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Sveikiname A.L.R.K. Moterų Sąjungos 18-jį
SEIMAS PRASIDEDA IŠKiLMiNGOMS 

IMS GIMIMO PARAP. 
BAŽNYČIOJE

Jo Eksc. Vyskupas M. Reinys 
pontifikuos Mišias

Sveikos sesutėj lietuvaitės, 
iš visų kraštų suvažiavusios j

JAPONŲ LAKŪNAI PUO
LĖ KINIJOS SOSTINĘ

Šanghajuje vis plačiau įsigali 
japonų kova su kiniečiais

A.L.R.K. Moterų Sąjungos 18- 
tųjį Seimų!

Seimas prasideda šiandien 
lygiai 9 valandų ryto iškilmin
gomis šv. Mišiomis, kurias lai 
kys .JE, Vyskupas Mečislovas 
Reinys, kun. A. Linkui, kun. 
K. Bičkauskui, kun. B. Urbai, 
ir kitiems kunigajns asistuo
jant. Sv-ečias ganytojas ir pa
mokslų sakys. Dalyvaus ir di
džiai gerb. prelatas M. Kru
šas. Pamaldos bus Šv. Pane
lės Gimimo bažnyčioj, Marque- 
tte Parke. Seimas tos parapi
jos salėj. Į seimo atidarymo 
iškilmes suvažiuos daug kuni
gų, profesionalų ir veikėjų. 
Vietos klebonas gerb. kun. A. 
Baltutis rūpinasi, kad viskas 
būtų kogeriausia prirengta. 
.Jis kviečia ir savo parapi jo
nus gausingai susirinkti į baž
nyčių, nes tai busi ir tos. para
pijos lankymas.

Seimo delegačių yra virš 
šimto. Daugiausia iš kitų mie
stų. Yra ir šiaip jau viešnių 
atvykusių iš kitur. Susidomė
jimas lietuvaičių katalikių or
ganizacijos seimu yra didelis. 
Chicagos lietuvių katalikų vi
suomenė žada gausingai daly
vauti ne tik iškilmingame sei
mo atidaryme, liet ir seimo 
rengimo komisijos parengto
se pramogose.

Šj vakarų Marąuette Park 
lietuvių parapijos salėj įvyks
ta gražus koncertas, o rytoj 
Šv. Kazimiero Akademijos au 
ditorijoj puošnus delegačių 
pagerbimo bankietas. Vakar 
vakare Gimimo par. salėj bu
vo jaukus delegačių susipaži
nimo vakarėlis. Trečiadienį de
legates Sboreland viešbuty 
vaišins žymi lietuvaitė pramo
nininke, Moterų Sąjungos gar
bės narė, p-lė Marijona Bren
dai tė.
ŠĮ VAK.ARĄ VYSKUPAS 
KEINYS LANKO AUŠROS

VARTUS
J E. Vysk. M. Reinys yra 

baigęs Vilniaus kunigų dvasi
nę seminarijų ir ten darbavę 
sis kaipo tos seminarijos pro
fesorius ir visuomenės veikė
jas. .Jam gerai žinomi ir labai 
mylimi Aušros Vartai. Dėl to 
jis lankysis ir čia, Chicagoj, 
Švč. Panelės Aušros Vartuose 
garbei pastatytoj lietuvių baž 
nyčioj. Čia bus 7:30 vai. vaka
re Po pietų svečias lankysis 
Tėvų Marijonų seminarijoj, 
Hinsdale, 111.

Vakar Vyskupas aplankė 
Šv. Kazimiero Vienuolynų 
(čia. pontifikavo Šv. Mišias 
sakė pamokslai) ir tris para
pijas: ŠŠ. Petro ir Povilo, 
.Visų Šventų ir Nekalto Prasi
dėjimo. Visur susirinko daug 
žmonių. ,

NANKINGAS, rugp. 15. - 
Japonų lakūnai puolė šį mies
tų — Kinijos sostinę. Kinie
čių lakūnai puolėjus tačiau 
išvaikė. Prieš tai japonai su
spėjo išmesti keletu orinių 
bombų.

penki amerikiečiai: trys už
mušti ir du sužeisti.

Kinijos diktatorius gen, 
Čiang kai-šekas paskelbė, kad 
jis atliks tirimus ir nubaru) 
savo lakūnus, jei suseks jų 
žioplų veikimą.

Savo ruožtu japonai ir to
liau puola apšaudydami kinie- 

gyvenamuosius 'miesto
ŠANCHAJUS, rugp. 15.

Čia kiniečių kova su japonais j čių 
dūlėja. Iš kiniečių bombone- kvartalus. Čapei ir Hongke'V 
šio išmesta bomba sugadino kvartalai (miesto dalys) žy-'l
J. Valstybių vėliavinį karo 
laivų Augusta Wangpoo upėje.

miai išdegę.

I. Valstybes ragina japonus ir kiniečius
AVASHINGTON, rugp. 15.- 

J. Valstybių sekretorius Hull 
diplomatiniu keliu pasiuntė| 
Japonijai ir Kinijai karštus 
raginamus, kad jos paliautų 
kariavusios, kad jos gražiuoju 
išlygintų kilusius tarpusaviu- 
nesusipratimus. Ypač Šangbn- 
juje, kur pasaulio valstybės 
turi didelius interesus, netu
rėtų būti vedamas karas.

Sekr. Hull pažymi, kad v;- 
sas pasaulis labai nepalankiai 
žiūri į japonų karų su kinie
čiais. lr įspėja, kud toks sto-

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; 'maža tempe 
ratūros atmaina.

Saulė teka 5:59, leidžiasi 
7:50.

Vienas iš seniausių Lietuvos architektūros paminTlų Kaune — Vytauto Didžiojo bažny
čia, kurioje palaidotas didysis lietuvių rašytojas .Juozas Tumas-Vaižgantas. Toliau matyti 
bokštai Jėzuitų bažnyčios. (Sk. straipsnį

ITALIJA TURI GINKLUO- PRANCŪZŲ RADIJO STO
TIS, JEI NORI PASILIKTI 

LAISVA
CATANI.JA, Sicilija, rugp. 

14. — 100,000 siciliečių susi
rinkime Italijos premjeras di
ktatorius Mussolini kalbėjo a- 
pie italų tautos kariškų pasi
rengimų.

Jis sakė, kad jei tauta nepa
geidauja susidurti su skurdu 
ir verguve, turį būtinai gin
kluotis ir, prireikus, ginti sa
vo laisvę iki paskutinio krau
jo lašo.

Istorija rodo, sakė Mussoli- 
ni, kad jei gyventojai nenori

KETURIOS JDBILATĖS
TYS PADEDA RADI

KALAMS
Šiandien Šv. Kazimiero Se

serų Vienuolyne, Profesijos 
25-kių metų sukaktį mini:
Sesuo M. G.rtruda, Sesuo M 
Antonia, Sesuo M. Magdalena, 
ir Sesuo M. Scholastica.

ŠANGHAJUS, rugp. 15. - 
Šio miesto tarptautiniam kvar 
tale gatvės nuklotos kiniečių 
lovonais.

Keli kiniečių Amerikoj įsi
gyti bombonešiai vakar vaka
re pakilo į padanges su pasi
ryžimu bombarduoti japonų 
karo laivtis upėje išilgai tarp
tautinio kvartalo. Vienoj šio 
kvartalo dalyje yra susispie
tę tūkstančiai kiniečių bėglių. 
Kiniečiai lakūnai skrizdami

PEIPINGAS, rugp. 15. — 
Japonai nieku būdu neįsten
gia paimti Nankowo perėjos 
ir turi nepaprastai didelius 
nuostolius.

Patirta, ka<l japonų karo 
vadovybė į ten siunčia 12,00(1 
kariuomenės, su kuria tikisi 
sutriuškinti kiniečius.

TOKIJO, rugp. 15. — Japo
nų ministerių kabinetas tri
jų valandų posėdyje rado, kad 
kiniečiai esą didžiausi “arų

HENDAYE, Prancūzija, 
rugp.—14. — Ispanijos nacio
nalistų vadovybė iškelia aikš
tėn, kad kai kurios prancūzų! J{) Ekscelencija vvskupas
radijo stotys vedantiems karo M Reinys> aukos šv. in.šias ir . ... ,
medžiagų ispanų radikalų lai-1 apvainikuos Celebrantes, ku-iorines bo,nbas ne 1 JaPonil la’- Pat>'s pajuokia, jei įkisiol ne-

per klaidų paleido milžiniškas, gantai” ir kad japonai sav*

vamsnurodo kelius, kaip išsi
sukti nuo nacionalistų bloka
dų.

Kitu pranešimu naci-onalis-

! rios prieš dvidešimt penkis 
metus žengė prie altoriaus ir 
ten sudėjo į Aukščiausiojo 
rankas savo jaunatvės žiedus 

tų vadovybė pasisako, kad ne — |rįg įvadus ir pažadėjo Jam
italų, bet nacionalistų karo (ani.jjn^ ištikimybę, nes “pa- 
laivas nuskandino radikalų ku mylėjo jo namų gražumų ir 
bilinį laivų Cainpeador, vežan

ginkluotis ginti savo laisvę ir benziną,
nepriklausomybę, jie bus pri-Į 
verčiami imtis ginklų ir ko j 
voti kitų naudai.

Anot Mussolinio, italai tai
kingi ir į karus nelinkę. Bet į

NUTEISTA KALĖTI UŽ 
PRIEŠNACIŠKO LAIŠKO 

PARAŠYMĄ

Jo garbes gyvenamųjų vietų.’’

Jubila'tės buvo pirmutinės 
sudėti įžadus Šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyne Chicagoje, 
pirmutinės darbavosi įvairio
se pareigose. Kiek jau gailės

14 _ j tingumo darbų atlikta — kiekBERLYNAS
savo saugai jie turi pasiauko-j teismas Karaliaučiuje
ti. I auta ir valstybė visados j 4 mėnesius kalėti vie-

rugp.

turi būti pasirengusi.

vis negalės būti ilgai paken
čiamas.

-J. Valstybių vyriausybės į- 
sakvmu, iš Šangbajaus ir ki
lų Kinijos dalių pašalinami 
amerikiečiai, kuriems yra pa
vojaus. O amerikiečių Kinijo
je yra tūkstančiai. Jie para
ginti ko veikiau vykti į arti
miausius uostus, kur jie bus 
paimti į amerikoniškus laivus.

žiniomis iš Londono, Ang
lijos vyriausybė nusprendusi 
nes-kišti į japonų kiniečių ka
rų. Tik pažymima, kad britų 
interesai Ims saugojami.

NESPĖJAMA DIRBTI 
KARDŲ

TOKIJO, rugp. 15. — Kar
dų dirbėjai dirba dienomis ir 
naktimis ir nesuspėja atlikti 

'didelius kardų užsakymus.

KAŽKUR DINGŲ SOVIETŲ 
LAKŪNAI

FATRBANKS, Alaska, rug 
piūčio 15. — Pereitų penkta
dienį iš Maskvos išskrido Į 
Ameriką' per šiaurinį ašigalį 
šeši sovietų lakūnai milžiniš
ku keturių motorų lėktuvu ir 
dingo kažkur šiauriuose. J. 
Valstybių lakūnai dingusiųjų 
ieško.

NACIONALISTAI PUOLA 
SANTANDERĄ

HENDAYE, Prancūzija, ru

gp. 15. — Žiniomis iš Salc- 
munca, ispanai nacionalistai 
atnaujino savo žygius Santan- 
dero fronte, kad veikiau pa
imti tą -miestų ir išlaisvinti iš 
radikalų šiaurinę Ispaniją.

nų moterį, 59 m. amž., už pa
rašymu}. priešnaciško laiško.

Teismas rodo, kad laiške

paguodos ir pamokinančių žo
delių ištarta — kiek parody 
ta kantrumo — kiek vaikelių 
išauklėta? Kas suskaitys tas 
aukas, padėtas ant meilės au
kuro? Daug daug reikėjo joms

“baisybės parašyta apie na j panegt įr širdies skausmų nc- 
cių politinius žygius A -okieti- j niaža kentėt; bet meilė Dievo

vus, bet į miestų.

Akimirkoje nuo bombų spro
gimo kelios gatvės nuklotos 
kiniečių lavonais ir sužeistai
siais. Prieš keletą minutų žu
vusieji ir sužeistieji kiniečiai 
krikštavo gatvėse, sveikino 
saviškius lakūnus, sklindan
čius atakuoti priešų. Neužil
go tie lakūnai sviedė bombas 
į krikštaujančius saviškius.

Tarptautinio kvartalo poli
cija randa, kad apie 800 as
menų žuvę ir daugiau kaip 
1,000 sunkiai sužeista.

Ši lakūnų klaida skau
džiausiu aidu nuskambėjo per 
visų Kiniją- Japonams sukėlė 
džiaugsmo.

NirtT kiniečių lakūnų bom
bų, kiek sužinota, nukentėjo

panaudoja prieš Kiniją griež
tųjų priemonių. . ė>• '

... . > Ministerių kabinetas nus
prendė imtis griežtųjų prie
monių ir palaužti kiniečių at
kaklumų. Reikia suprasti, kad 
japonai šį kartą siekia užgro
bti kelias šiaurinės Kinijos 
provincijas.

Kas įdomiausia, japonai 
puola Kiniją ir šaukia, kad 
jie stovi už taikų!

PARAGVAJAUS KABINE
TAS SUGRIAUTAS

ASUNCION, rugp. 14 — 
Paragvajaus respublikoj įvyko 
politinis perversmas. Kariuo
menės vadai pašalino ministe
rių kabin-etų.

joje.

VALSTYBĖS MILICIJOS 
PRAMOGOS

Soldier Fielde, Grant parke, 
Tllinoiso milicija vakar ir už
vakar surengė pramogas — 
vaidino Argonne kautynes, j- 
vykusias pasaulinio karo lai
ku Prancūzijoje.

Milicijos pramogos sureng 
tos ryšium su Chicago miesto 
sukaktuvių minėjimu.

HANOVER, Vokietija, ru
gp. 14. — Vietos airdrome iš
bandomas naujas didelis lėk
tuvas nukrito ir sulūžo. Žuvo 
8 mechanikai ir inžinieriai.

ir mūsų tautos, traukė jas 
prie tos kilnios aukos. Nesi 
gailėjo jos savo jėgų, sveika
tos — dirbo ir dar nenuils 
t ančiai dirba; nes jaučia ga
lingą pagalbų savo Sužiedoti- 
nio.

Seselių nepaprastai darbin
go, visokeriopo }>asiaukojimo 
ir vargų kupinų gražų gyve
nini;} čia neaprašome; bet ma
loniai prašome sykiu su Ju- 
Riiati'mis siųsti Visagaliui pa
dėkos maldas už visas joms 
suteiktas malones ir dovanas. 
Melskime Dievulį, kad leiptų 
Joms dar ilgai dirbti Jo gar 
bei ir sulaukti auksinio Jub’- 

* liejau s!

KOVOJAMA PRIEŠ SENATORIŲ BLACK
AVASHINGTON, rugp. 14. 

— Senato jūridinis pakomite- 
tas greitai apsidirbo su sena
toriaus Blaeko iš Alabama, de 
mokrato, nominavimų teisėju 
į vyriausiąjį teismų. Pakomi- 
tetas vakar nominavimų pat
virtino ir apie tai pranešė ko
mitetui. Pirmadienį įvyks ju
ridinio komiteto pilnaties su
sirinkimas. Žinoma, ir šis 
greit apsidirbs šiuo klausimu 
ir raportuos rūmams.

Rūmuose gi numatoma, at
kakli keva prieš Blaeko nomi
navimų dėl jo netinkamumo 
būti teisėju.

iškeliamas didžiai rimtas prie 
kaistas, kad jis neseniai sena
to rūmuose puolęs vyriausio
jo teismo keturis teisėjus, ku
rie, girdi, savotiškai aiškiną 
konstitucijų. Be to priešai 
randa, kad Jis, šen. Black, 19- 
28 metais per savo rinkimus 
yra susidėjęs su Ku Klux 
klanu, o gal dar ir buvęs šios 
slaptos organizacijos nariu. Si 
organizacija per politinę kam
paniją visoj Alabamoj rengu
si jam prakall>as ir agitavusi 
už jo išrinkimų senatorium. 
Tai visa norima iškelti senato 
rūmuose svarstant jo nomina-

Be kitko senatoriui Black ciją
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Po 23 Metų VYTAUTO DIDŽIOJO BAŽNYČIA

Lietuvoje yra daug žilosios tik buvo iš medžio, supuvo, 
Didžiodo karo pradžios. 1914 metų paskuti- praeities kultūros paminklų, net tinkas sugedo, jiajuodavo 
nės liepos ir rugpiūčio pradžiom dienos stovi, gaubiamų įvairių legendų ir ir daiktais ėmė dribti. Vokie- 
mūsų atminty visada. Dabartinės dienos nuo- padavimų. Vienas iš tokių gra čius iš Lietuvos išvijus, Vy
kit lyginamos su anomis, lr randame, kud įjy paminklų laikinojoje Lie tauto D. bažnyčios tik vienos 
danui gvvenuiu ant uepa lyginamai didesnio, sostinėje, Kaune, vra sienos bestuksojo, bet ir tos
vulkanu, negu prieš 23 metus. Ginklavimosi į y # bažnyčia ! Įnikusios ir apipelijusios
dabar valstybės galvotrūkčiais lenktyniuoja. . . , , . . . .rr t • t. • • .t • t-. ta t ' Ji labai gražioje vieto- noinJLIniKoiinlToks ginklavjmasis tik ir sulaiko valstybes į . ..... . . ousikuius nept įklausomai
nuo naujo pasaulinio kuro, nes bijoma, kati tlMa,ajan,t‘ emuno ia Lietuvai, Žemes t’kio ir \ al-
priešas gali būti labiau apsiginklavęs. l)a- n^1 ’ ,ew Pul lus^ ’ v 8 °igtybės Turtų Ministerija \y
bar taisyklė — jei nori taikos, ruoškis ka-'\a'no s'a*tus. šį bažnyčia yia į||U(o j> bažnyčių 1919 m. Ba
ran — yra labai aiški gyvenime. Daug tie- j Liejimui su mūsų piaeities ga- |antįįjo 17 j. pavedė Žemai-
sos yru ir tokiame aiškinime, jog- Ispanijos rsiausiais Vytauto Didžioje į VyskupUį Pranciškui Ka 
karas yra gera proga kai kurioms valsty’-! laikais. Istorija nuims pasu .-evičiui, kuris laikinai eiti 
in ms išmėginti savo ginklavimosi .pažangų. | koja, kati 1399 m. Didysis Lie vektoriaus
Tačiau, kada tie mėginimai tik vieueriuose tuvos Kunigaikštis Vytautas,

šiomis dienomis sueiua 23 metai nuo

“Saulis” Draugijai 30 Metų

Šiais metais sueina 30 m. nuo Liet. Kat. 
“Saulės" Švietimo Draugijos veiklos pra
džios. Dabartinė “Saulės” Valdyba tų su
kaktį yra nutarusi paminėti viešinu ir pla
čiau. Nutarta išleisti knyga, kuri atvaiz
duotų “Saulės” ir jos įstaigų veiklų prieš 
D. Karų, per Karų Rusijoj ir Lietuvoj ir 
pagaliau po D. Karo nepriklausomoj Lietu
voj. Kad būtų gauta tokios medžiagos, kuri 
negalėjo patekti į archyvus, bus kreiptasi 
į buvusius “Saulės” Dr-jos veikėjus, moky
tojus auklėtojus, kad jie parašytų atsimini
mų. Dėl knygos parašymo tariamasi su mū
sų jaunesniaisiais istorikais.

Sukakčiai paminėti apie visus Šventus 
ketinama sušaukti platų “Saulės” veikėjų, 
buv. mokytojų ir įvairių mokyklų auklėti
nių suvažiavimų. Jame būtų pora paskaitų 
liečiančių “Saulės” d-jos ir jos įstaigų vei
klų, žymesnieji asmens papasakotų savo at
siminimų, ypač iš prieškarinio ir D. Karo 
laiko veiklos; būtų taip pat koncertinė dalis, 
kurioj pasirodyti bus kviečiami buvę žy
mesni “Saulės” įstaigų auklėtiniai (jų tarpe 
yra stiprių jėgų). Numatyta taip pat visų 
dalyvių bendra vakarienė. “Saulės” 30 me
tų sukakties suvažiavimo programai smul
kiau išdirbti sudaryta komisija, į. kurių įei
na kun. V. Mieleška, direkt. lgų, Malinaus
kas, dr. J. Grinius. .

metuose jiareikalavo milijono žmonių aukų, 
šiurpu darosi.

surinkęs stiprių 40,000 vyrų 
kariuomenę išėjo kariauti su

ju.- iviMv-iiau.' pareigų pasky
rė Kauno įgulos karo kape 
lionų kliu. Br. Bunišų. 1920 
m. kovo 31 d. Žemaičių vys

Lapėno Mirtis ir Nebaigta Byla

■Ginklavimas reikalauja daug geležies, 
anglių ir kitų mineralinių daiktų. Ne visose siuntę kelis syk didesnę kv 
vulstybėse tų žemės turtų daug yra. Čia pa- liuomenę. Prie \ orkslos upes 
aiškina daug, ko kitos valstybės taip kišasi įvykęs smarkus mūšis, kuria

totoriais. Totoriai jį Pa' kūpąs Pranciškus Karevičius
Vy tauto D. paminklinės baž
nyčios rektoriumi paskyrė <li-

į Ispanijos reikalus. Mat, Ispanijoj yra di
delių žemės turtų. Dėl to ir Anglija dabar 
linkstanti į Ispanijos sukilėlių pusę, kad 
Franco jau yra iš valstybininkų atėmęs Bil
bao, kur daug geležies.

Jajxmai skverbiasi į tokias Kinijos sri-

lįjį mūsų spaudos draudimo
, gadynės veikėjų ir rašytojų 

kščių žuvę 20. l>aug narsiųjų į.vn. juoz^ Tumų-- Vaižgan- 
Vytauto D. karių žuvę, o >r| Jis stengė^ kiek gajėda 
pačiam Vytautui D. su savo
kariuomenės likučiais tekę bė. 
gti j»er upę. Daug kas prigė-

me iš Vy tauto D. 50 kunigai*

tis, kur didelės žemės turtų kasyklos. Ita-įręs, o giltinė žvelgusi į akis
lija daugiausia tokiais sumetimais užkariavo 
Etijopijų... Kitas akstinas, verčiųs valstybes 
kariauti, yra savo gyventojams naujų gyve
namų vietų radimas. Ypač Italijoj ir Japo
nijoj yra gyventojų perteklius.

Ispanijos ir Kinijos - Japonijos karai 
greitai gali užkurti ir pasaulinį karų.

I“’ f/- •< vv* •bsu Krikscionis...

įdėjo tokį Aug. Louis“XX Amž.”
Caucliy pareiškimų: ,

Aš esu krikščionis, t. y. aš tikiu Kris
taus dievystę, tikiu drauge su Tyclio Brahe, 
Koperninku, Deskartes, Njutonu, Fermatų, 
Leibnicu, Paskaliu, GrJmaldi, Euleriu, Glū
dinu, Boskovičiuni, Gerdiliu, su visais di
džiaisiais praėjusių šimtmečių astronomais,

ir pačiam Didžiajam Lietuvos 
Kunigaikščiui. Jis tų baisių 
savo gyvenime valandų pasi
žadėjęs, jei gyvas išliksiųs, 
pastatydinti Dievo Motinos 
garbei bažnyčių. Stipresnis, 
negu kitų, Vytauto D. žirgas 
laimingai jį išnešęs į antrą
jį krantų. Čia Vytautas D 
drauge su kitais perplauku 
siais upę, nušokęs nuo žirgo,

mas, gražiau tų bažnyčių at
naujinti ir papuošti. Juk Vy
tauto D. bažnyčia mūsų tau 
tos kančių ir stiprybės sim
bolis. Ji, kaip ir visa mūsų 
tai ta, buvo draskoma ir nio 
kojania svetimtaučių, pergy- 
\rno visas baisiausias kovų 
ir suiručių audras ir šiandien 
tvidai tebestovi Nemuno pa
krantėje ir žiūri, kaip Lietu
vos milžinas Nemunas varo 
tavo vandenis į Baltijos jūrų. 
Kliu. J. Tumas buvo ketinęs 
iš Vytauto D. bažnyčios pu

Kun. A. Baltutis, naujau-sios lietuvių Panelės šv. Gi
mimo parap., Marųuette Park, klebonas, LltKSA centro dva 
sios vadus, Moterų Sųjungos seimo vietos šeimininkas.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI AMERIKOJE ”

Lietuvos tautininkai gana iškilmingai 
palaidojo savo buvusį vadų Jonų Lapenų, 
kuris buvo patrauktas atsakomybėn už jo ve
damos “Maisto” b-vės turtų išeikvojimų. 
Jis buvo nuteistas sunkiųjų darbų kalėji
man. Apeliaciniai rūmai jį buvo išteisinę. 
Vyriausias Tribunolas tų sprendimų kasavo 
ir dėl to staiga praturtėjusio (tapusiu tur
tingiausiu žmogum Lietuvoj) Lapėno byla 
ir vėl kėlė didelį Lietuvos visuomenės susi
domėjimų.

Dėl velionius Lapėno mirties ir jo ne
baigtos bylos gerai parašė “L. Ž.”:

“J. Lapenas mirė nepabaigtas teisti val
stybės teismo. Visuomenė, ligi liaudies sluo
ksnių Antinui, jį teisė ir dar ilgai taipgi 
teis, nes Jonas Lapenas nebuvo vien jis 
pats — jis iškilo ir buvo laiko sųlygų reiš- ‘ 
kinys, kurį nešališkiau įvertins, drauge su 
jo laikų sąlygomis, tik nešališka ateitis”.

karštai Dievui padėkojęs už įį Tautos Panteonų, nau- 
padarytų malonę ir visiems 
girdint atkartojęs pirmųjį sa 
vo pažadų. Tų scenų dailinin
kas Petras Kalpokas atvaiz
davo Vytauto D. bažnyčios 
didžiojo altoriaus paveiksle.

su visais didžiaisiais lizikais, su visais di- Žemai paveiksle atvaizduotas nuo svetimų šiukšlių bažny- 
džaisiais matematikai.'. nuo žirgo nušokęs Vytautas! čios vidų, jį gražiai atremon-

Aš esu taip pat katalikas drauge su dėkojęs Šv. Panelei; auks- ta\ęs ir sutvarkęs bažnyčios 
dauguma iš suminėtųjų, ir jei klaustų kas tai — Šv. Panelės dangun ū-ior«nę pusę, kun. J. Tumas pa 
mane kodėl taip, aš mielai pasakyčiau prie- mimas. Anapus upės matyti sisamdė lietuvius menininkus, 
žastis. Tada pamatytų, kad mano įsitikini-1 totorių kariuomenė su velia
mai nėra tai paveldėti prietarai, o gilių svar- va. 
s tymų rezultatai. Aš esu nuoširdus katali
kas, kaip buvo Cornelle, Racine, La ĮBruyė- 
re, Bossuetas, Bourdaloue, Fenelonas. Tokių . .
yru dideli, skaičius tarp garsai, „,ūsų d-i Kau- gyvaujant didžiulei žiūrovu

re, o paskiau Ašmenoje. Pra
nciškonai Kaune prie Vytauto

jų padėkos simbolį ir tautos 
religinės mistikos židinį. Lie
tuvos visuomenė tiems kun. 
J. Tumo sumanymams prita
rė ii jo atnaujinamai bažny
čiai gausiai aukojo. Išvalęs

Man teko laimė aplankyti 
gyvenančius tėvyniečius - lie
tuvius.

Reta tai yra proga, nes 
iš Lietuvos pasiekti tolimųjų 
Alnerikų yra sunku, ypatin
gai tikslu atsilankymo bei vie 
sėjimo.

Ir man ypatingai malonu, į 
kai atvažiavusi čia randu vi-j 
sur taip nuoširdų priėmimų, i 
Kiekvienas su džiaugsmu ka-j 
lbina ir pirmas klausimas: 
Kas Lietuvoj? Nors turit jūs

čia savo plačių spaudų, išgir
stas gyvas žodis yra kiek vie- 
nam malonus.

Kiek galėdama stengsiuos 
!:nedaugiau pažinti lietuvius 
čia gyvenančius bei jų gyve
nimų ir 'man rodos jau šian
dien nesuklvsdania pasakyt* 
galiu: Lietuvis visur tas pat- 
— nuoširdus, vaišingas ir ne- 
uonirštantis savos Gimtinės.

Kalbos nė vienas neužmir
šo ii dar daugiau džiuginau-

(Pabaiga 4 pusj.)

Vytautas D. savo pažadų

kurie puikiai papuošė bažny
čios vidų. 1920 m. rugpiūčio 
15 d. kun. J. Tumo draugas,

įvykdė — 1400 m. pastatydi- tautos veteranas prel.
A. Dambrauskas - Jakštas,

nų vyrų, tarp tų, kurie daugiausia gerbia
mi dėl savo pasižymėjimų tiksliuosiuose mo
ksluose, filosofijoj, literatūroj, kurie buvo 
didžiiausis mūsų akademijų papuošalas. Aš 
skelbiu tų gilų įsitikinimų, kurį savo žodžiu, 
darbu, raštais savu laiku yra skelbę tokie 
pirmos rūšies mokslininkai kaip Ruffini, 
Hauy, Laennec, Amperas, Pelletier, Frevci- 
net, C'oriolis. Ir jei aš nesuminiu gyvųjų, 
kad nepažeisčiau jų kuklumo, tai visgi gu-

miniai, iškilmingai pašventi-
no Vytauto D., arba Dangun

D. bažnyčios pasistatė vienuo-, t,il'nio> bažnyčių. liesa -- 
lynų ir čia drabavosi liki 1655 sa^° prof. \ . Mykolaitis 
m Tais metais Kaunu užėmė 808 ^un* 111,110 viltys 
švedai, kurie visus vienuolius Jš>ipildė: pats bažnytėlės an- 
iŠžudė, o pačių bažnyčių gero- kštumas ii kuklumas nelei- 
kai apgriovė. Švedus iš Kau- <ia* tapti 1 autos Panteo
no išvijus, pranciškonai Vy-i'111’ .dėlto ji tapo kie-

jie giedodavo beveik kiekvie
nų šventadienį. Pats kun. Tu 
mas - Vaižgantas taip pat be 
galo mylėjo Vytauto D. baž
nyčių, ir savo testamente pa
geidavo, kad jį mirusį pri
glaustų ši bažnyčia, kuriai jis 
ištikimai ir atsidėjęs per 13 
metų tarnavo. Tas jo pagei
davimas buvo įvykdytas: jis 
buvo palaidotas Vytauto D. 
bažnyčios sienoje. Jo antka-

; pi« buvo papuoštas tani tikra 
lenta, kuriai užrašas paimtas 
iš jo testamento. Šiandien Vy 
• auto D. bažnyčių adminis
truoja pranciškonų vienuoliai 
Ji dėl savo senos praeities 

' savotiškos architektūros ir 
'didžiojo 'mūsų rašytojo Juozo 
Tumo - Vaižganto palaikų v-

į ra gausiai tiek Lietuvos vi- 1 • ...uomenės, tiek užsieniečių !a- 
nkema.

Spauda Apie Lietuvę

“Grenz Echo”, išeinąs Eupene, įdėjo il
gesnį straipsnį apie Baltijos Santarvės kon
ferencijų. Straipsny,je atpasakojama Lietuvos 
užsienių reikalų ministerio Lozoraičio, ati
darant Baltijos užsienių reikalų ministerių 
konferencijų, pasakytų kalbų, trumpai su
glaustos latvių ir estų užsienių reikalų mi- 
nisterių kalbos, papasakota konferencijos 
darbų eiga ir jos metu įvykę priėmimai. 
Straipsnyje nurodoma, kad konferencijos me
tu pasireiškė visiškas nuomonių sutapimas 
dėl bendros paliūties įvertinimo. Pabrėžiama, 
kad per debatus visi trys užsienių reikalų 
ministeriai nurodė savo tautų glaudžius ry
šius su Tautų Sųjunga. Buvo konstatuota.» 
taip pat glaudus trijų valstybių bendradar
biavimas įvairiose praktinėse srityse.

Čekoslovakų tarptautiniams santykiams 
nušviesti skiriamas žurnalas “Ženeva” įdė
jo Dr. V. Strakos straipsnį antrašte: “Kaip
Lenkų valdžia spaudžia lietuvius Vilniaus 
krašte”. » ?

liu su džiaugiau pasakyti, kad savo gerų- j tauto 9 bažnyčių vėl atstatė kvitmun lietuviui brangenybe 
ji) draugu - moksli ninku tarpe radau toki j Jr dartavosi |igi prRnc0;iir šventenybe. Netapusi <rfi-

i zmečio. 1812 m. prancūzų iin- 
■* -1 | peratorius Napoleonas Vytau

to D. bažnyčių buvo pavertęs 
ginklų ir kitokių karo reik-

krikščioniškojo tikėjimo kilnumų ir didin- . .....1Q1O _____ _____ :... cialine triukšmingų iškilmių
gumų.

Mirė Latvių Rašytojas

Liepos 25 d. Rygoje mirė žinomas latvių menų sandėliu. Najioleono La

vieta, ji tampa išvidinio su
sikaupimo kampeliu, kur sa
votiška nuotaika ir lietuvis 
kos mistikos balsas atviliojo

... , . 1 • ai 4. tr i riuomenė, bėgdama iš Lietu-1nexlensb ^U1'i gyveninio suku-
rašytojas publicistas Janis Akurateras. Ve-: |,až„v£.i„ M riai kryžkeliais blaško. Šinn.Uonis buvo 61 „iety amžiaus. Jis patašė daug D- | v _

eilėraščių, romanų, apvsakų ir dramatinių u ®e’ L gnu jos stotų unito
veikalų. Jis buvo laikomas latvių literatu- 8*eIul neįstengė sunaikinti, ir 1 ajzgano \asio
ros klasiku. Akurateras buvo žinomas ir kai-l -b 19 m. pranciškonai vėl jų 18 e a rangeny , 11
po publicistas. Jaunystėje jis buvo mokyto- j atstatydino, tik dabar ji bu-įVlsa -1° kūryba, auklėja tau 
jas. Pasaulinio karo metu ,jis tarnavo latvių vo kiek kitokios išvaizdos. A-j ^at^ 'Jl*t jai gražu ir švie- 
šaulių pulkuose. Paskelbus Latvijos nepri-Įpie 1845 m. Vytauto D. baž- su’ ^ora ir g^ra . 
klausomybę, jis buvo tautos tarybos ir tau- nyčių rusai pavertė cerkve. Kun. J. Tumas - Vaižgr.n- 
tinio susirinkimo narys. Šių metų gegužės Rugug iš Lietuvos išviję, vo- tas Vytauto D. bažnyčios re- 
15 d. Akurateras buvo apdovanotas aukš- kiečiaį 1915 ln užėmė Kauną ktoriumi išbuvo 13 metų. Jam

ir \ ytauto D. bažnyčią pa- rektoriaujant, ši bažnyčia vi- 
vertė bulvių ir geležies san- &ų kauniečių lietuvių buvę 
dėlių. Jie taip pat gerokai ap ! nep7pra>Mtaį njėgiama. Į 
draskė bažnyčių, nuardė di
desnę jos stogo dalį, o apšau
dant patrankomis miestų, iš-
byrėjo langų stiklai. Nuo bul- zas Tumas - \ aižgantas, jo 
vių puvėsių, oro drėgmės .T giažūs pamokslai ir Lietuvos 
įtilžusių sienų visuje visa, kas operos solistų giesmės, kuria.-)

čiausiu pasižymėjimo ženklu už nuopelnus 
kultūros srityje — naujai įsteigta tėvynės 
premijų.

šiuo metu Prancūzijoje via 319,000 be
darbių, o pernai tuo pačiu laiku jų buvo 
422,000. Tokiu būdu, per metus bedarbių 
skaičius sumažėjo apie lOOJMTO.

Liepos 16—18 dienų Paryžiuje įvyko 
jaunųjų darbininkų krikščionių kongresas.

b
kauniečius patraukdavo ir 

o rektorius kun. Juo
Kun. A. Linkus, šv. Petro ir Povilo parap.. \\'e>t PuP 

man, klebonas. Moterų Sųjungos centro dvasiu-, vada.-, ir Ku-
' nigų Vienybės Uliic. Provincijos sekretorius.
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
MAŽAS BITININKAS — Ar daug gali išeiti iš vie-, — Matai, Juozuk, kaip bi- 

no a\ilio spiečių! avilio bėga, sulaikyti jų

MAŽAS DEBESĖLIS KAČIUKŲ NUOTYKIS

— Jei avilys stiprus, tai du, 
trys. Bet iš vieno avilio daug 
išleisti spiečių negali ma, nes

Vieną vasaros rytą, mažas staiga atsiminė, kad jam van- 
debesėlis lengvai pakilo nuoidenynas kartę sakė, juk kada 
vandenų ir pamažu plaukiojo debesėlis nusileidžia arti prie 
aukštoje padangėje. (Ant že- žemės, jis pražūsta. Tai atsi
mos visa buvo išdžiūvę ir nu- minęs, jis susilaikė ir plaukio- 
vytę. Mažas debesėlis matė jo pamažu aukštyn ir žemyn, 
žmones prakaitu apsipylusius nežinodama ką daryti. Tik 
dirbant laukuose. Pagailo štai jis sustojo ir tarė: “Že- 
jam žmonių ir jis tarė: įmes žmonės, aš jums einu j

“O kad aš galėčiau jiems pagalba, nežiūrint kas man 
padėti, kaip man būtų links- atsitiktų, aš jums padėsiu”, 
ma: kaip būtų gera, jei aš ga Ir pasidarė jis didelis ir 
lėčiau jų darbus palengvinti, jau nebe pilkas, l>et tamsus, 
alkstančius papenėti, trokštant Jis nežinojo, kad galėjo tokiu 
Čius pagirdyti’’. dideliu tapti. Jis dabar užden-

Ir durnai ilgėjant, debesėlis, igė laukus ir pievas, miškus ir 
darėsi didesnis ir didesnis, o namus. Jis buvo toks didelis, 
ta> troškimas pagelbėti žino- kad žemės gyventojai net nu- 

įs pasidarė dar gilesnis, į stela*, bet džiaugėsi ir laukė.
t žemės darėsi karščiau j ‘‘Aš jums pagelbėsiu”, jis 

arščiau. Vidudienio saulė {balsiai šaukė žmonėms. “Pri- 
nepakenčiamai kaitino, bet. imkite mane, aš jums padėsiu, 
žmonės turėjo dirbti, nes jie dėl jūsų aš save paaukosiu”, 
l uvo labai nt turtingi. Kar-j Ir leidosi debesis žemyn ir 
tais jie sustojo dirbę, misi- žemyn, pradėjo žaibuoti ir 
šluostė prakaitą ir pažiūrėjo'griausti ir gaivinantis lietus

- 141
į debesėlį maldingai sakė:1 pasipildė ant žemės. Lietusbu- 
“Ak. kad jis mums galėtų pa- vo didžiausia palaima žemės 
dėti”. * j gyventojams, bet debesėlio

‘‘Aš jums padėsiu, tikrai |pražūtis. Bet nykdamas, jis 
padėsiu”, tarė debesėlis, ir [džiaugėsi, kad galėjo gerą pa- 
pradėjo leistis žemyn. Tikidaryti kitiems. T.

Katė Runeė augino tris vai
kelius; Rainuką, Baltanosėlj ir 
Murkliuką. Ji gražiai juos 
aptaisė ir liepė švariai užsilai-

Bitės spiečia
Kartą vidurdieny iš vieno 

Dabar ji greitai išlindo pro avilio išlėkė bičių spiečius. Aš 
grindą plyšį ir pradėjo ieško-; ėmiau jas švirkšti vandeniu, senasis susilpnės ir mažai me
ti ko nors pasismaguriauti. i Ritės greit sutūpė į medį ant da.us prinež.
Motinos žodžiai kačiukams gi šakos.
liai įsmigo į galvas. Jie ilgai — Bet ko joms iš avilio lėk- 
neužmigo, mąstė apie pelytes, ti? — paklausiau tėvuko, 
pienelį. Tik staiga Murkliukas — Spiesti bitėms yra pri- 

kyti. Katyčiai labai mėgo žai- pasįeny pamatė peliukę ir pa-įgimta. Kaip tik avily bičių :
sti ir nepaisė visą motinos pa- r0(|g Broliukams. Tuojau visi >eima padėja, pasidaro joms 
mokymų apie kačią rimtumą, atsiminė dorų kačių pareigas

Vieną dieną Runeė ilgai mo
kė vaikus kaip gaudyti peles, 
kaip prieiti prie grietinės ir 
kitų kačių gudrybių. Vakare 
Runeė pavalgydino vaikus ir 
paguldė juos lovelėj.

— Miegokite ir neišdykau
kite, — įspėjo ji savo vaikus: 
— o aš eisiu medžioti tų ne
dorėlių pelių.

Visi prižadėjo ramiai ilsėtis, 
o Baltanosėlis taip susigraudi
no, kad ir akytes žemyn nulei
do. Runeė išėjo, o kačiukai li
kosi vieni.

Po grindimis gyveno pelytė 
ilgauodegėlė. Ji girdėjo visą 
Runcės kalbą. Ji nusišypsojo 
ir apsidžiaugė, kad kačiukams 
uždraudė vaikščioti, nes jai 
jau ne vieną kartą jie buvo 
baimės įvarę.

ir aną šunies laišką, kurį pe
lės sugraužė. Staiga visi šoko 
iš lovos gaudyti savo priešą. 
Ilgauodegytė iš palovio šmuk
štelėjo po grindimis. Medžio
tojai vikriai sučiupo už uode
gos ir ėmė traukti. Bet kas 
čia? TJodega ilga ir vis dar 
traukiasi iš kito kambario. Jie 
manė, kad nučiupo labai dide
lę pelę ir dar smarkiau trau
kia. Uodega neišlaikė — pūkšt 
ir nutrūko, o kačiukai keve- 
riokšt aukštelninki. Runeė iš-

— Tai kokiu būdu jas sulai
kyti ?

negalima, bet reikia joms iš 
anksto padidinti rėmelių skai
čių, kad turėtų j ką medų dė
ti. Reikia dar panaikinti tra- 
ninius perus ir motinų lizde
lius. Juos kada nors tau paro
dysiu. Juozukas.

Ligoniu Sveikata
—

Viename mieste gyveno ne-' _______
didelė šeima. Be tėvo ir mo-| žebenlfStis p^o nupuo. 
tmos, joje dar augo 11 metųi]n?į ant šikšnosparnį ir

jau rengėsi jį sudraskyti. Šik
šnosparnis pradėjo maldauti, 
kad jį paleistų. Žebenkštis ta-

Šikšnosparnis ir Že
benkštis

sfmelis. Tėvas ir motina buvo
dideli girtuokliai. ^prižiūri-j gn0Sparnjs pra(]ėjo maldauti, 
mas vaikelis, karta labai sun
kiai susirgo. Motina, nors gir-, čiau atsakg negalinti tai pa_
tuoklė, bet savo vaikelį labai f]arĄ.tį? nes esantį didžiausias 
mylėjo. Per naktis prie jo lo
velės budėdavo ir jį slaugyda- 
vo. Bet pamesti tą negerą į- 
protį — gerti degtinę, negalė
jo. Vieną vakarą (tėvo nebu
vo nami(|) motina pasigėrus 
atsigulė ir užmigo. Sapne ji 
mato, kaip tyliai į kambarį į- 
ėjo jauna moteriškė ir atsisė
do prie ligonio. Naktį vaike
lis pradėjo smarkiai verkti. 
Nepažįstamoji labai uoliai jį 
.daugino, ir vaikelis tuoj Už
migo. Motina užklausė nrtujos 
slaugytojos:

Kas Tamsta esi?
— Aš esu ta, į kurią .jūs 

nelaimėje, užmirštat kreiptis 
atsakė nepažįstamoji ir išny- 

Motina susiprato, kad tai 
Marijos. Tuojau ji, 

i)g ir vyras, metė girtuok- 
aivę. Pagijo ir vaikelis. Jis 

vėliau išaugo į pavyzdingą do 
ra vyrą. B ižas.

Varlė Šundaktarė

visų paukščių priešas.
— Tai gerai, — tarė šikš

nosparnis, — juk ir aš nesu 
paukštis: aš esu pelė!

— Na, jei taip, — sutiko 
žebenkštis, tai gali sau eiti 
sveikas, — ir paleido šikšnos
parnį.

Po kurio laiko visai kita 
žebenkštis pasigavo tą patį 
šikšnosparnį. Šis ir dabar taip 
pat maldavo, kad jį paleistų.

— Ne, atsakė žebenkštis, aš, 
pasigavnsį pelę, niekados jos 
nepaleidžiu!

— Puikiausia, — atsakė 
šikšnosparnis, — juk aš ir 
nesu pelė: aš esu paukštis!

— Jei taip, — sutiko že
benkštis, — tai gali sau eiti 
sveikas.

Ir gudru ūmi galima išvengti
pavojaus. E. P”.)

VYTURĖLIS

ten per ankšta. Todėl gražią 
saulėtą dieną susitarę su savo. 
senąja motina apleidžia avilį.

— Tai kitos lieka našlaitės, 
— pertaukiau tėvuko kalbą.

— Našlaitėmis jos išbūna 
tik kelias dienas. Vėliau jos iš 
siperi jauną motiną iš lizde
lio, kurį dar prieš išspietimą 
paruošia.

— Kokiu laiku bitės spie
čia?

— Bitės spiečia nuo birželio, 
mėn. pusės iki liepos pabaigos? 
Išlekia, paprastai, vidurdie-

girdo triukšmą, atbėgo užside-, r.y, tarp 10 ir 2 vai. po pietų, 
gusi žvakę žiūrėti, kas atsiti
ko.

— Kas čia? Ką jūs darote?
Ko triukšmaujate? — pradėjo 
šaukti Runeė.

— Mes traukėme pelės uo-!

degą, — atsakė visi kartu. '
— Eikit, jūs kvailiukai, —

subarė Runeė, viską apžiūrė
jus. — Matot, čia ne uodega, 
Ibet bato raikštis.

P. Laskanskas.

JUST KIBS— The Home Te*m Upl By Ad Carter

FACTS YOU NEVER KNEW!P By H. T. Ęlmo^

LITTLE BUDDY
MlSS HAPP 'S FoPtEVEfc 
PcKlNG OKI ME’.’.
X \MOMOEC I
CHO

yooNE amtagonizec 
ALL OUt? CUfffeMERS 
VJOH '/OOR SARCASTtC 
LCTTE.RS'. EVtR 
so*ce yoo sėt 
FOOT
HAD bJOTsHbJG BOT 
CAbiCELLPffioNS ’

vMo Tdvo Tou

9OME SALES LINE
HAMOeO ME BEFO«E X R1RE0 | 
voo aho ©oy AM X SORRy 
>OU'RE MORE THaH
A LOUO-MOOTUEO. EMpTy- 
HEADEO VBMOBAG ’. VMy 
Domt you ose 
Dome OJCF ibi A VJHU-

By Bruce Stuart

Vieną dienų varlė išėjo iš 
savo namų, tariant, iš balos, 
ir pasiskelbė visam pasauliui 
esanti labai mokyta daktarėj 

-galinti gydyti visokias ligas.9 I
Minioj*', klausiusioje varlės 
pagyrų, stovėjo lapė. Pakrai
piusi galvą, ji nusišypsojo iri 
atsiliepė:

Nagi, ponia daktare, pa-j 
sakyk man, kaip tamsta gali 
išgydyti kitus, jei puti esi šlu
ba ir tavo < <la rauplėta ir rau 
kšlėta?

(i gd gtnjau, pagydgk pat 
save.

Skardžiabalsis vyturėtis 
Iš dirvonų pasikėlė 
ir į skaisčią saulę k ibiam s 
sekė linksmą pasakėlę.

— Ką tu pasakoji saulei?
Ką prašai, sparnais plasnoji? 
Juk grūdelių tau netrūksta, 
juk lizdeliui nėr pavojaus...

Aš palaimos meldžiu žemei, 
aš — Marijos giemininkas? 
Nemažiau kaip artojėliui 
mano giesmės Jai patinka!

Tad plasnoju, čir-vir čiulbu, 
saulės spniduliais džiaugiuosi: 
jau pavasaris atėjo, 
puošias lapais beržai, uosiai!

Jonas Gailius.

GOOFŪS FAMILY

T"

A

DASH DIXON
DASH MlAKES a desperate 

LEAP TOyjARD THE BAT EROM 
A HI6H LEDGE AND PLUNGĖS 
A BROKEN 9WORD INTO THE 
SIDE OP THE BEAST —

GlĄNT BAT FORGETS 
DOTS AND “TRSS TO SHAKE 
OFF DASH — DASH KEEPS 
PLUNGIN6 THE SWORD INTO 
THE FEROCIOUS ANIMAU —

By H. T. Rimo
THE OMLV REASObi 
<SOOFUS KAS A KEAO 
IS TO KEEP HIS \
EARS OPART!

//

By Dean Carrr' H EPE'S DASH'S
DISINTESRATOR GUN — 
BŪT IP X SHOOTI MAY 
HIT DASH iį YVE GOT 
TO TAKE THE CHANCE 

OP DASH WILL
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Leokadija Sakanienė, žymi mūsų smuiki- 
ninkė-virtuozė, kuri šį vakarą puoš Mot. Są- 
gos šeiminį koncertą.

jiinai pavimiui ir Į>er draugi
jas; studentija domisi išeivių 

į gyveniniu ir sĮHiuda visom 
(Tęsinys iš 2 pusi.) | jėgom i kilia didžiausio dū

ris reiškinys, kad ir jaunoji| »iesio tam tikslui. Kiekviena 
karta, susipratęs lietuvių jau-' pradžia yra sunki, taip ir vi i 
nimas, moka gražiai kalbėti p,uvo- Reikėjo pralaužti pir 
tėvų kalba. masai ledas. Pralaužė, ir dar

Pastaraisiais keliais metais1 ka*P pralaužė jį — Darius ir 
ypatingai liko atkreiptas dė -p’- lėnas.
’mesys į susiartinimą tarp į lr nors jie žuvo didvyriais 
Lietuvos jaunimo su išeivijos lupdami mūsų tautai, bet dar- 
jaiuiimu. Užmegsti susi rasinė-1 bus jų liko milžinišku visiems

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI 
AMERIKOJE

I

V-
s V*! 'Cv *-... . . . .

? ,->'T -

Marijona Janušauskienė. viena žymių Clbicagos dai. 
nininkių, šį vakarą dalyvauja Moterų Są-gos šeiminio 
koncerto programoj. <

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

RINKTYNĖS MINTYS • 
KEKVIENAI DIENAI

ntą, pralinksminančią galę,

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ 
Rugpiūčio 16-ta Diena

Aukos 'ri'. Mari jonų M. Rusienė iš Long Islund
Seminarijos Koplyčiai $"^TH0L MASS

Per Pauliną Pus&uvienę - •
•Ina Baltrušiunienė $5.00. 
Saicmėju Andrulienė $5.00. 
Pila Budrinaatė — $1.00 

'Paulina Pusčiuvienė $1.00

NEW YORK

M.

Kun. Jokūbas Ū likau. She 
boygan lietuvių klebonas, at
siuntė $500.00 vertės sakyklą 
lr ,hii< ir jo gerbiamiems pa
rapijiečiams nuoširdžiai dėko
jame.

Vž savo visus Geradarius 
meldžiamės kasdien, kad Vie-

3 gd°ni nė surinko $20.00. įputs jiems gausiai pulaitnin-

Pikelienė iš Niagara
Kulis — $10.00.

M. V ilgu rui t i eilė iš Brook-
lyti — $2.00.

V. (Mikienė iš Brooklyn
$100.

i augančią kurtą mokytų gim
tos kalbos ir savos religijos; 
kad niekuomet nenutrauktų 
ryšių su Lietuva.

Daug padėjo Amerikos be-

P1NGHAMT0N. N. Y.
Per Seselę Bibijoną: P. Ca-

ibine $2.00, M. Lannon $2.00, 
po ŠI.00 — J. Lasko, Al. laiš
ko, J. Klenrhik, J. Trajelen- 
>ki, G. Kauni.

LIETUVIAI DAKTARAI

Seminarijos Vadovybė

Laikas tai yru kaip turtas, to 
dėl neneikia jo leisti veltui ir 
niekais.

Lietuvos amžiams. Po jų ke- ; dažniau stengtis keistas savo 
licnės atsidarė platus kelias jaunimu.
Lietuvon.

Kud ir paskutinysis, dar 
atmintyje taip gyvas įvykis 
— Lietuvos sportininkai. Ne
sutikau Chicagoj lietuvio, ku
ris nebūtų matęs jų, kuris ne
žinotų kiekvieno jų žingsnio. 
Ir kaip džiaugsmingai visi

“nėra tokio žodžio, kaip ne-jaPie Juos kalba! Ir nors 3ie 
išvažiavo, bet iki pasimaty 
mo pasakė! Nes tiek Lietuva, 
tiek Amerikos lietuviai, žada 
tų ryšių nenutraukti, o dar

ištesėjimas!” — Ponia Neal.
Ištvermingumas netiktai pa 

darys prietelių, bet jis pada
rys palankias aplinkybes. Jis 
pak.eis visa ko paviršių aplink 
mus; tamsumos debesiai, blo- 

jgi prajautimai, prieštaravi
mai, priešai, visokios rūšies

“Matai žmogų greitą savo turėklai pranyks prieš tvir- 
darbe? jis stovės karalių a-į tą širdį ir pasi ketinusią sielos 
kyvaizdoje”. - Patarlių XXII, energiją. Alpai stovėjo tarp 
29* Napoleono ir Italijos, kuriuos

Stropumas ir ištvermingu-1 pa norėjo nugalėti. Jis per
inąs teisiuose gyvenimo ke į kopė kalną ir nusileido ant 
liuose atneša su savim Dievo savo aukos. Jo išgąsdinanti.* 
palaiminimus. i nužengimas daugiau nekaip

Ištvermingumas
Puikiausias obalsis jauniu 

ms! Užrašyk jį aukso eilėmis 
ant širdies ir tie išjudinanti

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OFTOMET.RICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Suvirš 20 meti, praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių Įtempimą, kurj
esti___ prteža*.timi galvos skaudėjimo,

pusiau nugalėjo Šalį. Jis pri-I svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
, . . , r mo, skaudamų akių karšt), atitaiso

trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-

vcrlė kiekvieną aplinkybę sa
vo palankumui. Jo didžiau 
sius turėklis pasirodė tikra

kinuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių maž.u tįsias klai
das. Specialė atyda atkvepiama Į

- j-- • ; • , • i I i- • n. . ... mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-zoaziai prasiveria tavo sieto- pergales įmone, lat turėklis < taisomos, va'andos uuo io iki 8 v. 
• . . i. i»- • • • i . .... I Ned&lioj pagal sutartj. Daugely

.1* > u nt laimes nuobodžioje *ybį perkoptas teikia persva-Į atsitikimų akys atitaj.-umos be aiu- 
vaJandoje arba laimes pasek- rą mūsų būsiančioms pustau- 47 jS(J 'ASHLAND* A VE. 
alingoje vėtroje, jis turės šve

tuviai savo lėšomis LietiP’os tai CANol 2345 
prisikėlimui, net šiandien dar 
langiau padės moraliai jui — ; 
savo didžiulę meilę, parody
dami, kad nei tolumas, nei 
metų ilgumas neišdildo tė
vynės iš atminties. Per kar- 

! tų kartas turi tų jausmą ug
dyti, taip stiprų ir galingą 
ir tai bus didžiausias pasitar- 
navimas gimtajam .kraštui 
Lietuvai.

Viktorija Milaševičiūtė

Aš tik norėčiau sušukti;' 
Dieve laimink! Nes šis reika- ! 
las yra vertas pasišventimo 
ir intensyvaus, didelio darbo.

Mūsų mažai tautai, kuri 
dar taip neseniai yra prisikė
lusi iš po svetimojo jungo, 
yra brangus kiekvienas; tėvy 
nėję gyvenantis ar išeivis. Ir 
kur jis būtų, tolimiausiame 
krašte — jo neužmiršta Lie
tuva ir laukia: kad jis neuž- Į- 
srmirštų kas esąs; kad savo j ■

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdieD nuo 9 iki 12:

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

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ
Kainos nepaprastai žemos! Ko

kybe ir kainomis sumušam 
visus sandėlius!

RAKANDAI 
GARANTUOTI!

Itakaudai parloriain. valgomiem, 
iiik-gaiuleni kambariam, porėtam... 
Kičini ir turtingi ras OLDEI.| 
I’ASIKIMilMJ! (.asiniai pečiai, 
apšildymai aliejiniai visų koiiųia- 
iiijai — Divouai, viralus, elektriki- 
nės lednuitės, radios, skalbyklos 
— viskas. Neužsitikėkit iki patys 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street
Tel. HOI'LEVAKIJ 1731iroms. Phone Boulevard 7589

4

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- 
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... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO. APDRAU DA DYKAI.

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DJt. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7-r-9 vai. vakare 

Ketveigaia pagal nutarti
2305 So. Leavitt St. 

________ Tel OANal 0402_________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.

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. 
Rez. ?fiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sckmadienii 

pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTA!

Rez.:
24^6 W. 69 81

OR. P.. ATKOČIŪNAS
j Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. I DANTISTAS

lvasdieu issk\ms soredų, i . . <* o a iii
sekmadienį susitarus. 1446 So. 49th CL, Cicero, III.

Birželio, Liejos ir Rugpjūčio mene- (Jtarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.
j siais nebus valandų popiet, bet nuo 3147 So. Halsted Sk., Ohicago
10—12 ryto. Paned., Sered. ir Sabat. ano 2—9 v-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
įRes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
I 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 
Rei. TeL Repnblic 5047 

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OMSAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubot

CHICAGO, ILL.
Telefono MIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
rakaro. Nedėliomia nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai po oietų ir nno 7 iki 8:30 v v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994

Rea.: Tei. PLAaa 2400
VALANDOS:

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

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO 

ia
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City

Praktikuoja 20 metų 
Iteiiniatizmoa Ir Slrill.a Ligos

jo Specialybė
į Valandos 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1838 So. SOth Avė.
Tel. Cicero 84158 

Ofisas 4080 Wost 18tli Street
CĮpero III.

Tel. Ofc. REPublic 78M 
Mei rase Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTA8

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvtrlad. ir senktadiunialr 

9-12 v. rytą: 1-6 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

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

šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. V. 
Sekmadieninis pagal sutarties.

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutarti

Tel. Cainmet 5974
OFISO VALANDO8:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

Dil. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAOG. ILL.

Offiee Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. 11. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Narni; Telef. PROspeet 1930 

Tri. OANal 612B

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomia* ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonai REPublic 7868

Ras. 6958 So. Talman Avė.
Res. 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 Nedėliomis susitarus

Sub&toma Clceroj 
1446 So. 49th CL

Nuo 6 iki 9 vai, vak

Tsl. Office Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 3895

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
;*«trvTT,« «ATedomi« ir enbntomi.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

Cliicngo, Illinois 
Tel. HEMIock 6111

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
pagal sutartj

Tel. EOUlsvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Ree. and Offiee
2359 S. Leavitt St. 

VaL t-4 pp. Ir »-» vak. OANal 07O<

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chicago-

Nedėitom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Office Phone 
PROspeet 1028

Tel. Ofiso BOUIevard 5918-14 
Res. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso val. šuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street,
Ofiso Tel. VIRginia 0038

Residencijos Tel. BEVerly

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideneija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti

T«L OANa’ 0267
Res. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Arteeian Avė. 
VALAND08: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro_______

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 10 N. Broadway. Melrose Park 
Tel. LAFayeMe 8016 • V alandos nuo 10 iki 12 dioną ir 1

VALANDOS: * iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
2—4 popiet — 7—9 vakare Tel. Melroae Park 660

Trečiadienaia ir Sekmadieniais Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av.
pagąl wntarti.Į Phone May wood 21.

Naudokitės patarnavimu tŲ daktarų, dentistų, advokatų ir biznie- 
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Pirmadienis, rugp. 16 d., 1937 PKOflįS

T. B. Mažeikienė, Motery Są
jungos Centro Pirm., žymi Ry
tų vai. veikėja.

LIETUVOJE BUS NUTIESTA 2600 KLM.
, NAUJŲ PLENTŲ

tki šiol Lietuvoje plentai bu- Latvijos sienos. Šis plentas1 
Fo tiesiami mažvsniu mastu, turės 150 kini. ilgumo.
Dabar Ministerių Kabinetas Nors pagal Susisiekimo mi- 
priėuiė naujų plentų tiesimo misterijos planų Aukštaičių

ilgametė

[met numatoma statyti Prienų! 
tiltų, kuris atsieis apie milijo
nų litų.

1940 metais bus pradėta 
statyti dideli tiltai Kauno. 
V i nas bus statomas ties Kar
melitais, antrasis ties Eigu
liais.

Matome, kad ir j>er tų vienų 
dešimtmeti susisiek mo srity
je vietos gyventojams ir tu
ristams bus sudaryta didelių 
patogumų. Lietuva Didžiojo 
karo metu virtusi griuvėsiais, 
šiandien dideliais šuoliais i- 
vairiose gyvenimo srityse žen 
gia pirmyn. Tad ir susisieki
mo srityje tas nedidelis rūpin
tojėlių kraštas greit atsistos 
greta kitų didžiųjų valstybių, 
kuriems tie keliai dė! Ciiiuus 
vietoji* statybinės medžiagos 
atsieina beveik perpus pigiau.

Marijona Vaič.ūnienė,
gos Centro Raštininkė.

.Moterų Sujun
gi
=

EKTRA!

A. I A
JONAS BARTKUS

iniri .rugp. 14, 1U37, sulaukęs Iiuni'm amžiaus.

Kilo Iš Šiaulių Apskr., Vai
guvos purap., kelioms kaimo, 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
molei) Slefanljii, po tėvais Ju
čaitė. du sūnus Vaclovų ir 
Pranciškų, dukterį Agnieškų i v 
žcnl.j \Vi.bwt Mancln ster, dvi 
marčias: Auna Ir Koše ir anū
kę Onų, imsseser) Vasiliauskie
nę ir jus šeinių ir ginunes.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Heroiltage Avė.

Igcidotuvės įvyks Antradienj, 
Itugp. 17 d., 1037, Iš Eudeikio 
koplyčios X vai. ryto bus at- 
1\lietas ) šv. Kryžiaus parap. 
I,u/.iiyėii|, kurioj įvyks gedulin
gos paipuldos už velionio ste
lų. Po pamaldų Ims nulydėtas 
i šv. Kazimiera kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, Uruugus-ges ir pažys- 
laiuus-iuas du.yvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę moteris, sūuiJ, duk
tė, žculas, niūrėtos ir giminės.

lacidotuvii; I ŪreKloriiis J. E. 
Eudeikis. Tel. YAItds 1741.

A . JĮ A 
STANISLOVAS 
BIKNEVICZIUS

mirė rugp. 11 d.. 1037, 11:30
vai. ryto. sulaukęs pus<4f a<nz.

Kilo iš Kauno rėd., Šiaulių 
Apskr., Varnių parap. Ameri
koje. išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmonų Onų, 3 sūnus: Stanislo
vų, Jonų ir Juozapų. 2 dukte
ris: Anelę ir Antuninų. 2 mar
čias: Mareljonų ir Marijonų, 1 
žentų Ernest Slnler, 3 anūkus, 
1 seserį Uarborų ir švogarį 
Mykolų Morris ir jų šeimynų, 
1 pusbrolį Tedaušų Bikneviczių 
ir jo šeimynų, 2 švogercus: 
Pranciškų ir Liudvikų žakel- 
klus ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoje 1 seserį Onų. švogerj 
Antanų l'žkurį ir jų šeimynų.

Kūnas pašarvotas 4 4 35 So 
\Vashlenaw Avė. Telefonus 
Lufoyettc 2769.

Laidotuvės jvyks* Trečiadicn), 
rugp. IX d. iš nuiięų X vai. ry
to bus atlydėtas j Nekalto Pra- 
sdėjimo švenč. Pan. Marijos 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sietų. Po pamaldų bus nu
lydėtas | šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paž.vs- 
taiuus-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnui, duk
terys Ir giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis. Te L. YAKds 1741.

Apskritai šio plento tiesimo, tais metais plentų darbe bus

Gero žmogaus širdyje greit 
rūstybė miršta, tikrai trum- R Urbi

plauų. Pagal šį planų 
Lietuvoje bus nutiesta 2600 baigus Žemaičių plentų, ta- 
kalometrų naujų plentų. Kad čiau vietomis tie darbai pra-

viso plentas bus pradėtas tiesti tik darbai yra antroje vietoje ir 210 kilometrų.
plentas numatomas galutinai i 
užbaigti tik 1940 metais. TiltiĮ statyba

plentų tiesimas būtų našesnis,; dėti jau dabar. Darbus vykdo]* pK,ufo tieshll(ls. K^aiuiai- 
plentų tiesimas paskirstytas j Į apskričių savivaldybės savo 
dešimtmečius. Pirmajame tie- lėšomis.
Šimtmetyje bus n'utiesU apie j>an,.vfįjo apskr savivaldy-
7TO.,k'm:.plent't.Pir'n",\'!T“ !'«■saTO K',mis i|k'nt4 nutie8

nuo Panevėžio iki Ramyga-metis jau pradėtas vykdyti.

Žemaičių plento tiesimas
Žemaičių plentas sujungs 

Kaimų su Klaijiėtla. Viso plen.

Flower Shonpe y
Čikagos Vyčių Aps- į“ i’™'“ > ncu™r- “4I8O Archer Avenue!

kritis rengia J..E. Vys- ---------- I
kupui M. Reiniui pir- Pasisekimas yra prakaituo g y'^e shoo

madieny, 9 vai. vakare, jto Jarl>0 ir ižtvertn6s kfld*,s-
Aušros Vartų par. sve
tainėj priėmimą. Norin- į 

tieji dalyvauti prašomi 
rezervuoti sau vietas 
Aušros Vartą par. kle
bonijoj Canal 8079 ar
ba “Drauge” Canal 77- 
90.

j Lietuva visiems gerai žino- 
į ma savo gamtos grožiu. Čia 
liegalo aukštų kalnų, ežerų ir
upių, kurios raizgo visų kraš- 

tlešimtmetit) jr tjesjanf plentus
P cn^ sudaro |ain tikrų sunkumu, 

tarp Kėdainių ir Šiaulių. Viso |Wkia s(atyli (,a„g ti|(l) ku.
rie pareikalauja milijoninių

lt ad e U išk is-šūtuliai

1939 metais susisiekimo mi
nisterija, pagal
planų, pradės tiesti

los ir šiais metais baigs nuo 
Panevėžio iki Pumpėnų.

Biržų apskr. savivaldybė nu-
- nruv ii -i • at i tiesė apie 7 kini. plento nuo tas turės 200 kinu ilgio. Nau- . v 5 f.. . ... .. .. • Biržų i Germaniški ir tiek patjo plento reikes nutiesti apie , . v ,

i-zv ii n i v i * z- niuo Buzų Pasvalio link. Da-l<0 klm. Dabar šio plento tie- *
... v. . -Ibas statvbų tęsia tarp Panorėsimo darbai sparčiai varomu v. . ♦. j ' 1

pirmyn. Nuo Kauno iki Babtų Z1° 11 uzlL 
plentas jau nutiestas praei- Kėdainių apskr. savivaldy-Į 

Da'bar jis jau bė baigia šio plento dali tiesti
eusisiekiiuui. Šį tarp Kėdainių ir Josvainių. . huo Ksdainiy iki Ukmergės.

rudenį Sn, plento tųsa bus at-j Susisiekimo .„isterijos ke- Be to, Panevėžys bus sujung 
likta nuo Babtų iki Raseinių.
Tad šį rudenį bus nutiesta vi

tais metais, 
naudojamas

tas plentas turės 87 klm. ilgio. 
Susisiekimo ministerija tais 
metais plentų ties. nuo Kėdai
nių iki Radviliškio, kuris tu
rės 70 klm. ilgio.

Kiti plentai Į
Plentų tiesimo darbai pei ' 

tų dešimtmetį bus vykdomi iri 
kitur. Plentas. Jms užbaigtas J 
nuo Radviliškio iki Šiaulių ii1

sumų. Nors tiesiomuose plen
tuose ir numatytuose tiesti di 
dėlių tiltų nebus pastatyta, 
tačiau tokie tiltai bus statomi 
ir kitur. Pirmas didelis gelbž- 
betoninis tiltas statomas .Aly
tuje. Tiltas kaštuos apie 780 
tūkstančių litų. Taip pat šį-

' Laimė priklauso ir tiems, 
kurie lietai p greit prisipažį
sta nugalėtais.

♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ► ♦♦♦♦♦♦<

ių valdyba šį plentų tiesia nuo
Ženuiičių plento iki Josvainių. 

‘Kitais metais numato pradėti

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
tas su Raseiniais ir Šiauliai su 
Žemaičių plentu Rietave.

Šįmet ir anksčiau mintų 
Lėlių vykdomi tiesimo darbai i 
187-niuose kilometruose. Ki

so 75 klm. Šiam plente tarp 
Krvžkalnio ir Gargždų, turin
čiam 87 klm. ilgio, dabar vyk
domi įvairūs žemės darbai ir 
tiltų statyba.

Kitų metų rudenį plentas
bus baigtas ir atidarytas susi- _________
siekiniui.

Pinnad., rugpj. 16 d., Moterų Sųjungos seime ir Gimimo 
Aukštaičiu plento tiesimas p. gv. parapijoje. Vakare Aušros Vartų parap. bažn., 7:30.

. ... ... ... Po pamaldų bažnyčioje, Chicagos Vyčių ajiskritis rengia J. E.
Kai tik pasibaigs Žemaičių rvskupui priėmimų Aušros Vartų parapijos svetainėje, 

plento tiesimas, tuojau prasi-

tiesti nuo Kėdainių iki Ramy
galos, apie 37 klm. ilgio.

J. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS 
CHICAGOJ

Antrad., rugpj. 17 d., 7 vai. vak. Šv. Mykolo parap.
v. ... . . , bažn.; 8:30 Moterų Sąjungom sekino bankiete.darbai. Aukštaičių plentas bus - j w e>

tiesiamas nuo Žemaičių plen- ' Trečiad., rugpj. 18 d. Šv. Kryžiaus parap.
to per Kėdainius, Ramygulų, Ketvirtai., rugpj. 19 d., Šv. Pranciškaus j>arap., Indiana 

inevėžį, Pasvalį, Biržus, ligi Harbor, lnd., ir Šv. Kazimiero bažn.. Gary, lnd.

dės Aukštaičių plento tiesimo.

=^i

„ I

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo 
------- o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus 

--------o-------
Mes atlikome darbą, daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH VVESTERN 
AVENUE

AUTI ŪKANO AVĖ.

Telefonas
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M DIII A Kl P C patarnavimas AMDULANbL dieną ir naktį
TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
DI 1\/\I MIESTO DALYSE

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skudas
1.1. Zulp

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Pilone BOUIevard 5203-5566

DIENRAŠČIO

DRAUGO
ŠIMTO DOVANŲ

PIKNIKAS
LABOR DAY

RUGSEIO-SEPTEMBER 6 D., 1937
VYTAUTO PARKE

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Juozapas Eudeikis IR 4704 So. Western Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

Lactaicz ir Suuai
1 Liulevicius

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. 6ALTIMIERAS

Phone 9000

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
820 W. 15th Avė.

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk.

Atsakantis darbas
3958 VVest lllth St., 

Telefoną® BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

£
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ŠIANDIE PRASIDEDA MOTERŲ SĄ-GOS 
SEIMAS

Iškilmingos Pamaldos Gimimo P. Š. Bažnyčioj 
9 vai. ryto. J. E. Vysk. M. Reinys laiko 

šv. Mišias ir sako pamokslą

Šį ryto, 9 vai., Gimimo P. nizaeijos gyvenime pirmų syk 
Š. bažnyčioje iškilmingomis suvažiavo virš 100 delegačių.

Atstovaujama veik kiekviena 
kuopa ir apskritis.

šv. Mišiomis prasidėjo Mote
nj Sųjungos dvimetinis 18-tas 
seimas. Mišias šv. su asista 
laikys J. E. Vilkaviškio vysk. 
M. Reinys ir sakys pamokslą

Vakare koncertas

Sį vakarų antroji šauni sų-
pmgiecių šeimine pramoga - 

taip pat delegatėms dalins Sv. j h, ncertas Gimimo P. Š. para
pijos salėj, 8 vai. vakare. Pro 
v rainoj dalyvauja dain. M.

Komunijų.

Po pamaldų parap. salėje, 
kuri vietos sųjungiečių bega- Jar.ušauskienė, dain. Ona Bie

žienė, K. Sabonis, Leok. Sa
lo gražiai išpuošta, bus ben-‘bon;en6 ir gylvia McEiroy. f 
dri pusryčiai, o paskui ati
daryta pirmoji seimo sesija.

Virš 100 delegačių

Šis Moterų Sųjungos seimas 
skaitomas istoriniu, nes orga-

>

Kotrina Sriubienė, Mot. Sų- 
gos Cliie. apskr. pirm., Seimo 
Rengimo Kom. iždininkė, žy
mi Chicagos moterų veikėja.

koncertų įžanga 50c. Po kon
certo bus šokiai. Į šokius įža
nga tik 25c. Šokiams grieš 
Metricks orkestrą.

Koncerte seiVno delegatės 
dalyvauja in corpore. Visi 
Chicagos lietuviai kviečiami 
atsilankyti. Bus proga susi
pažinti su žymiausiomis A- 
merikos lietuvių katalikių mo
terų veikėjomis.

Ryt šeiminis bankietas

Ryt, rugp. 17 d., vakare sei 
minis bankietas atstovėms pa 
gerbti Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno auditorijoj. Daly
vauja aukštieji svečiai: vys
kupas M. Reinys, Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis su 
žmona, Chicagos lietuvių dva
siškija, profesijonalai, biznie
riai, visuomenėj? veikėjai. Ba- 
nkietui įžanga tik $1.00. Per

'tur. Alumnai jau seniai už
darbiauja. Jie turėtų atsimi
nti ir savo Alma Mater ir sių
sti jai savo aukų. O dar bū
tų gražiau, kad jų patys at
vestų. Bėglias

CLASSIFIED
ISRUNDVOJAMAS KAMBARYS

I Rendon 5 kambarių pirmas fletas. 
l Namas randasi po adresu 22 50 W. 
Į C* mpf

dibsiaisias rargen \r
Priverktas parduoti 2 aukštų namą, 
3 Ir 4 kambariai, geriausiam stovy. 
Pa’duosi u už $1000 mažiau negu 
vertas. Savininkas visada namie. 
Atsišaukite 3604 So. Emeraid Avė.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui pigiai 6 kambarių bun- 
galow, Hot Wster Heat. 1 car gra
mdžius lotas 35 x 125. Reikale at- 
slšaukit adresu 6537 So. Artesian 
Avė . Tel. PROspeet 2267.

PARDAVIMUI NAMAS

917-19 West 3Srd Street. Lotas 
51 x 145. 2 aukštų namas steam ap
šildomas. name yra 2 krautuvės ir 
vienas vi -nuolika kambariu fletas. 
1936 taksai tiktai $234.10 Parsiduo
da už $8o00. Reikale matykit Air. 
\Vallls. Northern Trust Co., 50 
LaSalle St.

REIKALINGAS VIRP.IAS

Reikalingas prityręs vyras vi 
turi mokėti lietuvišką, kalbą. Rašy
kite;
•'Draugas," 2334 So. Oakley Avė. 
Box No. G309.

Sofija Sakalienė, ilgametė “Moterų Dirvos” 
redaktorė, Seimo Renginio Komisijos sekreto
rė.

Jadvyga Čepulienė, antrų terminų einanti Cen
tro Iždininkės pareigas, viena žymiųjų Chicagos 
sų-čių veikėjų.

PARDAVIMUI NAMAS

AUGUST FURNITURE SALE
PER DVI SAVAITES BUDRIKO RAKANDŲ 

KRAUTUVĖ SUMAŽINO KAINAS 
ANT RAKANDŲ

Gražūs Dining Room Setai po

3 šmotų Bed Room Setai po .........................

2 Šmotų Parlor Setai vertės $95.00 po ..........

Gražios kėdės aptrauktos, minkštos po ........

Porcelain balti staleliai po .............................

Baltos kėdės po .................................................

Oil Burners padaryti parduoti už $75.00 po .

Naujos mados gesiniai pečiai po .................

Gražūs angliniai pečiai po ................................

Suverčiamos lovos po ....................................

os. F. Budrik, Ine.,
3409-11 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010

e; 50 ir aukščiau 

.... $39.50 

.... $4Q.50

............. $2-65

............... $0.50

Budriko Programai: WCFL — 970 Kil., nedėliomin nuo 7:30 Iki 
8:00 vai., vakare leidžiama!) grąžui) programas.
WAAF — 920 Kil., 1’ancdėUais Ir Pėtnyčlomis kaip 5:00 vai. vakare. 
WHF(‘ — 1420 KU., Kevergals kaip 8:00 vai., vakare.

bankietų gerb. seserų pastan
gom akad?»inikė:s išpildys pro
gramų.

Nuoširdžiai kviečiu ne tik 
visas Chicagos ir apylinkės 
jųjungietes, bet ir visus lie į 
tmius dalyvauti sųjungiečių j
šeiminėse pramogose ir susi-, Nerasi Waukegane žmo 
pažinti su organizacijos vei- gauS( j-urjs neveiktų dėl nau 
ke jomis. S. Sakalienė, , ^ns arba nepara-

Geri baramai Marąuette Parke:
L du fletai po šešis kambarius. 

2. du fletai po kenktus kambarius. 
Irgi keli cottages, visi mūriniai na
mai. Du blokai nuo bažnyčios ir 
parkės

Kada matysite tai sakysite, kad 
tikri bargenai. Atsišaukite j Petcr 
M. Krauczunas. 54)52 So. Richmond 
St.. subitoj. po piet arba nedėlioję 
visą dieną, kitomis dienomis po 4:00 
vai. vakare.  .

Iki šiol mažai teatsiliepia 
ma mūsų old timerių. Mes

____  ' laukiame ir old timerių ir a-
geratorius kainuoja $140.00, 1 lumnų. Kur jie bebūtų: Cbi- 
anglių pora tonų, etc. Lietu- j eaS°j, ar Kenoslia, ar kur ki 
vių Diena įvyks rugp. 29 die
na.

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO

Dirbame Didelius 
Darbus

RENDON FLETAS

statvmojos bažnyčios, arba nepara- j Naujos bažnyčios 
Seimo reng. kom. sekr. i gintų’ kitų prie darbo. Mat, j prisirengimas irgi greitokai

bažnyčios visiems reikia, vi- riščioja. Kontraktoriai, paė
Lietuvių Nac. Aero 
Klūbo Oro Diena

Nepaprastų, įdomių oro die 
na rengia Lietuvių Nacijoun- 
lis Aero klūbas, sekmad., ru-
gsejo

- i jos pageidauja. Taigi, ne-' mę bažnyčios statymo planus 
nuostabu, kati dabar viskas i priruošti, bruzda kaip skru- 
virte verda. izdės. Klebonas su komitet

Asthma Cause
Fought an 3 Minules

By dtssolvlng and removlng mucus or 
plilegm that causes strangllng, ehoklng, 
Asthma attaeks, the doctor's prescription 
Mendaco removes the cause of your agony. 
Mo smokes, no dopes, no injections. Ab- 
solutely tasteless Starts work ln 3 minutes. 
Sleep soundly tonlght. Soon feel well, years 
younger. stronger, and eat anythlng. Ousr- 
anteed oeompletely satlsfactory or money 
back. If your druggist is out ask hlm to 
order Mendaco for you. Don't sufler another 
day. The guarantee proteets you.

Brighton parke, 4436 So. Fairfield 
Avė., 4 kambariai pilnai Įrengti 
(furnished), turi visus patogumus, 
t.y. radija, karpetas, t.t., tinka jau
nai porai ari,a pavieniams. Telefo- 
n uok i t S E E1 e y 7882.________________

DAKTARO OFISAS R57NDON

r’

Viršui seniai įsteigtos aptiekos, spe- 
cialė nuolaida daktarui, kuris mano 
mainyti ofisą arba daktarui naujai 
pradedant. Reikale atsišaukit į Ap- 
tieką, 2258 \V. 24th Street.

REIKALINGOS PARDAVĖJOS

Reikalingos pardavėjos dėl kotų ir 
furs, aukščiausia alga ir commisija. 
Atsišaukit dabar. Maurice Cloak Co.. 
4726 So. Ashland Avė., tel. YARds 
2934.____________________________________

________ EXTRA — DOVANA

Namas budavotas 1922 m. Kainavo 
375,000, šiandien parsiduoda už 
$30,000. 5 krautuvės, viršui daktarų
ir advokatų ofisai.

Rendos $350.00 j mėnesį. Namas 
randasi Bridgeporto lietuvių širdyje. 

| Turi būti parduotas į 15 dienų. Kas 
pirmas tam laimė. Kas praleis, tas 
gailėsis. Randasi 3265-67 So. Hals
ted St. Reikale matykit: M. Plata- 
kis. 3225 So. Union Avė., antros lu
bos.

išduodamas bidams planus.
pareikalavo kontraktorių, kad lį CHRYSLER
bitlai ir planai būtų atgal | ANT OGDEN AVĖ.!
gražinti šio mėnesio 21 die- kį FABRIKO DYLERIO

PF.RTAISVTI IR GARANTUOTI |

J naujos bažnyčios statymo 
fo:.dij aukojo po $100.00: Ma- 
bijona Anužienė, Uršulė Būt- 

ir
kuri dabar $50.00, o pirmiau i lapijos išguit

12 <1., I'oid airporto,'kjf.n£ jr ^farjjona šalčien-", J nų. Jeigu bidai bus pagal pa-IS
Lansing, III. Programoj, b** tai, nieko ne-
klubo lakūnų, dal\\aus ’r! buvo aukojus $150.00. Taigi i laukus, bus pradėta statyti S

V. kariuomenės lakū-1 - -- -- - . . . .’ IJ. A.
nai. Programoj dalyvaus i: 

iena lietuvaitė lakūnė. 
įBe to, bus ristynės ir ki

tokio sporto rungtynės.
Visi iš anksto kviečiami da

lyvauti toje oro dienoje.
Kom.

Viešnia iš Minersville

Chicagoj pas gimines 
Benešą irius, Nausėtlus ir Bra 
zaičius vieši Kunigunda (Pe- 
ari) Mikutavičiūtė, duktė Jo 
ro Mikutavičiaus, varg. Mi
nersville, Pa., lietuvių parap. 
ir lanko lietuvių įstaigas. Chi 
cagoj žada pabūti per Mote
rų Sųjungos se?tnų. Namo grįš 
svkiu su

1 tė mis.

J

{vartoti karai
M. šalčienė aukojo naujai ba- bažnyčia. Manoma, kad, tuoj 
žnyčiai $200.(K). .Tį yra dvieju 
v ikų motina ir ant tiek dar
bšti ir sumani, kad pati viena 
pasidaro pragyvenimų. Tai 
moteris visa širdimi mylinti 
Dievų.

pradėjus statyti, kol pirma 
'■is sniegas iškris, ant ba>- 
nyčios stogo bus dedamas -vai 
n i kas.

5
MATYKIT ŠIUOŠ 

KARUS
PAS

Chrysler Dylerį
3910 OGDEN AVĖ.

ARTI CRAVVFORD

Draugijos rengiamųjį pik
nikų pavadino Lietuvių Die
na. Ačiū kai kurių dr-jų na- 

-Į riams, pasisekė piknikui gau
ti Eoss Park, No. Chicago, PI. 
Kitų didelį darbų draugijos1 
daro pardavinėdaiinos 500 pi
kniko tikietų knygučių sn
bi augiomis dovanomis; refrj-

Minersville delega

Vargšo Padėka

širdingai dėkoju lietuvių 
visuomenei, kuri suteikė man 
kiek aukų gydymuisi.

Kol gražus vasaros oras. 
-•klibinau atvykti į šių «mine- 
ialinių maudynių ligoninę gy 
<lytis. Jaučiuos geriau. Bet 
tuoj pritruks man lėšų. Dėl 
to prašau visų sušelpti mane 
aukomis sekančiu adresu:

J. Lapinskas, Mercy Hospi- 
tal, Sanitarium, Manisteė, Mi 
cbigan.

Personai
Asmenų Ieško

'3

. Plyniouth ’35 5-pass.U de line tour. Sedan. . 
PlymotltlU’31 fi-nnss. 
de luxe tour. Sodan . .
Oldsmohllc ‘3(1 5-t-ass.
de luxe tour. Sedan . . • 5451
Dodge '33 5-r>s«s.

K de line tour. Sedan .. • 465
Dotlate ’35 r»-”n«.

Manant statyti sau nanją namą 
ar pcrtaisvti seną, paSaakite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect IT85.

J?

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VAGITUM-CLEANER 
ATLIEKA 33 DARBUS

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

J

f Uodge ’35 
J lrxc tour. Sedan 
S Chevrolet '3W 5-nas 
J de ltixc tour. Se-'~- 
J Chevrolet '31 5 
J) de Ine tour. Se

lttxe tour. Sedan . . 465!
• 285j"

!, Ford ’3<t R-rass.
’j de li:-xe tour. Sedan . . 395
li De Šato '36 5-na«s.

de lt:xe tour. Sedan . . • - - 405

Seilnn .

Chrvaler '30 S-nass.
JI de le-xe tour. Sedan . . 545Į

Chrysler '35 Alrflow fl-p. 
de Iltie tour. Sedan . . 475
T<'r-anlnee '341 5-pass.
Sedan, pilnai įrengtas . . . . 4951
Hndson '30 5-pass. Sedan, 
tour. pilnai įrengtas . 595i
Vartotas Paehard '37 fl-eyl. 5-ea- 
sa/.lerlų de htxe tr. Sedan . . K35S 
Ford 35 de-Inxe Coupe. . . ,
Nash '30 5-pass. de lnxe 
Setln.n ............................................

PATESKAV PT'KREr.P.S .TENNTE 
IR MOTERS ROŽftS TENAN1ENRS 
po tėvais Ranlaniutės. Pirma gyve
no Danbury, Conn. 198S m. liepos 
7 d. paėmė dukrelę ir nežinau- kur | 
ir delko prasišalino. Ji yra 25 me
tų amžiaus. 5 pėdų, sveria 165 sva
rus, mėlynų akių, apvalaus veido, i 
pusiau tamsių plaukų. Gražiai at- |
rodo. imkreiė 5 metų ir 4 mėn. | nu Važinėjimo Išbandym&s
Molynų aklų, plaukučiai pusiau tam- k T 
sūs, gražiai atrodo.

Jūsų karas kaip Įmokė ji- 
mas. Balansas 12—24 mėn

6 metai knl atvažiavo iš Lietuvos. 
Paeina iš Alytaus apskr., Llskevos 
valsčiaus. Sarkejedų kaimo. Aš Ta
ve, Rože, nepriverčia gyventi su 
manim, ale n.š negailu užmiršti mer- 

I gai t ės. Brangi mano dukrele, neuž- I 
| mirštu Tavęs pakol gyvas būsiu. |
| "Draugo" skaitytojai, jeigu kas žino- 
| le, kur Jos gyvena, prašau pranešti.
I Už teisingą pranešimą duosiu $25.00 .

I atlyginimo.
MIKE TENA NIS Iii

P. O. Rox į006. Danbury, Conn

S 90 Dienų Garantija. 30 Die- 
J nų Važinėjimo Išbandymas

5M5 KITI BARGENAI TAIP $ 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP

Chrysler Dyleris
TAIPGI

FINANCE CO. 
į 3910 Ogden Avenue ,

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
lAtlieka visokias medžio darbas, 
Iflidelins ir mažas, už prieina 
Įkainą. Apkala namus šinge, 
[Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.
•

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

Priežodžiai

Daug Omenių, stovinčių sta 
nibių vietų pryšakyje, kop8 
j jas pamaži, su tvirtu tikslu.

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

Chicagos lietnviy ir. Kryiians li
gonini, kaip Ją pripažino American 
Medical Auociation ir American 
College of Snrgeona, yr* Cla.se A 
rfiiiee. Tai yra, ankičianei Ameri
kos medikaliai autoritetai mosi) li
goninę priskyrė prie geriausią Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
joa patarnavimu 8700 W. 69th 8L, 
tel. HEMiock 6700.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublie 8402 - Pocahontas Mine Run

»


