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SVEIKINAMAS PREZ. ROOSEVELTO 
NUSISTATYMAS PRIEŠ JAPONUS

VALSTYBES SEKRETORIUS HULL LAU
KIA KVIETIMO Į KONFERENCIJĄ

Japonų ministerių kabinetas 
svarsto kas toliau daryti

TVASHINGTON, spal. 7. — 
Iš visų šalies dalių ir iš užsie
nių siunčiama daug prez. Roo- 
seveltui sveikinimų dėl jo nu
sistatymo prieš japonų žygius 

f Kinijoje. Kai prezidentas grįš 
j Baltuosius Rūmus, jis ras sa 
vo rašomąjį stalų apkrautų te
legramomis, kablegramomis ir 
laiškais. Ne dėlto prezidentas 
sveikinamas, kad jis įkaitina ja 
ponus dėl jų žygių Kinijoje, 
bet dėl jo griežto nusistatymo 
už pasaulio taikų.

LIETUVOS GINĖJAI BUDĖTOJAI

TOKIO, spal. 7. — Japoni
jos vyriausybė subruzdo kų 
nors veikti.

Tautų Sųjunga įkaitino ja
ponus dėl jų žygių Kinijoje ir 
nusprendė sušaukti valstybių 
konferencijų dėl jų neteisėto ir 
neteisingo įsikariavimo prieš 
kinus. Vakar gi Amerikos J.
Valstybės oficialiai prisijungė
prie T. Sųjungos ir gi prieš e • »
japonus. šaunieji Lietuvos bernužėliai raitužėliai gusarai, sugrįžę iš šio rudens manevrų, mer-

Japonijai pasirodė to jau j gelių gėlėmis apkaišyti joja. laikinosios Lietu ’Cs sostinės Kauno gatvėmis, 
perdaug. Tad ministerių kabi-1 

nepaprastų

ANGLIJA IR PRANCŪZIJA 
VĖL PRIEŠ ITALIJĄ

Šį kartą jų reikalavimas atrodo 
kaip ir ultimatumas

LONDONAS, spal. 7. — Ka- rys sienų Ispanijos radika
lams, kad jie viešai galėtų gau 
ti savanorių, ginklų ir karo 
medžiagos.

Anglija su Prancūzija sus
kato veikti patyrusios, kad I- 
talija ne vien nemano atšauk
ti iš Ispanijos italų savano-1

ja reikalauja Italijos, kad ji rių, bet pasiryžusi ir toliau 
per vienų parų atsakytų, ar padėti nacionalistams triuškin- 
pritaria trijų valstybių (An- ti Valencijos bolševikus. Lon-

dangi Italija via toliau vilkdi- 
na atsakymų į Anglijos ir 
Prancūzijos paskutine® notas 
Ispanijos klausimu, sužinota, 
Londonui ir Paryžiui išseka 
kantrybė ir subruzda veikti. 
Šį kartų Anglija ir Prancūzi-

glijos, Prancūzijos ir Italijos) done gauta žinių, kad į Ispani-
konferencijai spręsti savano- jų išvykęs nacionalistams pui
rių ištraukimo iš Ispanijos 
klausimų. Sako, jei Italija ir

dėti paties premjero Mussoli
nio sūnus Bruno, lakūnas, su

Tačiau reiškiasi ir nemažai lnetas sn5auktus , 
balsų, nepritarančių preziden
tui. Pažymima, kad ieškant 
priemonių taikos užtikrinimui 
galima sulaukti karo. Pats 
prezidentas pasisako, kad jis 
daug dirba dėl taikos, bet ne-a
užtikrina, kad jAmerika negali 
pakliūti į koki karo sukurį.
Kai Amerika kišasi į užsienių

posėdį.
Japonų spauda pažymi, kad 

Japonija nepriklauso T. Sų
jungai ir nieko nedaro dėl jos 
iškeliamų kaltinimų. Kas kita 
yra su Amerika, kuri staiga 
persimetė Sųjungos pusėn.

Kai kurie laikraščiai reiškia

ncpnpazis 
sutarties su

toliau atidėlios atsakymų, ar- 23-is naujausiais bombonešiais 
ba nepalankiai atsakys, tuo- j lėktuvais. Be to, Italija išsiun* 
kart bus žinoma kas daryti, tė apie 10,000 kareivių neva į 
Tokiam atsitikime Anglija ir Libiją. Londone spėjama, kad 
Prancūzija Ispanijos klausi- ši kariupmenė pasiųsta į Ispa
nių veiks, kas joms tinkama, nijų kuriais nors aplinkiniais 
Nurodoma, Prancūzija atida- keliais.

KODĖL ANGLUA NESI
LAIKO PASTOVAUS NU

SISTATYMO
LONDONAS, spal. 7. — An

glija neturi griežto ir pasto
vaus nusistatymo Ispanijos 
klausimu. Vienų .dienų ji šlie-

šie žmones pasisako už Ispanijos 
raudonuosius antikos

NEW YORK. spąl. 7. — lų vyriausybė yra “teisėta’’, 
Vietos spaudoje anądien pasi- daugumo gyventojų Išrinkta, o 
rodė atviras laiškas, kuriuo .vyskupai stovi “maištininku ”

Nacių “jųandrus” teismas 
nusprendė.:

“Kadangi Vokietijos vidaus 
reikalų ministeris iki šioliai

BERLYNAS, liepos 7. — 
tVurtemburge nacių autorite
tai uždarė šv. Pranciškaus se
serų vienuolių vedamas kelias 
vidurines mokyklas mergai
tėms. Naciai pareiškė, kadjjiog 
privačios mokyklos nereikalin

Roose-
pa šau

liui taikų užtikrinti. Japonai

reikalus ir dedasi su T. Sų- pagarbos prezidentui 
junga, gailina visko1 sulaukti, -veltui dėl jt> pastangų

Valstybės sekretorius Hull 
pareiškia, kad jis laukia iš Že
nevos kvietimo Amerikai pri
sijungti prie darbo Kinijos 
reikalu. .

MANBŽIUKE PAGROBTAS 
AMERIKIETIS KATALIKŲ 

KUNIGAS

. . gos, nes, girdi, yra pakanka-sveikina tas pastangas ir nu- . . .... .../ ® mai nacių valdinių mokyklų.

dar* nepaskdbė teisinės provi- jasi prie Prancūzijos ir puola 
zijos vvkdyu konkordato'sųly-TfaTTją, kitų dienų pasimeta su

MUKDENAS, Mandžiukas, 
spal. T. — Kinai plėšikai Fu- 
šune tiesiog iš zakristijos pa
grobė katalikų misionierių 
kun. G. A. Donovan, Mary- 
knoll misionierių dr-jos narį. 
Reikalauja 50,000 dol. išpirki
mo. Kun. Donovan kokį laikų 
gyveno Pittsburghe.

Pagrobtasis turi du brolius 
kunigus misionierius. Vienas 
yra Kinijoje, kitas grįžęs į A- 
merikų.

Japonų autoritetai rūpinasi 
pagrobtųjų išlaisvinti.

sistatę Amerikai padėti. Tik 
gaila, pažymi laikraščiai, kad 
prez. Rooseveltas nesįsigilina į 
japonų žygių Kinijoje prie
žastis. Japonų žygių svarbiau
sias tikslas yra dvilypis: gel
bėtis nuo palaidai raumojan- 
čio komunizmo Arijos Rytuo
se ir užtikrinti pastovių taikų. 
Tai atsiekti yra reikalingas 
Japonijos, su Kinija glaudus 
susiartinimas ir bendradarbia
vimas. šiandieninė Kinijos 
centro vy riausybė nuo to kra- 
tosi. Ji nori santykiauti su 
Maskvos bolševikais, ne su ja
ponais. Tad japonai su gink
lais pakilo įsųmoninti kinų 
centro vyriausybę.

Laikraštis Ąsahi pareiškia, 
kad jei Amerika pageidauja 
matyti taikų Tolimuose Rytuo 
se, neturi kištis ir laikytis neu 
trahimo.

Seserų kongregacija kreipės 
į provincijos teismų atgauti 
uždarytas mokyklas. Jos argu
mentavo, kad uždarydami mo
kyklas autoritetai nesiskaito 
su konkordatu — Šventojo 
Sosto padaryta sutartimi su 
Vokietija.

gas, konkordatas Vokietijoje 
skaitosi niekinis ir pirmųjų 
vietų užima naminiai valsty- 
bės įstatymai, ne konkorda
tas”.

Seserys neturi kur apeliuo
ti, nes taip nusprendė vyriau
sios instancijos provincinis 
teismas.

Prancūzija ir glaudžiasi prie
Italijos. cenzūruojama Ispanijos kata- pusėje.

Lengva išaiškinti. Ispanijos iįi<ų hierarchija dėl jog pas-I Pasirašiusieji atvirų laiškų
nacionalistų valdomose srity- kelhto ganytojiško laiško, ne- arba yra radikalai, arba netu- 
se yra daug geležies rūdos ka- palankaus Valencijos radikalų ri noro įsigilinti į faktus, kai p 
sykių. Anglijai ši rūda labai; režimui. Atvirų laiškų pasiro- iš tikrųjų dalykai stovi Iapa-
reikalinga. Prieš pilietinį ka-1 
rų Ispanijoje Anglija daug rū 
dos įsigydavo palankiomis są
lygomis.

šo apie 150 protestantų dvasi
ninkų ir protestantų pasauli
ni nkų.

Šie žmonės atviru laišku 
tvirtina, kad Ispanijos katall-

nijoje. Rodos, jie turėtų įsi
sąmoninti, kad Ispanijoje vy- 
ksta ne kokia paprasta pilie 
tinė kova. Tai krikščiony! • s 
kova su bedieviškuoju kon i-Šiandien tos rūdos įsigiji-

KINA1 ATSIMETĖ I KITAS PABALTIJO SPAUDA APIE mae sumažhltas ir Anglija ve-kų vyskupai (hierarchija) prie nizmu.
j da derybas su nacionalistais, šingi teisėtos demokratiškos j Nežiūrint to, šie protestan- 

Su derybomis Anglijai gy
vas vargas. Ji nežino, katra 
šalis laimės Ispanijoje. Ir,

'pozicijas PREZ ROOSEVELTO 
KALBĄ

ŠANCHAJUS, spal. 7. — 
Lotien Liuhang bare, Šancha
jaus karo fronte, kinai atsime 
tė atgal į naujas pozicijas ne
galėdami pakęsti japonų arti-, 
lerijos ir lakūnų atkaklaus 
veikimo.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
MEKSIKOJ

RT( GA, spal. 7. I abaltš j_aj ^į. nacionalistai už- 
jo spauda pareiškia įva.rn, duoJa radikalamS) A„.

glija laikosi nacionalistų pu-nuomonių apie prez. Roosevel
to sakytų kalbų Chicagioj per sės ir pasimeta su Prancūzija.
eit» antradienį. Kai kūne lai- Jej kartau nM,iona|i>taJ ku 
krabai pažinu, kad jo aakyta H, nors kar0 fronte 8usidu. 
kalba tinkama T. Sąjungai. gn nPpl„.kimai9, Anglijs

dedasi su Prancūzija. Ir 
šokinėja nuo vienų prie

Kas svetimas Pabaltijo neap
saugos ir jai taikos neužtik- 
krins.

vy riausybės principams. Girdi, tų vadai šliejasi prie radika i 
jiems būtų labai įdomu žinoti, ir peikia katalikų vyskupų žy- 
ar Ispanijos vyskupų paskelb-įgius. Matyt, jie raudonesni už 
tų dokumentų patvirtina Va- raudoniausius. Kitaip gi 
tikanas. negintų Valencijos bolševikų!

Anot jų, Valencijos radika- režimo.

GAL BUS SUŠAUKTAS 
KONGRESAS Į NEPAP

RAŠĘ SESIJĄ
HYDE PARK, N. Y., spal. 

7. — Spaudos konferencijoje 
prez. Rooseveltas pareiškė, 
ted artimiausiomis dienomis 
jis išspręsiųs, ar reikės kongre 
sų šaukti į nepaprastų sesijų. 
Sakė, kad tuo reikalu jis atsi-

BLUMAS ATVYKSIĄS J klausius kongreso atstovų va- 
AMERIKĄ dų.

PARYŽIUS, spal. 7. — Pa- Klausiamas apie teisėjų 
tirta, kad buvęs premjeras so-(Blackų, atsisakė kalbėtis šiuo 
cialistas Blumas vyksiųs į A- klausimu.
merikų tartis karo skolų klau
simu.

MEXICO CITY, spal. 7. — 
Žemės drebėjimas ištiko Mek
sikos pietvakarines dalis. Kai 
kur sukelta pasiauba. Kelioli
ka asmenų sužeista. Drebėji
mo centras — Guerrero vals
tybė.

DVI “ARISTOKRATES” 
NUBAUSTOS

BOSTON, Mass., spal. 7. — 
Teismas nubaudė po 200 dol. 
bauda dvi amerikietes “aris
tokrates” (turtingas dykaduo 
nes) už gimdymų kontrolės 
propagandų.

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

ISTANBULAS, spal. 7. — 
Turkija nusprendė įsigyti 1,- 
000 karinių lėktuvų.

30,000 GYVENTOJŲ GRI 
SIA BADASKRIKŠČIONYS BROLIAI 

LABAI NUKENTĖJĘ
ISPANIJOJE

PERPIGNįAN, Prancūzija, 
spal. 7. — Už 163 mylių nu j 

Barcelonos (Ispanijoj) Vidu - 
žemio jūros Minorca saloje y- 
ra Mahon miestas, kurį valdo

taip 
kitų.

Nenori nusikalsti nei naciona
listams, nei radikalams. Neži
no, katra šalis laimės karų, su

LOS ANGELES, Cal. ~
Čia lankėsi Krikščionių ’ Bro . . . jre?
lių kongregacijos Ispanijoje ■ Valencijos radikalai. Tenai ^y- 
generalinio vado pavaduoto-j ra aP*e 30,000 gyventojų.-Na- 
jas br. Filipas, FSC. Jis p*? cionalistai • tą miestą turi at> 

26. — Gauta žinia, kad Ispani- veiksnys Anglijai. Viduržemio reiškė, "kad krikščionys broliai nuo susisiekimo su Ispa^ 
joj žuvo šio miesto majoro i jūroje Italija jaučias kaip sa- Ispanijoje labai skaudžiai nu- nGa- Nacionalistai verčiami©* 
H. G. Eaitono sūnus Fred, 26
m. amž. Jis ten radikalams 
tarnavo savanoriu.

LOS ANGELES MAJORO
SONUS ŽUVO ISPANIJOJE kuria puse jai reikės turėti 

reikalus.
LOS ANGELES, Cal., spal.

AMERIKA PARDUODA 
GINKLUS SOVIETAMS

WASHINGTON, spal. 7. — 
Patirta, šalies vyriausybė lei
do sov. Rusijai šioj šaly pirk
tis ginklų vertės 10 milijonų 
dol.

Be to, į Vokietijų 
5,000 tonų gelžgalių.

Pati Italija taip pat svarbus

vo kieme. Oi šioje jūroje lais-; kentėję. Madride 404 sušaudy- pasiduoti gražiuoju, arba 
vas kelias Anglijai yra gyvas1 ta; Barcelonoj 90, o Vallodo-, badauti.
reikalas. Suflipykug su Italija,'lide 9. Kongregacijos 19 na- 
Anglįjai nebūtų lengva pereiti mų apiplėšta ir sunaikinta.

Prancūzijos radikalai sn 
brazdo ten radikalus vaduoti.

per tų kiemą.

PAGERBS GEN. PER- 
SHINGĄ

VERSALIS, spal. 7. — 
Prancūzija pastatydino ir ati
dengė paminklą Amerikos gen. 
Pershingo pagarbai. Pats g.

išvežta iPershingas dalyvavo atidengi-
mo iškilmėse.

Anot br. Filipo, Krikščionių Stengiamasi kaip nors paeiųs- 
Brolių kongregacija visam pa ti jiemg maisto ir paragint
šauly mokina 306,438 jaunuo
lius. Kongregacija turi 10,196 
kunigus ir 2,921 brolį. Jie vi
si yra buvę kongregacijos mo
kyklų auklėtiniai.

nepasiduoti nacionalistams.

Pirmosios šalnos pereitų nak 
tį pasirodė Chicagos apylin- 
kėse.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —'No* 

matoma giedra ir šalta.

Saulė teka 5:55, leidžia
si 5:20.
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“DRAUGAS”

Uetna haadlen. Išskyrus aeltnladienlu*, 
pendradarblaiua Ir korespondentania rafttų negrgiina,

*•1 neprašoma lai padaryti Ir neprislunčlama tam tikė
tut paftto lenkių. Redakcija pasilaiko aau teta* lat- 
*tl ly trumpinti vlaua prtalųatua rafttua Ir ypaft ko- 
fuapenftvucijaa sulyg aavo nuotlūroa Korespondentų 
Brafto raftyti trumpai Ir alftklal (Jei galima raftomajs 
maftlnftle) paliekant dldellua tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenlftkumų. Pasenusios kores
pondencijos lalkrafttln nededamos.

Redaktorius priima — nuo « *al. Ilgi *1 vaL popiet. 
PRKNUMERATOS KAINA: J. amenxoa valstybėse:

Metams — (6.00; Pusei metų — (1.60; Trims mėne
siams — (2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose vai- 
•tybftse prenumerata: Metams — (7.00; Pusei matų 
— (l uo. Pavienis aum. ta

Bkelblmų kainos pruaunciainos pareikalavua

tkursta. Tai sutrukdė mums stipriau susi
organizuoti. ,

Dar nėra vėlu. Savo Susivienijimų dar 
galime išauginti į tikrai gausingų organi-*- 
zacijų. Nuo lapkričio 1 d., kaip jau buvo

NESUSIPRATIMAI ADMINISTRACIJOS 
LINIJOJE

1 • į ' '___ -Į ■_ ' ,

KAUNAS (Tsb.) — Kai ii-j tų Sąjungų ar kur kitur. Kaip 
paskelbta, prasidės LRKSA naujų narių pri- nia’ Lietuva iki Šiol neturi matome, nesusipratimų kiii- 
r ašinė jimo vajus. Keikiu, kad ir patys ra- nuolatinės linijos —— sienos su mui ir jų aiškinimui Karu 
riai vajaus metu daugiau padirbėtų ir kad Lenkija. 1920 metais, austo- ’ liaučiaus susitarimas numato 
šiame darbe kunigai klebonai ir visi vei- jus lietuvių - lenkų ginkluo-. nelabai tinkamų; būdų. Gal to-
kėjai pagelbėtų. ,

Kitų tautų katalikai dirba vieningiau
negu 'mes, dėl to jie yra stipresni ir labiau 
organizuoti. Laikas ir mums labiau susirū
pinti savo Susivienijimu.

Apie Vilnių Ir Ukrainą

luotoms kovoms, Tautų Sųju-' dėl lenkui tų nesusipratimų 
ngoa komisijai tarpiuinkau- nevengia, o labai dažnai jvos 
jant, tarp Lietuvos ir Lenki tyčia išprovokuoja. O norui 
jos kariuomenių buvo austa-’esant nesusipratimams ir in 
tyta neutralinė juosta apie cideųtauu palinijo srity prie- 
12 kilometrų platumo. Toje žasoių visada galima rasti, 
juostoje apie trejetų metų ėjo
partizaninės kovos, labai var-

Pries Japoniją
Eįy i’. _________

Tuoj po prezidento Roosevelto kalbos 
Chicagoj Jungtinių Valstybių vyriausybė pa
smerkė Japoniją,. kaipo Kinijos užpuolikų 
tr laužytojų devynių valstybių Kelloggo 
prieškarinę sutartį. Jungtinės Valstybės dė
tus prie kitų valstybių, išėjusių prieš Japo
nę. ' ’ . j

Vadinas, šio krašto vyriausybė solidari
zuoja Tautų Sąjungos politikai, kurios va
dai šiomis dienomis planuoja daryti žygius, 
kad nubausti japohus, įsiveržusius į Kiniją.

Roosevelto administracijos opozicija, 
kaip vųkar minėjome, įtaria vyriausybę, kad 
ji einanti prez. Wilsono keliais, kurie įtrau
kė Amerikų į pasaulinį karų. Bet toji bai
mė yra perdėta. Jungtinės Valstybės juk ne
gali visai pasilikti nuošaliai, pasilikti be 
nusistatymo, netarti savo žodžio, kuomet ma
to, kad ne tik esakna didelio karo pavojaus, 
bet ir jos interesai yra paliečiami. Juk ge
riau yra iš anksto padaryti, kas galima, 
kad išvengti katastrofos, negu jau po .vis
kam gailėtis, kad turint progų nieko nebu
vo padaryta.

Japonija kariauja su Kinija oficialiai 
nepaskelbus karo. Ji tų nebaimingų kraštų 
Užpuolė užgrobimo tikslais. Tuo ji palietė 
ne vien Kiniją, bet ir kitas valstybes, ku- 

^ t4o8 su ja turį daufc vis»kiųri interesų; Ir 
kadangi Japonija nusižengia ir sutartinis 
ir visokiam žmoniškumui, reikia daryti žy
giai, kad jų perspėti, sudrausti. Tai parei
ga kiekvienos valstybės, o ypač Tautų Są
jungos, kuriai ypatingai turi rūpėti taikos 
palaikymas pasaulyje ir žiūrėti, kad tautos 
tautų neskriaustų. Nuo tų pareigų negali
būti laisvos Jungtinės Amerikos Valstybės.

Kun. dr. J. Končius iš Mt. Carinei, Parginusios vietos gyventojus ir 
šiemet lankėsi Lietuvoj, taip pat buvo ir buvusios nuolatiniu pavojumi 
Lenkijoj. “XX Amž.” bendradarbiui jis pr- Neutraii^ ju08ta ėjo
pasakojo savo Įspūdžius. Ape Vilnių , ir)vi Lietuvon leme, nes le- 
Ikram, pn pasate: ' nkai buvo okupavę vis, VU-

“ Vilniaus krašte lenkai sistem&tiugai nijų, o kai būro nustatoma 
varo antilietuviškų propagandų sn stipria neutralinė jaoįtių lenkai nei 
šmeižtų doze. Vilniaus padėtis labai sunki. — ‘ "
Beliko tik viena lietuvių gimnazija (dabar
su 300 mokinių. Daugelis čia, į Vilnių, per
sikėlė, uždarius gimn. Švenčionyse). Šiemet 
netvirtino penkių Ket. (mokytojų kaip nega
vusių iš adm. organų “swiadectwo moralnos- 
ci”, nors jokių nusikaltimų jiems primesti 
negali. Lietuviams neduoda įsigyti žemės 
sklypų. Lietuviai pasiuntė prezidentui me
morialų, po kuriuo pasirašė K. Stašys, kun.
Čibiras, kun. Bieliauskas, kun. Taškūnas, 
kan. Viskantas ir k. Rezultatai — pasira
šiusieji gavo po 100-150 zlotų pabaudos.

— Ne kų lengvesnė ir ukrainiečių pa

tenku incideuta-s Seinų 
bare

Pas Mus Ir Pas Kitus

Pasižvalgius po kitų tautų pastoges ir 
apsižiūrėjus kų mes turilne, pastebime, kad 
mes esame menkai organizuoti. Jei paim
sime vien lik fraternales organizacijas, pa-, 
matysime, kad mes esame gana toK nuo ki
tų atsilikę. , į |

Praėjusio mėnesio pabaigoj Wilkes 
Barre, Pa. įvyko Amerikos lenkų katalikų 
seimas, kuriame dalyvavo apie tūkstantis 
delegatų, jų tarpe daug kunigų, gydytojų,

dėtis, nors persekiojimai sukėlė dar didesnį 
jų judėjimų. Lvove iki 193g m. ibuvo ,tik 
vienas dienraštis ukrainiečių kalba, dabar 
— 3. Ukrainiečių literatūra, savaitinukai su
stiprėjo, plačiai skaitomi. Ukrainiečių uniotų 
dvasinė akademija Lvove turi per 300 klie
rikų, o yra ir dar dvi jų seminarijos. Gim
nazijų turi apie 10. Tik lenkai sukliudė 
metrop. Szeptyckio pastangas atidaryti jų 
tautinį universitetų. Ukrainiečiai persekioja
mi, valdiškų vietų negauna. Būna net tokių 
kuriozų: vizituojančius vyskupus ukrainie
čiai sutinka su papuoštais vartais, su rai
teliais. Lenkų vyriausybė net neįspėjusi ir 
oficialiai neuždraudusi dažnai pasiunčia ulo
nus su kulkosvydžiais ir vaiko beginklius 
ukrainiečius. Vienoj bažnyčioj vyskupui sa
kant ųkrainietiškų pamokslų lenkai sviedė 
į akis butelį su smėliu, paleido akmeniu, 
tik vienas ukrainietis, tų pastebėjęs, sulaikė 
bažnytine vėliava. Po tokių įvykių lenkų 
spauda puola ir vyskupus neva už agitavi- 
mų, bet ukrainiečiai, su kuriais kalbėjau, 
sakė nieko priešvalstybinio negirdėję. Būna 
dar blogiau. Pav., Brzezanuose, Barasce* ir 
k. lenkai darė vadinamas pacifikacijas: už
plūdusi kariuomenė visus jaunus vyrus pla
kė I taip baisiai, kad paleido kruvinus, su 
iškapotais raumenimis. Ukrainiečiai nufoto
grafavo plaktųjų žaizdas ir išleido Prahoje 
iliustruotų knygą: “Amžinai Lenkijos gė
dai”? Tos pacifikacijos dėl įvairių priežas- 
čįįĮ -daromos ir dabar. Ukrainiečiams nelei
džia pirkti žemės. Prie austrų jie turėjo 
3,600 mokyklų, -o dabar tik apie 200. Prie 
audrų oficialės iškabos buvo austrų ir uk-

kiek nepasitrauk^. Kaip ir 
Lietuvos, ir “Tautų Sąjungos 
pastangos atitaisyti, Lietuvai 
padarytų skriaudų nuėjo vel
tui,. 1923 metai* vasario ^mė
nesį Tautų §ęjunga neutrali- 
nę juostų padalino Ir lenkai 
jėga paėmė jiems skirtų dalį. 
Dabar jau Lietuvos ir Len
kijos sargybos buvo suartin
tos viena prie kitos. Partizn- 
nų kovos pasibaigė, bet ėmė 
kilti nuolatiniai nesusiprati
mai tarp lenkų ir lietuvių ka
riškų sargybų. Kai nėra tarp 
šių valstybių diplomatinių sa-J 
ntykių, tai nėra ir kam tuos 
nesusipratimus aiškinti ar 
jiems kelių užkirsti.

1928 m. konferencija

Pabaigoje rugpiūčio mėn. 
Seinų bare administracijos li
nijoj lenkai sukėlė incidentų, 
kuris savo įžulumu labai pik
tina ir jaudina Lietuvos vi- 
(uoutojię. -Seinų' bare yra Ga 
ladu&o ėijer&fe.su Beviršių sa- 
l$ę. “Kaip tiktai, per tų sale
lę einą administracijos linija. 
Linija čia nebūto atžymėta 
kokiais nors ženklais, o tik
tai gairėmis ir lenkų ir lietu
vių sargybinių vaikščiojimo 
takeliu.

« : S . ♦
Lenkai vagia šienų

Mūsų ūkininkai rugpiūčio 
mėn. nušienavo Beviršių sale
lėje jiems priklausomą pievą 
ir šieną sudėjo j kupetas. Vie
ną rytą pamatė, kad šieno ne

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS laisvamaniai turi kunigus, 
------------ biskupų, ir jie užsimanė. Re-

Prieš porų dienų aš jums zultate, šiandie ir jie turi po- 
buvau padėjęs ant delno rų kunigų, biskupų, net arci- 
“ Kuntaplio” edifcorijalą, k u- biskupų. iVadmas, vaikiškumu 
rianie ištlumočyfa, jog ne tik net paliokus pralenkė. Kiti 
vaikai, ale ir suaugusieji šian- laisvamaniai, net toks Šliupas,
die nedaug, kų moka, taigi, 
škulėms atsidarius, su vaikais 
turėtų mokytis iš naujo ir su
augusieji. Ten sumiuėta su
vaikė ję anglai, italai, gerina
mai, Tautų Sąjunga, na, ir se 
nos mūsų; tėvynės gaspado- 
riai-gaspadorėliai.

Pasidairęs po Amerikos lie
tuvių svietų, aš, tavorščiai, 
matau, kad daugelį ir čia gy
venančių reiktų į škules padė
ti. Priklodui, paimkim tik ci
cilistų lyderius, arba lietuviš
kų fašistų furerius — Čika
goj, Bruklyne, Bostone. Žmo
nėm po ūsais, kiti j kupras net 
susimetę, gle razumo ne dau
giau kai pas 4-5 metų mergai
tes, kurių visas pležiur — tu- 

bėra. Paaiškėjo, kad ąienasi^i dalę (lėlę). Kasmet jie

advokatų ir kitokių profesijų žmonių. Iš val
dybos raportų paaiškėjo, kad toji. lenkų or- romiečių kalbomis, dabar tik lenkų. Tačiau 
ganizacija turi 130,000 narių ir žešiolikų mi- ; ukrainiečiai, dideli entuziastai, ypač šiemet, 
lijonų dolerių ižde. Jos centrus yra Chiea- Šiemet sueina 100 metų nuo mirties kun.
gqj, kur leidžia didelį dienraštį. Kai kurie 
tos organizacijos valdybos nariai gauna po 
šešis tūkstančius dolerių algos į metus. Tai 
parodo, kad lenkų Susivienijimas yra stip
rus ir kad jam vadovaują žmonės yra gerai 
apmokami. , . : į

Reikia čia dar pridėti, kad katalikų Su- 
■ivienijiniaa tai dar ne vienintelė lenkų fra- 
ternalinė organizacija. Jie turi jų ir dau
giau ir dar gausingesnių.

Stiprių fraternalinių apdraudos organi
zacijų turi čekai ir kitoe tautos. Turime jų 
ir mes, lietuviai, tačiau mažiau gausingas 
nariais Ir ne taip turtingas iždais.

Kaine to viso priežastis! Viena — mes 
vėliau pradėjome oiganizuotig, o antra — 
nesupratome reikąlo centralizuotai veikti. 
Mūsų Lietuvių R. K. Susivienijimui trukdė 
išaugti daugybė lokalinių pašaJpinių drau
gijų kolonijose. Tų draugijų tarėjo ir kitos 
tautos, bet jos laiku suspėjo centralizuotis, 
t. y. prisidėti prie centralinių fraternalinių 
apdraudos organizacijų. Mūsų draugijos no
rėjo atskirai veikti, atsisakė dėtis prie Su
sivienijimo ir dėlto šiandien dauguma jų

foškievičio, kurs išplėtė ukrainietiškos lite
ratūros vartojimų, šiemet sueina 200 metų 
kaip Ukraina pavesta Dievo Motinos globai,

bo vijosi žeme: užtveria tvo
rele sklypų žemės ir pavadi
na jį tautiškais kapais.

Lietuviški balšavikai — bun- 
čius rofnek vaikų. To greido 
vaikai, kaip žinote, nenurims
ta nepadarę kam nors zlas- 
ties; kitus vaikus pešioja, ap
gauna, Kur tik toks vaikas 
pasisuks — trūkimas, lermas; 
augusieji turi įsimaišyti, kad 
padarytų parėdkų. Taip * ir
balšavikai. Kur tik pasipainios 
balšavikas — gud bai parėd- 
kui. Be to, jie labai mėgsta 
faitus, o kai tik kur du susi- 
faituoja, jie tuojau daro ka- 
lektas jiems gelbėti. (Ant to 
jie gerai jsitriksinę, net jo
kios škulės nereikia.). Rasie- 
jaus balšavikai, beje, labai 
mėgsta žaisti kareivėlius, juos 
štikais badyti, šaudyti, ale, 

kiu vaikiškumu ypač pasižymi' vietoj badyti šiaudais, iškimš- 
lėje iškasė kapčius ir pastatę, Čikagoj Grigaitis, o Brūkly- tus maišus, arba šaudyti is 
paiinijo ženklus apie 80 met- ne Tysliava. geležies padirbtus kareivėlius,

nuvežtas j lenkų pusę. Tuo'būtinai turi išsirinkti sau za- 
taipu lenkų kareiviai kurie jbovai dalę — “karalaitę.” To- 
yra pasienio sargyboje, sa'e-

1928 metais Karaliaučiuje »rų mūsų pusėje. Pagal tuos
įvyko Lietuvos - Lenkijos ko
nferencija, kuri neprivedė

lenkų ženklus atrodo, kad 
šienus buvo sudėtas lenkų pu-

prie taikos šių kaimyninių ša- sėje. Kaip matome, lenkų sa

Toliau mūsiškiai laisvumą- *j*e šamlo gyvus žmones, 
niai. Jie nuo Amerikos atra-* Pažvelgus į mūsų pačių tar- 
dimo taip suvaikėję, kad kiek-’pą. irgi reikia susiraukti. Pas 
vieną savo sumanymą vykdo-' mus taip pat yra daug žmo-

lių. Tačiau duoje konferenci
joje buvo pasirašytos vadina 
•mojo pasienio susisiekimo su
sitarimas. Konferencija tų li
nijų, kuri dabar skiria nepri
klausomųjų Lietuvų nuo Oku
puotosios Lietuvos, pavadino 
administracijos linija. Taigi 
su lenkais Lietuva turi ne 
sienų, o administracijos lini
ją. Taigi Karaliaučiaus kon-

rgykiipai šięn<į .Įjayogimą pa
sirūpino pateisinti adminh-

lipdo Iš smėlio kaip maži vai
kai kad lipdo namelius. Kiek

tracijos linijos ženklų persta- jįe yra prišnekėję apie savas 
lyp'U, ir tą padarė, kai šieną škules, net seminarijų, apie
jau buvo galima nakčia sud
užti.

kitokias įstaigas, ale iki šiol 
nič nieko nėra sulipdę. Jei kų 
ir turi sulipdę, sakysim SLA.,Iš pasalų aD«, policininko

Mūsų sargybiniai lenkų pa
statytus kapotus ir ženklus 
išgriovė ir atitaisė adininis- 

ferencijoje patys lenkai pri-Jtiacijos linijų. Kitų kartų, įr tarne, kad jie mėg-
pažino Vilniją ginčytina sri- ^sų du sargybiniai nusikėlė vifUls, nain^džioti. Priklo- 
timi ir tikrosios sienos tarp

kareiviai vėl ruošės adminis-

nių, kuriems reikėtų mokytis, 
sakykim skaityti katalikiškus, 
o ne visokių bambizų, laikraš
čius, dalyvauti draugijų, orga
nizacijų susirinkimuose, pa- 
tronizuoti tik savus biznierius, 
profesijonalus, atsisakyti vi-

jtai ir tų cicilistai su- halšavi- šur nuo savo aš, be kurio dau- 
kais baigia užponavoti ir į • gelis midija svietas sugriūtų;
savo jardus parmufinti. Lais
vamanių vaikiškumas da labai

Lietuvos ir Lenkijos nebuvi
mą

Administracijos linija buvo 
išvesta į niekų neatsižvelgiant 
— tiktai neutralinės juostos 
padalinimu, kad nebūtų vie
tos partizaninėms kovoms. JTo 
dėl ta linija perkerta dauge
lio ūkininkų laukus. Kad pa 
lengvinus tokiems ūkininkams, 
buvo sutarta, kad jie gali su 
tam tikromis linijos perėjimo 
kortelėmis, pereiti iš vienos

tracijos liniją kilnoti. Mūsų 
sargybiniams juos užkalbinus, 
iš krūmų iššoko dar šeši len
kų kareiviai ir puolė mūsų 
policininkus; vienas suskubo 
įsėsti į valtelę ir nusiirti, o

šiemet llaliče atkasė savo kunigaikščio J a-v pusės į kitų. Be to, sutarta
roslavo statytų katedrų ir rado jo kūnų. 
Prie jo -tūkstančiais keliauna. Tas religinis 
judėjimas, sujungtas su tautiniu, nepapras
tai pakelia jų nuotaikų”.

Tautininku Vienybe

“Vr-bi“ praneša, kad “net keli -bkų ri
nitų veikėjų rengiasi organizuoti Amerikos 
Lietusių Vienybę, į kurių, jų nuomone, tu
rėtų stoti ne tik pavieniai asmeny*, liet ir 
taip jau seniąį gyvuojančios tautin o nusi-

administracijos linijoje kylan
čius smulkius nesusipratimus 
turės išspręsti lietuvių ir len
kų administracijos linijos sa
rgybų viršininkai ir palinijo 
aukštesni 'valdininkai, — iš 
mūsų pusės ppskričių virši
ninkai, o iš lenkų pusės aps
kričių Storastos. Jei šie nesu
taria, tai byla turi eiti į Tau-

sta visus, pamėgdžioti. Priklo 
dui, pamatys vaikas kų nors

mokintis pažinti tuos žmones, 
kurie dedasi dideliais mūsų 
veikėjais, o laisvamanių du- 
don pučia ir Lt. Taigi, mo
kytis būtinai reikia. Kai visi

pas kitų vaikų — gud bai: ne būsime mokyti, tada niekur ne
duos liokajaus tol, kol ir jis'prigaus mūs ne tik cieilistas, 
to neturės. Sakysim, nezalež-|ar balšavikas, bet ir pats 

niukai. Pamatė, kad paliokų kipšas. '

likvidavimo reikalu. Iš mūsų negalįs, nes jis jau esųs per- 
pusės buvo reikalauta, kad duotas lenkų teismo įstaigo- 

kitų policininkų, VI. Stanke- 'nukentėjuriems ūkininkams ms ir esąs kalėjime; kaltina- 
vičių lenkai suėmė ii- nuvarė būtų atlyginta už išvogtų šie mas, kad ardė lenkų supiltus
l savo pusę.

Nenorėjo vykti aiškintis
Seinų (apskrities viršininkas 

kreipėsi į Suvalkų Storastų, 
kviesdamas jį susitikti ir įvy
kį išaiškinti, iš karto storas 
ta atsisakė atvykti, nes esą 
VI. Stankevičius ardęs kap- 
čiua ir su ginklu buvo peržen
gęs administracijos linijų. Vė
liau, rugsėjo 14 dieną, toj pa
čioj Beviršių salelėj įvyk*' 
Seinų apskrities viršininko ir 
Suvalkų storastve pasimaty
mas; buvo tartasi incident&

nų, kad būtų paleistas suim
tasis policininkas ir kad len
kai nekilnotų savo nuožiūra 
administracijos Unijos ženk
lus.
Vagims nesmagu prisipažinti 
Lenkams labai nesmagu 

šieno vogime prisipažinti, to
dėl jie nori tų yogimų patei
sinti tuo, kad šienas buvę* 
užx linijos ribų, jų pusėlje. 
Matyt, tam jiems buvo reika
lingas ir ženklų peTstatymas. 
Lenkų Storasta pareiškė, kad 
mūsų policininkų jis paleisti

kapčius ir kad už tų kapčių 
buvo nuėjęs, taigi į lenkų 
pusę, būdamas ginkluotas. 

Kuo baigėsi pasitarimas 
Pasitarimas baigėsi tuo 

kad lenkų Storasta pažadėjo 
patikrinti pagal dokumentus, 
ar tikrai linijos ženklai bu
vo perkelti į mūsų pusę. Čia 
reikia pažymėti, kad visa ad
ministracijos Lmija nėra nu
statyta pagal tokius dokume
ntus, kuriais paprastai nu
statoma tarp valstybių sie
na. Todėl administracijos li
nijoje visada galį susirasti

vardo begyvuoja. Ypač šiuo metu tautinin- < ir nesustos bernavę iš Rusijos atvežtam atei- ginčytinų vietų, kur gali bu
kai turi kalbėti apie vienybę, nes sociali* Į zmui, kuį taip uoliai vykdo bolševikui Ru- ti perkelta linija per kc'etų 
tai ir komunistai baigia užimti visa* jų po- sijoj ir ,ų agentai kituose kraštuos. . metų į vienų ar į kitų pusę.

Geiflt. kad tautininkai nori susiorgani-1 ------------------------

statymo draugijos”. Tokia organiza ija Tu
rėsianti apimti plačias visuomenės muses, 
dirbti kultūrai ir lietuvybei.

15 to galima suprasti, kad tautininkų 
šulai jan nebepasitiki esamomis savo oi‘gn- 
nizacijotais — Sandara, Tautininkų Sąjun
ga, tautininkų klubais ir t.t. Jie, žinoma, tu
ri pagrirdo joms nebepasitikėti ir ieškoti 
ką nors naujo, nes tos organizacijos tik iš, nematysime, jei jie nepakeis savo taktiko?' jnms.

zieijas. J't nori vėl atgauti SLA, kūno va
dovybę prieš keletą metų pražiopso^.

Apie naudingų darbų kultūrai ir lietu* 
vybei tautininkų laikraščiai senini rašo, bet

žuoli, Kurie, anot “V-bės”, “...galės pūro 
dyti duns Stalino agentams, visuome .< s iš
naudotojams”, bet negerai, kad jie, skleisda
mi laisv.tmanybę ir bedievybę, talkininkuuja

žmogus įvertinamas yra ne 
su'?g jo turto didumu, bet 
sulig mokėjimu jį sunaudoti.

tų darbų vip dar nematyti. Ir, Žinomo, ją i Stalino agentams ir visuomenės išsmidolo-1 Pirmiau pažink ką darai, o
- * I _____ A l z;i_ ___ I J____paskui jau daryk.

fe.su


Penktadienis, spalių 8 d. 1937

Lietuviai labai 'myli savo tautos nepriklausom ybės gynėjų — kariuomenę ir, kur tik galėdami, tų savo meilę ir pagarbų reiškia. Čia matome grįž
tančius iš šio rudens manevrų Lietuvos karius, kur iuos miestelių gyventojai pasitinka su gėlėmis ir džiaugsmu nušvitusiais veidais.

cijų. Ta idėja užsienio lietu
vius gali kuo glaudžiausia 
susieiti su tėvyne Lietuva.

Užsienio lietuviai labiau su
sidomėję garsiąją Lietuvos so
stine Vilniumi ir jos vadavi
mo reikalais turi taip pat 
tarp savo tautiečių kuo dau
giausia platinti ir Lietuvos 
Vilniaus reikalams skiriamos

sjiaudos. Tokios spaudos be 
•‘.'Jūsų Vilniaus” kas kart 
'.is daugiau išleidžiama. Vil

niaus vadavimas šiuo metu 
yra vienas iš svarbiausių bei 
aktualiausių Lietuvos reika-, 

lų. Juo turi tupintis kiekvie
nas, savo vardų branginus, 
lietuvis. i A fe

"gerkit Siua-4 alų]
ambrosia

SOUTH SIDE BREM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
SLA ALŲ, nes jie .žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į' alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
i—i
Biznio Telefonas BOUBEVARD 7178

L. M. MORKUS 
Res. UKMLOCK 9240

VILNIUS IR UŽSIENIO LIETUVIAI

Vilnius yra lietuvių tautos nuoširdžiai dirbamas Vilniaus
brangenybė, kurios lietuviai 
niekada neišsižadės. Vilniuje 
išaugo Lietuvos galybė, Vil
niuje kilo lietuvių tautinis 
'atgimflmas, čia pradėjo kles
tėti lietuvių spauda, literatū
ra, mokslas, visuomeninis ir 
politinis veikimas. Todėl su
prantamas dalykas, kad lietu 
viai Vilniaus niekada išsiža
dėti negali, ir jie Vilniaus 
niekuomet neišsižadės. “Ligi 
sąmonės dugno yra įsišakni
jęs Vilniaus pasigedimas ir 
mūsų kaimui ii mūsų mies
tui, — sako Valstybės Prezi
dentas Antanas Smetona. —

vadavimo darbas, kuris dau
giausia koncentruojamas Vil
niaus Vadavimo Sąjungoje. 
Be šios, plačiai po visų Lietu
vų paplitusios organizacijos,

tosios sostinės Vilniaus pra
eitimi, su jos nepaprastai di
dele reikšme mūsų tautai, su 
jos užgrobimo istorija ir at
vadavimo būdais. Tam reika
lui aiškinti daug gali padėti 
-panda, paskaitos ir net tam 
tikslui rengiami kursai. Rei
kia pripažinti, kad ligi šiolVilniaus reikalais gyvai rūpi

nasi ir įvairios kitos lietuvių užeit nio lietuvių spaudoje a 
organizacijos. Tur būt Lietu- pie Vilnių ir jo vadavimo rei
voje sunku būtų rasti lietuvį, 
kuris šiokiu ar tokiu būdu 
neJsielotų Vilniaus reikalais,

kalus, palyginti, labai nedaug 
tebuvo rašoma. Tad šis trū
kumas reiktų kuo greičiau-

užsieniečiams įrodyti, kad Vi
lnius yra Lietuvos sostinė, 
kad lenkai melagingai skel
bia, jog Vilnius iš seno len
kams priklausąs. jšitų> atveju 
užsienyje gyvenų lietuviai la
bai daug gali padaryti. Jie 
turi puikiausios progos įvai
rių tautų žmonėms įrodyti 
kad Vilnius yra "Lietuvos so- 
rlinė, kad lenkui jų neteisė
tai ir klastingai 1920 m. spa
lių 9 dienų užgrobė. Reikia

rumus, kaip reikiant, nežino. 
Tad užsienio lietuvių spauda 
apie juos daugiau ir plačiau 
turėtų rašyti; užsienio lietu
viai turėtų stropiau kitų tau
tų žmones informuoti apie o- 
kupuotos Lietuvos lietuviams 
lenkų daromas skriaudas ir j 
žiaurumus. Jeigu visas pasau
lis plačiai žinos apie lenkų 
žvėriškus darbus, tai galimas 
dalykas, kad jie nebeišdrįs jų 
daryti arba bus bent kiek su

gerai visiems lietuviams įsi- lietuviais švelnesni ir žmoniš- 
d.ėti sau f galvas, kad Lietu- Į kesni.
vai labai svarbu užsienį tei-! 
singai informuoti apie Vii-( 
niaus reikalus. Jei užsienis
teisingai bus informuotas a- Pagaliau reikia pažymėti, 
pie Vilnių, jei jis žinos, kad kad užsienio lietuviai w prie

Vandens Baltumo - Švariai Dega

FUEL OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mierą su city sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

kuris nesirūpintų Vilniaus at'aiai pašalinti. Užsienio spau- 
vadavimu ir kuris tam jo va-Į dos straipsniai apie Vilnių
davimui neaukotų lėšų ar 
bent savo darboi Vilniaus va
davimu turi rūpintis ne tik 

(šavo tėvynės ribų gyvenų lie-
Ir vyresnieji ir jaunesnieji — tuviai Vilniaus vadavimui ga-
visi nešioja savo širdyje Lie
tuvos paveikslų su Gedimino 
sostine, ir to paveikslo nie
kas neįveiks išdildyti”.

Visi tikrieji lietuviai sielojasi 
Vilniaus reikalais

Lietuvoje yra plačiai ir

Ii labai daug gero padaryti.

Supažindinimas siu Vilniaus 
praeitimi

Piimiausia užsienio lietu
viai savo tautiečius turi sten
gtis kuo geriausia supažin-

turėtų būti kuo gausiausiai 
iliustruojami tam tikrais žy- 
•nių,,ų Vilniaus architektūros 
paminklų ir gražiųjų Vilniaus 
apylinkių atvaizdais. Taip pat 
būtų labai naudinga išleisti 
ir brošiūrų bei didesnių vei
kalų apie Vilnių ir jo reikš
mę Lietuvai.

Lenkų skriauda Lietuvai 
Lenkai neteisėtai užgrobę

Kuo gali prisidėti užsienio 
lietuviai

Vilnius tikrai priklauso Lie 
lavai ir kad jis neteisingai 
j ra iš Lietuvos pagrobtas, 
tuomet ir Lietuvai bus daug 
lengviau Vilnių atgauti. 

Lenkų smurtui nėra galo

Vilniaus vadavimo darbo ga
li prisidėti ne tik morališkai, 
bet ir medžiagiškai, savo au
komis. Užsienio lietuviai sa- 

Įvo tėvynės Lietuvos svarbie- 
1 sienis reikalams buvo visuo-

American Oil 
Heater

lenkai okupuotame Vii-1 met jautrūs, iš jų tėvynė Lie- 
nitius krašte visokiais būdais [tuva visuomet susilaukdavo

į RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

dinli su mūsų ltnkų okupuo-J mūsų sostinę Vilnių Lietuvai
" 'T' . .. — Į padarė didelę skriaudų Ta-
galiu užmiršti , jis sa^®» Į č.iau ar visas pasaulis tų 
“meilaus nusižeminimo

Dabar gahte turėti 

Stecm Heat smagumą 

bile kuriame name už 

žemą kainą su — 

ALIEJINIU PEČIU, 

už tiktai*

dėl 4 kambariu fleto.

lietuvius skriaudžia: uždari
nėja lietuvių mokyklas, ne- 
teLingai suflminėja ir kalina 

lietuvių spau- 
Ar apie tuos 

okupuotus Lietuvos lietuvia
ms daromus žiaurumus pasau
lio lietuviai ir įvairių kitų 
tautų žmonės gerai žino? J 
tai taip pat reikia atsakyti 
neigiamai: nei užsienyje gy
venų lietuviai, nei šiaip įva?

is nusižeminimo tos J Griaudu žino? Ar kitų tautų i lietuvius, varžo Ii 
, su kuria ji sakė, A8 jjnO) ^ad lenkai Lie-jdų ir t.t. ir t.t. >

negaliu užmokėti; aš tiktai ' yog sostinę neteisė|ai užgro.
galiu tamstai padėkoti ir pa-|bf> kad yilnius nilQ amžių 
s.melsti už tamstų. Jos bal- pr;klftUfJg lietttviams? Į tai

turime atsakyti neigiamai: 
daugumas to nežino. Ir dar 
daugiau, kaip įmanydami, 
stengias įrodyti, kad Vilnius

išžiūros

sas buvo kaip 'mažo kūdikio 
kalbančio savo vakarines mal
das, ir aš jaučiaus, kad tai 
buvo ji kas davė, o aš kas 

Aš buvau išalkęs, ir jūs apturėjo”. Ir aš įsivaizdinu, 
mane pavalgydinote; buvau' kuomet gyvenimo bė^is bus 
ištroškęs, ir jūs mane pagir- mums išbėgęs ir mes būsime
dėte”. Sv. Mato XXV, 35.

Būkite tikri, kad aukščiau
si turtai bus skaitomi žemoje 
tarnystėje. Žymus žmogus bu
vo sykį užklaustas, “Koks į

įėję, kaip duok Dieve mes įei
sime, į Rojų aukščiau*, jei 
kas nors užklaus mus katras 
įvykis mūsų žemiškame gy
venime padarė tvirčiausių į-

... . , _ spūdį ant mūsų, mes atsimin-vykis tavo gyvenime padare r
kuo pastoviausių įspūdį tavo 
sieloj?” Buvo pasitikėta, kad 
jis prisimins kokių pasaulinio 
žymumo aplinkybę, nes jis 
buvo draugavęs ir su civiliui? 
ir su prekybos kunigaikščiais. 
Jis atsakė, kad vienintelis dai 
ktas, kinį jis atsiminė vertu 
paminepr.o. tai buvo davimas 
pusryčių beturtei darbininkei 
mergelei, kuri buvo pametu* 
savo piniginę. “Aš niekad ne

sime kokių progų kuomet mes 
ištiesėme mūsų rankas varg
stančių pagalbai, kuomet “to, 
kuriam reikėjo žūti, palaimi
nimas” (Jobo XXIX, 13) a- 
tėjo ant mūsų.

“Šventoji Vakarienė yra už 
laikoma, ištikro, tame kuo ti
ktai mes dalinamės su kito 
nedatekliu. — J. T. McFar- 
land.

yra jų miestas, kad lietuviai rių kitų tautų žmonės apie
neteisingai savinasi Vilnių.
Todėl mums būtinai reikia
------------------------------------- 1—

visus okupuotos Lietuvos lie 
tuviams lenkų daromus žiau

gausios ir gražios paramos. 
Tad reikia manyti, kad ir 
šiuo atveju užsienio lietuviai 
bus .jautrūs. Vilniaus vadavi
mo darbui tarp užsienio lie
tuvių, o ypač tarp Amerikos 
lietuvių, jau padaryta puiki 
pradžia, jau ten pradėtas da
rbas sėkmingai varomas to
liau ir ateityje žada daug gra 
žiu vaisių. Vilniaus vadavimo 
idėja yra viena iš tų mūsų 
tautos didžiųjų idėjų, kurios 
visų tautų, viso pasaulio lie
tuvius sieja į vienų organiza- Įl

— LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYCC3 —
DYKAI 50 Galionų Aliejaus

ri/rm furniture house
2719-25 W. Cermak Road

TEL. R0CKWELL 0798 CHICAGO, ILL
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kaspinienė, H. Busselienė, H. 
Petrauskienė ir kiton.

ti.
K lobas užsimojo daug veik

Svečiai

Moterys Darbuojasi 
Parap* Naudai

♦ -L- ? I 1
Mūsų moterys iš anksto pra 

deda ruošti darbelius parapi
jos naudai. Gražių kaldrų lai
mėjimui siuva Uršulė Rakau
skienė, Rožė Stankienė ir O-j Jurgis Dirbikas iš Worces- 
na Yurgutienė. Medžiagai au- ter, Mass., su žmona Francis 
koja M. feairienė $1.00, M. (Jurgaityte) iš Indiana Har- 
Krivickienė $1.00, J. Gilienė bor, Iiųl., aplankė gimines Du- 

bikus, Astrauskus, Salinsku

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
TORONTO, ONT. — Mūsų 22 metus, po karo, buvo par- 

veikėjai nesnaudžia. Vasarai vykęs į Lietuvų. Pagyvenęs 
praėjus, užstojus rudeniui ir klek laiko vėl grįžo į Kana- 
ilgiems vakarams, klebonas sti dų ir išgyveno 14 m. Visų lai
mus. F. Matejūnu ėmėsi dar- kų turėjo savo kirpyklų ir ri- 
bo. Kas trečiadienio vakarų suomet kalbėdavo apie grįfcl- 
būna choro praktikos. Moki- mų į Uetuvų ir galutinų ap-

Spalių 9 Diena kilnas! Tie atsišaukimai rei
kia perskaityti Initinguoso 
spalių 9 d. Jų galima gauti

PfenktadieniR, spalių 8 d. 1987

Vilniaus Pasai ir Viltimi

Vaduoti Geleiink) Fondo 
ženkleliai

Spalių 9 d. paminėjime ge
riausia proga kuodaugiausioi 
išplatinti Vilniaus pasų ir Vi
lniaus Geležinio Fondo ženk
lelių, *

Ar jau visos kolonijos pašl 
ruoš u si os Spalių 9 d. f Fede*

. , . i . . t r. , , », racijos centras ir apskritis
naši naujas našias. Be to, cho- slgyvehihių. Pastaruoju laiku ,. ih h ka.i
ras žada surengti koncert, takiau pradėjo nesveik.nti ir gr.

Praeity choras labai gražiai pa®1’’#?8 v,ell& etių mirė. i įlomis programomis paminė 
dotuvėtnls rūpinos velionio se-
n“OralXusUiS *

pasirodydavo su koncertais.

eina Vilniaus Vadavimo rei
kalams per A. L. R. K. Fe- 

tumėm Vilniaus užgrobimo 1? Aeracijos centrų, 2334 S. Oak-

pas L. Šimutį ir pas A. Ba 1 LIETUVIAI, DAKTARAI 
Mviėiy. i. Sliogarls f.l. ritei ' rm.i

Vieoe epelių i) d. jpl.nk J Mr‘ * ’”t

$2.00, Dereškevieienė $2.00,
Grigaitienė $1.00. Tikietus pa- . .
rduoda ir aukas renka M. Kri- leido Detroit. Pakeliui buvo i buvo lietuvių

ir Jurgučius. Spalių 3 d. ap- Itugsėjo 25 d., parapi,Jos sa- vjsin.
. lėle būvn HetuHu jaunimo ha™K10'

vickienė.

Gražios Vestuves

sustoję dar Niagara Falls.

Pataisa

rios praleis nepaminėjusios' 
spalių 9 d., pačios pasisakys 

ir esančios apsileidę.

Rugsėjo 25 d. pas Uranų ir* Rugsėjo 24 d. “Drauge” 
Uršulę Vilius buvo Santo Sa- j Detroito žiniose buvo parašy- 
linsko ir Elenos Pol&ski ves- ta:
tuvių puota. Vestuvėse daly
vavo Elenos tėvai iŠ Penhsyl- 
vania, Vincas Varšeskas ir 
Juosta Yurgutis iš Chicagos.

Visi svečiai apžiūrėjo Vilių 
kepyklų, stebėjos jos didumu 
ir įrengimu.

Pranas Vilis yra senas diko- 
nkepis Detroite ir darbuojas 
.su vedusiu sūnum Bronislavii. 
Be Šios kepyklos, jie turi dar 
ir kitų kepyklos krautuvę 
(branch).

“Ne visiems, gal, dar žino
ma, kad Detroite yra lietuvis 
laikrodininkas J. Matanikas. 
Jis gerai pataiso Laikrodžius. 
Pas jį taip pat gulima nusi
pirkti ir naujų laikrodį. Lie
tuviai turėtų remti lietuvį”.

J. Matanikas yra kitatau
tis, bet jis taip lietuvių au
gęs, vedęs lietuvaitę, lietuviš
kai kalba ir su lietuviais dar
buojas. Dėl to jis yra pažį
stamas tarp Detroito lietuvių.

jaunimo
klūbo susirinkimas. Sus-mų Velionis turėjo giminių 
vedė kun. AlcGiveny. Nutarta, draugų Amerikoje, vienų bno-i Rūgs. 9 d. Fed. Chic. apsk. 
kiek leis galimybės, plėsti vei lį Pietų Amerikoje. nutarta, kad kiekviena kolū
kinių tarpe čia gimusio lietų-Į Spfllių t d gunkiog ir .jjnija - parapija, kur gyvuoja 
vių jaunimo. j g08 v_žio lig08 mir& v Bini_ Feder. skyriai, o kur nėra

Klūbo nariai sudarė du ty- bft Velionis paėjo iš Rokiškio ■Feder’ skyrių’ ten Vilniui Va 
mus ii Ima pllttiadienį Sala apskr Lil(0 na8|ė įinrna, vie- duot> SWU1K»S skyriai ruožtų 

nas sūnus ir trys dukterys. ’P81^ 9 d- S"nin«jin>«» I» 
Vienas gyvena 'Toronte, o ki- sitar« su vietoB «erb- klelw 
ti Chicagoj. Palaidotas spalių nais’ chorabi ir seserimis mo 
4 d Koresp. 60 hukraičioose.

bovling.
Rugsėjo 28 d. Lietuvių sa

lėje buvo klūbo šokių vaka
ras. Jaunimo prisirinko pilna 
salė, Gražiai pasilinksmino.

Bėgiu šešių mėnesių mirė 
'6 lietuviai. Rugsėjo 28 d. mi
rė A. Žvaliauskas, 56 metų 
amžiaus. BuVo tteVedęs. Paėjo 
Stakliškio parap., Alytaus ap
skričio. Į Amerikų atvyko dar 
prieš didįjį karų. Išgyvenęs

-■ ■ i r-...

Bunco Klubas Serga K. Bukime
Sęjungiečių Vakaras

NERVOUS?
H«r« is s way to h«lp c«lm 

ęuivsring ncrvci
Uri IMI M SirrCM Itet ro, .m* « 

•rmm? Ar. tberc tiinea wtea you oro croccss “■ ”• ,sa

y&nriiftu.1*******an* •uer<y to ,bc® Uf<
becofne too

Be to, reikia perskaityti 
tilpusį “Drauge’* atsišaukimų
“Duonos ir Šviesos Vilniečia
ms’. Tai šiurpulingas atsišail

Rugsėjo 23 d. susirinkęs bū-
Moterų Sųjungos 54 kp. re

ngia didelį bunco Vakarų spa
lių 14 d., 7:30 vai. vak., pa-

Konstancija Bukiūtė, gyv. 
relis jaunų vedusių moterų 1534 McKinstry ave., keletu 
pas M. Kttsevlčienę atgtLiVih.fi savaičių Viešėjo pUs gimines! rapijos svetainėj. Bus duoda- 

Chicag.oj. Grįždama namo už-, ma daug gražių dovanų. Įža- 
sisakė “Draugų’’. Dabar Ko- nga tik'25c. Komisija kviečia 
nstancija sunkiai susirgo.

Linkime greit pasveikti.

LIETUVIAI DAKTARAI....... _
tai GANU MO

DR. F. C. WINSKUN AS
GYdYtoJas ži CHIRURGAS
2158 VV. Cefrtmk Road 
Vai.: 3-4 ir 1-9 vėl. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 Su, Leavitt St. 

tai. CARU U*_______

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK OfitRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Arekgf Aft.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. V. 

Kasdien išskyras seredg, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, bieposir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryta.

NBMioek 0286

OR. A. G. RAKAUSKAS
gyuyvgjas žr chirurgas

4142 Archer Avenue
Ofise Vai.: 2—4 it 9—9 P. M. 
Ket. ifiro vai: 10—11 A M. 

A 8-9 P. M.
tfeOiadleniaia ir Bekmadieniaia 

jmgal sutari' 

DR, W. V, NORAK
rSYsIOlAN AND SURGEON 

10 M. 8f 0GdWay, Melrose Tark
Valandos nod 10 iki 12 dieną ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
Tfl. Melrose Park 600

"ar,"*A'

DR, P„ ATKOČIŪNAS
DAJrKBfAA

144© Ko, 49th Ct.. Cicero, ln. 
iltern.j Kati. ir četn. 19—8 vai. v.

8147 Be. Ralsted ėt., Ohieagft 
Paned., Rered. ir Subat. Ino 3—9 ▼.

Bunco klubų. Sus-me dalyva
vo: M. Valatkevičienė, A. Ja
cobs, R. Valatkevičiertė, N. 
Laurinaitienė, R. Kalinienė, 
H. Gitehis, - J. Bimulienė,
trr,...........■;.........................................-'.'ttlr:

visus atsilankyti.
Rengimo Komisija

Skaitykite BtettieritĮ 
Bargenus

t-l • ifcA'

S0 METU PRITIKIMAS 
Akyt essadlrkadjaiBda akinia' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Averiuė 
Valandai: kasdien fitae 9 iki 121

nno 1:30 iki 8 Vai. rik. 
teL OAtial 0523

Lietuviai advokatai

AMERIKOS LIETUVIO DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
-------------------- ------------ --- " X. ------

r«Į. LAFayette 8016bR, C, j. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 ral. ryto iki d vai. vakare 
Sekmadietiiaib ir Trėčiadieniaiž

 „ Pagal eatartį,

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems Ir Naujiems Kostumeriams

'Neatidėliokite ilgiau, ap
sirūpinki! kuru dabar. O- 
ro pranašai sako, kad žie
ma jau visai netoli. Reiš
kia laikas pirkti anglis 
dabar, kol oras • gražus, 
angį y r sausos ir jų pri
statymas lengvas. Dabat 
pirkdamas gausi geresnius 
anglis už žemesnę kainų.

GRANT WORKS COAL 
YARD

16tb St. if 49th Ct.
CŽOEftO, ŽLLŽMOŽS 
Tel, Cicero, 311Adomas Bemadišlus, sav.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

6 A L T I M I C R„0
RADIO PROOAMŲ Iš STOTIES W.H,F.C» (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10i30 vai/ vak, 
Penkiadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 v&l. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. Vak.

3±S= iii: iilfc

BOUlevard 2800

J, GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS' 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 0515 S. Rockvvell Stteet 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Sefedos ir Pėtnyfciog 

Vakarais ntto 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
felefMat &3PnWk 9606

r«L CkltUnet 1974
OFISO VALANDOS:

9 fyte iki 8 vakare išskifiadt sek
madienius ir trėėiadienihs

DR, A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CLUCA^a ILL-..................................-

Ras. 6958 So. Talman Ava.
Rėk. Tel. OROVebiU 0617 
Office Tet HElIlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
othttojAS nt chirurgas 
2423 W, Mafquette Road 

• Vai. t—4 if 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėlinmis susitarus 

SUbatoms Cicero]
1448 So. 4>tb Ct.

Nuo g iki 8 vai, v&k

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACtnuW-ClAAWER 
ATLIEKA 12 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtrdl 9051, Arba tašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade- 
menstrueti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė ftooril 618, 203 No. Wftbasb Ave., Chicago.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue 
VALANDOS I

Panedčlį, Utarninke ir Ketverge 
4iuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Beredoj ir Pfetnyčioj nue 2 iki 8 v. v. 
Snbatoj nno 12 iki 6 v. ▼.

Tel. Ptospect 1012 
R«. TbL Ė4p*Ulc 8047

■■i t" ‘iinf 'Ii u A n-i'ft. jM- .ižą

ĮVAIRŪS DAKTARAI

BITIilJU ■ .HV-niliM i i.JK .Uiii.il. .nMiū

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NADIA BIACKA!
Per pereitus dvidešimts penktus metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo We$t Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo repuudj* dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac • LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
1 labče

CtilCAdO, ILL.

TelkiMm UlHriy MM
OFISO VALANDOS i 

rakite Nedaliomis line 10 iki lt
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vėl, po pietg if bud 7 iki 8:30 g. y

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS ft CtoUROAS

4631 Sd. Alhtertd Ave.
~ fa. VA*4a M94 

flkB.1 ta. PLAtt 2400
VALANDOS:

Nito 10-ifl ▼. fyto; 2-3 if 7-8 v. vak. 
. pgo 10 iki, 12 dien, .

OR. J. SHINGLMAN
VfcL RANDAMI savo ofise 

PraktlkeoM '>0 metų
itlsiMbe * kirdlM Idgoe 

to RpeotoTrM
▼alandoe ll-il A. lt. 2^4- 7-1 P. U. 

Rezidencija 1924 Ko. 49th Ct.
TH. Cicero M(M 

OfhM 4>M Weet ltth 84reet 
Ctoero. III.

Offiee Honra
i Ui 4 afcd Z to 9 r. M. 

Sttnday by Appointmenl

DR. STRIKOLIS
PfiVStClAll knd SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso VatanbM

Ndb g iki 4 ir ndft 8 iki 8 fak 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820
Narni) Telef. PftGnmet 1930

TeL OANal 4ifi

DR. S, BIEŽIS
RYDYToJO tt CklRURGAB 
2201 W. Certhak fcofld

- Valandos: i—3 ir 7—8 
Seredomik ir NedSl. pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S, Cainornla Ave.

.,TęĮ«f0k»>,.RB.Pnb»C,7B68.^.

tel OANi1 0967
RM. PROspeet 6660

DR. P. Z. ZALATORIS
GVDyT0JA8 tR CHIRURGAS 

1821 Sd. Halsted Street 
Retideneija! 6800 So. Arteeian Ava 
VALANpOg: II ryto iki 3 popiet
...... g. ife 8-

TOL Office Wentworth 6880 
Rei. Hyde Park 8396

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera ir vaiki) ligų gydytoja 
6900 SO. Halsted SL 

Į Valandod 2—4 po pietų, 7—8 t. vak
ir «Y>hMfnvn»N.. ----- - - .......

DR. B. J. ZUBR1CKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
Tek HEMlock 6111

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

Trečiadieniais Ir SefttadleniaiS 
, pagal sutarti

Offibe Phone Rėk. add OffM*
PROapect 1028 2369 S. Leneitt St
VkL 1-4 M>. Ir M fak. OANal 0164

OR. J. J, KOWAR
(K0WARSHA8) 

GYDVT0JA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago

Nedėliom Ir Trečladlentoia 
Pagal BUtartĮ . 1 

DU. A. J, SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4360 S. Falrfleld Ave. 
/ Tat LATayeMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

TreČiadienaia ir Sekmadieniais
peeMI MUrtj. ..

TH. Otfc. REPfcbtft) tetk
II rR.’“LAURAlTIS

DlMTUTAS
2428 Wtot Marųnekte Remi

Antrad., ketvlrtad. ir aenktadlenlafc 
.ho*: T-a p. 5.; I-a t ».

lefUdleniala nuo • V. f. Iki i p. p. 
161 Breaktvag z

MELROSE PARK, ILL
Pirma dUMMbto if treRkdiektaU nuo 

10 v. r. Iki 9 vaL vakaro 
MtaaieiMM nfM t t Iki « ♦. ♦. 

flekmadlentaU parai autartlaa

TaL EOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
Dantistas

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Fredoj, pagal. eųtart4, 

TU. Ofiso BOUlevard 6918-14 
Rea. KEFVood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—Jį nno 0:30—8:38

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. Vftlginia 0036

Retidekcijos TU. BfcVfaly 8244

DR, T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas 

4157 Archer Avenue 
OfiTO VaL: 3—4 ir S—8 p. m. 

ttesddekeija
8988 So. CUaremoat Ave.

Valandos 9—10 A. M. 
VadMiomik pagal -nlertį

Chieagoe Metttvių H. KryUans U- 
kaip Jų pripaftine American

Aseociatioa Ir American 
flnrtteons, yra Claet A 

fkUek. Tai yri, ankidianei Ameti- 
koa medikaliai antoritetai mfiaų li- 
Khdkg kriakyrt trrte gerlanalų Ame
rikos Mgdniaių. Reikale naudokitės 
j<M patarnaviran 2700 W. 69th St,
tel. HfiMlock 8700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

atgtLiVih.fi
Uiii.il


Penktadienis, spalių 8 d. 1987

VIETINES ŽINIOS Lietuvis Žvakių 1 
Firmoje

Pranešimas M. Sų-gos 
20 Kuopos Narėms

Akademikes Mini 
Vilniaus Užgrobimo 

Dienų

— Mariut! kas šiandien de
dasi akademijoj f KtAif tok.*

Gražus ARD Sus-mas.’ 
Grįžta Senos Nares 

Veikėjos
■IX<1 I Ita ■

BRIDGEPORT. — ARD Ž 
skyriaus susirinkimas buvo

ruošimasis ir kodėi visose spalių 1 d. Susirinkimas buvo 
toks didelis susirūpinimas f ■ skaitlingas ir visais atžvil-

— Ar tai tu dar, Elenut, gįais gražus. Net O. Aleliū- 
neainaif Juk šiandien mes mi-i nienė, po kelių metų pertrau-
nime Vilniaus užgrobimo die
nų. Dėl to ruošiamas paminė 
ti tas liūdnas sukaktuves y- 
patinga pramogėle prisisegu
sios prie krūtinės' Lietuvos 
trispalves.

Taip, Sv. Kazimiero akade- 
mikės nepamiršta tos dienoj 
kada klastingas lenkas užgro

tos, grįžo į skyrių, pareiškė, 
kad šis susirinkimas jų tie
siog nustebino skaitlingumu. 
Grįžo taip pat ir P. Vaičikau
skienė. Atsilankius į susirin
kimų paaukojo net $5.00 Sta
tybos Fondui.

Šis susirinkimas ypatingai 
buvo gausus nutarimais. Rė-

Didelė žvakių bendrovė, va 
rdu M (Miliau Candle Co., tu
rinti krautuvu prie 11 N. Fra- 
nklin gatvės Chicagoje, j da
rbuotojų skaičių priėmė jau
nų lietuvį Jonų Ambrasų. J3v 
abejo tos bendrovės tikslas 
pritraukti dar daugiau lietu
vių įstaigų pirkti žvakes tdje 
firmoje, ir jei tas* tikslas bus 
atsiektas, tai, suprantama, jie 
lietuvį patarnautojų samdys h* 
toliau.

Jei stambesnieji iietuv’ai 
vertelgos, politikieriai ir pir
kėjai savo įtekmės panaudo
tų, galėtų jauniems lietuviam.* 
bei lietuvaitėms gauti darbo 
įvairiose stambiose pramonės

Mineraville, Pa., už atlaikyiuų 
žv. Mišių ir dalyvavimų lai
dotuvėse. Chicagos kunigams: 
gerb. kapelionui B. Urbai, J. 
Jakaičiui, Tėvų Marijonų Pro 
vincijolui, A. Skripkui, 1. Al-

-BRIGI1TON PARK. — Mo 
terų Sų-gos 20 kuopos susi-
rinki.,^ 4 d nutarta u A
dalyvuut U Vytai kuupu. 20 j PaikauBkui A Lin
metų sukaktuvių uk.knūa. a- y Svar|iui y OernauB.
tamantį aekiaadMn,. Vuo. na. kui p Katauskui p Luk„
rta pndSomas f-JO ryto au,,- } g. Gau{ui „
nnkt , parap. aalę. JS č.. 0 if b ku„ Vaitkevi.
vai. bus eisena i bažnyčių iš......................... ,. , ,1 . . ciui uz įspūdingų pamokslų.
klausyti Mišių sv. ir dalyvaul
bendroj komunijoj su Vyčiais, i Kunigams dalyvavusiems
Po mišių bus bendri pusry-1 Minersvillėj, Pa. — klebonui
čiai, gi vakare bankietas. kun. K. Klevinskui ir jo asis

M I v -z d Lf Q ' tentui Jrau. V. Ažukui; She- Nuo lapkr. J d. M. S. 20! , , D , . , T, .... . , . . . nandoab, Pa. klebonui kun. J.
k p. susirinkimai perkelti j pi
rmų sekmadienį, 2 vai. p. p.

Priimtas kvietimas į Labd
Sų-gos seimų, ir išrinkta at
stovės. Aukų paskirta 5 dol.

Karaliui; St. Clair, Pa. kle
bonui, kun. V. Matulaičiui; 
Taniau ua, Pa. klebonui, kun 
J. Sukevičiui; New Philadel- 
phia, Pa. asistentui kun. J.

bė Vilnių, Lietuvos sostinę, mėjos rengiasi prie parapijos įtaigose, bankose, teatruose
Akademikės nori parodyti Lio bazaro, kuris prasidės ateina- 
tuvai ištikimybę, meilę ir pa- ntį sekmadienį, spalių 10 d.,
siryžimu padėti atgauti mūsų 
brangių sostinę. Kad visa tai 
pareiškus, jos suruošė gražių 
programų. Bus atvaizduota 
veikalėlis, kaip lenkai pagro
bė Vilnių. Veikalėlio turinys 
toks:

IBūrys mergaičių, susirinku-, 
sios prie demarkacijos lini
jos, svarsto lenkų klastų, o 
viena jų skaito dienraštį, ku
riame smulkiai aprašoma Vil
niaus užgrobimas. Visos nu
siminusios, tik viena mergai 
čių visai neatjaučia draugių 
nusiminimo ir nesupranta ko
dėl jos taip karščiuojasi. Juk 
Lenkija jas saugos ir apgins 
nuo
riais būdais stengiasi įtikiu 
Ii, kad lenkai jų apgaus.

Septyniolika metų praeina. . 
Viena Sv. Kazimiero akade 1 
mijos mokinių primena, šį; 
skaudų įvykį. Ji uždega visų 
nkademikių širdis Heile Tė
vynei. Visos pareiškia pasiry- 
žimų padėti vaduot Vilnių. 
Joe pasiryžusiuos eiti į talkų 
Vilniui ir Lietuvai. Tuo ir

parapijos svetainėj. Rėmėjos 
turės būdų.

Antras dalykas — rėmėjų 
bnneo party su šokiais. Ši į- 
vyks lapkričio 14 d., 4 vai. 
vakare, parap. svetainėj. A- 
biejų įvykių komisijoj dar
buojasi P. P. Mačeikienė, A-
konienė ir jomg padeda p;nn. 
Vaišvilienė-

ir t.t. Suprantitma, reiktų kad' 
lietuvių visuomenė savo įvai-| 
rius prekybos reikalus atlik-, 
tų per lietuvius patarnauto
jus.

Pabaigti įves 
•

TOWN OF LAKE. — Spa- 
lių 9 d., 8 vai. vak., Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėj ruo-

Seimo atstovėms pagerbti 
bankietas įvyks 17 d. spalių 
Valantinienės namuose, 4449 
S. Mozart st. Dalyvaus visos 
narės. Mūsų kuopai ypatin 
gai garbė, kad viena narių E. 
Statkienė seimo išrinkta cen 
tro vice pirmininke. Ji taip 
pat yra kuopos pirmininkė.

A. P., koresp.

PADt-iONĖ

t

Padėka
Dieve padėk, kad viskas šiama “Pabaigtuvės”. Šeimi- 

gražiai pasisektų. .ninkaus M. Sudeikienė ir J.
Rėlnėjas šiame susirinkime Čepulienė. Visi kviečiuni at-

apdovanojo vietines sesutes 
visokiomis reikmenimis ir pa
čios sudėjo $5.0ū Mišioms uk 
mirusių seserį Skolastikų.

Po sus-mo pasivaišinta ar-
. , ... . , butą su pyragaičiais ir paten-priesų. Mergaites įvai- ... - .. .\ . . a . . ..... kintos nares neskirstė i na-rvii/inin o4Avt rm « oš įTilriti I •

mus. Rasa

Mūsų liūdėsio valandoj, mi
rus mylimai Seselei M. Sko- 
lastikai, atjautėm Jūsų, mū
sų brangūs prieteliai, didelę 
užuojautų ir gailestingu širdį, 

. • kuri pasireiškė Jūsų gyvu žo-
SusirgO P. KazaitlS ' džiu, spauda, telegramais, pa-

_______ ' ! tarnavimais. Visų tai giliai į-
vertiname, ir nuoširdžiai dė
kojame.

si lankyti. Įžangos- nebus.
Parapijcnas.

Keistučio Spulkos 
Susirinkimas

Plačiai žinomas P. Kazai 
tis, 3354 So. lituanica ave 
susirgo. Jau arti savaitės lai 
ko, kai negali darban eiti.

Ypačiai dėkingos esame ge
rb. kunigamsJChicago, III., ir

A. I A
ELENA NUTAUTAS

Nuoširdžiai dėkojame už 
suteiktą, paskutinį patarna
vimų a. a. Elenai Nutautas 
gerb. klebonui kun. Skrip
kui, kun. Juškai ir kun. S. 
Gausui.

Ačiū visiems už šv. Mišių 
aukas, gėleS; Seselėms Kazi- 
mierietėms Už altorių papuo
šimų. vargonininkui p-nui 
Daukšai ir p-niai Peržins- 
kienei už gražų giedojimų; 
gi-aboriui ’ J. F. Eudeikiui 
už gražių tvarkų.

Lai Viešpats atlygina vi
siems, kurie tik prisidėjo 
prie mūsų nuraminimo toje 
taip sunkioje valandoje, o 
Elenutei suteikia amžinų a- 
tibį. J

Ilsėkis šaltoje žemelėje, 
mūsų numylėtoji dukrele ir 
sesute, ir lauk mūs ateinant 
pas tave.

jfl 1 Nuliūdę: Tėveliai ir Sesuo.

Gaudinskui ir kun. iV. Dro- tvaikiugų patarnavimų įr ka- 
browakiui. J pų užvaizdai J. Krušai už dai -

Altoriaus tarnautojams už Į papuošimų kapo. 
gražų patarnavimų ir gerb. Dėkojam© dienraščiui ‘Drau 
vargonininkams: Janušauskui -Su*l’> J° reduktoriui L. Šilmu- 
ir Railai už prisidėjimų prie
laidotuvių pamaldų.

1 ciui ir bendradarbiams už a- 
pibudinimų velionės darbuo 
tės — gyvenimo. Žurnalistui 
S. Piežai už aprašymų anglų 
spaudoje.

Chicagos ir Minersvillčs. 
Pa , žmonėms už taip gausiai 
lankiusiems karstų, už šv. Mi
šių aukas, maldas, dalyvavu
siems laidotuvių pamaldose ir

Ačiū už malonų pasiauka 
vinių grabnešiams: L.. Šimu
čiui, “Draugo” redaktoriui, 
komp. A. Pociui, A. Ališaus
kui, P. ir B. Zeinoriams ir 
inž. A. Thorp. Minersvillėj,
Pa., grabnešiams: L. Miliui,
G. Tamalavage, A. Zigmon ,, . „ , T „ ... ' paljuejusiems į kapus veliodui, P. Spudai, C. VVynoskui:,
G. Venskui ir Minersvillėj 
graboriui J. Paulauskui. Chi
cagos graboriui A. Petkui už

nę, reiškiame giliausių padė
kų maldomis.

jiv. Kazimiero Seserys

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Geriausius pAtaruavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Ave.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
» - - Išdirbėjai aukštesnės rūšies 

paminklų lr grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

-------o —

BRIDGEPORT. — Keistu- 
.J cio spulkos metinis šė rimukų 

susirinkimas įvyks spalių 15 
d. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted st. Šia- 

baigias veikiais "reikaning. į me virinkime šėrininksi iš
daina “Ki, pasaulil” maloni’

kaip spulka paaugo per pra-

v i

Programoje dalyvaus sve
čiai: E Šimutis, “Draugo” 
redaktorius ir K. Čifciras, Lie
tuvos “XX Amžiaus” dienra
ščio atstovas. Tikime, kad p. 
Čibiras akademikėms nušvies 
tikrų Vilniaus padėtį.

Koresp. akademikėms 

\ v A. S&kalaitė

ėjusius metus. Spulkos ofisas 
yra 840 W. 3v st.

Pagerino Biznį

Kunigai turėtų įsigyti
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M.I.C. para
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

• Kaina 01.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago, 111.

T

Adomas Kalėda, kurs už-1 
laiko bučernę ir duonos ke- j 
pyklų, 658 W. 35 st., įvedė I 
ice boxin — elektrikinį šal
dymų. Kalėda yra senas : Drau 
go’ skaitytojas ir visų gerų 
darbų rėmėjas.

t
Stiprus pasiryžimas tvirti

na žmogaus kūnų ir dvasių 
ir jį dažnai padaro neįveikia
mu.

=
SKAITYKITE BIZNIERIŲ

BEVERL Y SHORES
EXTRA BARGENAI

4

I

4 8uvlri 50 metų prityrimo

4 ---- °-----
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr 

taupykite pinigus 
-------o-------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN 
AVENUE “ j

AlIl’I GRANU AVK.

Telefonas
SEEIey 6103

CHICAGO, IUa

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A. 1 A
VERONIKA OAIUUTC
mirė 3 pu.1 i o 5, 1917. tl:2Bval. 
sulaukus 21 metų amžiaus.

Gimė \VestvUle. Ul.
Paliko dideliame nuliūdime 

tėvą Juesapą. lr motiną Oną. 
po tėvais Gelumblckaltė kuri 
paeina 18 Alsėdžių miestelio, 
seser} Oną. 2 tetas lr kūmą 
Veroniką ir Jos vyrą Antaną 
Cukrus, tetą IKotnlrelę lr Jos 
vyrą Juosapą Gricius dėdę 
Kaalmierą kūmą lė Jo moterj 
Petronėlę Gailius 2 pusbro
lius: Walterį lr Tbmoiių Gai
lius Albertą Gricius 2 puse- 
seres: Justiną Gricsltę ir Al
doną Cukraitę Ir daug kitų 
giminių ir Lietuvoje daug gi
minių.

Kūnas paSarvotas <122 8o. 
Artesian Ava. Tel. Virginla 
es«9.

Laidotuvės Jvyks šeštadien), 
Spalio 9, 18 namų 1:10 vai. 
ryto bus atlydėta i Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
ui velionės sielą. Pe pamaldų 
bus nulydėta J iv. K ašim i ar o 
kapines.

Nuoiirdital kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir psžys- 
tamus-mss dalyvauti Uoso lai
dotuvėse.

Nuliūdę Tiėvas. Motina, 8c- 
siui. Tetos, UMf's, Pusbroliai, 
Pusosurės Kūmai Ir Giminės

Latdstuvlų Direktorius 8. 
gkudas. Tel. MONroe 1877.

t
BRONISLOVAS

JOHNSONAS

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtie atskyrė 
iŠ mūsų tarpo mylimą vyrą ir 
tėvą Bronislovą Johnsoną.

Netekome savo mylimojo 
Spalio 11 d., 19S« m.

Nora laikas tęsiasi, mes jo 
niekuomet negaJėslme užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas 
sutelkia jam amžiną aUlsJ. ,

Mes .atmindami liūdną pra- 
aitallnlnią iž mūsų tarpo, už
prašėme trejas gedulingas 8v. 
Mišias su egsekvijomis rpallo 
11 d.. 8v. Antano parapijos
bažnyčioj^. T:M vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
drauguą kaimynus ir pažy
stamus dalyvauti šiose pamal
dose. o paskui ) namus po 
numeriu <92( West lith 8t.. 
Cicero, I1L

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A U P T PATARNAVIMAS 
AmDuLANuL dieną ir naktį
nw A T KOPLYČIOS VISOSE 
L) I K Al MIESTO DALYSE

ALIOS 8KIRNIČK
(pn tėaals Taisiau)

Mirė spalio 5 d.. IH" na.. 
8* vai. vakare, sulaukus 20, 
metų amžiaus.

A- a. Alice gimė Brooklyn.
n. y.

rsliko dideliame nuliūdime 
vyrų Joną. dklmlčką lr k« tik 
gimus) aūnų. motin* Ona Ta- 
lalaa, po antru vyru Vana
gienė. patėv) Tamoftlų Vana
gų. seserį Bemloe, tiro!) Mtu • 
nialavą, du didės: Antaną ir 
JokSbą Talalas Ir daug kilų 
giminių.

Kūnas pašarvotus 221 Wc<,t 
llOth Street, Roselande

iAtdotaivėa )vyks MMad lė
ni. spalio » 4. IB namų S:BB 
vai. ryto bus atlydėta i Visų 
SvePtųją pa^tpijeti balny#*, 
kurtoj |vyka gednltuges pa
maldos ui velionės stelą. Po 
parąsldų bus nulydėta J Sv. 
Kaalmlero kapines.

Nuotlrdilal kviečiame visus 
gimines draugus-ges Ir pažy- 
starmis-aa dalyvauti Bone lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras Motina, Ma- 
kuo Patėvis, Broils, IKėdės tr 
t .iminės.

IMasabkis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

Nuliūdę lieka: Moteris, 
nūs, Dukterys, Marčia, 
Antikai lr Giminės.

SH-

A. Pilta
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Ave. 
Phone GROvehiU 0142

S. M. Stata 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SINUUSU IB MMIAūfU. LAIDOJIMO Į8TAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTj

Visi Telefonai YARDS 1741^1742
4605-07 Sa Hemltage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tol LAFAYETTE 0727

I. J.Zrtp 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566l<t(ų ant “Ihinoi 

trrėdaJĮ prekėa.
IV|iard»t 1w 

HUdius,“ ui
l.irtnvlal paMnaiuloklt.* Ala pro. 
«ra. iMisųurtulaml viaal pigiai

tuUdaiiMlOM famP* prie eaera 
ranln. dH naUMĮ italymii, 
inv<atmr«i*p tr gula tada Mimku 

Taip i<a« Kalima Ifimahiytl kt- 
tam an Ala gereMiM*. pnatn-stiiKa 
vieta.

M pulki rietą ramtaM apie
M MrUq nua ChleaKoa. Orrt- 
ėiauftl? tranaportac-IJų galima na- 
alckti per valaad* Mkn. Taip 
pat yra pn prleilflra Karelo- kom. 
panijns. kuri (iinv maloniai pa. 

lariuru.H, uimokrtbuna kalkinę "round trip" vluk-ma kohtumle- 
rlapm. kurk- norės ten nut)kll dėl paMltetravImo. Matavlama 
HrtutaKė KalAklaa rtaa.M Maulkmcnaa.

Alm> reikalu krrtpkllėo { “PrauKo^ mėtinę. lalMcn- Uiptklt 
| IKRAI GAS. «k>. Oaklej Ilox M. Paduokite Naao
tanl«. antmAo. K4e««<i numerj Ir oairmėkMa aatnKt laika, kada 
liankirtan Kalėtų pa.
klnttno.

lake From 
alse

C'v<-e'CXXr<ZXL<

lr paivusėkMe pntngą talką, kada
Jns pribūti dėl platesnio paslž-

:«> f t. comcr ūots po 8128: «<» lt. enraer lota po
ŪIUTŠ Wh1» prdu totas pardanO—■ ut

TIK TRVZPA1AK KAINOS.
lota are soltl at ■ble prk«s

•22»;

to the

krapas Eudeikis IR 4704 So. Western A' 

TfiVAS Tel. VIRginia 0883

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted 8t. 
Phone BOUleyard 4089

Lackmicz ir Sunai
(Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

Itar.i

DYKAI .koplyčios visose 
Chicagos dalyse J. Liulevicius

SUaa«Utd m&gų Ltetavių radio procraaų Pirmadimiio ▼akaraU, 
10 :>0 vai vakaro ii W. B. F. 0. rtotiea (1420 K) — PrangMjaa 

F. tALTUilSBAB

f

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

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

4348 So. California Ave. 

Phone LAFayette 3572

3319 Litnanioa Ave. 
Phone YARds 1138-1139



- Penktadienis, spalių 8 d. 1987

B, Pasauli! Mes Be Vilniaus Nerarirasira! rio išsiskyrė darbšti narė So- LIETUVIŲ KALBOS TEISĖS TARPTAU-
phie Metrikaitė (Quin), kuri 
sodalicijni priklausė virš

TINEJE MANIFESTACIJOJE
JOS GALITE LAIMĖTI DI
DELĮ TURTĄ, $100,000

CLASSIFIED

Šeštadienis, Spalių Devintoji — mūsų gedulo diena. Die-1 nie^us “ pasižymėjo darbštų j metais pirmų kartų ba, ir buvo išlėkti specijalus
na, kurioje 1920 m. lenkai, sulaužę Suvalkų sutartj, pagrobė In^’ ... ; lietuvių kalba ofieijaliai pra-1 laiškarūs užkljuoti lietuviui Old Gold Naujas Kontestas
Lietuvos sostinę Vilnių! Visi turime rinktis j rengiamus ge- Linkime jai laimingo gyv< vartoti Italiioie ruošia kalba ženkleliai. j Duoda Jums Netikėtų Progų
dulo paminėjimus, kad išgirdus apie lietuvių okupuotame nimo naujame luome. Jos vy ,'dėta vartoti Italijoje ruošia- kalba ženkleliai.

krašto vargus, persekiojimus, kad panaujinus pasiryžimų už ras S. Kvečinskus (Quin) yra I
riose tarptautinio pobūvižio' Taipogi netrukus įvyks Ro

Vilniaus atvadavimų, kad suraminus lenkų spaudžiamus ir 
pers-.kiojam.us lietuvius ir suteikus jioms medžiaginę para 
mų. Todėl, visi i Vilniaus prakalbus, kuros rengiamos:

jBRIDGEPORTE — spalių 9 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Jurgio parap. salėj. Kalbės kon. P. Daužvaidis, kun. M. Ur-

plačiai žinomas jaunas gydy
tojas.

Narės ir visos parapijos lie-

ivise.
I fe. <m. rugsėjo 4t21 jvyks-I
tančioje Bari mieste Rytų Mu
gėje, sale kitų tautų kalbo
mis daromos propagandos, Lu-i - kviečiamo * i.-ii*ti* tibonavičius, MIC. Programų išpildys parap. choras, simfoninė jUAnipri’kos Lietuvių Bowlinz V° varto«’u,ntt 1,wtuvlll kul

orkestrą ir mokyklos vaikai. Rengia VVSkvrius. , o • • i • • *• , "" 11,1 **" ------BRIGHTON PARKE — spalių 8 d., 7:3(1 vai. vakare, l<vgų. Susirinkimai estikas p,0 Chicago 
parap. salėj. Kalbės žymūs kalbėtojai. Programų išpildys-, antrad.en, Benz.ger Brothers,
parap. choras. Rengia Federacijos skyrius. : ^2 Wabash, įstaigoj. 1 la-

NORTH SIDE — spalių 9 d., vakare, parap. salėj. Kai- Lesnių žinių suteikia Harriet Netikėti svečiai iš North

PARDAVIMUI

Rcstorana.*-Tavernas, gera vieta, pi
giai parsiduoda, pardavimo priežas
tis — mirtis. AtsISaukil:

SUISSIa^KedzIe Avenue

PARDAVIMIT NAMAM

4354 So. Maplewood Avė., krautuvė, 
4 kambariai, garadžlua. Priežastis 
pardavimo'—poš.ė. AUlSauklt 10737 
Bo. Mlcnigan Avė,

. ... . Jūs galite laimėti vienų iš:moję iškilmingas Augusto e į 10(X) cash dovanų/ siekiant 
pokos parodos atidarymas, it»$250,(MM) kada įstosite į nuu- reikalingas v i k man 
joje tuipogi pirmų kartų bus (jų Old Gold piešinių Kontes-
išleisti speeijalūs katalogui >»•. l’irma dovana $100,000.

,I’ne to yra 999 kitos dova- 
; lietuvių kalba. nos. Kontestas susideda iš

Liet. Kpnsul’atas Čikagoje i suteikimo praleistos kalbos 
---- 1 tuščiuose baliunuose pieši-

Atvyko Atostogų niuose*
z _______ *• : Nuvykite pas jūsų atčiau-

•! šių cigaretų dealerį ir gauki- 
MARQUETTE PARK. - t? Old Gold Kontesto Bale

rinų DYKAI, sykiu su visais 
įstatymais ir smulkmenomis 
kontesto. Nėra jokio apgavi
mo. Dvigubo Švelnumo Old'

Keikallngas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuviška kalba. Rašy
kite :
“Draugųjį,'’ 2334 So. Oakley Avė. 
Box No. G309.

REIKALINGA DAEBININKAI
VYRAI

Automobilių mekunikal ............. >30.
Drill Preaa operatoriui) ........... 318.
Elektrlklnlų Motorų taisytojai . . $25.
Mekunlkų padėjėjai ..................... >12.
Duonkepiai .................................. >25-35.
Indų plovėjai ............................. >12-15.
Virėjai ....... s......................... $18-30.
Valytojai............ .. ........................ >12-16.
Prltaruautojal ................................... >18.

MOTERYS
Virėjos Reatarantuoue $18-22-85.
Pritarnautojoa ........................ $12-16.
Generaliniam namų darbui,

mergaites .................................. $8-12.
Boauty operatorius .. >16.50 ir auk*, 

paskutinę, su didesnėm <loya- “fflaSl .*.‘.'.' sio:
uoin, ir su kitokia mintim, shay employment agency 
irgi kontestų dauPjau žavėti
nų negu praėjusį. Tėmykite 
ši laikraštį dėl tolesnių skel
bimų.

Shimkiut#. Telef. Yards 5750. Side Mt^ienį atvyko pasvei- br. Juozas Kau.inskis leidžia
____kinti vardinių proga Jeroni- atdhtogas jmis tėvus. Jisai ut-

Spalių 29 d. įvyks mūsų '«♦ Stanaiti- b’tent Kėkai, vyko iš V'asldngton, 1) C., ..... _ ~
BOSRLANDE-spalių 9 d., 8 vai. vakare, Visų Sven-'metinis “HalIoFeen Sodai” Rauskinui ir Bardam kur tun pozicijų Sv. UIz.h.e-: Gold pasiūlo jums didžiausių

bės dr. A. Rakauskas ir K. Čibiras ir kiti. Muzikalę progra
mų išpildys parap. choras, ved. muz. N. Kulio. Rangia Fe
deracijos skyrius.

tųjų parap. salėj. Kalbės svečiai kalbėtojau iš Chicago. Bus 
kalbos ir -muzikalė programa. Rengia Vilniaus Vadavimo 
Sųjungos skyrius.
- CICERO. — Spalių 9 d. ryto bažnyčioje pamaldos, gi 

sekmadienį, spalių 10 d., 3:30 į» piet parapijos salėj kalbos 
ir muzikalė programa. Kalbės dr. A. Rakauskas ir kleb. 
km. di. Vaičūnas. Rengia Federacijos skyrius.

MARĄUETTE PARK. — Spalių 9-ji bus minima sek
madienį, spalių 10 d., po Razanciaus pamaldų, parapijos sa
lėj. Kalbės svečias iš Lietuvos K. Čibiras ir kleb. kun. Ą. 
Baltutis. Muzikalę programų išpildys parap. choras. Rengia 
W8 skyrius.

WES1 SIDE. Spalių 9-ji bus paminėta kalbomis ir 
muzikalę programa šį vakarų, spalių 8 d., parapijas salėj, 
po Rožančiaus pamaldų. Kalbės kleb. kun. M. Urbonavičius, 
MIC., vilnietis. Programų išpildys parapijos choras.

VIETINES ŽINIOS

Bilietai tik 20c. Visi kviečia
mi atsilankyti.

skas.

Po atostogų parap. choras
Sus-mas įvyks spalių 10 d. P™d^ jn-aktikuotis

1 vai. po pietų. Bite me. Be to, pastarame sus-me | , . - ' ,, _ y , • , eaft, senas daktaro draugas,nutarė surengti sokius choro
naudai. Vakaras bus lapkričio 
7 d., parap. svetainėje. RAp.

Liet. Operas Artistės 
M. Rakauskaitės 

Koncertas Čia Pat

tos ligoninėj. Čia atostogaus i proya gyvenime, didesnę už 
tris savaites.z

Neseniai Wasbingtone pas 
jį viešėjo ir atostogas leido

14 W eet Wuahington Street 
Chicago. Illinois 

Tel. Cen 9800

Iš Sodalicijos Veklos

T0WN OF LAKE. — Vi
sos naujos narės, kurios įsira
šė sodalicijon nuo geg. mėne
sio, 1936 m., turi dalyvauti

šv. Mišiose spalių 10 d. Per 
šias pamaldas naujos narės 
gaus medalius, kurie privalu 
rodalietėms nešioti.

Praeitų mėnesį iš mūsų bū-

Spalių 10 d., 8:15 vai. vak. 
įvyks laukiamas koncertas 
Studebaker teatre buvusios 
cliicagietės, įžymios daininin-1 
kės Rakauskaitės, kuri pirmų 
sykį į 14 metų lanko Ameri
kų. Visų laikų tarnavo ir puo
šė IJ etų vos Valstybės operų.

Tikietų koncertui galima 
gauti lietuviškų laikraščių re
dakcijose. N.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Šliūbas Buvo Labai 
. Iškilmingas

Spalių 2 d. 5:30 vai. vak. 
fev. Jurgio bažnyčia buvo pil
na žmonių. Mat tųsyk Petras 
Martinkus ir Stella Grybaitė 
gražių pamergių ir pabrolių 
lydimi darė ekskursijų pas al
torių. Abu jaunavedžiai yra 
populerūs šioje kolonijoje ir 
todėl daug Žmonių susirinko 
jų šliūbo pamatyti. P. Mar
tinkus yra parapijos komiteto 
narys.

Pranešimai

CICERO. — L. Vyčių 14 
kuopos susirinkimas įvyks pe
nktadienį, spalių 8, Vyčių ka
mbaryj, po pamaldų (apie 8 
valandų). ' M. D.

BRIDGEPORT. — Susirin
kimas Susivienymo draugijų, 
klubų ir kuopų valdybų bus 
penktadienio vakare, spalių 8 
d., 7:30 vai., Chicagos Lietu
vių Auditorijoj. Bus kalbama 
apie Chicagos Lietuvių Audi
torijos likimų.

Tarnas Janulis, pirm.
Martynas Kadzevskis, sek r.

r U
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CRANE COAL COMPANY.

1 vB-

Q,hesterfields kartu eina

su rūkytojais .. . teikdami jiems tokį užsirū- 
kym^ kokį jie pageidauja . . . taip kaip jie 
geriausia mėgsta. t

Chesterįields yra gaivinančiai lengvesni — 
jie turi skonį kurį rūkytojai mėgsta. Chesterįields 
yra skirtingi nuo visų kitų ... jie PATENKINA.

.. .jie suteiks jums 

DAUGIAU MALONUMO

•> •> r V-. tl • ... r.

Katalikiškų laikraščių 
reporterių diena spalių 24 
d., 1937, Vytauto Parke. 
Visus kviečiame paremti 
savo atsilankymu. įžangos 
tikietus Įsigykite išanksto;

Alunant matyti aau naujų namų Į 
ar jiertaiavti senų, paSaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder,

6759 So. MapUwood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

REIKALINGAS DARBININKAS

YUSHIS
OARPENTER

IR
OONTRACTOR

2223 West 23rd Place
lAtlieka visokios medžio darbus, 
[didelius ir mažus, už prieinamą 
(kainą. Apkala namus šingeliais. 
] Dedame stogus.

Tari 35 metus patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAOO

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

Fe Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Ka? 
Diena Ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

COAL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS

Lump ..................... $6-00
Mine Run ........... .. 5-75
Egg ......................... 6 00
Nut ........
Screenings

600
4-75

PIRKIT PARARI! KAINOS 
GREITAI KYIA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PKIEMIEKC1LOSE

Tel. ARDmore 6975

Reikalingas darbininkas Okles darbui, 
ūkis netoli Chicagos. A’.ga $15.00 } 
mėnesį. Atsišaukite i 8tanlev:

423 East 64th Street,
Pirmos lubos.

PETRENAS 
APTIEKA

Turima pilnų eilę višti
kių gyduolių ir narni 
nių vaistų. Z

Receiptus sąžiningai 
ižpildome. ' X

2359 So. Leavitt St. įj
CHICAOO, JLL.

RF.yAUNGAS DARBINI N KAS

Relkalingtu Jaunas Vaikinas mo
kantis spaudos darbą. Turi būti bai
gęs pradinę mokyklą, reikalinga tė-, 
vų .rekomendacija. Darba vaJaųdos 
nuo 8 iki 6 vai. Atsmaukite:

Progw»«s Vrintlng Conipauy,
3123 So. Morgan St.

Tel. Yards (M 23.
Tag-eidaujam, kad gyventų Brid

geporto aplellnkėj. _______________

RENDON FI.ETAS

Trys kambariai ir tualėtas, kamba
riai Šviesūs ir švarūs. Renda tiktai 
$8.00 | mėnesj. Atsišaukite;

913 W. 20th St., arU Peoria St. 
_______ Chicago, IIIlnolB.__________

PARDAVIMUI NAMAS
Parsiduoda sekanti namai už pri
einamas kainus:

Dviejų pragyvenimų medinis na
rnos, 1509 So. 49th Ave„ Cicero, III.

Namas su bizniu. Toje apielinė- 
,ie tiktai tas viena, biznis grali bū
ti, randasi 4545 Center St.. byons, 
III.

v Namas Ir 5 lotai pigiai Belhvood, 
III.

Virš minėtus namus paorduoda Sv. 
Antano Lietuvių parapijos spulkos. 
Kreipkitės pas sekretorių Jos. Mo
zeris, 1603 So. 60th Ave„ Cicero, III.

SKAITYKITE
BARGENUS

BIZNIER]
“DRAUGE”

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDZIAl’KIO FVEL ORj RAFINTRRIOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ *
MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME HI.NU MIF.RĄ 

SU CITY SEAI.ER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 
KUOMET REIKIA AIJKJAUS PEČIAMS SAUSITE

CANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26tb St., Chicago, III.

KUR n AI.IEJAI VISOKIEMS Ml.DYTUVAMS

Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.


