti
Jų toj valandoje į anų pasvietį.
Jų, garsių lakūnę, oro amazonę,
Deivę žmonos kūne, jaunųjų dar ponų
Amel’ja vadintų, o ir Earbart’ienė,
Bei arė pramintų ir tyrų liūtienė
L'ž drąsų be saikoš. Lai tų visi žino,
Kad ji net ir vaikus lekioti akstino.
Iš mirties juokavo, vargo nebijojo,
Sau nepataikavo, mūs’ labui skrajojo;
Kol jinai nežuvo gefcnėj okeano
Kartu su lėktuvu ir Fredu Noonanu.
Tad if jam lapelių laurų paaukoju
Ir liaupses dainelių žodelius niūniuoju.
Nes ir jis didvyris — kartu su ja žuvo;
Tad, nors yr, ir miręs, garsus yr’, kaip buvo 
Tuda, kaip alsavo, linkiu tikslo skrėję,
Kol jis kapų savo neb’rado gelmėje...

Kazys Vidikausk.as

DIENRAŠČIO

DRAUGO
ŠIMTO DOVANŲ

PIKNIKAS
naa

Įrengiant parkus, rūpinama 
si ir aikščių įrengimu. Aikštės 
bus įrengiamos ne tik miesto 
centre, bet ir priemiesčiuose. 
Ir toliau aikšte bus laikoma 
dabartinė Petro Vileišo aikš
tė (kad nedulkėtų ir šiaip bū
tų patogesnė, ji numatyta pa- | 
versti pievai). Be P. Vileišio 
aikštės, yra projektuojama a- 
pie 50 ha aikštė Vilijampolė
je, tam numatomi tokio dyd
žio sklypas išpirkti iš Neries 
pusės numatytos specialios 
dambos. Mažesnės, sporto ai
kštės būtų kiekviename parke. 
Tad viduryje miesto aikščių, 
atrodo-, ir pakaktų. Už dabar
tinio miesto ribų yra didelė 
Girstupio aikštė, apie 80 ha 
aikštė galima ir Fredoje.

Taigi Kaunas savo žaluma 
ir aikštėmis atsistos netrukus 
greta kitų valstybių didmies
čių, kur parkai ir aikštės pa
traukia kiekvieno atsilankiu
sio dėmesį.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
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LABOR DAY

RUGS.-SEPT. 6 1937
Vytauto P

115-tos gat. tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avės.

PRADŽIA 10 VAL. RYTO

Šis DRAUGO didžiulis rudeninis piknikas skiriasi nuo kitų piknikų tuomi, 
kad jame bus nepaprastai daug laimėjimų — šimtas dovanų teks laimingiems 
pikniko dalyviams. Taipgi bus ir įvairių pasilinksminimų — šekiai prie ge
ros muzikos, skanūs užkandžiai, pietūs, gardūs šilti ir šalti gėrimai.

Nuoširdžiai kviečiame visus atvykti į didžiulį DRAUGO Labor Day Pik
nikų Vytauto Parke, rugsėjo 6 d. PIKNIKO RENGĖJAI.

CTIVE RILEY
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ORITOIS Penktadienis, rugp. 20 d., 1937

dar Siais .netais bus'pateik
tas Ministerių Kabinetui ir 
Seimui apsvarstyti.

Pirunautiaa “Elektros” be
ndrovės uždavinys bus iki 
1938 ;n pabaigos pastatyti 
4.000 - i»,000 KW šiliminė 
stotis prie Rekyvos ežero Šinu 

statymų numatytos procedv-i lių rajonui. Ji, kaip jau bu- 
ros. Tokiu būdu, per 2-5 me- vo rašyto, aptarnaus elektros 
tus akcinė “Elektros” ben- energija Šiaulius, Radviliškį, 
drevė savo pagrindinį kapl- Linkaičius ir Šeduvų. Po me- Į 
tųlų galės padidinti ne tik iki tų, kitų, kai prasiplės elek- 
.10000,000 lt., bet ir iki 30 t ros energijos pareikalavimas,

LIETUVOS ELBKTRIFIKA 
QIJOS REIKALAI ŽEN 

GIA PIRMYN

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
tuvos įstatymui akcinėms be
ndrovėms leidžia savo kapi
talus didinti, prisilaikant į

i-iii. lt. ir daugiau. Tas kapi- ji aptarimus Panevėžį, Joniškį
tnlas didės ir valstybės iždui ir Kuršėnus. Žinoma, tik rei 
ir privatiems asmenims per 
kant bendrovės akcijas, ku
rios yra po 100 lt.

kės pravesti iš Šiaulių į Pa
nevėžį laidų linijų, kuri kaš- 

j tuos apie t:00,000 lt.
Pastačius naujų Šiaulių ?- fcJjoje akcinėje “Elektros’ ., .. . . .. .v, . 'lektrcs utetį, elektros energine drovoje valstybes iždas vi i . ” , . , . .jos suvartojimas dvigubai irsų laikų turės ne mažiau vi

sų akcijų kaip 51 iuoš. Va! daugiau pakils, nes dabartinė
. .. ... ... . . I .siaubų stotis energijos parei-stybes iždo akcijoms atsto- ... , , .

vaus trys ministerijos: Susi
siekimo — 90 nuoš., Vidaus 
Reikalų — 5 nuoš. ip Krašto 
Apsaugos Ministerija 5 nuoš. 
visų valstybės iždo akcijų. 
Likusias 49 nucš. akcijų, kaip 
jui buvo anksčiau rašyta, ga
lės įsigyti privatūs asmenys 
ir ‘.avivaldybės. Tokiu būdu

kulavimo nebepatenkina. Pa 
vyzdžiui, dabar Šiaulių mie 
stas buri tik 1,670 kilovatų 
energijos if sunaudoja apie 
3,100,06? kilovatvalandų. Šis 
kiekis per keletu metų išaugs 
į 3,600 RW su 8,000,000 kilo
vatvalandų. Elektros energi 
jos pareikšlavimas, kaip nu
mato specialistai, ir kituoseir savivaldybės turės savo. . 2 . , . , .. . . ,. T • i'nuesteboose dvigubai padibalsų ir galės dalyvauti Lie-j ° r

tuvos elektros tvarkymo rei
kaluose.

dęs.
, Antį

“Elektros” bendrovės 
artimiausi darbai

|pArtiniiausii “Elektros” be
ndrovės uždaviniai, kuriems 
jau iš dalies parengiamieji 
darbai yia pradėti, bus Ra

Uuis uždavinys “Elek
tros” bendrovei bus pastaty
ti dvi Minivandenines elek 
tros stotis Palangos, Krč&in 
gos, Plungės, Roetavo ir Tel
šių lajonui.

Dar tolimesniame “Elekt- 
bendrovės plane nuima-

Pūkš!.. į smėlį. J. Briscoe Ray, pasiskelbęs britų šokinio 
į vandenį čempijonas, praktikuojasi užpakaly savo namų. 
Kad galvos neperskeltų, yra užsidėjęs geležinį šalmų.

turto naikinimų, pasipriešini
mų policijai, žuiogžudybę ir
k., o K. Grigalauskas, kuris li- mentus sakams perdibti Alytų 
gi teismo buvo laisvas, pripa- je įsteigė terpentino ir kalifo- 
žintas kaltu už gyv. kurstymų nijos fabrikų. Fabrikus per- 
ir svet. turto naikinimų. Gri- dirlm visus iš pušų surinktus
galauskaa po sprendimo suim-; sakus. Kiekvienam žmogui pasitai-

. .. i Šįmet bus nulakinta apie l*‘t J°8 neiMyjft»
*av° i 140,000 pušų, iš kurių numa-!Prie Jos nebQna Prisireil«Vs- 

tomą gauti 175 tonai sakų.
pušų sukinamu

petino, kurių nemaža įsiveža- mo darbai jūrės ir šakių, o 
me iš užsienio. Miškų departa-Į naujai pradedami Žalgirio, 

Lfcbanoro ir Trakų miškų urė 
dijose. Prie pu&ų nusakinimo 
gauna darbo 200 darbininkų.

gynėjus pareiškė, kad, gavę 
motyvuotus sprendimus f i Daugiausia
duos Vyr. Tribunolui kasa- .
oij« skundai pneny, lfcūky, Varėnos, Sel-

_______________ nų ir Kazlų-ltūdoe miškų urė-
LftETUVOJE JAU SUNAU- dijose ir praplečiami nusakini
DOJAM1 IR PUŠŲ SAKAI ===============v LIETUVIAI DAKTARAI

KAUNAS. — Prieš kelerius Td. CANai 2345 
metus pradėta bandyti nula
kinti miškuose esančias pušis.

Pasirodė, nuaakinimas- apsi
moka ir iš gaulų sakų galima 
pasigaminti kalifornijos ir ter

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road

ros”
d\ iliškio durpyno eksploata-(tomą taip 1940-1950 m. pa
či ja, Šiaulių (prie Rekyvos 
ežero) šiiininės elektros sto
ties ir dviejų Minijos hidro 
elektros stočių statyba. Po to, 
kai bus pastatytos anksčiau

stalyti galingų vandens elek
tros stotį Neryje.

Kai elektros energijos su
vartojimas tiek išsiplės Lie
tuvoje, kad jos reiks daugiau,

minėtos stotys, eis jau didės- <negu pajėgs pagaminti šios
nių liiuro-elektros stočių sta
tyba. Pastai y tų jų elektros sto 
čių elektros energijos skirs
tymų varLotojaUns valdžia yra 
nusistačiusi palikti miestų sa
vivaldybėms. Valdžia, atsi
žvelgdama elektros vartotojų, 
savivaldį bių ir valstybės rei
kalų, elektros tarifus turės 
koreguoti, t. y. žiūrėti, kad 
jie būtų kuo pigiausi. Tam 
tikslui jau yra parengtas elo 
ktros energijai, tarifams ir, 
apskritai, su elektros varto
jimu susėjusiems klausiniams 
tvarkyti, “Energijos įstaty
mo projektas”, pagal kurį. 
bus tvaikomi Lietuvos ener-

visos rajoninės stotys, apie 
1950 iii. teks statytis Lietu
vai ir pati didžioji hidro elek
tros stotis Nemune ir išplėsti 
elektros tinklų po visų kraštų. 
O tas Lv-'j jau ne sunku pa 
daryti, nes šios rajoninės sto
tys jau dabar bus pritaiko
mos bendram elektrifikacijos 
tinklui.

Kodėl bus statomos kelios 
rajoninės elektros stotys, o 

ne Viena visai Lietuvai 
Nemune?

Dėl Šio klausilmo daug bu
vo ginčų Lietuvos spaudoje. 
Bet atLzvelgiant į Lietuvos 
geografinę padėtį ir tuos pa

<pe'ciaListai ir valdžia priėjo 
nuomonės, kad Lietuvai ge
riau tuiėci daug elektros sto 
čių, ne^u viena. Tas visais“ I
atžvilgiais nepriimtina gry
nai saugumo sumetimais. Be 
to, galingos stoties išnaudo
jimui bent dabartiniu metu 
Lietuvoje nėra sųlygų. Sta
tant vienų galingų stotį, dar
bai ir t. rikio pra vedimai užsi
tęstų ilgų laikų, pareikalautų 
iki 100 irwl. litų pinigų, kurių 
negalima nutraukti nuo kitų 
valstybės statybų ir išlaidų. 
O jeigu stoties pagaminamoji 
elektros energija iifebūtų pil
nai sunaudojama, duotų mil
žiniškų nuostolių kraštui ir 
bendrovei; kurios didžioji pu
sė kapitalų yra valstybės. 
Taigi, saugumo, kapitalo, lai
ko ir technikinio personalo 
stokos sumetimais buvo val
džios nusistatyta eiti paladp?-

nų, kurių ir viena paklydus 
bomba galėtų užgesinti...

Bet vis dėlto, kas daroma 
ir kas padaryta šioje srityje 
Lietuvoje, yra didelio masto 
statyba ir užsimojimai ir ver 
ti visų brolių lietuvių malo 
ne.us pasididžiavimo ir dėme
sio.

SUVALKIETIS MAURA- 
ŠAITIS NUTEISTAS

MIRTI

Liepos 23 d. po keturių die
nų svarstymo Kar. teismas pa
skelbė sprendimų suvalkiečių 
Maurušaičio ir Grigalausko 
byloje. Teisino posėdžiui pir
mininkavo pik. Lapšys, klt. 
prok. pik. Sereika, o kaltina
muosius gynė adv. Tumėnas 
ir Naujokas. Aleks. Maurušai- 
tis pripažintas kaltu ir nuteis
tas mirti, o K. Grigalauskas 

niui prie visuotinės Lietuvos nubaustas 5 mt. s. d. kai.

gijos reikalai. Šis įstatymas• vojus, kurie graso Lietuvai,
elektrifikacijos, steigiant da
ug elektros stočių, o ne vie-

Maurušaitis pripažintas kal
tu už gyv. kurstymų,, svetimo

IE

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA- 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ 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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK,
Buick * Cadillac - LaSalle 'e.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
Si

— Progos stoka yra amži
nas silpnapročių ir ištižėlių 
pasiteisinimas.

SKAITYKITE “DRAUGA”

Tel. Ofiso:
LAlayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6886

Rez.:
24S6 W. 69 St

30 METŲ PRITURIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandoa: kasdien nuo 9 iki 12.

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketvergais {tagal sutarti

2305 So. Leavitt St.
TeL OANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdieu išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenut 
Res. 6515 S, Rockvvell Street 

Telephone: REPubiic 9723

JOHN B. RORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonaa OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012
Res. TeL RepubUc 5047 

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAOO, ILL.

Telefonai MIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, no pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB 0HIRURGA8

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YABda 0994

Bar: Tel. PLAaa 9400
VALANDOS:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atcher Avenue
Ofiso vai.f 2—4 ir 6—8 P. M. 
R<'«. ?fiso vai.: 10—12 A. 11. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTAI

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

i446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
litam., Keh. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 r.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Ofc. REPubllc 7696 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųnette Road 
antrad., kutvlrlad. Ir seUktadieni&lr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; #-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais lr trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

fteitadientais nuo 2 v. Iki 9 V. V. 
SpkmorilentniR pagal nutarties.

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sntarti

1'eL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHTCAOC. III*

Offiee Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 rak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROepeet 1930

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS .
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS 

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

Seredomis' ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonaa REPubiic 7868

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK 8 U G R Į t O

u
Meaidnos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja S0 metų 
Reumatizmai lr Mrdlcs I.1gos 

Jo Specialybė
Valandoa 11-12 A. M., 2-4. 7-8 P. M. 

Rezidencija 1638 So. SOth Avė.
Tek Cicero 8«5«

Ofisas 4930 West 13th Street
Cicero, 111. 

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. Broadway, Melrose Park
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
Tel. Melrose Park 660 

Mes. 3I3A N. 5Ut Avc.. MayvoodAv. į

Offiee Phone Res. and Offiee
PKOspect 1028 2359 S. Leavitt St.
VaL 1-4 pp. lr 7-» vak. OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chkago-

Nedėllom lr Trečiadieniais 
 Hntnrtl 

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 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 Nedėliomis susitarus

Subatoms ClceroJ 
1448 So. 49tb Ct.

Nuo 8 Iki 9 vąl. vak.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų lr Vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
:4olr\rm. «»rednmi« iv snhntnmia

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
, Tel. HEMIock 6111

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

Trečiadieniais Ir Šeštadieniais 
pagal sutarti

TeL EOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZaiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pegal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly

DR. T. DUNDULIS -
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Reaideneija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Npdėliomia pagal sutarti

TeL CANa' 0257
Bet. PROspeet 6659

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS' 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. °°?ge JSnrgeon. yra Okm A 
rūšies. Tai yra, ankščianai Ameri
kos medikaliai autoritetai mflsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėa 
jos patarnavimu 2700 W. 69tk SL, 

I tel. HEMIock 6700.

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip ją pripažino American 
Medical Aaaociation ir American

Tel. LAFayeMe 8016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadienais ir Sekmadieniais 

TMgsl sutarti.

Naudojatės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie- 
| rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Penktadieni*, rugp. 20 d., 1937

»

PIKNIKAS
užprašome visus parapijonus, kaimynus, prietelius ir gerbiamus 
mūsų parapijos piknikę. Bus skanių valgių, gardžių gėrimų ir 

'• KLEBONAS IR KOMITETAS;Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av

CHRYSLER
ANTOGDENAVE

I AltlUkO UYUJIIO 
PERTAISYTI Ųt GARANTUOTI

VARTOTI KARAI
MATVKIT ŠIUOS 

KARUS *
PAS

Chrysler Dylerį 

3910 OGDEN AVĖ.
ARTI CRAWFORD

Povilas Molis, vienas ioi 
vakoreių agentūros vedėjų, 
persikėlė gyventi į savo nau 
jų rezidencijų 1982 — 25 st 
Čia bus ir raštinė.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnatuių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Stasys Stepulionis, nuvežęs 
j Moterų Sujungus seimų de
legates, laimingai grįžo. ’ Pa
pasakojo, priešseimines iškil
mės Gimimo P. S. bažnyčioj 
buvo labai įspūdingos. Ste- 

Moterų Sųjungos seimo 
|Bitlinguiiiu. Pasitenkinęs ir 
"augų vaišingumu.

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigusA. a. Juozas Gudinąs mirė 

širdies liga rugp. 8 d., o 12 
d., po atlaikytų ketverių mi
šių įr kleb. kun. Boreišio pri 
taikinto pamokslo Šv. Antano 
bažnyčioj, palaidotas Šv. Kry 
žiaus kapuose. Laidojo gra 
borius U. B. Brazis. Į šerme
nis buvo atvažiavę giminės, 
Alenskai, Sliau/jenė ir Mažu 
laitienė iš Waterbury.

A. a. Juozas Gudinąs būvi 
senas Detroito gyventojas, iš 
auklėjo katalikiškai vaikučius 
ir gausiai yra aukojęs parų 
pijai.

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

PLYMOUTH ’87 5-pass. de luxe 
tour. Sedan — vartotas .. 595
PLYMOUTH '36 5-pass.
de luxę tour. Sėdau ---- 335
PLYMOUTH *34 5-pass.
tie luge tour. Sodan ---- 265
0LD8M0BJLE ’36 5-paas.
de luxe tour. Sadan ---- 545
DODGE '35 5-pas’.
ie luxe tour. Sėdau ---- 465
POPGĘ '35 5-paaj.
de luxe tour. Sedan ---- 345
CHEVROLET '36 5-pass. 
de Imte tour. Sėdau .... 465
CHEVROLET '34 5-pass. 
de luxe tour. Sėdau .... 285
FORD ’36 5-pass.

jde luxe tour. Sėdau r.., 395
[DE SOTO '36 5-pass.
jde luxe tour. Sėdam___ 495
I CHRYSLER '36 5-pass.
Įdp luie tour. Sėdau — 545
I CHRYSLER '35 Airflow 0-p.
rie Imtą tour. Sėdau ---- 475
[TERRAPLANE ’36 5-pass.
Sėdau, pildai įrengtas .. 495
HUDSON '36 5-pass. Sėdau,
tour., pilnai įrengtas ___ 595
Vartotas PACKARD '37 fi-cyL 5-pa 

i sažierių de luxe tr. Sedan .. 835 
J FORD '35 de-luie Coupe .. 295
NASH '36 5-pass. de luxe 

! Sedan ................................. 525

ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

Alfonsas Petrulis, ilgameti ■ 
“Draugo” skaitytojas ir biz
nierius, pereitų savaitę atos 
togas praleido Atliol, Mass. 
ir apylinkėj. Grįžo kupina? 
įspūdžių ir vėl stojo prie sa 
vo biznio.

Gyventojų skaičius anga. Mount Sinai ligoninėj vienos 
savaitės bėgiu trys moterys pagimdžiusios dvynukus.

viams daugiausia nelaimių pa 
sitaiko su automobiliais. Šio
mis dienomis nelaimė ištiko 
muz. P. Motiejūnų. Pametęs 
kontrolę įvažiavo į stulpų.

Iš keturių pasažierų sun 
j kiai sužeista į galvų M. Mo
tiejūnienė, kuri nugabenta į 
ligoninę. Kiti tik pritrenkti.

Dabar M. Motiejūnienė jai: 
namie. Po tėvais jv yra A. 

.Jureiūtė. Mėnuo atgal kaip 
į mirė jos brolis B. Jurčas.

Jureams ir Motiejūnams 
reiškiu užuojautos. K ores p.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėm* — 

Bank lėlaitis — laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone L/\1'AYL’TT’E 5800

Naujas svečias. Juozapas 
Talandis iš Toronto, Ont., Ca- 
nada, legaliai atvažiavo į De- 
trcjtų apsigyventi. Tų patį 
vakarų būrelis darbuotojų sve 
čių sutiko ir draugiškai pa
vaišino. Apie Talandį plačiau 
parašysime kituose nuineruo-

BoUs Ivanauskas, MIC., 
klierikas, atostogas leidžia 
pas tėvbs. Ivanauskai nub 
seniai žinomi gausiais rėmė
jais parapijos, vienuolynų ir 
kitų katalikybės reikalų.

JCoresp. ■F LAIDOTUVIŲ F DIREKTORIAI 3
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

UD III AKI PC PATARNAVIMAS 
mDULflIlVL DIENĄ IR NAKTĮ
TA VU A T KOPLYČIOS VISOSE 
O I MIESTO DALYSE

KAZIMIERA
BUKIENIENĖ

po pirmu vyru Vitkauskienė 
po tėvais Uukavcekaltė

Mirė rugpiūčio 16 d., 1987
m.. 11 vai. vak., sulaukus apie 
40 melų amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos parapijos, Klabo 
kaimo.

Amerikoj Išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi pusseseres: Bcssie Rudienę, 
Ir Josie Kuchijtskienę, ir jų 
šeimynas, ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 4520 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 21 d. Iš namų 8:30 
vai. .ryto bus atlydėta į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į iv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Pusseserės Ir GBni- 
nės.

Laidotuvių direktorius La- 
chaviez ir Sūnui. Tel. CANal 
2515.

VIEŠNIOS, KOKIŲ VISI PAGEIDAUJA

TORONTO, CANADA. -f G 
Šįmet iš Jungt. Vai. atšilau- ban 
ko į Toronto daugiau negu ' kas 
kitais metais svečių. ant

Lankėsi iš Pittsburgli, Pa., 
trys seserys Praneiškietės. A- L 
tostogaudamos jos čia aplan- Mot 
kė žymesnes vietas, ligonines syj, 
ir visus lietuvius. Joms suti-'stu’ 
kus lietuvių parapijos klebo- ms. 
nas kun. MeGirny paragino Sės 
parapijonus, kad atsiųstų sa- iHa, 
vo vaikučius į parapijos sa- nio 
lę. Mokyklėlę įsteigus, susi- jr 
rinko gražus būrys lietuvių Sės 
vaikučių, kuriuos seserys ša- to. 
le tikybos mokino ir rank
darbių: mergaites siuvinėti, o g 
berniukus medžio darbo.. OjX

Nors seserys čia buvo trų- šių 
mpų laikų, virš mėnesį, bet via 

Padarė daug naudos katali-,nę 
Uočs ir lietuvybės atžvilgiu. =

Jūsų karas kaip Įmokėji 
mas. Balansas 12—24 mėn 
90 Dienų Garantija. 30 Die> 
nų Važinėjimo Išbandymas. 
85 KITI BARGENAI TAIP 

ŽEMAI JMOKANT, KAIP •TI
MOKYKLŲ STATYBA LIE 

TUVOJE

KAUNĄS. — Lietuvos liau 
dies švietimui didelę kliūtį su 
daro pradžios ir kitokioms 
mokykloms tinkamų patalpų 
trūkumas. Pradžios mokyklų 
dabar Lietuvoj yra apie sep
tynis kurtus daugiau, kaip 
prieš didįjį karų. Ikišiol tų 
mokyklų, daugumas yra pas ū- 
kininkus išnuomotuose butuo
se. Gerėjant kraštft ekonomi
nei padėčiai, sparčiai vykdoma 
ir pradžios mokyklų statyba.

Chrysler Dyleris
TAIPGI g

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue 

Atdara Visą Dieną Sekmadieniais^

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct.t Cicero 
Phone Cicero 2109lyra geri katalikai ir veikėjai.

Ligonė guli Šv. Mykolo li
goninėj. Draugai ir pažįsta 
mi prašdmi aplankyti. Linkiu 
jai greit pasveikti.

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

PLATINKITE “DRAUGĄ
šiais metais Toronto liet

IR 4704 So, Western Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Rugpiūčio- 8 d. lietuvių pa
rapijos salėje Seserų Pran- 
ciškiečių pastangomis buvo 
surengta vaikučių programa 
Nors pasitaikė kaista diena, 
bet parapijonai įvertino jų 
darbų: prisirinko pilna salė.

Programa buvo įvairi: žai
dimai, šokiai, dainos ir vei- 
kaliukaa. . j i, j

Publika stebėjosi, kad pet 
tokį trumpų laikų seserys ga
lėjo taip gražiai vaikučius iš
lavinti. Ypač tie tėvai, kurių i 
vaikučiai programoj daly va 
vo.

Per programų klebonas pa
sakė karštų kalbų, dėkoda
mas seserims už tokių gražių 
programų ir visiems parap; 
jonams už parėmimų; kvietė 
visus priklausyti {Mirapijai ir 
būti gerais katalikais ir lie
tuviais.

John F. Eudeikis 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

PRANCIŠKUS
MIKUŽIS

Mirė rugpiūčio 18 d., 1927 
m.. 4 vai. ryto, sulaukęs pu
sę amžiaus.

Kilo Ii Telšių apskr., Rieta- 
vos parap., Sųrnukų kaimo.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą moterį Stefaniją, po 
tėvais Toleikaitę, keturis sū
nus: Pranciškų, Antaną. Kazi
mierą ir Vladislovą, keturias 
dukteris: Anną ir žentą Joną 
Piekos, Stefaniją. Emiliją ir 
Bronislavą, vieną pusbrolį. Vla
dislovą Tubutį ir šeimyną ir 
daug kitų riminių ir draugų. 
Lietuvoj brolį Antaną ir tris 
seseris.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
California Avė. Tel. Laf. 3355.

Laidotuvės (vyks šeštadienį, 
rugpiūčio 21 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo P. Svč. pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu* 
lydėtas | iv, Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir paž.v- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs,
Dukterys, žentai, Pusbroli/,, 
Brolis. Seserys Ir Giminė*.

Laidotuvių direktorius J. 
Mulevičius. Tel. La/. 8572.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
> DIENĄ IR NAKTį

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

Tel. LAFAYETTE 0727

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St, 
Phone PULlman 1270

DOMININKAS 
WAIt VILAS

Mirė rugpiūčio 17 d., 1937 
m., 4:26 vai. popiet, sulaukęs 
pusę amžiaus.

A. a. Domininkas gimė Lie
tuvoje.

Amerikoje Išgyveno 30 metų. 
aPllko dideliame nuliūdime 

mylimą moterį Apoloniją, po 
tėvais Jučaitę, tris dukteris: 
Apoloniją, Prancišką ir Sofi
ją. sūnų Domininką, du žen
tus VValter Molenda tr M&r- 
vin Carroll ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas 302 3 So. 
Llyod Avė. Tel. Virglnla 0027.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 21 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas J Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į iv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris, Dukterys, 
Sūnus, žentai ir GJminės.

Laidotuvių direktorius J. g. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

4348 So. California Ava. 
Phone LAEayette 8572

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

DYKAI , ____ MRS.ranr L a. bittin
PAMINKLU IŠDIRBĖJAI

lhili.-ir kinio 111« 1/i:i iisiji.-

vi

šokiu akintum ir nnnlij
B^MHHHfciiĮLl. ■'' Kailio rnioSloŪO nik

Atsakantis įlarhas
3958 West lllth St.,

Telefonas BEVerly 0006 
skėriai 8v. Kazimiero kapinių vartų.

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. O. stpties (1420 K.) — Praneiėjas 

P. 4ALTIMIERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Gęriauaiag patarnavimas — Moteris patarnauja

t**.
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MARIJONŲ RĖMĖJAI PILNAI
PRISIRENGĘ; IŠVAŽIAVIMUI

Ateinantį Sekmadienį Visi Gerieji Lietuviai 
Važiuoja į Labdarių Ūkį

Ateinantį sekmadienį, mg- tarpe kaipo rakandų muve- 
ris ne tik Chicagoj, bet ir įpiūčio 22 d., Marijonų Chica- 

gos apskrities rėmėjų draugi- tolimus miestus. P. Norkus 
taipgi yra žymus biznierius, 
užlaikantis moderniškų taver-

ja rengia išvažiavimų į Lab
darių ūkį. Iš praęito susirinki
mo, įvykusio rugp. 18 d., le- nų; jisai ateinantį sekmadienį 
ko sužinoti, kad jeigu tik pa- atvyks į West Side su savo 
Sitaikvs gražus oras, svetelių troku paimti piknikierius, ku- 
susilauksime tikrai daug, nes rie tik norės važiuoti. Tat
kolonijose rėmėjų yra išplati
nta galybės tikietų, kuriuos 
įsigijusieji, turės progos lai 
mėti vienų dovanų. Kolonijų 
darbuotojui bei darbuotojos ir 
visi tie, kurie turi dar tų ti
kietų, prašomi platinti kiek 
galėdami ir būtinai grųžinti 
pinigus arba tikietus į “Drau 
go” ofisų, arba Labdarių ū- 
kyje rugp. 22 d. Negrųžir.ti 
tikietai skaitysis parduotais.
. Štai Brighton Parko kolo
nijos rėmėjai paėmė net du 
trokus: vienas p. Cofauto tro
bas stovės prie bažnyčios, o 
antras J. Grinciaus, kuris sto
vės prie Navickų namų, 4538 
Washtenaw avė. Brightonpar- 
kieeiai, kurie nori važiuoti 
troku, prašomi kreiptis į pa
žymėtas vietas. Mare j jon a Na
vickienė su savo pagelbinin- 
kttnis išplatino apie 400 ti
kietų, tat iš Brighton Parko, 
tikimasi sulaukti daugiausia 
žmonių.

West Side kolonijos rėmė 
jai irgi paėmė didelį Povilo 
Norkaus, 1706 W. 47th st.,' n
trokų, kuris yra plačiai žino-

prašomi vestsaidiečiai įsitė- 
myti ir pribūti, nes trokas sto 
vės prie “Draugo” ofiso ir 
išvažiuos apie 10 vai. ryto į 
Marųuette Park, kur sustos 
irgi prie bažnyčios. Marąuet 
te Parko lietuviai, kurie no
rite su troku važiuoti, pra
šomi iš kalno pranešti S. Sta- 
niuliui, kuris suregistruos vi
sus. Trokas bus apie 11 vai.

rūs parengimai. Vienų tų pa
rengimų norėtųsi iš anksto 
paminėti ir supažindinti vi 
suomenę su kylančia žvaigž
de, tai yra su Jadvyga A. Gri 
caite. Ji yra gabi dainininkė, 
daugeliui žinoma, nes jų gir
di Budriko radio valandoje. 
Ka po solistė, yra pasirodžiu
si ir kai kuriuose parengi- į 

muose. Šį kartų — šį rudeni 
! J. A. Gricaitė duos koncertų 
-Lietuvių Auditorijoje.

Nors trumpai norėtųsi pa- 
! brėžti apie Gricaitę. Gimė 
Spr'ng Valley, III., kur gra
ži gamta įdiegė jai artizmo Į 
Pradžios mokyklų pradėjo la-1 
nkyti Johnston City, o baigė 
Šv. Jurgio parapijos mokyk- 

, lų, Chicago je. Aukštesnę mo-
ynmia.kta.ria.wig jį visa ligota. Chicagoj, kaiip jau žinoma, ^yblų lankė Lindbloom H. S. j 

suimta virš dvidešūnts šundaktarių, kurie, įsirengę ofisus, i Business College Chicago

Teisėjo Zūrio All.

Pranchunas P 
Rainis SC 
Washetas LF 
Rymkus IB 
Jencius C 
Kaslauskas C 
Genutis SS 
Dinninas CF 
Stankus CF 
Shopkus 
Boetcheris 3B 
T. Stankus RF 
Juraška RF

Stars 18
AB R H
6 2 3 

2 
9

5
6 2 2 
1 0
4 1 
1 0
5 2
5 
5 
5 
5
3 0 
2 1

2 2 
3 3 
2 2 
1 t 

2 
0

“gydė” žmones be valstybės leidimo. Šiame braižiny paro
doma, kiek ligų vienas tų šundaktarių rado pas Chicago Tri
būne reporterę, kuri, nudavus sergančia, nuėjo pasiteirauti

. , ,v apie savo “triubelius”. Medicinos autoritetai, išegzaminavęryto ir uz puses valandosJy. . T • t- mergaitę, radoT jų visai sveikų.
važiuos i Labdarių ūkį. Įsi- ________ _______
tėmykite visi tie, kurie nori
te vykti su Povilo Norkaus 
troku, kad pribūti laiku nu
rodytose vietose.

Viskas kuogražiausiai pri
rengta. Šeimininkės vadovau
jant Onai Krasauskienei ir 
S. Ališauskienei turės prike
pę įvairiausių valgių.

Taigi, kviečiame Chicagos 
ir apylinkės lietuvius katali
kus kuoskaitlingaausiai daly
vauti šiame išvažiavime, nea 
jau baigiasi vasaros gražios 
dienelės, tai kol dar galime, 
naudokimės tyru oru, gaivin
kime save kiekviena pasitai-

POCIŲ ŠEIMA ĮVELIAMA Į STAMBIĄ
VAGYSTĘ

• • »

Vogtų Daiktų Randama 025,000 Vertes

Jau vakar buvot rašyta, kad lioija padarius kratų jos rū 
Petronėlė^ Pocienės name,
2026 Coulter st., policija ra
do sandėlį vogtų drabužių ir kainuojama $25,000. Tam sa- 
kad suėmė jų pačių ir jos du . n<jeJyje pažino savo drfcbu- 
kteris bei sūnus ir pastarųjų [ žjU9 devynios šeimynos, ku- 
sėhrus. • Irių namai pastaruoju laiku

Dabar pranešama, kad po- i buvo apvogti.

mas visoj Chicagoj lietuvių kančia proga. Jonukas

ŽINIOS IS WAUKEGANO

Viskas Pas Mus Nauja

j&j I
Praeitų sekmadienį, Lietu

vių Būdavo iinitr ir Paskolos 
bendrovė su. ..ošė mętinį še 
rininkų išvažiavimų Jučai h 

fa rmoj, llaslmgs Lake. Suva- 
lifiavo f.ka.'mngas būrys šeri
ni nkų. Laikas praleistas links
mai. Vakarieniauta, žaista ir 
dainuota. Noriu priminti, jog 
vis gi dar daug lietuviškų 
papročių pas mus prisilaiko
ma, ypač ? tiuviškos dainelės

...

ARE YOU ONLY A. 
THREE-OUARTER WIFE?

M EN. beeause they are men.caa 
never underatand a three- 

quarter sdfe—a trife who la an love 
and Itlndneea^ three weeka ln a 
month and a heli eat the reet oi 
the tlme.

No matter how your back achea
—how your nervas aereaa—don’t 
take lt out on your husband.

For three generations one woma» - 
hae told another how to go "snu>> 
lng through" vlth Lydis B. Ptnk- 
ham’a Vegetable Compound. It 
bei pa Nature tone up the system. 
thua lesatulng the dlaoomforta from 
the functlonal dlsorders vhlcb 
vomen mušt endure in the thret 
ordeals of Uffc 1. Tumlng from 
glrlhood to vomanhood. 3. Pre- 
partng for motharhood. 3. Ap- 
proachlng "mlddte ege." - 

Don’t be a three-ouarter vile. 
take G.YDIA B PINKHAM'S 
VBOBTABLB COMPOUND aad 
Oo "SmiUng Through.”

Visas jiasaulis atjaučia tvi
rtos valios žmones.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas — 
Napoleonas.

I Jonikas RF 
Bergelis C 
Totais

5 0 0 
5 0 0 

53 15 19

CLASSIFIED
PARDAVIMU NAMAS

Pardavimui rialai 6 kambarių bun- 
<alow, Hot Water Heat, 1 car gi
mdžius lotas 35 x 125. Reikale at- 
sišaukit adrp.n 8537 So. Artesian 
Avė ■ Tel. PROspeet 2257

PARDAVIMU TAVERNAS

Pardavimui p'glai tavernas. pilnai )- 
rengtas, gerai Išdirbtas biznis, at- 
alšauklt S'uo adresu; 961 MUwaukee 
Avė., Raclne, AVlsc.

gijos. Per šliūbų giedojo se
suo Marijona Rakauskaitė, 
Lietuvos Operos artistė. Po
kylis svečiams įvyko lietu
vių Auditorijoj.

Laimingos kloties jaunai 
porelei.

skambėjo visa d cnų, taip 'r
turėtu trati lietuvių išvažia- Draugijų raugiamoji Lietu-
v&nuose. Wena» 29 d’ Foss

________ Parke, jau tik už savaitėj. Į-
Rugp. 11 .1. iš po poros ms- ™Wos dirha iš

nertu atostogų po Lietuva 3»osusios- Vieni tUtietus Par’ 
grįžo Pranas Rumšą. Priirn' j -'nvinojn, kiti paradų tvarko, 
tuvfm-s Varaus ir Ieva Spo.; kiti vS1 Planu9 darn; taiP kad 
kai surengė vakarėlį rugp. 14 žūt bflt tur« P“iK‘ktl' TaiP- 
d. savo namur.se. Bevakarie-
niaujant, susirinkusieji svei-
kino sveikų ir linksmų sugrį 
žusį. Be kilų svečių, dalyva
vo ir gerb. klebonas kun. J. 
Čužauskas, 7 ikaras kun. V. 
Urba, Bujaaarskai, Karašau- 
skai, Bukančiai, M. Genevi 
čiai, A. Salučkai, A. ir K. 
Vosilius, Adolf. Vosilius ir 
“Enrikas”. Ponas Rumšą la
bai džiaugiasi aplankęs Lie
tuvų ir labai patenkintas da
bartine Lietuvoje tvarka. Tai 
pgi pririiinė, jog parvažiavęs 
į Kaunu, nusipirkęs dienraš 
tį “Draugų”, rado jau žinių 
iš Vaukegano, taip kad visų 
laikų žinojęs, kas namuos de
dasi. Besikalbant, besivaiši- 
nant vakarėlis pralystas lin
ksmai. Toastmasteris buvo P. 
Bujanauskas.

gi tikimasi" turėti daug sve
čių iš Chicagos, Kenosha ir 
Racine. Enrikas

r
Pranešimas Namų 

Savininkams

— Tas, kuris neturi būdo, 
yra ne žmogus, o daiktas.

Chamfcrt

Rugp. 15 d., Šv. Baltramie 
jaus bažnyčioj Moterystės Sa
kramentų prizmė Cirilas Ra 
kauskas su Ieva Sedaravičiū- 
te. Jaunavedžiai yra šioj pa
rapijoj gimę ir augę ir lankę 
parapijinę mokyklų. Šliūbų 
davė jaunojo brolis kun. S.

Jei kieno taksai yra per 
aukšti, kiekvienas namo sa
vininkas turi teisę padaryti 
“komplaint” Board of Ap- 
peals of Cook County ne vė
liau kaip rugpiūčio 31 d. 5. 
m. •

Įrodymus reikia patiekti iš- 
pildant blankas su paveikslu 
namo (snapshot). Tas reika
linga visiems, kurie mano da
ryti “komplaint”. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės 
į mūsų organizacijos raštinę. 
Nariams padedam išpildyti 
komplaint bankas.
. Brighton Park Landlords

Bureau Asa’n
2608 West 47th st.

B. R. Pietkiewicz, vedėjae

Rakauskas iš St. Beda kote proga.

je-
Prisiruošus kasdien:niam 

gyvenimui gavb sekretorės 
darbų, kurį ir dabar dirba.

Dar mokykloje būdama J. 
Gricaitė pradėjo jausti pala 
nkutno į muzikų, pradėjo la
vintis naudodama įvairias pro 
gas. Paaugus tapo Šv. Jur
gio parapijos choro nare. Be 
abejonės, jame gavo nemažai 
įkvėpimo ir praktikos, nes Šv. 
Jurgio parap. chorų mokina 
muz. komp. A. S. Pocius. Prie

Totais 53 18 19
13 W. Lith. Dcmocrats 15

AB R TT
J. Umezis 3B 6 3 4
Gedraitis LF 6 3
Petronis P. 6 2
Kinas SS 5 's
W. Gailius CF 5 1
S. Gailius 2B 5 1
C. UrnezisiSC 5 2
Klimas IB 5 0

REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prttvrea vyras virėjos, 
turi mokėti UetuvlSką kalbą. Rašy
kite;
‘•Draugas.” 2 384 So. Oakley Avė. 
Box No. GS09.

DAKTARO OFISAS RWWJ»ON

naus name 2029 W. Coulter 
st., rado dar kitų sandėlį vo
gtų drabužių, kurių vertė ap-' Pra(^da lavinti savo bal

sų pas K. Sabonį ir vėliau 
American Conservatory of į

Kylanti Žvaigždė

Kiekvienas metų laikotar
pis turi savo ypatybę ir gro
žį. Kiekvienas žmogus turi 
pašaukimų bei talentų.

Štai, jau baigiasi vasara su 
savo ypatingh gamtos grožiu, 
ateina vėsus/ rudenėlis. Gam 
ta pamainys savo spalvų ir 
atvėsęs oras kreips mūsų dė
mesį ieškoti artificialių prie
dangų.

Orui atvėsus, prasidės se
zoninis bruzdėjimas — į va i

Music pas Carl Songer ir Ma
rio Carboni, operos daininin
kų. Už savo gabumus 1934 ji 
gavo premijų dainavimo ir 
dramos iš Douglas - Smitb 
•muzikos ir meno instituto.

1936 m. gavo pažymėjimus 
iš Stratford Symphony ir 
State of Lake teatrų, kuriuo
se dainavo su orkestrais. Da
bartiniu laiku Jadvyga lavi 
naši ir rengiasi pasirodymui. 
Beje, jau apie septyni metai, 
kai Gricaitė dalyvauja Budri
ko radio valandose dainuoda
ma su orkestru ir vaidinda
ma “Makalų Aldutę”.

Lauksime pasirodant “Al 
dutės” bei mūsų kylančios 
žvaigždutės. Dras

5
0
3

1
3
1

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ
Kainos nepaprastai žemos t Ko

kybe Ir kainomis sumušam 
visus sandėlius!

RAKANDAI
GARANTUOTI!

Rakandai parloriam, valgomiem, 
ml«*gamlen> kambariam, porėtam... 
Rlednl Ir turtingi ras DIDELI, J 
PASIRINKIMAI Gariniai pečiai, 
apšildymai aliejiniai visų komna- 
nllų — Dlvonal, Hratos, elefrtrikl- 
nės lcdaunfs, radio*. skalbyklos 
— viską*. Nenžsitlkėklt iki patys 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

zWest 47th Street
Tel. BOULEVARD 1751

TfRCO, IVHVVOC/S, EX«M(/STCOt 
... Laek to r««r atomach

Start Ukiaa Boatattv'a Stomachk Skurs riekt as* 
and you win q«kily not« how its medicinai herbe 
aad roots hal* ta ravitaBza your dlgsativa glands 
aad aiva aaw vltor. energy aad appstHa. Famous 
far M yaara. At all drug atara*. 18ox.bottla. 81.90.

HDSTETTER’S
Stomachic BiT7ER5

Viršui seniai įsteigtos aptiekos, sne- 
elalė nuo’alda daktarui, kuris m”no 
mainyti ofisą arba daktarui naujai 
Pradedant., Reik°'e atslSauklt | Ap- 
Uekų, 2258 AV. 24th Street.

REIKALINGOS PARDAVĖJOS

Reikalingos pardavėjos dėl kotu ir 
furs. aukščiausia alga lr eommls'la. 

. AtslSauklt dabar. Maurlce Cloak Co.. 
,4726 So. Ashland Avė., tel. YARda 
2934. 

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui: Saldainiu lr Oi
Krautuvė, geroje anlellnkA’e, 
nagyvenimn kambariai remia 
TMeDinuokl£Prnsneet^888^

S*
.RFIKAIJNGI DARBININKAI-FS

. VYRAI
Automobilių mekanikai ............ $30.
Drill Press operatorius $18.
Elektrlklnlų Motoru taisytojai .. $25.
Mekaniku padėjėjai ..................... $12.
Duonkepiai v................................. $25-35.
I"du plovėjai............................... $12-15.
Virėjai ............................................. $18-30.
Valvtojal ........................................ $12-16.
Pritarnautojai ..................................... $ 18.

MOTERY8
Virėjos Restarantuoae .. $18-22-35.
Prltarnautojos .......................... $12-16.

1 Generaliniam namų darbui,
mergaitės .................................... $8-12.

Beaufv Operatorios . . $16.50 Ir aukš. 
Prosytoja Moterų dreslų $12.
Viešbutyje Patarnautojos .... $50.

SHAY EMPLOYMBNT AGENCY 
14 Wc-t Waahin«rton Street

Chicago, Illinois 
Tel. Cen 9800

REIKALINGA DARBINTNKf:

Reikalinga moteris arba mergina 
nuolatiniam namų darbui, maža fa- 

, milUa. geras namas, gera alga. Te- 
lefonnoklte Spaulding 9195.

PARDAVĮMVI NAMAS

1 Brighton Parke netoli lietuviškos 
bažnyčios, 4-3 kambarių namas, kar
štu vandeniu apšildomas, garadžius. 
Ravlųinkas mainys ant lotu arba 
biznio. Perkant įmokėti $500, ki
tus kaip renda. Turime daug viso
kių klt,ų bargenu. namu lr farmų. 

C. P. Sl’ROMSKIS
2502 West 69fh Street,
Tel. Grovehlll 0306.

PARDAVIMI’I NAMAS

. 2 flefų medinis namas, geram sto- 
vyje, po šešis kambarius, elektrikas, 
vantos, parsiduoda pigiai. ' kaina 
$2300. Parduodama Iš priežasties 
senatvės. Namas randasi 3540 Par
pei! Avc. Atsišaukite pas savininką. 
3536 Pamell Avė. 

IhRENPAVIMVI tavernas

Renda $40 j mėnesi, pilnai (rengtas, 
SUto vandenio šiluma, po adresu 804 
West 31at Street. Dėl informacijų 
tel. Virglnia 1621 arba ataišauklt j 
2996 Archer Avė.

SPORTAS
RI-UKALINGA DARBININKF.

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

Abi prigėrė. Olga Kalbas 
(kairėj), 3918 Alder st., ir 
Martha Pranis, 3719 Pulaski 
st., abi 12 m. amž. užvakar 
prigėrė besimaudydamos Old 
Pine maudynėse, už šešių 
mylių East Chicago, Ind. A- 
pie nelaimę policija sužinojo 
tik tada, kai jų draugė pra
nešė, kad abi yra kaž kur di 
ngusios. Lavonai rasti.

Teisėjo J. Zūrio Tymas 
Laimėjo

Pereitų sekmadienį per Lie
tuvių Demokratų Lygos pik
nikų, Ryans Woods, įvyku
siam hasebolo žaidfcne tarpe 
13to wardo Lietuvių Demo
kratų klubo tymo ir teisėjo 
Jono Zūrio’ tymo, pastarasis 
tymas laimėjo.

Žaidimas huvo labai gyvas 
ir įdomus. Pradžioje 13-tas 
Warda8 ėmė pirmenybę. Po 
devynių persimainimų abu ty 
mai stovėjo lygiomis. Dešim
toj permainoj Zūrio žaidėjf.i 
padarė tris bėgimus. Ręzul- 
tatas 18 — 15.

Personai
Asmenų Ieško

Manant statyti aan nanją namą 
ar pertaisyti seną, paSankite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

8739 So. Mapletrood AvaM 
Telefonaa PROspeet 1185.,

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
[Atlieka visokias medžio darbas,! 
(didelius ir mažas, až prieinamą! 
[kainą. Apkala namus šingeliais.j 
Dedame stogas.

Turi 35 metus patyrimo.

Mergina arba moterlšklė namu dar
bui mokanti virti tr prižiūrėti val
kus, nėra skalbimo, nereikės būti 
naktimis, šešias dienas j savaitę. 
Atsišauk 11 po Šešių vakare. 6 804 
So. Rockwell 8t.

Tel. CANal 7514
CITTCAGO

MATYKITE ji ŠIANDIENI
HEALTM-MOR

VACIUTM-dLEANER e 
ATLIEKA $2 DARBUS

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

~ '------------

PAIEŠKAI! DUKRELftS JENNIE 
IR MOTERS ROZftS TENANIENfiS 
po tėvais Banlanlutes. Pirma gyve- | 
no Dan būry, Conn. 1936 m. liepos 
7 d. paėmė dukrelę lr nežinau kur 
Ir deiko prasišalino. JI yra 25 me- Į 
tų amžiaus, 6 pšdų, sveria 165 sva- 
rus, mėlynų akių. apvalaus veido, 
pusiau tamstų plaukų. Gražiai at
rodo. Dukrele 5 metų Ir 4 mCn. 
Mėlynų aklų, plaukučiai pusiau tam
sūs, gražiai atrodo.

6 melai kai atvažiavo iš Lietuvos. 
Paeina tš Alytaus apskr., 14 ak e vos 
valsčiaus, Sarkejedų kaimo. Aš Ta
ve, Rože, nepriverčlu gyventi su 
manim, ale aš negaliu užmiršti mer
gaites. Brangi mano dukrele, neuž
miršiu Tavęs pakol gyvas būsiu. 
"Draugo" skaitytojai. Jeigu kas žino
te, kur Jos gyvena, prašau pranešti. 
Už teisinga pranešimą duosiu $25.00 
atlyginimo.

MIKE TENANT8
P. O. nox 1006. Dan būry, Conn.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue ■ Tel. REPubUc 8402

i

Priežodžiai

Visi nori mokėti,' l»ct ne vi
si nori mokytis.

Ijaik&s yra brangesnis už 
pinigų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

i J

namur.se

