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Prancūzų-vokiečių muitų unija - tik pasaka
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Japonų lakūnai puola kinų 

miestą
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UŽGINA MUITŲ UNIJOS 
SUMANYMĄ

BRITŲ SOCIJALISTAI 
PRALAIMĖS

BERLYNAS, 
bes finansiškai

spal. 9. — LONDONAS, spal. 9.

l’is užgina, kad prancūzai pla- 
Prancūzijos min. pirm. Lava- 
su vokiečiais. Sako, apie tai 
negali būt nei klausimo.

Vokiečių spauda begalo ste
bisi tuo Lavai’io užginimu.

Lavai’is tai padarė, kada 
nuotų bet kokių muitų unijų 
jam prisiėjo apie tai pasiaiš
kinti britų vyriausybės atsto
vui.

labai nuken- žymus britų ekonomistas
I-
ir

žurnalistas Sir Walter Lay- 
ton’as tvirtina, kad per atei
nančius rinkimus socijalistai 
pralaimės.

GELBES STABILIZUOTI 
BRITŲ SVARĄ

AMERIKOS FINANSININ
KAS EUROPOJE

PARYŽIUS, spal. 8. — At-į 
vyko Amerikos finansininkas) 
Morgan’as. Sakosi atvyko tiki 
šiaip sau “aplankyti” Pran
cūziją.

RADIKALAMS NĖRA 
PROGOS

BUENOS AIRES, Argenti
na, spal. 8. — Laikinoji res
publikos vyriausybė paskelb
tu dekretu uždraudė radikalų 
partijoms skirti savo kandi
datus į prezidentus.

-------------------------- i.—

KINIEČIUS ŽUDO LIGOS

Berlyno vidurinių mokyklų mokiniai miesto stadijume1 turi atletinius lavinimus.

KARD. DOUGHERTYRENKAMI MILIJONAI 
GERBŪVIO FONDUI

Bedarbiais rūpintis - tai kon
greso reikalas

WASHINGTON, spal. 9. — 
Prezidentui Hoover’iui prane
šta, kad gerbūvio gaivinimo 
500 milijonų dolerių fondas 
greitu laiku bus sudarytas. 
Visi didieji bankai nusprendė 
prisijungti prie to fondo, ku
rio pastangomis bus grąžina
mi gerieji laikai.

PARYŽIUS, spal. 8. — Bri
tanijos užsienių reikalų sekre
torių lordų Reading’ų Pran
cūzijos vyriausybė užtikrino, 
kad ji gelbės stabilizuoti (grą
žinti pastovumą) britų sterli
ngų svarų.

100 KOMUNISTŲ ŽMOG- 
EDŽIŲ AUKOS

HAGA, Olandija, spal. 8. — 
Iš olandų valdomos Naujosios 
Gvinėjos praneša, kad iš Di- 
goel kalėjimo pabėgo 100 indų 
komunistų, kurie ten buvo ka
linami už sukilimus Javoje.

Ties Kavvarga upe juos vi
sus apsiautė papuanai žmogė- 
džiai. Visus išžudė ir išsikepė.

NORI NEPAPRASTOS 
SESIJOS

AVASHINGTON,»p»l. 9. _
Senatorius Robinson’as iš Ar- 
kansas’o valstybės, kongreso 
atstovų demokratų vadas, su
mano, kad prezidentas nepa- 
praston sesijon sušauktų kon
gresų. Tas reikalinga svarsty
ti paties prezidento iškeltus 
sumanymus gerbūvio grąžini
mui.

KUR GAVO DAUG 
PINIGŲ?

NEW YORK, spal. 8. — 
Demokratiškų distriktų trys 
vadai per keleris metus į ba

CHICAGO JE

MIESTO MAJORAS APIE 
KALĖJIMĄ

Anų dieną paskelbta, kad 
iš Cook’o apskrities kalėjimo 
planavo pabėgti keli kaliniai.

Chicago majoras Cermak’as 
sako, kad tai yra prasimany
mas, kadangi kalėjimas yra

CHICAGOJ

Vakar per Cliicagų prava
žiavo Jo Emin. kardinolas 
Dougherty, Bostono arkivys
kupas. Vyksta į Seattle, AVash.

VANCOUVER, B. C., spal. 
S. — Amerikos darbo federa
cijos suvažiavime padarytas 
sumanymas, kad kongresas 
pradėtų rūpintis milijonų be
darbių likimu.

Suvažiavime kalbėjęs fede
ralinis senatorius Davis’as iš 
Pennsylvanįjos pareiškė, kad 
negalima aukštais mokesčiais 
apdėti turtuolių, nes tada, jie

kų, ne iš turtuolių. Keating’as 
ragino organizuotus darbinin
kus reikalauti kongreso, kad 
jis palengvintų nepakenčiamų 
stovį.

Kongresas daug kų gali at
likti nedarbo reikalu, štai, kra 
što vyriausybės Įstaigose dir
ba 600,000 vyrų ir moterų. Ko
ngresas gali šiems visiems da
rbininkams nuskirti penkių

imtų slėpti savo turtus ir iš ; dienų darbą Tai
pavyzdis visai kraš-?;

CAPONE’IO BYLA

Al Capone’is patrauktas tie- 
son už nemokėjimų mokesčių 
už pajamas. Teisme norima į- 

stiprus ir budriai saugojamas, rodyti, kad Capone’is iš svai-

to būtų blogiau pačiam kraš
tui.

Buvusis kongreso atstovas 
iš Colorado valstybės E. Kea
ting’as kritikavo šen. Davis’o 
nurodymus. Anot Davis’o mi
lijoninius mokesčius reikia iš
spausti tik iš vienų darbinin-

būtų pavyzdis visai 
pramonei. Be to, kongresas

gali skirti dideles sumas įvai
riems darbams.

Reikalaukite kongreso, sakė 
Keating’as. O jei jis apsimes 
kurčiu, nepamirškite jo per ri
nkimus ateinančiais metais.

Anot jo, pabėgimas nebegali
mas. Apie tai žinios yra tik 
paprastas sftdbimąsis.

NUBAUSTAS KALĖJIMU

Praėjusį gegužės mėnesį vie 
noj Chicagos gatvėj J. Tomaš- 
kievič’ius automobiliu mirti
nai sužeidė moteriškę. Tomaš- 
kievič’ius mėgino pabėgti, bet 
sugautas.

Už norėjimą pabėgti jį tei
smas nubaudė 60 dienų kalė
jimu.

galų ir iš losimų rezortų per 
ilgus metus žėrė didelius pi
nigus. ir iš to. .Dėdei Šamui Į 
nieko nedavė. '

Byla nagrinėjama federali- 
niam teisme. Bylos klauso pri
siekusieji teisėjai. Pirmąją die 
nų federalinis prokuroras pa
statė penkis liudininkus. Visi 
liūdijo kaltinamojo nenaudai.

LIETUVOJE
AVIACIJOS ŠVENTE 

PANEVĖŽY

RASTA NUŠAUTA

POLICIJA TVARKOMA

gražiai užlaikoma. Gyvuoja 
keletas brolijų ir draugijų, rū
pestingai vietos klebono glo
bojamų. Visų laikų vyko baž
nytinių trobesių statyba, da
bar galvojama apie mūrinę 
bažnyčių. Butkiškės šventoriu
je yra topolis, turįs 7 ir pusę 
mtr. storio. Matomas iš labai 
toli. Prie šventoriaus yra ski
rpstas 8 mtr. pločio. Seneliai 
sako, kad jiems augant tie 
medžiai toki jau buvo. “R.”

Rugsėjo 6 d. Panevėžy įvy
ko Lietuvos aero klubo Pane
vėžio skyriaus surengta avia
cijos propagandos diena. Iš 
Kauno atskrido pulk. Įeit. Gu
staičio vedama 7 lėktuvų es
kadrilė.

Nežiūrint nepastovaus ir vė
juoto oro, žmonių aedrome 
prisirinko labai daug (apie 
2,000), ypač moksleivių. Pane
vėžio visuomenė parodė dide
lio susidomėjimo ir palanku
mo aviacijai. Pavyzdžiui, Sta-

ŠVEDŲ ŽURNALISTAS 
KAUNENamų priešaky, 8139 Phil

lips avė., puošniam automobi- 
liuje rasta nušauta žinomo po
licijai alaus pirklio smurtinin
ko. F. McErlane’o sugulovė 
M. Miller. Be jos automobi- 
liuje nušauti du jos sargai — 
šunes. Policija veda tardymus.

Kaiman buvo atskridęs šve
dų žurnalistas Sake. Su savo 
hidroplanu nusileido Nemuno 

niūnų dvaro savininkas, gra-[įr Neries santakoje, o paskui

nkus depozitavo apie vieną 
Kalinių ieškoti pasiųsta ola-į milijoną dolerių. Vedami tar- 

ndų indų kariuomenė. Rado tik dymai.
krūvas kaulų ir įvairių komu
nistams priklaususių daiktų. ŽEMES DREBĖJIMAS

EIKVOTOJAS NUBAUSTAS

ŠANGHAJE'S, spal. 9. — 
Buvusių potvinių plotuose 
siaučia visokios epidemijos, kui 
rios kiniečius
ąmaugia.

Vienam Kaifeng mieste, Ho- 
nan provincijoj, nuo buboni
nio maro žuvę daugiau kaip 
30,000 žmonių.

JAPONAI PUOLA KINUS

BEDARBIAI JSIVERŽE Į 
VIEŠBUTI

Pradedamas Chicagos poli
cijos patvarkymas. Pirmiau
sia reformuojamas seklių biu
ras.

Civilinės tarnybos apsaugos 
sąjunga kreipias teisman, kad 
miestas nemokėtų algos iš

RIVERSIDE, Cal., spal. 8. New Yorko atvykusiam poli- 
— Šias apylinkes vakar su- cijos ekspertui. Sąjunga nori 
purtė žemės drebėjimas. Nie- gauti teismo “injunction.” 
kas nesužeista, bet daug bai
mės padaryta. NUSISKANDINO

W. E. Wolf’as, 42 m. amž. 
kurs dirbdamas vienam Chi
cagos banke išeikvojo apie ke
turis milijonus dolerių, teismo 
nubaustas nuo 10 ligi 100 me
tų kalėjimu.

SVETIMAIS PINIGAIS 
SPEKULIUOJA

TOKIJO, spal. 9. — Prane- 
tūkstančiais I ša, japonų kariuomenės lakū

nai Mandžiflrijoj bombavo 
miestą Činčow, kur Mandžifl- 
rijos valdovas maršalas Čang 
Hsue-liang nukėlė sostinę iš! 
Mukdeno.

Be to, praneša, kad į to mie
sto apylinkes japonai sutrau
kia kariuomenę.

Činčoiv yra už 147 mylių į
MADRIDAS, spal. 8. — A- pietvakarus nuo Mukdeno, 

pie 100 bedarbių įsiveržė į Tuose plotuose yra išsisklai- 
Palace viešbutį ir reikalavo džius kinų kariuomenė, 
maisto. Civilinė sargyba juos] Žinovai pareiškia, kad ja- 
išvaikė. Keletas areštuota. j ponų kariuomenė Mandžiflrijoj _ _ —- -  j neatitraukiama į senas savo

LONDONO POLICIJOS 
VIRŠININKAS

LONDONAS, Anglija, spa
lių 8. — Londono policijos vi
ršininku paskirtas lordas Hu-

pozicijas arčiau 
mo geležinkelio.

savo valdo-

VIENA, Austrija, spal. 9. 
— Vidurinės Europos valsty-

W. E. Wolf’as, 42 m. amž., 
tėjo. Pirmiausia jų finansus 
pablogino Vokietijos finansiš
kas krizis, gi paskiau — karo 
skolų mokėjimo atidėjimas 
(moratoriumas).

Šiandie šios valstybės spe
kuliuoja svetimų kraštų pini
gais. Ypač branginami fran
kai ir doleriai.

Sanitarinio distrikto perka
sau, Wilmette miestely, įšoko 
ir prigėrė S. H. Moore’as, 53 
m. amž.

GRY2O GUBERNATORIUS

Iš Kanados gryžo Illinois’o 
valstybės gubernatorius Em- 
merson’as. Apie savo kandi
datūrą tyli.

KAIP AFRIKOJE

Bedarbių šelpimo fondan 
Chicagoj surinkta jau arti vie- 

gh Montague Trenchard’as. no milijono dolerių.

55 m. amžiaus moteriškė G.

Nežinomi} užpuolikų gauja 
apnyko Super-Service garad- 
žių, 2445 E. 75 gat 50 auto-

Dargell rasta prigėrusi vanoj,, mobilių guminius lankus su- 
3700 Rokeby gat. Iškylėjo ir išainešdino.

Ateinantį v pirmadienį bus 
Kolumbo diena. Tą dieną, kaip 
pranešta, kriminališki teismai 
bus uždaryti.

KUR GIMĘS LINCOLN’AS?

NEAV YORK, spal. 9. — Y- 
ra pripažinta, kad garsus šio 
krašto prezidentas Lincoln’as 
gimęs mažoj grintelėj, Kentu- 
cky*’o valstybėje ir jo tėvas 
buvo vargšas.

Buvusia teisėjas H. II. Smi- 
th, 70 m. amžiaus, pareiškia, 
kad tai pasaka. Jis sako, kad 
Lincoln’as gimė dviejų aukštų 
dailiuose to laiko namuose ir 
jo tėvas buvo turtingas.

fas Kaiserlingas, specialiai 
laukdamas oro svečių, savo 
lauke, kuriame turėjo nusilei
sti atskridę lėktuvai, iki šven- 

) tės dienos nearė, ir tas impro
vizuotas aerodromas buvo vi
sai geras.

Publika gyvai domėjosi kap. 
Pyragiaus, kap. Tumavičiaus 
ir Įeit. Mikėno nepaprastai 
drąsiais oro triukais. Buvo la
bai daug norinčių skraidyti, 
ir lakūnai turėjo daug darbo.

Dėl lietaus šventės progra
ma buvo kiek sutrumpinta. 
Pradėjus smarkiau lyti, lėktu
vai pakilo ir gražiai išsirikia
vę išskrido į Kauną. Publika 
ilgai žiūrėjo į nykstančius iš 
akių lėktuvus, o iš miesto į 
aerodromą dar važiavo pavė
lavę žiūrėtojai. “R.”

atplaukė į Jacktklubą. Paskui 
svečias nuvyko į Metropolį, iš 
kur telefonu kalbėjo su Stock- 
holmu. Jis informavo savo lai
kraštį ‘ ‘ Stockholms Tidnin- 
gen” apie savo kelionę Lietu
voj. Toliau kalbėjosi su žyme
sniais mūsų žurnalistais, poli
tikais bei visuomenės veikė
jais ir interesavosi jam rūpi
mais klausimais. Svečias 
lankė kai kurias Kauno įžy- 
menybes ir su visais atsisvei
kinęs išskrido į Klaipėdą.
W “R”

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Iš dalies debesuota; 
kiek vėsiau.

PINIGŲ VERTE

BUTKIŠKE

Butkiškės (Kėdainių apsk.) 
bažnyčia stovi ant aukšto, ši 
mtamečiais medžiais apaugu 
šio Dubysos kranto. Puikus 
vaizdas į gražiąją Dubysą 
Bažnyčia medinė švariai -ir

Lietuvos 190 litų 
Britanijos 1 sterl. sv. 
Prancūzijos 100 f r. 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk. 
Belgijos 10O belgų 
Šveicarijos 100 fr.

*10 r9
r*

3.94
5.15

23.25
14.00

19.62

f
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GEDIMINU PILIS VILNIUJE

“Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim! 
Senas Vilnius mūsų buvo — mūsų bus!”

Kaip Su Vilnium? bus pralošta. Todėl katalikiš
kos partijos ir valstiečiai

DIENOS KLAUSIMAI
SPALIŲ DEVINTOJI.

Šiandien minime liūdnas Vilniaus užgro
bimo sukaktuves. Jas mini visa mūsų tauta.

Ką reiškia tų liūdnų sukaktuvių minėji
mas f Juk tautos ir valstybės tik laimėjimus 
ir džiaugsmus teprisimena, tešvencia. Ar yra 
išrokavimo ir mums minėti Vilniaus praradi
mo dienų?

yra tautos vienybė. Deja, reikia tik gailėtis, 
kad tautininkai savo nevykusia vidaus po
litika tų' vienybę išardė. Jie atstumi geriau
sias jėgas nu© kultūrinio ir valstybinio dar
bo, tuo būdu susilpnino tautos pajėgumų.

Taigi, šiandien tauta turėtų pasisakyti 
dėl atstatymo vienybės, dėl teisėtumo val
džioje, nes be vienybės ir teisėtumo sunkiau • 
bus siekti taip didelio tikslo.

Prof. M. Biržiška, kalbėdamas Vilniui i 
\ aduoti Sųjungos vardu, nurodė ir daugiau j 
p?aktiškų kelių, kuriais einant Vilniaus at-j 
vadavimas gali būti ir bus tikras. Jisai pla-: 
čiai kalbėjo apie Vytauto Didžiojo frontų, i 
būtent apie bendradarbiavimų su ukrainie- į 
čiai s ir gudais, kurie siekia Įsteigti savo ne-1 
priklausomas valstybes. Mes turime padėti jų j 
tikslo atsiekti, o jie padės mūsų tautai. Pra-j 
dzia jau padaryta. Santykiai tarp tų trijų į 
tautų jau yra užmegsti. Reikia juos plėsti.

Bet ir to dar neužtenka. Reikia ieškoti Spalio 9 dienų sueis jau lyakto sub.užymų negalės
daugiau draugų užsienyje ir tai ne vien Lie-■ gįai H metų, kai- lenkų aras ! nieku pateisimi. Tat geriau
tuvai, bet ukrainiečiams ir gudams. Dėl to žiauriai drasko mūsų tautos'sius f enkijai kriias — eit:
Lietuvos valdžia turėtų išeiti iš tos izolųvei-:Širdį —- Vilnių. Išplėšė lenkai 'prie to. kad pati Lietuva sa-
jos, kokioj ji atsirado dėl savo negudrios p^-i mums Vilnių, kaip žinom, žiau vo laisva valia nuo Suvalkų
litikos. I riai, šventvagiškai. sutarties atsisakytų.

Vilniaus atvadavimus sunkus ir didelis •... rn v. .. .. . .... ... 1920 m., spalių 7 d. Suval-dalykas. Tariau jis galimas ir būtinas. Mu-1 ....... . .■ • • , kuose Lenkijos vyriausybėsų tauta, vienybėje dirbdama, protingai ir at- J '... ................... .. ..... Tautų Sąjungos atstovų aky-
sargiai vesdama užsienių ir vidaus politikų, i ....... . . . ,....... . ' vaizdoje iškilmingai pasirasė
sudarydama bendrų frontų su savo senovės ... . , ... . .. . . ............... . . .... i sutarti, kuriuo Lenkija Vil-pneteliais ukrainiečiais ir gudais, savo tikslo | . ...... .... įmaus issizadėjo ant visados.
atsieks. I rn v xv.*r * «.... . . Iaciau, trecių dienų po Su-

vilmaus užgrobimo minėjimas tai, nau- < . .,. .... . . , . . .v valkų sutarties pasirasvmo,jų pasiryžimų sukėlimas ir visų abejonių iš- , . . . . ..... . , , ... lenkai pasiunčia žiaunųjį Ze-blaskynias dėl Vilniaus atvadavimo. Kada l .
. . . . - v - k bgovski, kurs, įsėemzavęs suvis® tauta sako: Vilnius musų buvo ir bus, . . ‘ ,

.... . . . , i kilimų, Vilnių užgrobia. Kiekkada turima planai ir yra keliai tiems pla- _ ..
nams vykinti, aišku, kad jokių abejonių dėliA^iaU . . n 
.v , ... , . . , . .. , ... /‘maistininkoto švento tikslo atsiekimo negali būti.

Lietuvos susisiekimo prierno 
nėmis galėtų naudotis. O apie 
Vilnių Lietuva Tautų Sąjun
goj negali nė žodžio tarti, nes 
Vilnius pasižadėta neliesti. 
Taip ir nėra galimybės Vii-' 
niaus bylos Tautų Sųjungoj 
iškelti.

Taigi, lenkai dabar Vilniuj 
šeimininkauja, kaip .jie nori. 
Be to, Lenkija per Tautų Sų 
.jungos Susisiekimo ir Tranzito 
Komisija pina tinklų ant vi 
scs Lietuvos. Tas tinklas bus 
Lenkijai balkiai tiesti tiltui 
“od morza do morza”. Štai, 
prie ko tautininkai prives 
Lietuvą.

Kaid Klaipėdos kraštas len
kams netektų, vokiečiai skuba

liaudininkai dėjo visas pastan į. sau pasii,„ti ]r vokle<-.iai 
gaa, kad sulaikyti Voldeman} KlaipMlJ sau grobla per v0. 
r no-važiavimo į.Ženov,. Bet Į s(l kuo taoti„inkai
nė Voldemaras, ne kiti <»»♦»-Į Uovoti „a virf-kai M5giai 
ninku vadai apie nevažiaviuo,; spa|io „
į Ženevą visai klausyti neno-. V]fmĮtus pagrobin,4i tauttnįn. 
įėjo. Voldemaras nuvažiavo , kaj nesigailės gl,rk|i|) garsiai 
Zenevg. Ten nuvažiavo tada
ir Pilsudskis. Ir, Pitsndslam Vi|niaus nennrjmsilll,.- Bet

i,skalaujant, 19-7 m., grao- Užkamatslavotų gerklių
džio 10 d., vėlai vakare buvo '» , ■ y , _ ,’ . šaukimų žvarbus rudens ve-
sušauktas ekstra Tautų Sų-' • ■ . , , . , T. „ , greit issklaidys. Ir pasau-
įungos posėdis, kuriame vol- .euviuu'i,. .aunas teima. r 8 H “S t° šaukimo ne mažiausio. ’ ideinaras be jokio priešinimosi .... . T , . .tuoj pasiūlo Lietuvai Vilniaus . .. . . . aideho neišgirs. Juoba, kai
pasirasė rezoliuciją, kuria ei-

Kol Lietuvos vyriausybės 
pryšaky stovėjo katalikai, fol 
lenkai versti Lietuvą atsiža
dėti Suvalkų sutarties nedrį
so. Lietuvos valdžiai perėjus 
į socialistų rankas, lenkai

* A

ir Seinų lietuviškąsias sritis, 
jei tik Lietuva pripažins Su
valkų sutarties sulaužymo sta 
tus uito. Bet paties Vilniaus

vyriausybė | Imtai Lietuvai g,užimi nesiū-j.. tau,Wnk|} ,aMžb)s ntabd. 
Želigovskio 1« ir nemanė siūlyti. 'skis kOTlpengahĮ)

nant panaikinta su Ijenkija 
karo stovis, pasižadėta už
megsti normališki santykiai, 
leliečiant Vilniaus. Vadinas,,

tuo tarpu darbai, kai karo sto 
vio su Lenkija panaikinimas 
garsiausiai visam pasauliui 
šaukia, kaip Lietuva rūpinasi 
savo sostinę Vilnių atsikovoti.

robinrn 1 ™l zav? St°j"S Pr“ Lirt”0S Va!' iSga’° k° Drtuvo, priešu Lenkija,
^rob,mų legalizavo. Jžios tautininkanls< lenkai bianaia troško. Nuo 1927 m.,, kurs ,aiko užgrobys Lietuvos

su- tuoj pamatė Lietuvos užsienių gruodžio 19 d. vėlo vakaro ginĮ. k gogtinę ViIfĮ.ų^ .&u
keturi metai kai panaikintas,
o kar© stovis Lietuvos viduje,
tarp Lietuvos sūnų, vis dar
yra. Išeina, kad tautininkams

v . . lenkai yra draugai, o lietuviai
tai reikalinga pamažu ir visi . y , , . . ,y . priešai. O kad taip yra, rodo
taikoj gyvenančių kaimynų

Į šį klausinių turi gerų atsakymų kiekvie
nas tikras lietuvis. Jei mes patys savo laisva 
valia Vilniaus kraštų būtumėme praradę, jei 
jo jau būtumėme išsižadėję ir vilties nebe
turėtumėme kada nors jį atvaduoti, žinoma, 
tada ir spalių 9 d. minėjimas jokios reikšmės 
neturėtų.

Bei, kada visa tauta vieningai yra nu
sistačiusi Vilnių žūt ar būt atvaduoti, tada 
spalių 9 dienos minėjimas tikrai yra reikš
mingas dalykas. • • m *

Tai nėra vien tik liūdesio diena. Vien 
Budėdami ir verkšlendami savo tikslo neat
sieksime, Vilniaus neatvaduosime.

Spalių devintojoj mūsų tauta atnaujina
savo pasiryžimus dėl Vilniaus atvadavimo, į 
daro naujus planus į tų didelį žygį.

Čia kjJa klausimas, ar mūsų tauta turi 
bent kokius planus tam svarbiam žygiui? į 
tai mums gerai atsakė lankęsis pas mus Vil
niui Vaduoti Sųjungos pirmininkas gerb. 
prof. Mykolas Biržiška. Iš jo pranešimų mes 
supratome, kad geri ir tikri planai yra.

Nors tautininkų vyriausybė sav© sųmo- 
ningomis ir nesųmoningomis klaidomis už-> 
sienių politikoje Vilniaus atvadavimo klau
simų ir apsunkino, tačiau tautos nusis
tatymo nepakeitė ir jokia vyriausybė to pa
daryti nepajėgs, kad ir kažin kaip norėtų.

Prof. M. Biržiška aiškiai yra pabrėžęs, 
kad geriausias kelias į Vilniaus atvadavimų

Didžioji Britanija rengiasi prie rinkimų 
Šie rinkimai bus labai įdomūs, nes jie įvyk- j Lenkai užgrobė Vilnių 
sta beveik nenormalėse sąlygose. Kaip žino-! 'aūžę Suvalkų sutartį. Lietu- politikos silpnumų. Lietuvos .•■kaitoma, kad tarp Lietuvos 
ma, ekonomiškas krašto krizis nuvertė darbo vos Vyriausybė, pa<ireinda- silpnumas buvo dėl to, kad ir Lenkije* karo stovi© nėra. 
partijos kabinetų. Susidarė koalicinė valdžia ma Suvalkij sutartimi, prašė nuo tautininkų valdžios, tuo Jri karo stovio tarp tų va’s- 
su tuo pačiu MacDonaldu priešakyje. Užtad j Ambasadorių Konferencijos pačiu ir nuo Lietuvos, prade- lybių nėra, tai tuo pačiu yra 
MacDonaklas neteko vadovybės dąrbo parti- paveikti į Lenki,jtis Vyriausv- j° visos valstybes nusigręžti, 
joje. Rinkimų kompanijoje varomųsi laimėti bę, kad ji atilaisytij sulaužy- Nė metus tautininkams nepa- 

) daugumų į dabartinės valdžios kabinetų įei- tąjį Suvalkų aktą, bet ne Am- valdžius, Lietuva Tautų Sę- 
nančioms partijoms.

taikos stovis. Jei taikos stovis,

[basiidorių Konferencija pa- jungoj jau nevieno draugo susisiekimo, prekybos tr kito-. kiekvienę
veikė Lenkiją pildyti pasira- neturėjo. To Lenkija tik ir kie santykiai užmegsti. O jei-

tarptautinęs Suvalkų lankė. Vilniaus lietuvių žiau- gn ____
atsistatydino Vokietijos vyriausybė. Tuoj'su- ‘utarties, o Lenkija paveikė riu persekiojimu Lietuva jau gyventi, tai Vilniaus Paslza' iįetuvįuį
sidiarė nauja vyriausybė. Jos prUšakvje pasi- i Ambasadorių?. Tada Vii- buvo išprovokuota ir turėjo 'lama niekur neliest.

Politiškais ir ekonomiškais sumetimais šytos

nauja vyriausybė. Jos priešakyje pasi
liko tas pats kancleris Bruening’as, kuriam niaus byla Inu© perkelta į
duota diktatoriškos teisės. Tačiau kancleris Tautų Sąjungų.
tas diktatoriškas teises turės tik laikinai. Jos .

u i • i • Atsidarius \ i.niaus bylaibuvo reikalingos kai kurioms reformoms .
pravestį 'aulų šąjungji, lenkams pa-

__________ s įdarė “rūgštu” Juk Lenki-
jni. taip Tau t! Sųjungos na-

ruone
Pi ezidento lloover’io planu išjūdinti p»a

ir didelė šnipų armija, kuri
žymesnį, tauresnį

. tautos sūnų nė iš pėdos nepa- 
leidžia. Kaune kas ketvirtam 

netautininkui duo
tas “sargas” šnipas, nes Kaubuvo išprovokuota

Lietuva pašaukti Lenkija į Taip dabar su Lenkija ir ne yra 4/yx) šnipų. 
Tautų Sąjungų. Bepig tada gyvenam. Karo stovio tarp 
lenkams stoti į Tautų Sųjun-1 Lietuvos ir Lenkijos nėra. Pa- i 
gų, kada Lietuvos valdžios už- naikinus karo stovj, tuo pa i 
sieniai pradeda nekęsti. ' čiu sutinkam ir su Suvalkų 

1927 111. Tautų Sąjungos se- sutarties sulaužymu. Su Len 
sijx\j (gruodžio mėnj jau fi kija kol kas dar nėra daug už

X Y
GRĮŽTA p. volde- 

MARIENfi

Žydų Balsas” praneša,
ę ir biznį džiaugiasi visas kraštas. Džiau- * U ' "lotl jRb ^'jungo. gflrnoja Lietuvos — Lenkijos meį/stų kaimyniškų santykių kad Kaune laukiama sugriž-

giasi tuo ir kiti pasaulio kraštai. Yra daug ^A^iiPs sulm-
vilties, kad tas planas padės bent dalinai grų H ^ūžym i buvo iabai ne- 
žinti kraštų ir norinališkų ekonomiškų pade- na' uis dalyk - ,. Visiems bu-

tant p. Matildos Voldemarie- 
nės. Jos sugrįžimo tikslas e-

tį. j vt i ’sku, kad Lcnuija Su-

ginčas, tuo pačiu it Vilniaus dėl to, kad Tautų Sųjungo' 
nyla. Lietuvos katalikai ir net Susisiekimo ir Tranzito Komi 
valstiečiai liaudininkai aiš- ‘ sija da nėra išdirbusi taisy- ! sąs gauti nuo vyro persisky- 
kiai tada pamatė, kad byla kliu, pagal kurias Lenkiju rimą. “R. ’

'■g

J. Douillet.

«MASKVA BE KAUKĖS.
• Vertė A, SuJttaskM ir J. Prunslos

(Tęsinys)
Tokiu būdu G. P. U. akys įžvrigia ab

soliutiškai visur kur — j visus piliečių 
asmens ir visuomenės gyvenimo užkam
pius.

Tautiški komisarai kaip ir sovietų 
pasiuntiniai užsienyje taip pat yra kieno 
nors sekami. Pavyzdžiui, buvęs sov. pa
siuntinys Romoje buvo pavestas sekti 
seksotui, G. P. V. nariui draugui Kjioui.

Be “seksotų*’ yra dar ir tiesioginių 
G. P. U. agentų, kurie vūsiškai atvirai 
dirba G. P. (T. informavimo darbą. Todėl 
ši įstaiga kiekvienu momentu turi žinių, 
kas veikiama ir kalbama S. S. 8. B-je.

Kai tik kurs nors asmuo ar dėl pa
gautos korespondencijos ar dėl “ sek se
to ” pranešimo pradedamas^ įtarinėti, jį 
įrašo į speeiališką alfabetišką sąrašų ir

tuo pačių tuojau užveda jam spetdališkų 
bylų. čia įtraukiama visos j© laiškų ko
pi,jos, o taip pat ir “seksotų”, kurie jį 
seka namie, prie darbo, pranesinėjimai. 
Jei byla didėja ir jei pirmieji įtarinėji
mai pasitvirtina, sekimas sustiprinamas, 
ir G. P. U. imasi savo darbo visai atvirai: 
sekamąjį areštuoja ir pasodina į kalėji
mą. X I

Štai keletas pavyzdžių. Svetimšaliai 
sov. Rusijoj ypatingai stropiai sekanft, 
apie kiekvienų jų (J. P. V. turi spėriaiiš- 
ką “dosjė”. Ten galima rasti ne tik jų 
laiškų nuorašai ir nugirstų pasikalbėji
mų stenogramos, bet net smulkiausios ži
nios apie visas jų keliones, jų pažįstamų 
if lankytojų sąrašas, žodžio, nė nno vieno 
svetimšalio bolševikai nenuleidžia savo 
akių.

Kaip svetimšalis ir daugelio užsienio 
misijų narys aš buvau atkaklia: Ir ilgai 
sekamas.

Štai keletas faktų iš tos srities, lai

mei, pasibaigusių labiau komiškai negu 
tragiškai. y

Kartų į Nanseno kontorų atvyko pa
gyvenusi žyde ir pareiškė noi'ų pasimaty
ti su misijos direktoriumi. Jų paprašė i- 
eiti į mano kabinetų.

Apsidairiusi lyg norėdama įsitikinti, 
kad iš tikrųjų nėra jiašalinių. nepageidau
jamų ausų, ji kreipėsi į mane šiuo pra 
šymu: “Pone įgaliotini, tarė ji, aš esu 
bolševikų sušaudyto pulkininko žmona, 
aš nepaprastai vargstu ir tikra šio žo
džio prasme mirštu badu... Gelbėkite ma
ne, priimkite mane į jūsų kontorų tarnau
ti.”

Aš tuojau įtariau jų esant šnijią, ir 
atsakiau, kad pas mus misijoj jokios tar
nybos nėra, bet aš tuojau įsakysiu suteik 
ti .jai pagalbų. Tada ji atsakė, kad ji pasi
ryžusi net veltui jms mus tarnauti. Tas 
nuolaidus jos atsakymas mane galutinai 
įtikimo, kad aš jų ne be pagrindo įtariu, 
ir aš jai tariau... Aš pakankamai pažįstu 
senosioe Rusijos gyvenimų ir režimų ir 
galiu tvirtinti, kad tamsta pasivadinda
ma pulkininko žmona, pamelavai, nes 
tamsta —žyde, o rusų armijos karininkas

neturėjo teisės vesti žydę. Patariu tams
tai pasakyti savo viršininkams, kad kitą 
kartų pas mane jie siųstų ką nors protin
gesnį. Ji susigėdo, atsistojo ir išėjo, ka
žin kų murmėdama sau po nosimi.

Dviems, trims dienoms praslinkus po 
šio incidento, aš sulaukiau antro “vizita
toriaus”. Savo kabinete aš išgirdau ne
pažįstamų balsų, kuris klausė vienų ma
no tarnautojų: “Ar negalėtumėte jūs 
man paaiškinti kuris Nanseno iiusijoe svar 
biausis tikslas? Neduodamas tarnautojui 
laiko atsakyti į šį klausimų, aš liepiau 
jam nepažįstamąjį atvesti pas mane.

Atvirai prisipažįstu, įėjusio asmens 
išvaizda aš buvau nustebintas, reikia pa
sakyti, kad tuo metu S. R-je visi būda
vo labai prastai apsirengę, bet prieš ma
ne stovėjo kokių 39 metų vyras, apsiren
gęs pagal naujausių madų — laikiruotais 
batukais, inadnus šlipsas, pirštinaitės, 
vienoje rankoje jis laikė gražių fetro 
skrybėlę, antroj — žaidė puikia lazduke, 
gražia rankena. Aš netikėjau savom akim 
ir maniau, kad aš jau nebesu sov, Ru»i- l

joj, nes taip apsirėdęs žmogus turėtų tuo
jau patekti į G. P. U. rankas, kaip įtar
tinas asmuo.

Aš paklausiau, ko jis čia atsilankė, ir 
jis man dirbtiniu balsu pakartojo savo 
pirmąjį klausimą.

Aš jam patariau kreiptis į jo virši
ninkus, kurie šiuo klausimu gerai orien
tuojasi. Jis atsistojo, apsigręžė ir išėjo, 
nieko daugiau nebekĮausdamas. Aš ištolo 
sekiau jį ir pamačiau, kad .jis įėjo j En
gelso gatvės 197 nr., kur tada buvo Do
no G. P. U. būklas. Nepraėjo nė savaitė, 
ir aš pastebėjau agentus, slankiojančius 
apie mano namų langus. Jie atsidėję se
kė visus pas mane atvykstančius žmones.

Kartą, vieną sekmadienį, aš pro lan
gą pastebėjau jaunų moterį. Aiškiai ma
tėsi, kad ji šnipinėjo.

Aš paprašiau vienų savo draugą, dir
bantį užsienio misijoje, atėjusį mane lan
kyki, sekti gatvėje mane ir tą moterį ir 
žiūrėti, ar tik ne mane ji šnipinėja.

(Bus daugiau)
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SPALIŲ 9 DIENAI PAMINĖTI
I ietuva turi su Lenkija se-
. toli gražu neišlygintų sų-
;s i t u.

K, t u r’u» liktojo amžiaus pa
moję pakliuvusi į Lenkijos 
itikos pinkles, Lietuva tai 
dailinsi, tai taikindamasi iš 

, iv.» jose iki Didžiajam Ka
la. Iš didžiulės galingos val- 
-i .Ih's ji virto mažiulėle, ne- 
toikšininga, galiūnų suspausta 
tautele. ,

j as atsitiko dėlto, kad, vie
na. lenkai nuo pat Liublino 
i iiijos nesidrovėdami mus 
-kabio ir visas savo skola?

'jįiii.-u sąskaita mokėdavo, ant
ri. jie tuo pačiu laiku neju
čiomis prie mūsų kūno prisi
siurbę ir lyg kokie pelėsiai ji V1(‘saiia 
visą p;
žai viduje išsišakoję, visų lai
ką čiulpė mūsų geriausius sy
vus. skynė tautos gražiausius 
žiedus, .visa, kas buvo Lietu
voje gera, versdami savo kul
tūrai, savo garbei' tarnauti.
Per ištisus amžius iki šiai die
nai Lenkija-semiasi iš lietuviu *
tautos savo išmintingiausius 
iri gabiausius politikus, poetus 
ir didvyrius. . '

Tuo būdu Lietuva nustojo 
tu pačių jėgų, nustojo viso są- 
vo kultūriško prieauglioį pir
mo n galvon — savo kunigaik
ščiu, bajorų luomų. Likusi be 
vadą tauta, atgimimo valandai 
išmušus, pradėjo blaškytis ir, 
savosios kultūros nepagalėda- 
ina ūmai sutverti, ėmė sveti
miems dievams bernauti: kas 
iš vakarų, kas iš pietų, kas iš 
rylų ieškodami sau pavyzdžio 
ir Įkvėpimo.

Aplamai mūsų praeitis ne
buvo laiminga, nebuvo net ra
mi. Neturėjome laiko kultūri
nai augti ir bręsti. Mūsų is
terija — tai ištisa eilė karų 
bei kovų, karų dėl sienų, kovų 
dėl buities.

Anais laikais susiliedami su 
lenkais, mes visų jiems atida
vėm. paaukojome; ir kalbų, ir 
kultūrų, ir papročius, gauda
mi už tai abejotinos vertės 
garbę stovėti jų ir Vakarti 
Europos sienų sargyboje. Ne
pastebėjome, kaip, svetimų 
rubežių saugodami, savųjų po 
truputi nustodavom. Dargi vi
duje dingo skirtumas tarp lie
tuvio ir slavo, visi vienodai 
vii tome “broliais”, vienodai 
virš šimto metų vilkome Mas
koliuos jungų, kol jis pats su
trūnijęs nukrito.

I

Lietuva girdi šauksmus en 
giamųjų, mato jų nekaltas a- 

tautos tuo laiku au- »aras ir suspaustas kumitis.
Lietuva budi. Iš tolo mums 
aiškiai matyti, kaip visi Len
kijos apgulti kraštai pasigau
na komunizmo dvasios, kaip 
bręsta juose netvarkos vaisiai 
ir kaip pačiame, dirbtinai su-

Kitos
go ir tarpo, gebėjo savo savi
tumus vystyti, Lietuvų gi de
ngė niūri ir klaiki naktis. Ba
sanavičiaus “Aušros” pažadi
nti piabudome liene paskuti
nieji ir atsipeikėję griebiamos 
darbo, stengdamiesi pramiego
ta laika pavvti. istorines klai-c. L I •

tokios lenkų veidmainystės ne į tėvynainiais, nepasigailės do- 
pamirš taip ilgai, kaip ilgai [lerio pavergtos Vilnijos, kultfl- 
lenkai nogrųžins lietuviams rinėms įstaigoms paremti, nes 
Vilnijos ir kitų užgrobtų Lie-jtik būdami kultūringi vilnie-Į 
tuvos žemių. jčiai laimės kovų.

Spalio 9 dienų visi tikrieji

DRAUGAS

rmam karo trimitų garsui su
skambėjus, mesti savo namus, 
vaikus, turtus ir stoti j kovo
tojų eiles, kur mūs Tėvynės 
meilė ir Jos garbė šaukia.

Vilnių laimėję pasilsėsime,
dabar gi visi; jauni ir seniai, i lietuviai, su dideliu dvasios 
vyrai ir moterys — i darbų; pakilimu, daro pasiryžimų vi- 
kurkime Vilniaus meilę, ska- sais galimais būdais kovoti už

lipdytame Lenkijos valstybės tinkime, kurstykime dėl jo ko-, Vilnių, tų senųjų Lietuvos
mūre plinta ir šakojasi pama-

das atitaisyti. Laimė' kad da,rjtlJ niekiantys plyšiai. Drauge 
su visais žmonijos tikraisiais 
draugais mes suprantame, jog 
neteisėtumais ir svetima 
skriauda pagrįsta, viduramžių 
feodale dvasia persisunkusi 
Lenkija dvidešimto šimtmečio 
sųlygose nėra ir negali būti 
gaivi. Juk viena iš dviejų: ar 
ji privalės susitvarkyti, prisi
taikindama prie nūdienio gy-

tas nebuvo per vėlu!
Mūsų tautinis atgimimas su

stabdė plačia vaga visose ša
lies srityse varomų lenkinimą. 
Vėliau, tautai politini savis
tovumą atgavus, ištautėjimas 
ėmė mažėti, grąžindamas lietu
vybei jos pirmiau prarastų 
vietų bažnyčioje, mokykloj, 

gyvenime, šeimoje

^oti, jį siekti, ji laimėti. Ir'sostinę ir kitas pagrobtas že 
Vilnius vėl bus mūsų, kaip! mes.
nuo amžių buvęs. i Kova dėl Vilniaus gali būti

Tų mes toliai kartosime,1 ilga ir atkakli. Bet atminki 
kol gausime progos savo tei- me, kad Lietuva rusams ver
sėtus reikalavimus įvykdyti, gavo apie 120 metų, bet kovų

* * * *

adcngę, kiaurai ir iširk r™ili‘jo tirpti galimybe alsia- reikalavimų, arba ji

tyti kadaise buvusių Lenkljų 
— lygiagrečiai stiprėjo lenkų 
pastangos tų galimybę nors 
ateičiai užtikrinti.

kol mūsij valstybinė vėliava Ilaimėjo, nes buvo tvirto pasi- 
su Vytimi vėl suplasnos gar- ryžimo ir šiandien džiaugiasi 
bingoje Gedimino pily ir lais-j nepriklausomybė.
va tauta atgaus savo Didžiųjų ’ Po visų pasaulį, kui* tiktai j 
Kunigaikščių triusu užbrėžtus, Į randas būrelis susipratusių 
savo narsiųjų bočių krauju!lietuvių, visi deramai paminės 
apšlakstytus ir jų kaulais pa-j spalių 9 dienų, tas liūdnas be

turi žlugti, subyrėdama į jų j ženklintus rubežius. Tad kelki- tuviu tautai sukaktuves. Bet
sudariusius kraštus.

Tokioj padėty atsidūrę, sui
rutės ir pavojų akivaizdoje,

me- ne lindėti, tik tvirtam pasiry
Kelkime Tautų prie žygio j žimui padaryti kovoti dėl Vil

tie Aušros Vartus, Gedimino niaus iki galutino laimėjimo.

Visi už Vilnių, už Lietuvos1 
sostinę, už Aušros Vartus, už 
Vytauto Didžiojo ir Šv. Kazi
miero Kapus!

Kazys J. Krušinskas,
Fed. Sekretorius,

180 Hale Avė.,
Brooklyn, N. Y.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą. Rauku, Kojų. 
Nuseroe zkaudejima, Salti, Rauku. 
KojUf tŽTf>im*a . flnli

(tik na rooaa ).
Tukztanfiai žmonių yra Uaigydo 0 
milijonai dar nežino apie lai. 
Dalcaaio Galinga Mostia yra tiek 
varta aukao, kiek ji pati (varia na. 
lig naudos lydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu antra ui persiuntimą. 

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN'S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352 

Hartford. Cona.

* * * *

Ir štai, biauriausiai pamy- netarėdami kų pralošti ir pa
nų teisę ir dargi savo garbę, bodami savo mylimiausiam 

tu lenkai 1920 avanti™° ūpui, lenkai už
simerkę lengvai gali šokti Į 
naujus karus, puldami ten, 
kur jie mažiausiai laukia pasi
priešinimo — demarkacinę li
nijų.

Tokiu savo ūpu jie giriasi 
ir didžiuojasi. Ir toks žygis 
būtų lenkams tik jų eilinis 
‘ ‘ didvyriškumas. ”

Turime todėl dvigubu aky
lumu budėti, kadangi nežino
me nei dienos, nei valandos, 
kada mūsų vilingas priešas 

vėl užsigeis mūsų žemių, mū
sų miestų, mūsų kraujo. Jam 
vis dar maža, maža Vilniaus, 
Švenčionių ir Suvalkų, maža 
ujamų ir žudomų tūkstančių 
mūsų brolių ir vaikų, maža ir.. 
Giedraičių pamokų. Šiaip ar 
taip spėliosime, tauta turi bū
ti pasirengusi šiam paskuti
niam mūsų istorijoje, lemian
čiam mūšiui.

Tas ginčas liečia visų kraš
tų, visus jo gyventojus; arto
jus, pirklius, darbininkus, nes 
nuo to ar mes Vilnių atga.u-

vilingu smurl 
metų spalių 9 dienų pagriebia 
mūsų sostinę' ir laiko jų iki 
šioliai kaip įkaitų, manydami, 
kad greičiau ar vėliau, blogu 
ar geru Lietuva bus privers
ta savo “galvų” iš jųjų išsi
pirkti, uždedama už jų bran
gių, gal net visos savo nepri
klausomybės, kainų.

Lenkijai Vilnius tai tik vie
nas iš daugelio, skurstųs, nuo
lat pašaipi? reikalaujųs pakra
štį s — vaivadija, Lietuvai — 
tai tautinio, mokslinio ir pre
kybinio gyvenimo eentralinis 
mazgas, smagenys. Lenkams 
Vilniaus kraštas tai tik be 
prasmis teritorijos ir sienų 
prailginimas, biudžeto apsun
kinimas ir našta, lietuviams — 
tai normalaus ateity plėtoji
mosi laidas, tai pačios mūsų 
buities pastovumo garantija,. 
Lenkijai — tai tolimas stra
teginis forpostas, baigiant 
džiūti, nereikalinga šaka, Ry
gos, Liepojaus ir kitų 1772 
metų svajonių siekianti, bevi
lčiai tuštumon ištiesta ranka, 
Lietuvai — tai kraujais plūs
tanti žaizda, tai gyvo kūno at
plėšta dalis.

Belaukdami, kol eisitne to 
pagrobto įkaito atsiimti, lpn-

kankinę, išspausdami iš tų ne
laimingi] smėlynų paskutinį, 
vargdienio žmogaus prakaitu 
iškovotų turto gabalėli. Jiems

, ... . , . .1 I lvg rūpi sužadinti mumyse
i įsa tų laikų lenkai išnau- j ., . . , . . . .

gailesti ir paskatinti mus priededami savo politinę persvarų 
siekė ekonominiai ir kultūri
niai mūsų šaly įsiviešpatauti., 
Jų prekės užplūdo Lietuvų, nn- 
stelbdamos vietos pramonės 
daigus; jų knyga prisidengu
si tikybiniais ir istoriniais mo- 
lyvais, pasinaudodama ketu- 
I ' dešimtų metų lietuviškos 

spaudos kalinimu, išstūmė ir 
nedavė vystytis savajai lite
ratūrai, laikraščiams ir žmo
ni-, jų prigimtoj kalboj ap
žiotai. Lenkų kalba skverbė- 

i visur, kame tik lietuviams 
t- kdnvo pasiekti bent kiek auk 
E'-snį civilizacijos ir gerbūvio 
’ iipsnį. Ilgainiui lenkų gorimi,
' nlba, lenkiškas patriotizmas 

į,o požymiu inteligentijos, iš- 
'•'lavinimo, mados ir ilgam lai
kui pastojo kelių lietuvybei 
plėtotis.

Pili ir Vytauto Grabo!

PRIEŠ VIENUOLIKA 
METŲ.

Prieš vienuolikų’ metų, spa

lių 7 dienų, Suvalkuose, sveti

mų valstybių atstovų aky- 

vaizdoje, Lietuvos ir Lenkijos

Spalio 9 dienų visose lietu
vių bažnyčiose laikomos ge
dulingos pamaldos už žuvu- •
sius Lietuvos kareivius, ko-;. • Ivoje dėl Lietuvos nepriklau- i 
somybės. Jie mirė, kad kiti 
galėti] laisviau gyventi. Visi! 
tikri tėvynainiai, kurie tiktai i 
gali, lankosi bažnyčion pra- i

Žiūrėkite, kiek mes 
išsiuntėme

KALIFORNIJOS
SULTINGOSIOS

VYNUOGES
Į San Francisco miestą.

831 vagonų 1031 (iki rugsėjo 28)
510 vagonų 1030 (Iki rugsėjo 28)

(J. V. Agrik. D-to skaitlinės)

atstovai pasirašė sutarti, su- gyjami Dievo gailestingumo' 
žuvusiems, gi gyviems ištver-' 
mės kovoje dėl Vilniaus.

lig kurios Lenkija atsisako 
Vilniaus, Gardino, Šeini] ir ki
tų žemės sričių ir paveda Lie
tuvai. Bet tuo metu, kuomet 
gaminta šios sutarties doku
mentas Suvalkuose, Pilsuds
kis konferavo su savo sėbrais 
ir gamino planus, kaip geriau 
lietuvius iš pasalų užpuolus.

Rašalas Suvalkų sutarties 
dar buvo nenudžiuvęs, kai, 
Pilsudskio įsakymu, genero
las Želigovskis, vedinas kele
tu lenkų kariuomenės divizi
jų, užatakavo Lietuvos kariuo 
menę, kai ši, po Suvalkų su
tarties pasirašymo lenkų puo
limo nesitikėjo ir, spalio 9-tų 
dienų, 10 valandų vakare, Že
ligovskio vedamoji lenkų ka
riuomenė užėmė Vilnių, kurį ir

Amerikos lietuviai visados 
gražiai pasirodydavo. Nėra Į 
nė mažiausios abejonės, kadir j 

šįmet, minėdami Vilniaus už- Į 
grobimų, pasirodys tikrais J

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai
k pašalinami

Tokiu budu San Francisco šiemet paėmė sul
tingųjų vynuogių 321 vagoną daugiau, negu per
nai per tokį pat periodą. Žinios apie tai, kad šie
metis uždcrėjimas buvo ankstyvas Ir negausus, 
yra. žinomos ir Jvertinomos šioje didžioje rinkoje, 
taip arti stovinčioj sultingųjų vynuogių distrikto.

foabar laikas prieinama kaina prisipirkti vyn
uogių tiek. kiek jums reikės šiam sezonui. Sultin
gųjų vynuogių Siuntimas baigsis anksčiau, negu 
jus manote.

Atsiminkite, kad vynuogių sunkos vartojimas 
namų reikalams yra legalus.

sime ir kada atgausime, parei- i po šiai dienai okupuoja, 
na. mūsų visų ekonominis ir Pasaulio valstybių istorijoj
dvasinis gerbūvis, mūsų gar
bė. Tame ginče pasirodys, ar 
mes esame pribrendę savo rei
kalus savaimingai rišti, ar 
mūsiį dvasių gelmėse turime

kai nesidrovi jį visokeriopai tam užtektinai jėgų ir pasiry-
žimo, ar tik esam plepiai, žio
pliai, pagyros ir vergai.

Tad prisimindami Vilniaus 
puolimo 1920 m. spalių 9-tos

kime vien bergždžiam būde- 
skubių, neapgalvotų žygių sa si ui, bet galųskime juo savo

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, Califomia

Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos
vynuogių gamybos

vargu rasime kitų panašų pa
sielgimų, kad, padarius iš
kilmingų sutartį, ant rytojaus 
išpasalų pulti savo sutarties 
dalininkų. Bet Pilsudskiui tos 
sutarties pasižadėjimai nieko 
nereiškę, nes jis pats yra kar
tų pareiškęs, jog savo gyve
nime jisai jokių įstatymų nė 
teisių nėra pripažinęs, todėl

dienos sukaktuves, nepasiduo- ir Suvalkų sutarties sulaužy
mų jisai laikus niekniekiu.

Bayer Asplrin pašalins jūsų kentė
jimus be jokio pakenkimo ir j trum
pą laiką. Nurykit tabletėlę su bis- 
kučiu vandenio. Skausmas išnyks!

Taf yra taip lengva atsikratyti 
danties skaudėjimo; galvos skaudė
jimo nuo kokios nors priežasties. 
Muskulų gėlimai, paeinantys nuo 
reumatizmo, lumbago; dėlei šalčių ar 
persidirbimo, Jengvai nuveikiami. 
Tie neišaiškinami moterų skausmai 
tuojaus būna suraminami.

Moderniškas būdas pašalinti skaus
mą yra su Bayer Aspirin. Jo veiki
mą daktarai užgiria. Jie žino. kad 
Tikras Aspirin yra saugus — nega
li padaryti žalos. Jis neveikia šir
dies. Dėžutė ir tabletės visuomet 
t;irl Bayer Kryžių.

1 Jus visuomet rasite Bayer A:'pt- 
rtn kiekvionoje aptlekoje ir jeigu 
jus perskaitysite ištirtus nurodymusNors Pilsudskis ir visa len- 

I tauta džiaugias lietuvius
skaičiavimas nėra blogiausias, klėkime savyje .pasiryžimų, pi- [ apgavę, bet lietuvių tauta Ssite^^*"uUr'^pSn t'miefėt

. , ,, , . T . i v. ,. . . . , • , , . ,v. , .. . • ir jų prisilaikysite, us visuomet su-
vuosms begelbstant. Ir jų ap- sirdis^ ginkluokime protus, au- Į kų tauta džiaugias lietuvius šliauksite pagelbės. Jus išvengsite

BILLY’S VNCLE

1800-1802 W. 47th Street
TURIME GARBĖS JUS PAKVIESTI Į MŪSŲ

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEPT STORO,
kurį pirmiau valdė Ernest Weiner, kaipo Dry Goods 
storų. Mūsų stakas yra naujas ir pilnas. Pilnų paten
kinimų garantuojame aut visko, kų tik pirksite. Pas 
mus dirba lietuvaitės pardavėjos, kurios, teiks jums 
geriausių patarnavimų.
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Vincas Uždavinys.
SPALIŲ 9-TAI DIENAI

(Vilniui Vaduoti Sųjunyog leidinys.)

Liūdesio šydu aptraukite veidų,
Ašaroms plaukite kūnų, lietuviai,
Duonų tulžyje mirkykit ir gerkit 
Taurę kartybių vilniečiams pripiltų...

Metai penktieji suėjo, kaip lenkas 
Sostinę mūsų pagrobęs terioja,
Kraštų Praamžiaus lietuviams paskirtų,
Šalį mūs bočių krauju išmirkytų...

Liūdesio šydu nutieskite gatves;
Liūdesio rūbu aprenkite rūmus;
Daigų liūdnumo įdiekit širdysna,
Daigų kartumo daiginkit burnoje!..
Užraktu plieno duris užrakinkit 
Salių šviesiųjų, teatrų ir puotų!..
Trimito rago balsus sulaikykit,
Liūdesio stygas jautrias vien palieskit!..

Lietuvų plačių šešėliais liūdnumo 
Spalių Devintųjų Dienų dabinkit;
Juodu šešėliu apsupkite pievas,
Juodu šešėliu girias jūs papuoškit,
Juodu šešėliu laukus jūs nuklokit!
Saulę rūkuosna tų dienų paslėpkit!
Dangų, jo plačių mėlynę užtieskit 
Debesiu juodu, audringu ir liūdnu!..

Ginklus pakelkit, jaunuoliai, galųskit 
Kardus jūs Sostinei senai vaduoti,
Rūdis bendraisiais pratimais nušvieskit,
Vamzdį šautuvo te parakas valo!..
Šūvių jūs baisų graudimų sukelkit,
Garsas te sostinę senų pasiekia!
Vyrų ginkluotų grandinėms apjuoskit 
Lietuvų plačių, atgimusių, gyvų...

Žirgų, jaunuoli, balnoki tu bėrų,
Žirgų ugningų paleiski laukais tu 
Dzūkų ir girioms išretintoms priešų,
Dzūkų tų perskeltus plotus sujunki!..

Rūtomis žirgus papuoškit, sesutės,
Brolių, kur kardų ir žirgų jie pratins;
Takų lelijų žiedais jiems nuklokit,
Kelių žaliaisiais vainikais nutieskit...

Jaunų bernelį tu ragink, merguže,
Vilnių vaduoti, tų sostinę senų;
Ragink, mergele, tu' savo meilužį 
Liūdesio dienų jo ginklus nušveisti,
Žirgų jo bėrų aikliai prajodinti,
Tvirtų krūtinę labiau dar užgrūdint!
Draug sų^berpeliais, mergužės, jūs tieskit 
Sostinės mūsų vadavimo kelių...

Senas tėveli, sulinkus močiute,
Sūnui nedrauskite Spalių Devintų 
Riestų žirgelį gražiai pabalnoti,
Kardų švaitriai jam nušveisti neginkit —
Priešų kad žiaurų išvyt pasirengtų,

. Jėgas galingas ir jaunas sukauptų..
Liūdesio šydu aptraukite veidų,

Daigų liūdnumo įdiekit širdysna 
Jaunas ir senas, vyrai ir moters,
Vargšas, turtuolis, ar mokyti vyrai,

' Amato žmonės — visi jūs iŠ viena 
Kaupkite jėgas tų liūdesio dienų.

Lietuvų gaubkite liūdesio šydu,
Lietuvų kelkite kovai už Vilnių!
Kaskit iš kapo jūs mirusių bočių 
Narsų ir drųsų kovoti už Vilnių!..

Kilkit, lietuviai, sukilkit, pajuskit 
Reikalų didį ir šventų atgauti 
Vilnių — tų šventvietę mūsų garbingų*
Vilnių — mūs širdį iš kūno išplėštų!

... Vilnių — tų pulsų, mūs žymę gyvybės!
Vilnių — jautriausiai dirksnį tėvynės!
Vilnius — širdis mūs! Be Vilniaus tėvynė 
Laisvę, ir galę, ir bhitį prarastų!
Buitį tad gelbėkim savo ir laisvę!..

Vilnius, — tai motina mūsų už durų 
Verkia ir prašos įleisti į vidų ’
Sūnūs! užgirskit jos žodžius! išvyskit 
Ašaras perlo jos riedančias skruostais!.. 
Lhidesio šydu aptieskite veidus •
Dienų tų skaudžių, kad motinų mūsų z 
Priešas už durų tėvynės išplėšė.
Gelbėkim Vilnių — tųų mpjtinų mūsų,
Liūdesio dienų mes jėgas sukaupkim!..

Vakarų Spalių Devintųjų Dienų 
Žiebkit žibintus jūs šviesius ugningus,
Žuvusių brolių už laisvę lankykit 
Kapų ir giesmę ten liūdnų giedokit...

Lietuvų liepsna ugninga nušvieskit. 
Lietuvų liūdesio giesme uždekit,
Žuvusių dvasių iš kajx) pakelkit.
Mirtį garbingų jų šventų pagerbkit. ,
Laisvės Paminklų vainikais apjuoskit,
Laisvės Paminklas te dvasių jūs kauptai...

Liūdesio šydu aptraukite veidus... 
Ašaroms plaukite kūnus, lietuviai!
Duonų kančiose . vilniečių mirkykit,
Gėralui taurę kartybiij paruoškit..

L. ŠIMUČIO, “DRAUGO” REDAKTO
RIAUS KALBA PER RADIO Iš WGES 
STOTIES PASAKYTA SPALIŲ 6 D.

Už poros dienų — spalių 9 dienų Želigovskis užpuolė ii 
d. — Vilniaus užgrobimo die- pavergė Vilnių. Tada pati
na. Besirengiant prie tos die- ■ Pilsudskis paleido pasauliui 
uos tinkamo j>aminėjimo, šia-! žinių, būk tai įvykęs kilusių iš
ndien noriu tarti keletu žod
žiu Vilniaus klausimu.

pijų salėse bus prakalbos su 
dainomis ir kitokiais pamar- 
ginimais. Į tas prakalbas re- 
ngkimės kuoskaitlingiausiai. 
atnaujinkime savo .pasiryžimų 
kovoje dėj Vilniaus ir vieniu

MOTERIMS SU SKAT 
DANČIAIS VIDURIAIS

gai užtraukime, kad visas pa- Ir, kai minim 11 metų pa-■k
saulis išgirstų — “Mes be Vi 'grobimo sukaktuves, kai prie 
lniaus nenurimsim!” kiekvieno Lietuvos gyventojo

Vilniaus krašto kareivių suki- 
tunas; Į Moterims, kurios kenčia nuo Slr-

Trumpai noriu perbėgti Vi- Po Vilniaus užgrobimo, krei- ĮdleB pyRimo, arba taip vadinamom 
i • * v : -4 mnJ z • m A o • xt '"rytinės Ilgos”, šis paprastas būdasllliaUS užgrobimo istoriją. 192r) ,ptjįsi į PautlJ SlįJUngiį. Nors I pasirodė palaima. Didžiuma slaugių 

m. liepos/ 12 d. Lietuvos su' pradžioje Tautų SųjuHga ir
Rusija jiasirašyta Maskvoje griežtų pareiškimų padarė, į- 

! sutartis, kuri pripažino Vilnių ‘ sakant Lenkijai iš Vilniaus

tai žinp Ir tą pataria žymiausi spe
cialistai. Prlrengk biskutj susmulkin
to ledo — sakysim vyninį stiklelį. 
Užpilk ant jo arbatinį šaukštuką 
Phillips Milk oi Magnesia. Palengva

i Lietuvai. Kartu su Vilniunr pasitraukti, bet lenkai riekiau-
dožą pakartoti, kad užbaigti pilvo 
skaudėjimą artą tąsymą vemti.

Phillips Miik of Magnesia turi 
priešrugštinių ypatybių ir jis teikia 
greitą pagelbą, kuomet ėda rėmuo, 
surugę viduriai, gesai. Jo švelni, bet 
tikrai liuosuojanti veikime užtikrina 
regulerį vidurių išvalymą. Vartoja-

'Lietuvai pripažinta visos Vii sė. Pasiūlyta plebiscito keliu
niaus apygardos sutarty nu- Vilniaus klausimų išrišti. Lie-
matytose sienose. 1920 m., lie-jtuva su tuo nesutiko ir nega- 
pos 15 d. pirmieji Lietuvos Įėjo sutikti. Pasiūlyta derybos.
kariuomenės pulkai įėjo Vil
niun, bet jį dar rado rusų ka-

Jos įvyko 1921 m. Belgijoj, 
Hymansui pirmininkaujant.

,-iuomenės rankose. Tik rug. IJėt nieks iš j, neišėjo, čia „„„..u n*,
piūčio 25 d. rusų kariuomenė išdygo garsusis Hymanso pro- 
pasitraukė ir Lietuvos vyriau-' jektas, kuris buvo užgirtas 
sybė formaliai perėmė savo Tautų Sųjungos Tarybos, ta- metų?

Vienas mūsų rašytojas sako, 
kad Vilnius tai kasdienė lie
tuvio duona, kasdienė daina ir 
tųutos didybės papuošalas. 
Dėl Vilniaus nepripažino ir 
nepripažins jokio pagrobimo 
ir didžiųjų valstybių sprendi
mas. Jis#žino tik vienų posakį:

kabo juodu kaspinu perrišta 
vėliava, kai lygiai ir lietuvių 
veidus dengia gedulo šydas, 
bei jame spindi ta pati pasi 
ryžimo ir pasišventimo dva
sia. Spalių 9 d. lietuvio susi
kaupimo valanda naujiems žy
giams, naujam pasiryžimui.

“Dėl Vilniaus Lietuva, Vii- Cia lietuvis apmušto visų tų 
golgotos kelių j nepriklauso- 
mybę, į Vilnių, ir jame pasi
judina dar didesnis pasiilgi
mas savo senosios sostinės, o 
su tuo ir didesnis dvasios pa
kilimas. Tų dienų lietuvis da
ro didžiųjų prisiegų ir pasi
aukojimų už Vilnių — už šve
ntų tautos dabarties idealų.

nius dėl Lietuvos.” Kų veikia, 
kų dirba, lietuvio lūpose ir ši
rdyje yra Vilnius. Motina lo
pšyj migdo ir liūliuoja kūdikį 
su Vilniaus daina. Jaunimui
“Mes lx* Vilniaus nenurim
sim” tapo antruoju įįimnu. Ii
senelės maldoj ir adūsiuos
prie Aukščiausiojo sosto — 

mas burnos plovimui jis neleidžia Vilnius 
rūgštims ėsti ir dantims puti neštu- i

of Magnesia eina pilni nurodymai ' 
jo daugybės vartojimų. Visose aptie- , 
koše po 25c. ir 50c. Reikalauk tik- 

daktarų užtikrintos per 50
tik

sostinę ir ten persikėlė gyve- čiau Lietuva jį atmetė. 1923 
nti. Persikėlė ten ir įvairių m., kovo 15 d. taip vadinamo- 

, valstybių atstovybės, tuomi ji Ambasadorių konferencija 
pripažįstant rusų sutartį t. y. Į Paryžiuje, Lenkijai prašant 

: Vilnių Lietuvai. Lietuvos ka-j nustatyti sienas tarp Lietuvos 
jiuomenė užėmė ir Seinų bei i ir Lenkijos, Vilnių neva Len- 
Suvalkų tas teritorijas, kurioskijai pripažino. Vienok Lietu- 
jai buvo Maskvos sutartimi Va to akto nepripažino. Ir ga- 
pripažintos. \ ienok galutinai rsūs tarptautinių teisių žino- 
ten sienos nebuvo nustatytos, į Vai pripažino, kad tas amba- 
nes rusai mane, kad dėl to, sadorių sprendimas Lietuvai 
bus reikalingas susitarimas su i nėra privalomas, nes nebuvo 

■Lenkija, mat, Lietuvos šienaut*, Taigi Vilniaus klau-
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įst- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį.- Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, an- kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis1 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks- 

I mingumų.
Mano Radio — seopo — Raggi 

X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamlnavi-

(Prlstatom ] 
bile namus 
ChicagoJ)

Buy gloves wfth wha* 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. u< 
dantų mostį. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
rėmyk, kaip gerai JI vei
kia Ją vartotadamas per 
metus sutaupai 33.00.

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*

suein su Lenkijos siena. j gįmas ir Lietuva jokio spren- 
Sutartis su rusais, tai buvo dimo, kuris verstų išsižadėti

lenkams smūgis. Jie patys prl- 
i pažino, kad Vilnius iš jų ran
kų jau išsprūdo. Tada lenkai,

Vilniaus, nepriims.
Tokia tai yra Vilniaus už

grobimo istorija, kurių prisi
į Pilsudskiui vadovaujant, klas-!mjnus jr nenorįnį turi smerk- 
' tingu būdu sumanė teisiškai Į Įį lenkų veidmainiškumų ir im- 
, prarastąjį \ ilnių atgauti. • perializm'ų. Be to, toj liūdnoj 
į Kada lenkai tais pačiais . istorijoj matome, kaip vien- 
11920 m., sū prancūzų pagalba j pusiškai Veikė Tautų Sąjunga, 
nugalėję bolševikus, grįžo, pie- kaip ji užsimerkė, matydama 

i tų Suvalkijoje jie susitiko su j lenkų padarytų kruvinų mūsų 
• Lietuvos armija ir pareikalavo * tautai skriaudų.
Įjos atsitraukti. Tada Lietuvos' .
valdžia pasiūlė lenkams nūs- etuva įlniaus negali iš- 
tatvti sienas. Dervhos įvyKo 8,žadatl ir "«Ssiža-
Krane, vėliau Kalvarijoj, 4a- dės’ Visi S™* Lietuve, įei
čiau jos nieko nedavė. Tauty ‘kalal sPlrla> kad tas kražtas> 
Syjunga pasiūlė naujas derv. ■ kur,s visiškai teis.ngai yra va- 
bas ir pati apsiėmė tarpiniu- dlnamas Lietuvos lopšys, ku

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1014 

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 
po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plot

kauti. Toks pasiūlymas buvo 
priimtas ir derybos įvyko Su- 

! valkuose. Susitartai Pravesta

ris per šešis šimtmečius būvi 
Lietuvos sostinė, kultūrinis 
politinis ir ekonominis cent

' taip varlinamoji demarkacijos ras> '>!">! gautas Lietuvai, 
i linija, kuri ėjo nuo Prūsų šie- To mūsų tauta ir sieke. Ir an-
' nos iki Bastūnų, Vilnių palie- 
! kant Lietuvos pusėje. Sutar- 
! tis buvo pasirašyta 1920 me
tais, spalių 7 d.

Bet Lenkija tas derybas ve
dė tik dėl pasaulio akių. De
rybos ėjo, o Želigovskiui buvo 
įsakyta koncentruoti prieš Lie-

kščiau ar vėliau savo tiksle
atsieks. /

Vilniau* byla, vilniečių lie- 
1 tuvių kančios, Vilniaus krašto 
atvadavimo reikalingumas y- 
ra ir turi būti kiekvieno lie
tuvio širdyje. Vilniaus ątva-j 
davimo klausimas tuj;i sukau-

ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph <727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9400

~A A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St 
Rocan 1502 * Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv.. ir Subatoe 
— < iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7237

Namų Tel. Hyde Park 3396

tuvų lenkų kariuomenę Lietu-ipti mūsų visų jėgas, neisima 
vos užpuolimui. Tai buvo Pil-jnt nė amerikiečių. Penktadie- 
sudskio sumanymas. Spalių 9 nyje, spalių 9 d., visose para-

Liūdesio šydu nutieskite gatves, 
Liūdesio rūbu aprenkite rūmus... 
Trimito rago balsus sulaikykit...
Saulę rūkuosna tų dienų paslėpkit!..

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOlA'H LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakaic
Utarn.. Ketv. ir Subatoe vakare

H

Šiam Svarbiam Reikalui

VANDENS
šildytuvas

Jos Nieks 
Nekviečia

Tik trumpam laikui — 
VEIK DABAR!

Tikras spešelas! Didėlis
gerai veikiąs Vandens Šil
dytuvas su 20 pėdų Išraity
tomis vario vėlomis — greit 
veikia! Užgyre American 
C’.as Ass’n ir Peoples Gas 
Testing Laboratorijos. Nie
kad nebuvo pigiau. Pigi 
kaina neilgam!

Lengvus Mėnesiniai 
Išmokėjimai 

Tel. Wabash 6000

PEOPLES GAS STORAI 
Michigan Avė. at Adams St.
and these Neighborhood Dlsplay 

Rooms:

Ar žinot, kode) Jos nieks į
nenori T Ji pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
lluodaml su Llsterine. Išva
lysime burną iv užmušime 
tirų pirus Vartok kas
dien.

(.ISTERINE
DOUBLE
ACTING

4520 Broadway 
t839 Irving

Pk. Blvd.
1608 Larrabee St 
3815 North

Marshfield 
2142 W. Madieon

St.
i620 Mllvraukee

Avė.

4829 S. Ashland 
Avė.

12 W. 35th St. 
846 W. 63rd St. 
7439 Cottaga

Grova 
8933 Commerclal

Avė.
11031 South 

Michigan An.

BAKINC 
POffDER

Tėmyk kelkų gražu
mą Ir Jų Šviežumo

Išlaikymą-

SAMEMtla

40YEARS
' 25 ou neės for 154?
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LIETUVIAI AMERIKOJE
I
! lauktas

ROCKFDRD, 1L
Pagerbimas klebono.

chicagietis. Vyčių ILGAS MIEGAS
pirmininkas p. A. Lapinskas, 
kaip žadėjo, taip ir atvažiavo, 

jg. pasirodė ant scenos irnes linkėjimus klebonui 
reiškė taip jautriai ir pap- prakalbėjo apie reikalingumų 
rastai be dirbtinų išsišokimų, organizuoto jaunimo, kad 
kad nieks negalėjo abejoti a- nors tai Bebuvo o«ciahK Vy-

i.

SUSTIPRINA KŪDIKĮ, |
Muąų

AKT

Federacijos vieitnė kuopa pie jų nuoširdumų. Klebonas, eių susirinkimas, su vii s tris- 
bnvo apsiėmusi surengti kle- be abejo, buvo sugraudintas <Wknit naujų kandidatų pris- 
bonui kun. M. Urbonavičiui iš tokiu vaikų pasielgimu, ypa- ^°j° P^e vietines. 83 Vyčių 
priežasties jo ne per senai čia į tingai, kada gavo nuo jų di- kuopos, su geriausiais noiai. 
atėjimo, o dar gi kaip tik pra- ■ dėlę rožių pintinę. tapti jos nariais.«
ėjusių varduvių — pagerbi-, Po to keletas suaugusių TirtiniinkSs.
mų. Kų apsiėmė, tų pereitų

kūdikis nubudindavo mus 
tain i naktimis po keletą kartų iki pra. I 

dėjome duoti jam po truput) Cas- ! 
torijos”, pasakė viena motina iš lo
va. “Po to <erai miegojo ir visiškai 
atsinaujino**, Vaikų specialistai reko
menduoja Fletcherio Castoria; ir i 
milijonai motini) tino, kad tas gry- į 
nai auginenlnis, nekenksminga* vals- ' 
tas gelbėti vaikam* ir kūdikiams į 
nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi - , 
duriavimo Ir tt. Fletcherio parašas j 
ani kiekvieno pakleto. Saugokis Imi
tacijų.

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

144* SOUTH 49 COt’RT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių šv. Antano Balnyčių 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisą* 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

< Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2859 So. Leavltt 8V 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. 1 

Nedėlioj pagal susitarimą

sekmadienį kuopuikiausiai at
liko.

Svetainė paskirtu laiku pri-

mergaičių užtraukė gražių Sv. Pranciškų, savo globėju 
dainelių ir programas pasi- jo šventės dienoje, Šiais itie 
baigė. K tais, ypatingai pagerbė yieti-

Klebonas padėkojo už su- nės Tretininkės atlikdamas

'resnės kokybės uogas už že
mesnes kainas, nes kainos vė-1 
lįau turės pakilti.

Surinktomis žiniomis, Clii- į 
cagoje žmonės betgi nesisku- ( 
bina apsirūpinti vynuogėmis, 
nors 85% visų Californijos : 
vynuogių augintojų visokiais j 
apgarsinimais skelbia, kad> 
dar niekad Californijos vyn- 1 
uogių derlius nebuvo taip

sipildė. Ponas Keliotis, Fede- manymų ir parengimų to va- rekolekcijas ir patraukdanios 
racijos pirmininkas, ir vakaro karodr su malda pradėjo ant- savo tarpan naujų narių, 
vedėjas, savo Įžanginėj kai-, rų jo dalį — vakarienę, Mote-, A. a. Aleksandras Garšva, 
boj nurodė susiėjimo tikslų, rų Rėmėjų pagamintų iš dova- J Praeitų subatų, šv. Teresės 
išreiškė gerus linkėjimus'kle- nų, paaukotų lietuvių biznie-; — Jėzaus Gėlelės dienoje šven
bonui ir pakvietė mokyklos i rių. jtai numirė Rockfonse devymų. i frumpas> kaip šiemet, delei Į
vaikučių išpildyti prirengtų j Ačiū tiems geradariams, , metų vaikutis, a. a. Aleksam! i ir sausros. Ir iš jau
programų. Į padaryta mažai išlaidų ii j ras Garšva. Ne tiek siuntinių aisčiai maty- j

Vaikučiai, lygiai kaip ir daug pelno liks parapijai. j kiek sunkiai prieš mirtį kentė ^a(Į nįekacĮ nebuvo geres-
aukštesnių skyrių mokiniai, i Po vakarienės atsirado mu-jjo, bet savo ligoj (širdies) pa
parodė savo gabumus, nes per : zikantai ir porų valandų pa- rodė taip daug gilaus tikėji
trumpų laikų, ačiū seselėms šokta.
mokytojoms, daug ko išmoko; į Vyčiai,
parodė ir savo geras širdis,1 Neužvylė rockfordiecių ir

1110 ir pamaldumo (dvi savai

nės kokybės. Cukraus vynuo
gės viduriniai yra 27 iki 28

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350

DR.A RAČIUS
LR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas. Laboratorija iv X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street

Telefonas Grovehlll S262

DR. A 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >

415 W. MAKŲUETTE ROAD 
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —
4 ir <:M iki I vai. vakar*

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

G R A B O R I A

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

inuoš., kuomet kitais metais .Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
ti piies mirtį kas rytų priini-1 butĮavo daugiausia 22 iki 23 Rezidencija: 6628 s®. Richmond 

davo Šventa Komunijų), jog * I Avenue Tel. Republic 7868

reikia stebėtis, o sykiu prašy
ti Dievo, kad jis, nors ir nu
miręs, mums gyviems savo

nuos. Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

SVAfiBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus j 
naujų vietų po aum. 4645 8. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Euglewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phans 
Wentworth 39*6

Kalbėdamas apie vietos mar 
ketų, Jay H. Twitcliell, pir- Ofiso Tel. Victory 3687 

mininkas vietos komiteto Ca-

Halsted Street. 
Victory 4088.

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West' 18 Street I439 S 
Telef. Canal 617 4; 
SKYRIUS: 3238 So.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

49
Tel. Cicero 5927

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

pavyzdžiu taptų niokytojum, e Hfornijos vynuogių priėmėjų DRi Ji Pi POŠKA
savo uz arymu g o jum. distributorių, pareiškė: 313d S. HALSTED STREET

Ijaidotuvės įvyko pirmadie
nyje. Tėveliams visa parapija 
parodė daug užuojautos.

9 Spalių — Vilui Ana
Šiandie vakare, pagal kle-

įr
“Išrodo, kad čia Žmonės dar Antras ofisas Ir Rezidencija
neperpranta, kad Californijos i 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
vynuogių derlius tikrai yra vak. Antro ot VaL. Nuo 3.6 po
trumpas. Žinoma, tokie žmo- ptot- L,tar^,lr 8ubat- Nuo 8-8 ***• 

‘ ’ Šventadieniais pagal sutarimą.
nės vėliau ne tik mokės augs-

Court, Cicero, III. tono užsakymo rašančius baž, tegneg kainagj ,ig |
'“*■ ’nyčioj bus sukalbėtas uz zuvu

Tel I,

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply«*\ dykai.

3307 Aubnra Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUSo f 1 • a ■

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAb
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams. Kaina prie) 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

visai negaus Californijos vyn- 
>»sius Vilniaus gynėjus. Gi sek Į oj d ■ uogių.

madienyj, 4 vai. po pietų, sve-
...... ... , ’ Betgi pastaromistainej bus paminėta ta pati ° .

. ,, pirkimas padidėjo. Teciaus diena programėlių ir prakalbo . . • 1
Imis. ....... Koresp. Pi^jai tdn gerai suprasti;

___  Californijos vynuogių indus-:
trijos padėtį ir pirkti vynuo- i 
ges dabar, kol dar galima gau- ' 
ti geriausias kokybes už že- j 

‘ miausias kainas, o kiekvienas

dienomis
t

T.

Res. Tel. Mldway 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. VVilmette 195 arba 

Canal 1712
Valandos: 2 iki 4 p. p. PanedėllaM 

ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

" Kampas 31 Street 
Valandos: 1-3 po pie t, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
▼ai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washingto« 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Btvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR IjpiRURGAJB 

Rezidencija
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

eWILL DENTISTAI

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Reaidencija 6600 S. Artesian Avė
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 Iki 8:20 vakare

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 8o_ Talmart Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yardt 1138 
Chicago. TI)

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET ’ 
Tel. Roosevelt 7622

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina St».

Tel. Boulevard 5203-8413

Nulludimo valandoje kreipkite* j 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu Į 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai

Radio Stotis AJJ.
X Šį vakarų po pamaldų ir gi žino, kad gamtinis vynuo- 

[ vyrams pamokslo, visi kvie- g’n sunkų sunaudojimui savo 
čiami į parapijos salę spalio namuose yra legalia dalykas : 
p d. paminėti. ir dabar yra kaip tik laikas

Bus neilgas įdomus progra- jų, pasigaminti.
[mas. Įžanga veltui. Skaitlin- į
gai sueikim gedulio dienų pro 
testuoti prieš nevidonus len
kus, užgrobusius sostinę Vil- 

Įnių.
Mes be Vilniaus nenuri tu

tsi m!

PATARIA PIRKTI CALI- 
FPORNIJOS VYNUOGES 

DABAR

AKIŲ GYDYTOJAI:
SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITDSH, OPT.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

ĮaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Agrikultūros

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR.T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

4142 Arcber Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v .V.

Nedėliomla nuo 10 Iki 12 ryta

Telefonai dieną ir naktį
Vlrglnls 0«2« v

A. L DAVIDONIS, M?D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Phene Boulevaid 7642

DR. C. L VEZEUS
DANTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

ArU 47 Street

Tek Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIgTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa* Leavltt St.)

Valandos Nuo 2 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki * vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 762* v.
Rea. Hemleck 7221

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENGTIS TAS

4712 So. Ashland Avenue

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto uuo 10—12 nuo 2—4 poVaL

pietų: 1—8:M 
Nedėliomla 12 tfel 11

Tek Hemlock 2700 

Rok Tel. •♦10Telefonas Midway 2880
South Side Office North Side Office 
9300 Cottags Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeett 0028 Tel. Bruns. 7240 
Vai. 3-6 7-9 P. M. Vai. 42-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRTVE 
Tei. Beveriy 0870

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 615S 8outh Kedzie 
Rez. 6425 So. Califomia Avė. 

VaL: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Jungt. Valst 
Departamento
skaitlinėmis, vien paėmė 83t mo,°7kaudamą ak^ Ta^tl’'NuimJ ,Tele- C1<^r° 12’° 

[vagonus Californijos sulčių

Palengvins aklų Įtempimą kuris 
paskelbtomis asti priežastim galve* skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemltno, nervuotu-

cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

I vynuogių, kuomet pernai tuo Prirengei teisingai akinius visuose 
v. ... _ . ri/» atsitikimuose, egzaminavimas daro-Į pačiu laiku paėmė tik 510 va- mas su elektra, parodanča mažiau-

spįftB kluMftks.
IXOUU. Speclale atyda atkreipiama moky-

Taigi San Franeisco šiemet k,os vaikučiams.
Valantfes nue 10 ryto Iki t va-

[paeilie 321 vagonus daugiau, kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
(IpIpi tpii.1.11rin KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM- negu pernai, lai Gelei trumpo PĄ 8U NWJU M*RAMMU

ir nedidelio derliaus. Califor- Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos

žmones tą žino it todėl 47u * AVZ
stengiasi anksti apsirūpinti _

Į vynuogėmis, tuo gaudami ge e^’ <Tn^Vard 7589SKIKITCHIRG EMST

Riffht Irom the flnt toaeh. 
healing Žemo takee w 
misery out of mosųuito biteet reehee, 
and many other skin afflictlons. Try 
it also for itehing, peelinc teee. 
Bathers and other outdeor foilce 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbuni. Douae it on ivy-poisoninr. 
Pimples and dandruff tede whea sale. 
antiMptic Žemo ie apptied. It in- 
Rt.ant.ly pase* raznr-nmart. Atvaye 
ha ve Žemo near by wherevarvou go. 
Ašy drugglut. 85c, Mct

Tel. Yards 1828

DR. G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTASLIETUVIS

i

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kaaapae Halsted gt. 

▼atedee: m* 10—d; ae* •—•
Nedėliomla: nue> 10 Iki 12.

Val.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakar*

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTMTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

*al. vakare ,
Nedėliomis Ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Vai.;

DR. P. P. Z ALLYS
DENTISTA8

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue

Tel. Puliman 0856 
Gazaa X-Ray, etc.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVR 

TeL Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 2200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7* iki • vakare 
Nedel. šuo 10 iki 13 dienų

Ofisas Tel. Grovehlll 0417
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grevehill 0411

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3423 West Marąuette Road 
VaL 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-13 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 9151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2435 West 69th Street 

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:30 Iki 8:30 vak- 
ėpart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Ttl. Republic 7292

DR. A. R. LAURAITIS
% DENT18TAS

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-5 ir 1-9 vak. 

Sersdoj 0-12 ryto. Nedėlioj susitarus

4——————-------------------

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
Vai. •-». Ned. 9-11 

<668 SO. WE8TBRN AVB.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialiste Motery Ir Valkų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Franeisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto: 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarntnke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomls ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rm. Tei. Boul. 6913 Ofiso ir Rea. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAI KELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
▼<: 2-2 Ir «:8«-8:89 vai vak.

Nedėlioj susitarus
VaL: 2-4 Ir 7-9 vaL vakavę 

Nedėlioj susitarus

J I
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DRAUGAS Penktadienis, Spalio 9, 1931

\

VISI VILNIAUS PRAKALBAS!
ŠIANDIE yra mūsų tautos gedulo diena. Visi lietuviai renkasi į mitingus, kad panaujinus pasiryžimą, už Vilniaus krašto atvadavimą, kad suraminus persekiojamus kenčiančius Vil

niaus lietuvius, kad jiems moralę ir medžiaginę paramą suteikus.
A. L. R. K. Federacijos Apskritys Chicagoje ruošia PRAKALBAS, PASKAITAS šiose kolonijose:

CICERO, ILL., Šv. Antano par. 
bažnyčioj spalio 9, 8:15 vai. ryto į- 
vyks iškilmingos pamaldos už Lietu
vos gynėjus ir pritaikintas pamoks
las, vakare po misijinių pamaldų į- 
vyks pritaikintas įvairus progra
mas. Tarp kalbėtojų bus misijonierius 
jėzuitas tėvas Bružikas.

WEST SIDE, Aušros Vartų par. 
salėj, 7:30 vai. vakare, bažnyčioj į- 
vyks pritaikintos .pamaldos. Po pa
maldų salėj prakalbos. Kalbės p-nia 
A. Nausėdienė, kun. klebonas kun. 
J. Mačiulionis ir p. L. Šimutis.

ŠV. JURGIO PAR., Bridgeporte, 
sekmadieny j, spalių 11 d., parapijos 
salėj, 7:30 vai. vakare. Bus prakal
bos, dainos ir t. t.

NORTII SIDE, Šv. Mykolo pa
rapijoj paminėjimas atidėtas Į Spa
lio 14 d.

BRIGHTON P ARK, Nekalto Šv. 
Panelės Prasidėjimo par. salėj, 8 v. 
vakare įvyks pritaikintas programas 
— prakalbos, dainos ir kitokie pa- 
marginimai. Kalbės kun. A. Briška, 
įdv. K. Česnulis, kun. A. Valančius 
r p-ni K. Račkienė.

MARQUETTE PARK, Gimimo 
Panelės Šv. bažnyčioj įvyks atatin

kamos pamaldos už Vilniaus gynė

jus įvyks ateinantį sekmadienį, spa
lių 11 d. ir tą pat dieną vakare pri

taikintas programas.

DIEVO APVEIZDOS par. baž
nyčioj ryte bus šv. Mišios už Vilniaus 

gynėjus, o po pietų po pamokų pa

rapijinėj mokykloj pritaikintas pro
gramas.

T0WN OF LAKE ryte bažny -
čioje pamaldos už Lietuvos mirusius*
kareivius. Kada bus prakalbos, bus 
paskelbta vėliau.

WEST PULLMAN ryte bažny
čioje bus pamaldos intencijai žuvu
sių už Vilnių, o vakaro salėj progra
mas.

ROSELANDE Visų Šventų pa- 

rap. paminėjimas įvyks spalio 9 d. 

Ryte bus pritaikintos pamaldos, o 
vakare salėj programas.

■r'

Be to, visose viršiau paminėti} pa hapijų banyči^se ryte ir vakare bus "pamaldos už tuos karžygius, kurie begindami Vilnių, savo galveles yra pa guldę. 
Kiekvieno tikro lietuvio yra pareiga dalyvauti minėtose pamaldose ir prakalbose.

J & -

CHICAGOJE
FEDERACIJOS POSĖDIS 

GEDULO DIENOS IŠ
VAKARĖSE.

Spalio 7 d. West Side’je, 
parap. mokykloje įvyko skait 
lingas s Fed. Chic. Apskrities 
posėdis, kuriame svarstyta ak
tualūs bėgamųjų dienų reika
lai.

Pirmininkaujant p. A. Žvir
bliui ir sekretoriaujant Dr. P. 
Atkočiūnui pirmiausiai ' iš
klausyta pranešimai kaip kur 
ruošiamasi gedulo dieną, spa
lio 9, paminėti. Iš atstovų pra
nešimų pasirodė, kad visose 
veik parapijose šią dieną bus 
pirmiausia iš ryto ir vakare 
bažnyčioje pamaldos už Lie
tuvos kareivius, gynusius Lie 
tuvą nuo nevidonų lenkų puo
limo, o vakare salėse atatinka
mi tai dienai programai: kal
bos, dainos, deklamacijos ir 
t. p. Visi lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti ir atnau
jinti pasiryžimą tol nenurim- 
ti, tol Vilniuje ant Gedimino 
kalno nesuplevesuos Lietuvos 
vėliava!

Po eilės įvairių komisijų 
pranešimų eita prie —
Vakarinių Valstybių Lietuvių

Katalikų Konferencijos 
Roselande.

9-ji Lietuvių Katalikų Va
karinių Valstybių Konferen
cija ateinančiais metais, tu
rint omeny gerb. kun. J. Paš-

i kausko, kleb. Visų Šventųjų 
J par. pakvietimą, nutarta, šau- 
j kti Roselande, III., vasario m., 
Į1932 m. Konferencijai ruošti 
išrinkta komisija, kuriai pa
vesta susižinoti su gerb. kun. 
J. Paškausku, atspausdinti at
sišaukimus ir sudaryti Kon
ferencijai programą.

3 minutų kalbėtojai.
‘ ‘ Draugo ’ ’ redaktoriui p. 

L. Šimučiui padarius platų 
pranešimą apie rengiamąjį 
“Draugo” vajų, Apskrity su
organizuotas taip vadinamas 
“penkių minutų kalbėtojų” 
ratelis, kurio nariai draugijų 
sus-muose, vakaruose, pramo
gose per penkias minutas pa
pasakos, kas yra didžiausia 
pasaulio galybė ir kas pasau
lį valdo.

Šis Federacijos Chicagos 
apskrities sus-mas buvo itini *
reikšmingas. Atstovų dalyva
vo veik iš visų skyrių kaip ir 
iš visų centralinių organiza
cijų apskričių./

Beje, perskaičius M. K. R. 
dr-jos laišką, kviečiantį į 
Seimą, kuris įvyks spalių 25 
d., Aušros Vartų parapijos 
salėje, išrinkta penki atstovai 
ir paskirta aukų $5.

Rap.

RADIO PROGRAMAS SPA
LIO 9 D. PAMINĖTL

Spalio 6 d. iš radlo stoties

WGES Peoples Fumiture Co. 
pastangomis buvo oru paleis
tas gražus spalio 9 d. pami
nėti programas. Jis buvo taip
rūpestingai prirengtas, kad landos Mišių bus kalbama ra. ■ i ■ j ■ ' *1 ' ■ - * 77
ne tik lietuviai, bet ir svetim- žančius ir palaiminimas Šven
taučiai klausydami gėrėjosi, jčiausiu Sakramentu. Gi va-

j Programas pradėtas Lietu- kare 7:30 bus giedama gedu-
, vos himnu, po kurio sekė pri- Į lingi Mišparai už žuvusius
taikintos dainos. Dainavo p. Lietuvos kareivius ir tai die- ’ IK. Sabonis solo, p-lė Ančiutė, nai pritaikintas pamokslas.
solo, pp. K. Sabonis ir Cianas į „ . ... ,, , „ c , . I P° tų pamaldų, saleje busduetą, naujas p. K. Sabonio , .,, . , . ,T. prakalbos su programų, vil-i sudarytas kvartetas. Visos I . ,, , ..., . . w. . . įmaus klausimu kalbės “Draudamos išėjo gražiai, sutarti-1 ,, , ,, . T' • ’g° redaktorius L Šimutisinai. Kaikunos buvo naujos, . », • ai j, . „ . ;ir Šv. Kazimiero Akademijos
!?,m\8y ,L 7g ?e,„glL dr-jos pirm. A. Nau-

mos. Be dainų, buvo ir gra
žios reprodukcinės muzikos.

“Draugo” redaktorius p. L. 
'šimutis trumpoje kalboje api
būdino Vilniaus ir jo sričių 
užgrobimo istoriją ir. karš
tais žodžiais ragino lietuvius 
niekuomet be Vilniaus nenu- 
rimti. (Jo kalba telpa kitoje 
šio “D.” numerio vietoje).

Programo paįvairinimui 
Čalis Kepurė papasakojo to
kių įdomų naujienų, kad ne 
vienam klausytojui net ašarąI , •

t i? akių išspaudė.I
Žodžiu, pereito antradiėnio 

.radio programas buvo vienas 
gražiausių.

Linkėtina Peoples Furnitu 
re Co. kuoilgiausiai tęsti tuos 
programus, o lietuviai, atsi 
dėkodami už tai, kiekvienam 
reikale turėtų nepamiršti jos 
krautuvių.

Klaus.

SPALIO 9 D. WEST 
SIDE'JE.

Šiandie, tuojaus po 8 va-

1 sėdienė.

Širdingai kviečiu visus 
Aušros Vartų parapijonis ir 
visus Lietuvą mylinčius daly
vauti pamaldose ir prakalbose.
Kun. J. Mačiulionis, M. I. 0.,

Aušros Vartų par. kleb.

ĮSPŪDINGOS LAIDOTUVĖS.
Bridgeport. — Šių metų 

spalio 2 d. po sunkios ir il
gos ligos mirė Kazimieras Ra-

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimu Užtikrintu 

Ateikite Ir aplankykite didžiausią, ir gražiausiai įrengtų lietuvių 
aptlekų iioje apleMnkSJe 

J. P. RAKŠTIS 
Registruotu Aptlekorlue 

, 1100 SOUTH HALSTED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS ICB CRBAM
Mes spectallsuoJamAs pildyme receptų Ir nė vienu receptu neišei
na IS musų aptlekoi iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytų patyrusių vaistininkų.

dzevičius, senas Bridgeporto 
lietuvių parapijos narys.

Spalių 6 d. įvyko iškilmin
gos laidotuvės. Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje buvo iškil
mingos pamaldos, laikant 

i trims kunigams. Per pamaldas 
J. M. prelatas M. Kru
šas pasakė gražų pamokslą. 
Po pamaldų buvo nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

A. a. Kazimieras gyveno 
gan ilgą laiką Chicagoje, a- 
pie 40 metų. Priklausė prie 
kelių draugijų, dėl to daug 
turėjo draugų ir pažįstamų, 
kurie skaitlingai dalyvavo 

į paskutinėje vėlionies kelionė
je. Daugelis gėlių puošė va- 
žiuoseną.

Šalta žemelė priglaudė jį

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chlcagoj, pl
utai taisys Jūsų namuose. Tel. lafa- 
yette 1229.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Smuiko pamokos — Jūsų namo, 
prad>tl bet kada. Raky k angį. J. 
Konetuki, 1852 Wuhlngton Blvd.

laikinai apgaubdama ramybės 
skraiste.

Tat, Kązimiere, ilsėkis ra
miai j kol mes teii būsim su
tavimil LT. ’Blvd. Visi nariai malonėkiteL

PRANEŠIMAI
Kriaučių lokalo 269 A. C. ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

AZ i X

R. ANDRELIUNAS '
(Manfoette Jernlry A Radio) 
Pirkusieji pu mus ui » ar dau

giau bus dykai nufotografuoti. 
2660 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock M80

f

Wm. J. Kareiva 
8avlnlnkas

Del geriausios rųMes 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLKY 
PRODUCTS 

Olsells Švieti ų kiauti
nių. sviesto Ir sūrių.

4144 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1SM

AR RADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099f
Mes permufuojame pianus, 

forniČius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

W. of A. susirinkimas įvyks 
šį vakarą, spalio 9 d., 7:30 
vai. vak., Amalgamated Cen
tro name, 333 So. Ashland

dalyvauti.

F. Prusis, sek.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ 
Telefonu Hemlock 6524

Telef. Republlo 8S96

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
Kainos prleinamlauslos.

2462 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

■: ' TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Telef. 
Hemlock 1887

Namų Telef. 

Republlo >888

JOHN YERKES
Plnmbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano* darbu pilnai garantuotu 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 124>
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAOZDAS, Sav. 
Elektros relkmenoe ir fikSčie- 

rlal. {vedame elektrų | namus ir 
dtrbtuvėa
HM S. Halsted St. 1 AngStla

N
J


