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NDIEN VILNIAUS GEDULO DIENA
DESIMTMtTINES ŽIAURIOS 

OKUPACIJOS SUKAKTUVĖS
i — ...

Beveik Visose Parapijose 
Įvyksta Prakalbos

Šiandien spalio 9 d. t. y. mū- stoja vilties brangiritinų Vil- 
sų tautos gedulo diena. 1920 jdų atvaduoti, 
m, spalio 9 d, lenkai įsiver-! vakar*> beveik visose

žė j Vilnių ir jį užėmė, nežiū- Chicagos ir apylinkės parapi-
. jų salėse įvyksta Vilniaus pra 

rint to fakto, kad prieš dvi įapjOS pareiga į jas su-
dieni jie buvo pasirašę sutar- ejįį. pei platesnių informaci- 
tį su Lietuva. Nors tai be galo J jų apįe prakalbas, skaitykite 
liūdnos sukaktuvės, tačiau mū kituose šio numerio puslapiuo- 
sų tauta nenusimena ir nenu- i se įdėtų skelbimų.

VYTAUTO SUKAKTUVES DIDŽIAUSIO 
MIESTO PASAULY KATEDROJE

Dalyvavo Tūkstančiai Lietuviu

GIEDOJO 500 DAINININKŲ

NEW YORK. — Praeitų 
sekmadienį didžiulėj ir gra
žioj šv. Patriko katedroj, 5 
vai. p. p., minėta Vytauto Di
džiojo 500 m. mirties sukak
tuvės, kurios padarė begalo 
didelį įspūdį ir paliko neuž
mirštamų įspūdį. Tai buvo di
dingas Vytauto pagerbimas.

Pamaldas laikė Msgr. M. J. 
Lavelle. x

Vargonai solo “Hymn of 
Glory” grojo P. Yon. “Ecce 
Sacerdos,” Pulkim ant Kelių 
Sveikinimas, Marija, Marija, 
Presentatio. Veni Creator. 
Lietuviškų pamokslų sakė šv.

kalnis. Absoluto “Libera”, P. 
Yon, Šventas, J. Žilevičius,

Avė Verum, P. Yon, Tantum 
Ergo, Garbinkime šv. Sakra
mentų, Vargonai solo “Toc- 
cata.”

Dalyvavo visos Katedros 
choras vadovaujant p. P. Yon. 
iTaip pat jungtinis lietuviškas 
choras iš 500 giesmininkų va
dovaujant p. J. Žilevičiui. Va
rgonus solo grojo ir lietuviš
kiems chorams pritarė p. P. 
Yon.

Žmonių buvo pilnutėlė New 
Yorko didžioji Katedra, savy
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Šiandie sukanka 10 metų, kaip lenkai apgaulingu būdu pagro
bė Lietuvos sostinę Vilnių sb visomis Lietuvos šventvietėmis. Tad 
šiandie yra gedulo diena, minima visoje Lietuvoje ir visuose kraš
tuose, kur tik lietuvių randasi.

PLĖŠIKAI UŽĖMĖ BANKI
NINKO NAMUS

NEBUS MAISTO TIKIN
TIEMS RUSIJOJE

Pietvakariuose nuo Chicago MASKVA, spalių 8. — So- 
miestely Mazon plėšikai išva- vietų valdžia paskelbė, kad la- 
karo įsibriovė į bankininko pkričio męn^iu bus įvestas 
Clap namus. Per naktį, banki- griežtesnis gyventojams mais- 
ninkų ir šeimynų išlaikė sar- to paskirstymas.
gyboje. Rytmety jį paėmė t
bankų. Tenai automatiškai at
sidarė geležinis bankos padė- 
lis i(vault). Pagrobė 13,000 do
lerių ir pabėgo automobiliu.

Hearst Ir lenkai

/šiandie Chicago miestas su
rengia didelį pokyli ir kitas 
iškilmes laikraščių leidėjo He- 
arsto pagarbai.

Chicagoj gyvenų lenkai pro
testuoja. Keli lenkų aldermo- 
nai paskelbė nedalyvausiu iš
kilmėse. Tai dėlto, kad šis lei
dėjas nepalankiai atsineša į 
Francijų dėl Vokietijos spau
dimo.

Maistas bus atsakytas vi
siems asmenims, kurie tiesio
giniai, ar netiesioginiai yra 
užimti tikybiniais reikalais a- 
rba bažnyčių ir cerkvių rėmi
mu. Taipat maisto negaus pri 
vatiniai pirkliai. Išimtis tuose 
atsitikimuose bus daroma tik 
jaunesniems 14-os metų vai
kams.

/NUGALĖTI SUKILĖLIAI 
KINIJOJ

Jurgio par. klebonas kun. Pa- talpinanti tūkstančius žmonių. ,

CHICAGOJE
NESURANDAMI APIPLĖ

ŠĘ MAJORO ŽMONĄ 
PLĖŠIKAI

Cbicagos policijai vis dar 
nepavyksta susekti keturių

Požeminių geležinkelių 
klausimas

Požeminių geležinkelių Chi
cagoj klausimas atidedamas 
tolesniems laikams. Sako, in-

Bedarbių pagelbal

Illinois gubernatorius Em- 
merson sušaukia darbo vadų, žinieriai nebesuspėjų pagami
pramoninkų ir įvairių orga
nizacijų atstovų konferencijų 
į La Sąlle viešbutį, Chicago, 
ateinantį pirmadienį tartis be
darbių gelbėjimo reikale. No-

nti atatinkamų planų.

plėšikų, kurie anų vakarų api- rimą iškelti kokių-nors darbų, 
plėšė miesto majoro Thompso-

i Ties Cudahy, Wis., ant po
vandeninių akmenų užplaukė 
prekių garlaivis Burlington. 
(Prakiuro. Mėginama jį įtrau- 

Į kti į gilesnį vandenį.

RAUDONŲJŲ VEIKIMAS 
PRIEŠ GALĄ

SHANGHAI, spal. 9.

HOOVER AUKŠTINA AMERIKOS 
VALDŽIOS SURĖDYMĄ

Kuboje Darbuojamasi Nusi
kratyti Diktatorių /

KUBOJE KOVOJAMA MA- HOOVER PERSPĖJO RAU- 
CHADO DIKTATŪRA ! DONUOSIUS GAIVALUS

. HAVANA, Kuba, spal. 9.7 KING’S MOUNTAIN BA-
i— Nors Kubos saloje suspen- TTLEFIELD, N. C., spal. 8.
į duota konstitucija, opozicija ,— Dešimtims tūkstančių žmo-
visu smarkumu veikia. Kovo- ,nių susirinkus prezidentas Hoo

jjama prezidento Machado di-[ver vakar čia pasakė prakal-
iktatūra. bų. Tai buvo minimos 150 me-

„ ... . v , 'tų sukaktuvės, kaip šioje vie-Opozicijos priešaky yra Dr. į, . . . .-T. L~ i , . toje apie vienas tūkstantis koCosme de la Tonente, kartų’. . ...,, m cs • -j x /lomJU savanorių nugalėjo ga-(buvęs T. Sų jungos prezidentu',. . ... .. m-t• J l \ j • Engusias britų jėgas. Tai ko-ir Kubos ambasadorium Wa-' , - ..... .... . vota uz šios salies neprikhiu-

shingtone. Jis atsiliepia j A-
Pietinėj Kiangsi proyincijos,?*erAos J- Vąlątybeu^esimai- Prezidentas Hoover kalbėda
4-1_ > —_____ * - - ' ' -a viriminina K nnntf v»Ailza_daly raudonųjų gaujos išvys-^yti 
to savo paprastų terorų. Ma- j *u9.
tyt, tai prieš pat savo veikimo *tys vieni patvarkysiu savo na-

Syti į vidujinius KuboS reika-
Sako, salos gyventojai pa-

galų. minius reikalus.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
VOKIETIJOJ

NESURANDAMI 25 MAIŠ
TININKAI

NANKINGAS, spal. 8. — 
Tautiškoji Kinijos valdžia pa
skelbė, kad šiaurinės Kinijos 
sukilėliai pagaliau nugalėti.

Sušaukiama konferencijon 
valdžios partija “kuominta- 
ng” pripažinti respublikai 
naujų konstitucijų ir įvesti 
naujų tvarkų.

KARDINOLAS PAŠVENTI
NO NAUJĄ MOKYKLĄ

NOTRE DAME, Ind., spal. 
8. — Jo Eminencija kardino
las Hayes, New Yorko arki
vyskupas, vakar čia pašventi
mo vietos katalikų Universite
to naujų teisių skyriaus mo- 
įkyklų.

no žmonų.
Kalbama, dėl to įvykio po

licijos viršūnėse gali įvykti 
svarbių atmainų.

Majoro žmona neteko 15,500 
dolerių vertės brangenybių. 
Jos palydovas policmonas — 
revolverio ir žvaigždės. Pas
taroji atrasta plėšikų pames
ta vienoj gatvių.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Dailus oras; maža 
temperatūroje atmaina.

U žslregistravo 214,662
piliečiu , Užeigoje, 5858 Stony Island

Praeitų antradienį Chicagoj avė., nušautas jaunas plėšikas,
užsiregistravo 214,662 piliečiu.
Seniau buvo užsiregistravusių i VISA EILĖ REZOLIUCIJŲ 
1,286,241. Tad viso užsiregis-’ DARBO SUVAŽIAVIME 
travusių šiandie yra 1,500,903 .
vyrai ir moterys. !, BOSTON, Mass., spal. 8. —

- - — ■ /Amerikos Darbo Federacijos
“Biznio” reikalais (Suvažiavime iškelta visa eilė 

Spalių 22 d. Chicagoj turės rezoliucijų, pradėjus prohibi- 
konferencijų 11-os didesniųjų I rija ir baigus nedarbo klau- 
pramonių vadai. Bus aptaria- simu. Rezoliucijas svarsto ko
mi “biznio” klausimai. 'mitetai.

BERLYNO MAJORUI 
PENSIJA

BERLYNAS, spal. 9. — A- 
tsistatydinusiam šio miesto 
imajorui Boess pripažinta pen
sija — apie 7,500 dolerių į 
metus.

SARAJEVAS, Jugoslavija, 
spal. 9. — Čia atjaustas va
kar žemės drebėjimas.

-mas tarp kitko perspėjo so
cialistus ir jų draugus bolše 
vikus, kad jie liautųsi kovoję 
■šioj šaly gyvuojančias demo
kratines įstaigas. Šios šalies 
idealai toli yra skirtingi nuo 
raudonojo teroro ir civilizaci
jos griovimo, ^i šalis turi nuo
savų valdžios surėdymų ir ki-3NICE, Francija, spal. 9. — 

spal. 8. — Friedrichshafenų, Britų karo laivo “Revenge” ti surėdymai jai nereikalingi.j 

Munichų ir kitas vietas šian- 25 jūrininkai maištininkai ne- Svetimų šalių agentams nelei- 
die ryte palietė stiprus žemės. gryžta atgal į laivų ir kol-kas j stinal mėginti silpninti šalies 
drebėjimas. 'nesurandami. Jų ieško fran- įstaigų pamatus.

------------------- .cūzų policija.

STUTTGART, Vokietija,

ORLAIVIO R—101 AUKOS 
LONDONE 24 SUŽEISTA LISBONOJ

LONDONAS, spal. 8. — • LISBONA, spal. 7 (suvėlin- 
Čia atvežta iš Francijos 47 ta). — Minint Portugalijos re- 
britų lavonai. Tai sudegusio ' spublikos paskelbimo kasmeti- 

,, orlaivio R—101 aukos. nes sukaktuves kilo riaušės
miesto gatvėse. 24 asmenys

Nepažinti lavonai bus pa
laidoti bendrai Cardingtone, 
kur yra orlaivių stotis, suti
kus namiškiams.

ABI PUSI PRANEŠA APIE 
LAIMĖJIMUS

DETROITE PRADEDAMA 
STATYBA i

sužeista.

NAUJAS AUGSBURGUI 
VYSKUPAS

DETROIT, Mich., stA »
— Šio miesto taryba 
d ė greitu laiku panaudį 
ti penkis milionus dolerių į- 
vairiai mieste statybai, kad 
pagelbėti bedarbiams.

ELLIS SALOJE SULAI
KYTA 16 IRUSI/ ! &

BERLYNAS, spal. 8. — Į 
vietų mirusio Augsburgo vys-

-___ . ikupo M. Lingg vyskupu pas-
BUENOS AIBES, Argenti- |ki]^s kanaDninbaa j. 

na, spal. 9. — Kaip valdžia, mueller
taip ir revoliucionieriai prane
ša apie savo laimėjimus Bra
zilijoje.

NEW YORK, spal. 9. — E- 
llis saloje sulaikyta 16 tubu, 
tarp jų dvi moteri, kurie at
vyko į Amerikų. Visi jie įta
riami atvykę komunizmo pro
pagandos tikslais.

Revoliucionieriai skelbia

60 ŽUVO POTVINY

MEXIC0 CITY, spal. 9. —
kad jie pažangiuoju. Gi Bra- Kasyklų miestelį Pachucha, 
zilijos valdžia sako, kad revo- Hidalgo valstijoj, palietė pot- 
liucijos plitimas sulaikytas, vinis išsiliejus upei. Apie 69 
Valdžia, kiek žinoma, neper- žmonių žuvę.
daug pasitiki kariuomene. --------------------

--------------------- UŽGINA KĖSINIMĄSI
MEXIC0 CITY, spal. 9. — PRIEŠ MINISTERĮ

Revoliucionierių partijoje, ku-j ......
ri yra valdžioje, kilo nesutiki- j PARYŽIUS, spal. 9. — Ki
mų ir pramatomas partijos | lo gandų, kad kesintasi prieš 

susiskaldymas. Jei taip, tai ministerio Briand gyvybę, 
turės susiskaldyti ir preziden- Francijos valdžia užgina tuos 
to Rubio kabinetas. gandus.

15 SUŽEISTA RIAUŠĖSE
BOMBA JUS, Indija, spal. 

9. — Arti čia vienam mieste
ly kilasiose riaušėse policini
nkai sužeidė 15 indiečių.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.26
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.41 
Vokietijos 100 markių 23.81
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Spalio 9, 1930

Lietuvos valdžia pasiūlė lenkams nustatyti 
sienas. Derybos įvyko Kaune, vėliau Kalva
rijoj, tačiau jos nieko nedavė. Tautų Sąjun
ga pasiūlė naujas derybas ir pati apsiėmė 
tarpininkauti. Toks pasiūlymas buvo priimtas 

derybos įvyko Suvalkuose. Susi-

Mūsų Jeruzalė - Vilnius.
Kas žydų tautai kituomet 

yra buvusi Jeruzalė, tas da
bar lietuvių tautai — Vilnius, 

tarta. Pravesta taip vadinamoji de- Kaip anais laikais Jeruzalė 
inarkacijos linija, kftri ėjo nuo žydų tautai buvo jų tikybiniu, 
Prūsų sienos iki Bastūnų, Vilnių paliekant tautiniu ir kultūriniu centru, 
Lietuvos pusėje. Sutartis buvo pasirašyta taip mums — mūsų paverg- 
1920 metais, spalio 7 d. 'tasis Vilnius. Jame koncent-

Bet Lenkija tas derybas vedė tik dėl pa-, ruo jasi taip pat mūsų tauti- 
saulio akių. Derybos ėjo, o Želigovskiui buvo ,niai ir tikybiniai jausmai. Čia 
įsakyta koncentruoti prieš Lietuvą lenkų ka- per šimtmečius lietuviai plau- 
riuomcnę Lietuvos užpuolimui. Tai buvo Pil-,kdavo paguodos ir palaimos 
sudskio sumanymas. Spalio 9 dienų Želigovs- ' ieškoti prie Aušros Vartų, 
kis užpuolė ir pavergė Vilnių. Tada pats Pil- '(Lietuvio sielų Aušros Vartai

įr

vimrt. Tad nestebėtina, jei lie
tuvių spauda dažnai išsitaria, 
kad: arba Vilnius bus mūsų 
arba Lietuva žus. Šiame obal- 
syje atspindi tikrasis lietuvio 
sielos troškimas — noras nu
mirti, arba išvaduoti savo se
nųjų sostinę. Vilnius dabar y- 
ra patapęs ir vienybės simbo
liu. Kuomet dabar Lietuvoje 
įsigalėjo savitarpiniai, egois
tiniai troškimai valdyti šių ša
lį, kuomet atsirado daugybė1 
partijų su įvairiomis valdymo

sudskis paleido pasauliui žinių, būk tai Įvy-1 amžinai trauks. Jam tinka pa-! programomis, Vilniaus klansi-

VILNIAUS UŽGROBIMO DEŠIMTMETIS.

kęs kilusių iš Vilniaus krašto kareivių sukili
mas.

Po Vilniaus užgrobimo, kreiptųsi į Tautų 
Sąjungų. Nors pradžioje Tautų Sąjunga ir

sakyti Dovydo psalmių 
žiąis: ‘‘Pakelkite naktį 
kas ir laiminkite Sionų.”

Lietuvis, kuomet dabar jam

žod-jmu nėra partijų, čia tik viena 
rąn- lietuvių tauta. Čia nėra skir

tumų dėl Vilniaus nei dešinėj, 
nei kairėj: visi vienodai jau

ARGENTINIEČIŲ DVIKOVA.

griežtų pareiškimų padarė, įsakant Lenkijai !.gtovi neperžengiania demayk- čia Vilniaus vadavimo
iš Vilniaus pasitraukti, bet lenkai neklaųse. linija, siunčia savo adūsius

\ Kas iš lietuvių nežino, kad šiandien su
kanka lygiai dešimts metų nuo mūsų Vilniaus 
užgrobimo. Per tų dešimtmetį kas met, spa
lio devintoj, minėjome šį skaudų mūsų tau
toje įvykį, kalbėjome apie Vilnių, darėme pa
siryžimų jo atvadavimui dirbti. Šiais metais, 
kada iškilmingai švenčiame Vytauto Didžio-1 
jo 500 m. mirties sukaktuves, tuo labiau pa- 
silgstame Vilniaus. Ir dėl to šiandien, mūsų 
tautos gedulo dienoj, minėdami to liūdno de- 
šimtmeeio sukaktuves, stipriau, negu kada 
nors, privalome pabrėžti savo griežtų nusista
tymų už Vilniaus atvadavimų.

Šia proga mes čia trumpai norime per
bėgti Vilniaus užgrobimo istorijų. 1920 m. lie
pos 12 d. Lietuvos ir Rusijos pasirašyta Mas
kvoje sutartis, kuri pripažino Vilnių Lietu
vai. Kartų su Vilnium Lietuvai pripažinta 
visos Vilniaus apygardos sutarty numatytose 
sienose. 1920 m., liepos 15 d. pirmieji Lietu
vos kariuomenės pulkai įėjo Vilniun, bet jį 
dar rodo rusų kariuomenės rankose. Tik rug
pjūčio 25 d. rusų kariuomenė pasitraukė ir 
Lietuvos vyriausyifė .formaliai perėmė savo 
sostinę ir ten persikelt gyventi. Persikėlė ten 
ir įvairių valstybių atstovybės, tuomi pripa
žįstant rusų sutartį t. y. Vilnių Lietuvai. Lie
tuvos kariuomenė užėmė ir Seinų bei Suvalkų 
tas teritorijas, kurios jai buvo Maskvos su
tartimi pripažintos. Vienok galutinai ten sie
nos nebuvo nustatytos, nes rusai manė, kad 
dėl to bus reikalingas susitarimas su Lenki
ja,, mat, Lietuvos siena sueis su Lenkijos sie
na.

Sutartis su rusais, tai buvo lenkams smū
gis. Jie patys pripažino, kad Vilnius iŠ jų ran 
kų jau išsprūdo. Tada lenkai, Pilsudskiui va
dovaujant, klastingu būdu sumanė teisiškai 
prarastąjį Vilnių atgauti.

Kada lenkai tais pačiais 1920 m., su 
prancūzų pagalba nugalėję bolševikus, grįžo, 

' pietų Suvalkijoje jie susitiko su Lietuvos ar
mijų ir pareikalavo jos atsitraukti. Tada

Pasiūlyta plebiscito keliu Vilniaus klausimų
iSrišti. Lietuva su tuo nesutiko ir negalėjo 1,,^ k#bo Aužros Vartų 
nutikti. Pasiūlyta derybos. Jos įvyko 1921m. | pakabintas, prie

kurio kas rytų ir kas vakarų

sąvo gerajai Karalienei. -Jo 
■ namuose

Tai yra tikras atvaizdas, nuimtas laike dvikovos dviejų 
reika-' nac^onablJ Argentinos deputatų (deputy): Manuel Fresco ir 

lų, visi lygiu dvasios pakili-!duba Roclia. Sekundantu buvo baronas L)tnx;;hi. Ikovcj 
mu eina prie to vadavimo.

Paklausk Lietuvoje senio, 
viską už Vil-

' Fresco du syk sužeidė Eoclių — j rai.kų ir veidų — ir dvi
kova gydytojo sulaikyta, paskelbiant Fresco laimėtojum.

jaunuolio — jis 
nių gali atiduoti,Belgijoj, Hymansui pirmininkaujant. Bet 

nieks iš jų neišėjo. Čia išdygo garsusis Hy- 
manso projektas, kuris buvo užgirtas Tau
tų Sąjungos Tarybos, tačiau Lietuva jį at- į gio ir troškimų> Kaip vaike. 
mete. 1923 m., kovo 15 d. taip vadinamoji Ug ilgėjagi motinos, meldžiasi
Ambasadorių konferencija Paryžiuje, Lenki-Įįr taip lietuvis laukia" timk iš lietuvių tų viltį, tų no-,ir pasišventimo dvasia. Sian
jai prašant nustatyti sienas tarp Lietuvos ir (įįenos, kada galės savo mal- rų, kad Vilnių Lietuva jau a- die lietuvio susikaupimo
Lenkijos, Vilnių neva Lenkijai pripažino. ;dingug trogkimus padėti po
Vienok Lietuva to akto nepripažino. Ir garsūs '.j^uyros Vartų Karalienės ko- nyks ir veikiai nepriklauso- jam pasiryžimui. Čia lietuvis (tautos laimėjimų
tarptautinių teisių žinovai pripažino, kad tas
ambasadorių sprendimas Lietuvai nėra priva- įiuzija, bet tikrag vaizdaSj ku. 
lomas, nes nebuvo teisėtas. Taigi Vilniaus ,rį* Lietuvon atvykę, amerikie- 

tebėra ginčijamas &aį iengVaj galėjo pastebėti

iš lietuvio sielos plaukia tyra 
malda, plaukia ji pilna ilge-

paaukoti.' Lietuvos gyventojo kabo juo- ve aukosime už šventus mūsų 
Vilnius — lietuvio širdyj plr- ''du kaspinu perrišta vėliava, 
moj vietoj, jam ir nepriklau-jkai b’giai ir lietuvių veidus 
somybė be Vilniaus — lyg kū-'dengia gedulo šydas, bei ja- 
nas be širdies, be gyvybės. A- ,me spindi ta pati pasiryžimo 'ir ištvermė šioje sunkioje ko

voje sušvinta šioje liūdesio 
va- dienoje kaip šviesi saulė, ir 

razinai neatgaus, Lietuva su- landa naujiems žygiams, nau-'mes išvystame netolimų mūsų

(jomis. Tai nėra kokia nors'mybę praras. Kai lietuvis tu-1 apmąsto visų tų golgotos ke-

SIDABRO VABALĖLIS
------ K. Bajerčius.

(Pabaiga)
— Kaip, tu drįsti sakyti, kad tiek — 

gyveni, kaip ir aš! Kaip žmogus, kuris 
yra žemės karalius? Ir tu drįsti tai ša
ltyti tuomet, kai aš tūkstančius kartų 
matau saulę tekanf įr vėl nusileidžiant, 
o tavo giminės tūkstančiai kartų išmirš
ta, kol 3aulė vienų |ik kartų užteka ir vėl, 
nusileidžia?

— Taip, žmogau, aš drįstu tatai sa
kyti, aš pasenstu ir tu pasansti, oš mirš
tu ir tu numiršti.

y s — Ei tu, vabale vabale, kuris pats 
nežinai, kų kalbi. Palygink tu savo gy
venimų su- mano., ir tu pamatysi tuomet, 
kad mano gyvenimo dienos yra tau am
žinybė. Kad tavo gyvenimas prieš mąno

tautos idealus.
Toks mūsų troškimas,' pa

sišventimas bei pasiryžimas

Pr. J—a s.
ri širdyj Vilnių, jis yra did- ūų į nepriklausomybę, i Vii- 
vyris, jis didelius darbus galinių, ir/jame pasijudina dar 
atlikti, neliktų širdyj to jaus- didesnis pasiilgimas savo se-

XT v v, • T • . -Įrao — neliktų lietuvio, likę jo nosios sostinės, o su tuo ir di- hemaziau Vilnius Lietuvai\ * ’ j • i • ,-r &•broliai pasmerktų ji, išgama dėsnis dvasios pakilimas. Sia- 
pavadintų ir jam ir jo. ainių ndie lietuvis daro didžiųjų 
ainiams prakeikimų pasiųstų, prisiegų

romanthmu?Tąi Otriausia styga, kuri j Vilnių — už šventų tautos da 
kiekvienų momentų virpa ir1 barties idealų 
kiekvienų momentų gimdo gy-
•vybę, pasiryžimų ir drąsų.

Vilnius tai kasdienė lietuvio
Lietuva Vilniaus negali išsižądėti ir ,nie- ’ simbolį.Vilnius ne tikLie- !;duona> kasdienė daina ir tau-įmui tiek daug esame sud5ję Jaus žaizdomis ir kas penkta- 

kuomet neišsižadės. Visi gyvieji Lietuvos rei-įtttVOS įstorįnis miestas, bet ir tos didybės papuošalas. Del triug0 if aukų> tifck h. 5iandic (dienį pergyvena Viešpaties 
kalai spiria, kad tas kraštas, kuris visiškai atgimimo lopšys. Jame juk į-lVdniaU^ “cprijjazino ir nepri- j remįame jOs kultūrinius, tau-
teisįngaį yra vadinamas Lietuvos lopšys, vyko pįrraas 1905 m. seimas,!Pažins 3okl° pagrobimo ir di- tiniug ir ekonomįnį^ reika 
kuris per šešis šimtmečius buvo Lietuvos sos- 1917 mctų konferencija. Jame d^ų valstybių, sprendimas, j lus O pas mus, ar ne tie pa
tine, kultūrinis, politinis ir ekonominis cen- vaistybės tary ba paskelbė ne-'dis žino tik vicna P°S£ik'!; įtys troškimai — norai ir pu
tras, būtų grąžintas Lietuvai. To mūsų tauta prikiatlsOmybės aktų, jame fo-'^P^ diliaus Lietuva, Įgįryžimai? Kiek mes jau su- 
ir sieks, Ir ar ankščiau ar vėliau savo tikslo rmaVosi pirmoji mūsų vyriau-'nius del Lietuvos-” K$ vc*kia\ dėjome aukų, kiek parodėme

klausimais ir šiandien
klausimai ir Lietuva jokio sprendimo, kuris
verstų išsižadėti Vilniaus, nepriims.

Tokia tai yra Vilniaus užgrobimo istori
ja, kuria prisiminus ir nenorint turi smerkti j-
, , .. . .V1 . . ... _ ; širdies. Lietuvos atgimimas
lenkų veidmaamskumų ir imperializmų. Be to,1 .... ...
toj liūdnoj istorijoj matome, kaip ^leiitjusiš- ^,raS1 6^° , s ,T.,, • i - m x o • , • įTo romantizmo lępsys — Viikai Veike Tautų Sąjunga, kaip ji uzsnnerke, I . T .. v ,, , , , ’ . . \nius. Jame ilgus amžius buvo-
matydama lenkų padarytų kruvinų mūsų tau-' T . , . r .. Lietuvos sostine, jame lietu-

reikšmingas ir tautiniu atžvil
giu. Be jo lietuvis — lyg be

T. AUGUSTINAS GRĮŽO.

tai skriaudų. vis mato savo buvusios gųly-

Tėvas Augustinas, vienuolis 
Pranciškonas, grįžo iš Lietu
vos rugsėjo 30 d. laivu “Ik 

ir pasiaukojimų užjde France”. Girdėti, kad ji
sai atlankęs daug šventi} vie
tų, kaip Šv. Teresėlės kapų, 
Liurdų, Oberammergau ir 
Konnersreuth Teresę Neurna- 
naitę, kuri gyvena su Kris-

Taip yra anapus vandenyno 
mūsų senojoje tėvynėje — Lie 
tuvoje, kurios laisvės išpirki-

atsieks. * l sybė. Del Vilniaus jau sudėtai^ dirba> lie,tuvio lūP°se ir Si’
Taigi, šiandien ir mes, Amerikos lietu- mūsų atgimimo laikotarpy j ir rdyje ^ra A.llni.us; Motina lo;

viai, šiais Vytauto Didžiojo metais, lietuvių didžios pašventimo aukos, su- pšy-l migdo lr liūllu°Ja kad’k!!
tautos gedulo dienoje, kartu su visa tauta, pįĮtį nauji mūsų didvyrių ka-
“M. V.” žodžiais šaukiame: paį įr amžinai šaukiąs lietu-

“Vytautc Didysis! Tu vedei plačios Lie- vių balsas į didį žygi ir išva-jS£m ,.kip° ^tiuoju himnu. Ir
luvos tautas į Žalgirio kovų ir Tu laimėjai, davimų mūsų senos sostinis. į -
sutruškinai priešo galybę. Vytaute, Karaliau! | Kultūros centru irgi Lietu-i 
šiandien vėl visos Lietuvos tautos laukia nau vai yra ne kas kitas, kaip tik 
jo laimėjimo. Vytauto Dvasiau vesk mus grei-j Vilnius; net ekonominiai Tei
čiau į Vilnių, į savo tėviškę, nešk mums lai- kalai yra glaudžiai susiję su 
niC-jimųl” j Vilniumi ir Vilniaus ųtyada-

su Vilniaus daina.
“Mes be Vilniaus nenurim-

Jaunimui

senelėš maldoj ir adūsiuos 
prie Aukščiausiojo sosto — 
Vilnius.

Ir šiandie, Kai švenčiama 
dešimties metų pagrobimo su
kaktuvės, kai prie kiekvieno

rūpesčio: kai tiktai kas palie
čiama tarptautiniame forume, 
mes siunčiame protestus, da
rome mitingus, susirinkimus, 
teikiame mūsų tautiečiams 
moralines ir materialines pa 
rainas kovoj už Vilnių. Tik
riau pasakius, mes gyvename 
tais pačiais troškimais - kaip 
ir mūsų tautiečiai Lietuvoje 
ir lygiai dedame aukas ir sa-

Jėzaus kančių.
Sugrįžęs T. Augustinas ap

sistojo Naujoj Anglijoj ir spa
lių 4 d., Šv. Pranciškaus šven
tėje, pradėėjo 8 d. rekolekcijas 
Lawrence, Mass. Mat Law- 
renco lietuviai, sulig šv. Povi
lo patarimo, nori išsivilkti se
nąjį žmogų, o apsivilkti nau
ju žmogumi, žengdami iš bes- 
monto į naujų, nepaprastai 
puikiai įrengtų bažnyčių. Ta
me beismoiite skurdome ilgus 
9 metus, dabar spalių 13 d. iš
eisime lyg žydai iš Egipto 
vergijos ir su džiaugsmu ženg
sime į tikrai vertus Dievo na
mus. A. B.

kaip tu, ir mažiau

tik vienus aįties mirktelėjimus.
— O tu, žpiogau, palygink savo gy- — tarė vėl wųn vabalėlis: — Aš mažiau

venimo dienas su amžinąja amžinybe, ir . keliuosi į puikybę, 
tu pamatysi tuomet, kad tavo gyvenimas esu drąsus už tave. 
prieš pačių amžinybę yra dar trumpesnis, — Nurimk, aš tau sakau, piktas va- 
kaip vienas akies mirktelėjimas. Kad balel — tariau aš jam tuomet rūsčiu bal
tavo gyvenimas prieš amžinybę yra dar su: — Nurimk, aš tau sakau, ir nevesk 
trumpesnis, kaip mano gyvenimas prieš manęs iš kantrybės, kad nesutrinčiau kar- 
tavųjį. Tuo tuomet pamatysi ir įsitikin- tais tavo galvos į dulkes! 
si, kad mano gyvenimas ir tavo gyveni- Iš kurgi tu ir gavai tiek drąsos bur- 
mas yra taip pat tik vienas švystelėji- noti prieš mane? Prieš žmogų? Burnoti 
mus. prieš žemės karalių?

Girdint šitokių vabalo kalbų, paėmė — Negrumok man, žmogau, kuris 
mane pyktis, įr aš jam tariau: vadini save žemės karalium. Aš nieko tau

— Nurimk, vabalėli, ir nesakyk mąn pikto dar nepasakiau ir neužgavau ta-
graudenaačių pamokymų. Nurimk, men- vo didybės, o tu mirtimi man jau grasai, 
kas vabale, kad aš dar labiau nesųpyk- Ei, gi tu burnoji prieš pačių amži- 
čiau ir tavęs nenubausčiau. O jau mane nybę kas dienų kuo pikčiausiais žodžiais, 
pyktis ima. Tu keliesi į didžiausių puikybę prieš jų,

Kaip tu drįsti lyginti save su manim? 1 kuri už tave milijonų milijonus kartų 
Su žmogum? Su žemės karalium? Su že- ' amžinesnė, kaip tu už mane, ir tu ne
mes karaliam? Ei, tu per daug į puiky- ! baudžiamas vaikščioji po klonius, kaip 
bę keliesi. Tu jau per daug drąsus esi. į viešpats, ir manai, jog tu pats esi amži-

— Nerūstųuk, žmogau, be ru&ąlę,.. uybė.. •
— Nutilk kuo greičiausiai, įžūlus

vabale, — surikau aš jam visų savo rūs
tybę pareikšdamas:

— Nutilk, nes sutraiškinsiu tave taip, 
kad ir ženklo neliks, kur tavo būta.

O jis, tasai menkas sidabro vabalė
lis, tasai iš menkųjų menkiausias, dar 
pasityčiodamas man tarė:

— O vistiek, žmogau išdidusis, šian
dien mirsiu aš, o rytoj mirsi tu, ir mud
viejų gyvenimas žemėje vistiek vienodas. 
Tr mano ir tavo gyvenimas vistiek yra 
tik vienas akies mirktelėjimas, nes...

Bet daugiau žodžių sidabro vabalė
lis jau neištarė, ir jo vietoj tarp mano 
pirštų žalsva dėmelė.

O melsvas ežero pavfršius ėmė judėti, 
ir bangos pradėjo skalauti asiūklėmis ir 
švendrėmis apaugusius ežero krantus.

Ežeras ėmė kažin ko nerimti.
«<» o

MADA

Aforizmai.
Mada skina naujus takus, kuriais ei

na plati visuomenė jų aklai sekdama.
Madų karaliai ar karalaitės neturi 

potencijos valdyti kitų, nes juos supan
čiojus valdo mada.

Keno dėmesio centras vien madose, 
to proto centras tuščioje bazėje.'

Uolūs madų sekėjai rodo atvirų silp
nybę priklausyti aklo kitų mostelėjimo.

Madas iš pusiausviros išveda mote
rys, nes joiųs nestinga drąsos išžengti iš 
padorumo ribų, by tik užkariautų vyrų 
palankamų-

Nepadorios mados terorizuoja dorovę 
ir visuomenės moralei kasa kapų.

Žmogus gyvena ne tam, kad aklai 
vergautų net nepadorioms madoms, bet 
reikia žinoti, kad pirmoje vietoje turi švie 
sfį žmogaus asmenybė, kuri derinasi tik

su estetine mada. J. Tauronis.

1
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Prašau J Mano Kampelį
---------------- Rašo prof. Kampininkas.----------------

PROF. KAMPININKO PAS-.Didysis mėgdavo dažnai per-
KAITA APIE RADIO

(Pasakyta iš radio stoties 
WHFC “Draugo” ir Peo- 

ples Furniture Co. Lie
tuvių valandoje, spalių 

spalių 6 d., 7-8 vai. 
vak.)

(Pabaiga)

žiūrėti savo kariuomenę ir pa , 
matęs naujokų užduodavo tris uždarinėjama 
klausimus: kiek tau metų,
kaip senai tarnauji ir ar pa
tenkintas vyresnybė. Žinoda
ma vyresnybė Fridriko pa
protį, naujokų išmokindavo 
atsakyti į tuos klausimus, bū
tent: 21 metai, pusė metų ir 
abudu. Vienų dienų ciesorius

gi ten rasime ?1 Ten už lietu
vybę lietuviai kryžiuojami. 
Ten daug nekaltų lietuvių 
jaunuolių kalėjimuose pūdo
ma. Ten lietuvių mokyklos ir 
laikraščiai persekiojama ir 

Ten lietuvių 
iš-

KONSULO RADIO KALBA APIE VILNIJI.
(Kalba pasakyta spalių 6 d. riausybės pažadų, dar neiš- 
1930 metais iš stoties WHFC. džiovus rašalui ant sutarties,

Baigus man kalbų, priėjęsI atlankė kariuomenę ir, pama- 
dirižeris daro pastabų. Sako,

kulturinės organizacijos 
griautos ir išnaikintos.

Taigi Vilnius, kame randa
si garbinga mūsų tautos pra
eitis, šiandien atrodo, kaip 
lietuvybės kapai ir tautos liū
desio vieta!

Pertai, ypač šiais Vytauto 
mirties sukaktuvių metais,

“Vilniaus Radio Valandoj”, 
dienraščio “Draugo” suruoš

toj).

Kiekvienais metais lietu
viai prisimena tas liūdnas 
spalių 9 dienos sukaktuves. 
Prisimena tų skriaudų ir ne
teisybę padarytų Lietuvai. Ne 
žiūrint duotų Lenkijos vy-

kuria Lenkija pasižadėjo res
pektuoti Lietuvos Nepriklau
somybę, prisidengę “powstan- 
cais” arba sukilėliais, genero
lo Želigovskio vedami, lenkai 

j užima 1920 metais spalių mė
nesio 9 dienų Lietuvos sostinę 
Vilnių.

Prieš tokį negirdėtų ir bar- kas jai priklauso, būtent Jos

bariškų pasielgimų užprotes
tavo visas civilizuotas pašau-1 
lis, užprotestavo taip pat 
kiekvienas lietuvis ir šiandie
na, nežiūrint, kad po to įvykio 
jau 10 metų praėjo, lietuviai 
šventai įsitikinę, kad Lietu
vos Vyriausybė nenuleis ran- 

Ikų ir nenustos reikalavus, kad 
j toji skriauda būtų atitaisyta, 
kad toji Valstybės kūne pa
daryta žaizda būtų užgydyta, 
kad Lietuvai būtų grųžinta

sostinė Vilnius su visa Vil
niaus provincija.

Be reikalo lenkai sieloj 
kad lietuviai užsispyrėlį 
kad jie orientuojasi į vokie 
arba rusų pusę, kad Lietuva, 
kliudanti įgyvendinti pasau
linę taikų. Kol toji skriauda

(Tųsa 4-tara pusi.)

Erom Youth to Age

tęs tų kareivį, pradėjo klausi- spalių devintos dienos sulau- 
nėti, bet šį kartų pradėjo nuo1 k?? prisiminkime svarbiausių 

tautai prieš akys stovinčių 
problemų — Vilniaus atvada
vimo klausimų. Nes, vien tvir

reikėjo arčiau prie to paka 
ruoklio prieiti, balsas būt bu- antro klausimo, 
vęs aiškesnis. Gerai pama-f — Kaip senai tarnauji? 
niau sau. Bet kai pereitų pir-Į — 21 metai, — drųsiai atsa-, 
madienį arčiau priėjau ir kai- kė kareivis. į^as pasin^imas ir sveika tau-
rysis mano ūsas kilbasų pa-! — Kiek tau metų ? nustebęs Į ^os dvasia bus ginklas, kuris
lietė, visas radio sugedo. Jus paklausė ciesorius

Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta J merginą., 
pirmas gimdymas Ir vidur

amžis. Tada I.ydia E. Plnk- 
namis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą ir 
gajumą. ą

I \ 1)1 \ E. PINKHAM S 
\ EGE I ABI E EOMPOl N I)
I X III \ I PINKU X M MII*. (O. I* N N \1

tai galėjote pajusti. Po kalbos, 
vėl prieina dirižeris, piktaa 
kaip vilkas ir sako: |

— Kibą blusų prileidai,kad 
net radio užsištapavo ir spro 
ginėti pradėjo. Kitų sykį kai 
kalbėsi, tai ūsų į burnų arba 
į antį įsidėk! — ir nuėjo. Tat, 
ot, jums radio, pro kurį rei
kia kalbėti.

Bet ne tik man pasitaiko 
tokių pripotkų.

Ana toli do prieš didįjį ka
rų prūsų ciesorius Fridrikas

— Pusę metų — atsakė ka
reivis.

Įsižeidęs ciesorius suriko:— 
Tai kuris iš mūsų yra kvai
las? Į

— Abudu! — garsiai atšo
vė kareivis.

Anaunceris jau atsisėdo prie 
savo kilbasos ir rodo man 
baigti. Taigi nenumirkit iki 
kito pirmadienio. Vėl pasima
tysim! Parodysiu fonių mai
šų. O dabar bai bai!

LIŪDNAS SUKAKTUVES MININT.

nuves mus į Vilnių ir kuri 
nepergalės nei pragaras, nei 
lenkai!

Vilniuje mūsų laukia garsi 
praeitis, garbingo tautos atgi
jimo pranašo, Dr. Jono Ba
sanavičiaus kapas ir broliai, 
kurie dabar kenčia lenkų 
priespaudų.

Skaitlingai dalyvaukime šį 
vakarų rengiamuose prieš len
kus protesto mitinguose. Mū
sų geras pasirodymas pri
duos broliams vilniečiams drų 
sos ir ištvermės atsilaikyti 
prieš lenkų jiems dedamus 
nutautinimo žabangus.

A. J. Žvirblis.

Šiandien lietuvių tautos liū
desio diena, nes spalių 9 d., 
1920 m., tai yra prieš dešimts 
metų lenkai užgrobė trečdalį 
Lietuvos ir sostinę Vilnių.

Taigi, minime dešimtmeti- 
nes sukaktuves tos dienos, ku
rioje amžinieji mūsų tautos 
priešai nekaltai praliejo mūsų 
brolių kraujų ir klastingai 
padarė mūsų tautai didelę 
skriaudų. I ?

Mes minime dešimtas liūd
nas sukaktuves, kurios tapo 
užrašytos už Vilnių kovojusių 
Lietuvos jaunuolių krauju ir 
likusiųjų našlių ir našlaičių 
griaudžiomis ašaromis!

Šiandien kaip Lietuvoj taip 
Amerikoj, taip ir visuose lie
tuvių apgyventuose kampeliuo 
renkasi susipratę lietuviai, 
meldžiasi už tuos, kurie žuvo 
kovodami už Vilnių, stato pro
testo rezoliucijas prieš lenkus 
ir atnaujina pasiryžimų kovai 
už Vilnių.

Dešimties metų bėgyje ne- 
at i ta i syta tautai padarytoji 
skriauda, išauklėjo lietuviuo
se aiškesnį prieš lenkus nusis
tatymų ir griežtesnį pasiryži
mų kovai už Vilnių.

Vilnius — tai Lietuvos šir
dis; tai mūsų tautos švento
vė!

Istorija sako, kad da stab- 
meldijos laikuose Vilnius bu
vo didžiausis Lietuvos stab
meldžių tikybos centras. Ten 
buvo vyriausia stabmeldžių 
šventykla, kame vaidylos ir 
vaidilutės rūpestingai saugo
davo šventųjų ugnį — žinyčių. 
Ten gyvendavo vyriausia Lie
tuvos stabmeldžių kunigas- 
Krivė. Į Vilnių suplaukdavo 
didžiausios minios maldinin
kų.

Arba imkime mūsų laikus. 
Kam nežinoma Vilniaus Kal
varija? Kiek daug maldinin-

kų iš visų Lietuvos kampų 
kasmet keliaudavo į Vilnių. 
Arba kam nežinoma Aušros 
Vartų stebuklingasis paveiks
las arba Šv. Kazimiero Lietu
vos karalaičio relikvijos bei 
didelės ir puošnios Vilniuje 
lietuvių bažnyčios. Be to, ten 
randasi, kunigaikščių, garbin
gų Lietuvos sūnų pilys, ka
pai ir jų praeities darbai.

Taigi Vilnius nuo neatme
namų laikų buvo lietuvių ti
kybos, kultūros ir tautybės 
centras. Vilniuje devyniolikto 
šimtmečio pirmame ketvirtda- 
ly gyvavo garsusai Vilniaus 
Universitetas. Ten įsikūrė pir
mosios lietuvių visuomeninės 
organizacijos. Iš ten ėjo pir- 
masai lietuvių dienraštis —‘ 
“Lietuvos Žinios”. Ten įvyko 
pirmasai didysis Lietuvos Sei
mas, kuris reikalavo pilnos 
kraštui nepriklausomybės. Tai 
gi, iš Vilniaus, kuris šiandien 
lenkų naguose, suskambėjo pir 
masai Lietuvos nepriklauso
mybės obalsis.

Bet skriskime mintimis 
šiandien į pratėvių buvusių 
šventovę, į mūsų tikybos, kul
tūros ir tautybės centrų ir kų-

JONAS K. MILIUS JAU 
GRĮŽTA AMERIKON.

Jonas K. Milius, lietuviškų 
filmų gamintojas, šiomis die
nomis yra kelionėj ir apie 
spalių 23 d. bus Chicagoj. Y- 
patingai šiais metais yra daug 
ir įdomių paveikslų nufilma
vęs: Vytauto Didžiojo iškil
mes ir kitokių įdomiu vaiz
dų pagaminęs. Buvo ir Latvi
jos sostinėj Rygoj ir iš tenyk
ščių Lietuvių gyvenimo daug 
įdomių dalykų turi surinkęs.

Tikrai bus įdomu šiuos ne
paprastus vaizdus pamatyti. 
Lauksime.

Be to da vežasi Vytauto J 
Didžiojo ir Birutės paveikslų. 
Kurie norės, bus galima gauti 
atminčiai šių istorinių ir ne
paprastų metų.

Šiuomi pranešame Vytauto 
Didžiojo Sukaktuvių Komite
to skyrių valdyboms, kad Vy
tauto jubiliejiniai medaliai 
jau yra platinami. Norintieji 
jų gauti, kreipkities į p. Joną 
Krotkų, komiteto finansų ko
misijos iždininkų, Metropoli
tan State Bank, 2201 W. 22

į Vilniaus
Prakalbas!

\
ŠIANDIE yra mūsų tautos gedulo diena. Visi lietuviai renkasi 

į mitingus, kad panaujinus pasiryžimų už Vilniaus krašto atvadavi
mų, kad suraminus persekiojamus kenčiančius Vilniaus lietuvius, kad 
jiems moralę ir medžiaginę paramų suteikus.

A. L. R. K. Federacijos Apskritys Cliicagoje ruošia prakalbas, 
paskaitas šiose kolonijose:

CICERO, ILL., Šv. Antano par. salėj, prakalbos įvyks 8 vai. va
kare. Kalbės kun. A. Baltutis, kun. H. Vaičiūnas, adv. B. Mastaus- 
kas ir kiti. Bus ir kitokių pabarginimų. Parapijos mokyklos vaiku
čiai, mokytojų Kazimieriečių prirengti dalyvaus programoj.

WEST SIDE, Aušros Vartų par. salėj, 8 vah vakare, kalbės tik 
kų iš Lietuvos kun. M. Urbonavičius ir kiti. Be to, dainuos Moterų 
Sąjungos 55 kp. choras, (Grožybės choras ir kiti.

NORTH SIDE, Šv. .Mykolo parapijoj paminėjimas atidėtas į 
Spalio 15 d.

BRIGHTON P ARK, Nekalto Šv. Panelės Prasidėjimo par. salėj, 
8 vai. vakare, kalbės kun. J. J. Jakaitis, klebonas kun. A. Briško, 
kun. Vaitukaitis ir kun. Valančius.

DIEVO APVEIZDOS par. bažnyčioj 5:45 vai. ryte bus šv. Mi
šios už Vilniaus gynėjus, o 7:30 vai. vak. bus kalbama rožančius ta
pat intencija.

- > .
T0WN OF LAKE vakare bažnyčioje bus kalbamas rožančius 

intencijai Lietuvos mirusių kareivių už Vilnių. Po pamaldų bus sve
tainėje prakalbos. Kalbės kų tik gryžęs iš Lietuvos klebonas kun. 
Skrypko, kun. A. Linkus ir kun. A. Deksnis. .

WEST PULLMAN Ryte bažnyčioje bus pamaldos intencijai žu
vusių už Vilnių, ir trumpas pamokslėlis.

MARQUETTE PARK, Gimimo Panelės Šv. bažnyčioj įvyks a- 
tatinkamos pamaldos už Vilniaus gynėjus, o prakalbos įvyks atei
nantį sekmadienį.

Be to, visose viršiau paminėtų parapijų bažnyčiose ryte ir vaka
re bus pamaldos už tuos karžygius, kurie begindami y Vilnių, savo 
galvelės yra paguldę.

Kiekvieno tikro lietuvio yra pareiga šiandien dalyvauti pamal
dose ir prakalbose.

TUBBY
O* DtAR E'JBR SI MCE CHBSTER HAS 
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The Light That Failed.
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Z DOCGOumT GETTIM TIRE D HlDlN
IM THlS OLE TOMMEL ' ^UG BET*»EEN THlS 
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l'tt GOMAIA 3NEAK IMTO THE HOU$E T0«Ou 
Atf ME8BE MOM’Ll BE $0 GLAb To SEE 
ME SHE'LL F0R6ET TO (A)H(P ME FoR 

STAVlN' AWAH' Ali TRIS TIME So THE 
COPS COULDM’TARGEST ME FOR. 
thro*hm* that smouj-ball throoch 

CIK LEE S lAOMbRV (NiMDOVO
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MOT <50 IU VE.T 

THERE'S a HGHT IN 
THE VMA>OO'AJ-I 
GDESS TREMfet STlLL

OPUATCHIM FOR 
ME.

I

Feen&miiit
The Laxative

Mėgsta jį risi 

Skanus kramtimni 

mint, taip kaip guma.

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. už 
dantų mostį. Llsterlne To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vėl-': 
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori T JI pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
lluodami su Llsterlne, išva
lysime burną Ir užmušime 
ligų perus. -Vartok kas
dien.

LISTERINE

i
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(Tąsa nuo 3 pusi.) 
nebus atitaisyta, tol Lietuva

Labdarybės Skyrius.
VILNIUS IR LABDARYBĖ.) LAIŠKAI Į DRAUGU AB.

žiaus parapijoj, Town of Lake 
Visos organizacijos, draugi- Į pavyko. Surinkta

jos, kuopos ir kliūbai prašo- priduota centrui.

Bažnyčioj rinkliava gerai 
$06.91 ir

nenustos kėlusi savo balso 
ieškant teisybės.

Nevienam gal ateis galvęn 
mintis ar Lietuva, būdama, 
fiziniai silpnesnė už Lenki jų, 
turinti mažesnę kariuomenę 
ir mažiau karo pabūklų, gali
priešintis sulyginamai gtulin- , . . . _ . .. . , -• ,r . T , kad, jeigu Lenkija nepaima- vę žiemos metu.gesnei Lenkijai. Tiesa, Lietu- " . .„. . .. '. nys užsienio politikos ir ne-vos fizines jėgos silpnesnes, j v. . . „ - . A . ,» v . »,. , , v. .. gražins pagrobtas žemes ir te- yra sušelpębet neužmirškime, knd šiandie • . .. .. .y ... ... , . intonjas, ji negales įssilaiky-na civilizuotame pasauly gin-' . ’ . .. ,« . .. . . , ° i ti ir turės pragyventi kitųčai rišami jau ne karo budu.1 .... , . TT.,,. , padalinimų. Štai kame ir Vil-Biandienų mes matome pašau- . , . , , ., .v , . niaus vadavimas kada ir mesly tendencijų įsspręsti klausi-1 _ ...... . 'turėsime galimybes patiektimus teisingumo ir laisvo apsi- i _ . . , .. . . .. musų kaimynams savo sųskai-sprendimo principais. Šiandie-' . , ,. ... ..r . . . |tas ir pareikalauti atiduoti
op tautos galybeę matuoja-1, .../ , , . v . kas mums priklauso,mos jau ne patrankų bei sovi ‘

menę, kuri suvartoja didelę 
Valstybės biudžeto dalį. Be 
to apsupta iš visų pusių ne
draugingomis valstybėmis, ne 
turi galimybės nudaryti palan 
kių prekybinių sutarčių, to
dėl mes ir matome, kad nors toji, mūsų tautos gedulo die- 
ir turtinga šalis įvairiais re- na. Praėjo 10 m. kai lenkai 
sursois, jos prekyba šlubuoja, Į užgrobę laiko Vilnių ir viso- 
o jeigu kraštas ekonominiai kiais būdais persekioja lietu-, 

vius. Net iš našlaičių prie
glaudų lietuvių vaikai savo

nyksta, tai jam gyvuoti ir 
laikytis tebėra maža vilties.
Todėl netolimas tas laikais,' laiku buvo mėtomi lauk į gat-

Šiandien yra spalio devin- Šiomis dienomis yra siunti
nėjama laiškai į draugijas. 
Kurios kuopos jų dar nepasi- 
ėmete, prašome pasiimti. Jie 
yra “Draugo” ofise. Tie laiš
kai yra lapkričio 16 d. įvyks- 
taneiojo seimo reikalu. Biz
nieriams bei

mi išrinkti savo atstovus ir 
prisiųsti į seimų. Atsiminki
me, tautiečiai, jei visi dirbsi
me, daug padarysime, visus 
savo tautos našlaičius, pavar
gėlius ir senelius aprūpinsi
me, jiems reikalingas prie
glaudas pastatysime.

Centro Valdyba.

V. Stroga pranešė, kad laiš- 

(Tąsa nuo 4 pusi).

Amerikos lietuviai nemažai 
Vilniaus krašto 

našlaičius. Bet to šelpimo dar
bo ir dabar dar negalime su
stabdyti. Reikia jį toliau va
ryti. Tai mūsų visų šventa* 
pareiga. Jei Vilniaus lietu
vius apleisime, jų neremsime, 
tada to viso krašto atvada
vimas bus žymiai apsunkin
tas.nių skaičiumi, bet tautos kul-1 Bet, nejaugi mes turime sė- 

tūra ir tauto atsparumu. To-' dėti sudėję rankas ir laukti 
dėl ir mums kalbant apie to momento. Kaip jau auks- 9 dienų spalių kaipo mūsų 
Vilniaus vadavimų prisieina ’ čiaus minėjau tautos jėgos ir tautos gėdulos dienų, atlanky- 
atmesti karo idėjų, o ieškoti Į atsparumas šiandiena matuo-įkime susirinkimas ir piakal- 
kulturinių kelių Vilnių va-'jamas kultūrinėmis gėrybė-’bas tų dienų. Atnaujinkime 
duoti. • į mis ir tautiniu susipratimu. Į j tų dienų mūsų pasiry žimus iš-

Pažvelgę Europos žemlapin, į^arbų mes turime stoti jau įtaikyti lietuviais. Gelbėkime 
mes pamatysime, kad tenais. šiandiena. Mes tų Vilniaus 
yra daug kas taisytina. Vai-iva(^av^mo darbų turime pra
stybės, nepatenkintos dabar-įdėti patys nuo savęs. Lavini- 
tinėms sienomis, prie kiekvie-1 masis> tautinis susipratimas?. tuviškos kolonijos, kuri tų die 
uos progos stengiasi iškeltibendrai kultūra turi būti j nų nors kuomi neprisidėtų 
sienų revizijų klausimų, ži-į įgyvendinta musų tarpe. Musų!prie to.svarbaus Lietuvai Vil
goma, ne ginklo pagelba, o į- pastangos šiandiena turi būtinus vadavimo klausimo. Au-

mūsų skurstančius moraliai ir 
materijaliai Vilniaus lietu
vius. Lai nebūna ne vienos lie-

rodydamos, kad 
Europoj neturi

kultūrinėje sukoncentruotos į tai, kad
būti vietos mes turime pažinti savo Tau-

valstybėms, kurios turi pa
grobę svetimų tautų žemes.

Jeigu mes panagrinėsime
mūsų kaimyno Lenkijos žemė

tos garbingų praeitį. Tai ypa
tingai galime parodyti šiais 
metais, kada didesniose lietu
viais apgyventose kolonijose 
švenčiamas Vytauto jubiliejus, 

mumslapi, mes taip pat prieisim iproga mums fikagie{ianis 
prie išdavos, kad ir Lenkija kaip uk pasitaiko g m. spalių 
yra tose valstybių eilėse, kuriją 26 dicną Lai nebūna 
turi užgrobusi svetimų turų..,,- vi<jn08 lietuviSkos geim0Sj 

Nesenai paskelbtoj oficijalė-

kokime ir siųskime musų Vil
niaus mokykloms ir lietuviš
koms prieglaudoms aukas.

Aš tikiuosi, kad jeigu mes 
ugdysime tautinį tarpe savęs 
susipratimų, jeigu mes pagel- 
bėsime išlaikyti per tos ver
govės metus mūsų kultūrines 
Vilniuj įstaigas, mes greitu 
laiku sulauksime tos laimin
gos žinios, kad Vilniaus pyly

je lenkų statistikoj pastebėjo-
kuri nedalyvautų rengiamame jau plevėsuoja lietuviška tri 
Vytautos Jubiliejaus apvaikš- į spalvė.

me, kad lenkai patys pripa- čiojime. Parodykime pasau- 
žįsta, jog pas juos yra 30% ; liui, kad mes mokame gerbti 
mažumų. Vadinasi, iš kiekvie-1 savo didvyrius, o tikėk, bran- 
no 100 Lenkijos gyventojų gus tautieti, iš to ir tau bus 
mes atrasime 30 gyventojų ki- 'didesnė nauda. Vietiniai gy- 
tataučių arba, kitaip kalbant, ventojai, pamatę tavo susipra- 
pavergtų tautų,' kurioms toli timų, pamatę, kad tu esi susi- 
gražu nepakeliui su Lenkijos pratęs lietuvis, atiduos tau 
imperialistiniais siekiais. 'tinkamesnę pagarbų, skaitysis

Esant tokiam gyventoj.;i8",*”™1 '"ii’..P<“ " ™tMs 

sąstatui sunku ir išsivaizduo
ti, kad valstybinis Lenkijos
vežimas, kurio du paskuti
niai ratai paskolinti arba pa
vogti nuo kaimyno vežimo

profesionalams 
laiškai yra atspausdinti atski
ri.

SKELBIMAI Į PROGRAMĄ

Labdarių seimas bus skait
lingas ir jo programas įvai
rus. Tat, yra proga išleisti pro 
gramo knygutę ir jon pagarsi
nimų parinkti. Kuopos yra 
prašomos tuo reikalu pasirū
pinti. Pasidarbuokime, ger
biamieji, kad šių metų seimas 
kuodaugiausia naudos lietuvių 
kilniems labdairybės reikalams 
atneštų. -. r

RINKLIAVA BAŽNYČIOSE.

Kuriose bažnyčiose labda 
rybės rinkliava įvyko, ji gra
žiai pavyko. Kur jos dar ne
buvo, yra ruošiamųsi pada
ryti. Svarbu, kad nuo to kil
naus darbo nei viena lietuviš
ka parapija nepasiliktų. Visi 
žino, kiek Labdaringoji Sų- 
junga našlaičių ir pavargėlių 
šelpia, kokius svarbius ir di
delius ateities darbams pla
nus turi, taip kad kiekvieno 
lietuvio yra šventa pareiga 
remti labdarių sąjungų, jos 
darbus ir užmanymus.

SEIMAS.

NORTH SIDE.

Praeitų sekmadienį įvyko 
labdarių 6 kp. gražus susirin
kimas, kuriam pirmininkavo 
A. Bacevičius. Išklausyta ra
portas iš labd. išvažiavimo. 
Visi patenkinti. Tik apgailes
tauta, kad daugelis northsai- 
diečių labd. ūkio dar nematė. 
V. SfToga pranešė, kad 6 kp. 
vakaras įvyks sausio 18 d., 
1931 m. Draugijos prašomos 
tų dienų nieko nerengti.

Mūsų, labdarių seimas įvyk
sta lapkričio 16 d., šv. Kry-!

Naudokite išlaukiniai nuo
Skindami) Muskulų 
Pscialimų 
Skausmų KrutinSje 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudčjfano 
Išsinarinimų ir

Išsitempimų 
Neuralgijos

Perdtikrinkite, kad gaunate tik- 
I rąjįl INKARO vaisbaženkli] ant 

pakelio pagelbės jums apsisaugoti.
Knygute, kurioje paduodama pilni 

nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutča.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 3Jc. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

F.AH. RICHTER CjOJ
BKMRV AMO SOUTH rims STS. 

BROOKLYN, N. V

KFLLb PAiN-

Daktaras
Kapitonas 

Specialistai ii

1MSSIG,
Pasauliniame karo 

Seno Kraj&oj

GYDO VttAS LIGAS VYRŲ IB MOTERŲ 
NEUVRINT KAIP UŽSISENĖJLSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclallikal <ydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, al- 
auodijimų kraujo, ed'es, Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nurareje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus ligydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, kų Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tukstančtus ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo lė ryto iki t v. ▼. Nedėllomls Iki 1S d. 
<390 Wost 29 St. kampas Keeler Ava, Tel. Cravvford 5573

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIĮĮ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

PILNAS EGZAMINAS 
$6.00 TIKTAI |6.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa

! tikrų apaoialistų, ne paa boki nepa- 
,tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno lžegsamlnavlmo. Jus sutau
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologižkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu až paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo 

.pirmiau. Jeigu kenčiat auo ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, žlrdioa, reumatlsmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užslsenėjuslų, įsi
korė Juslų. chroniškų ligų, kori ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, noatldėlloklt neatėjo pae 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALISTA8 

Inėjlmas Rūmas 1010
20 W. JACKSON BLVD.

Arti SUte Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B Iki T

Nedėllomls nuo lt ryto Iki 1
•e platų

M

'4

ADVOKATAI
Telephone Dearborn <057

f. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:39 Iki 6 vai. vak.
Doeal Office: 1800 8. UNION AVĖ. 

Tel. Roosevelt 8710 
▼ai. nuo 6 Iki 8 vai. rak. 

(Ižsklrlant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

II So. La Salio St., Room 1701 
Tel. Randolph 0S31-0332 VaL 9-1

Vakarais
32 <1 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 9562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos \

KODĖL REIKIA GARSINTIS

politinės partijos.

Mokyk savo vaikučius lietu
vių kalbos. Pasistengk įskie
pyti į juos tavo tėvų žemės 
meilę. Padaryk iš jo susipra-

sekmingai važiuotų Valstybi-'tusius lietuvius ir genis de
niu keliu. Todėl mes ir ma- rus šio krašto piliečius. Štai
tome, kad nežiūrint į tai, jog antras Vilniaus Vadavimo j
Lenkija turi didelius natūra
lius resursus, nežiūrint į tai, 
kad kraštas gavo iš Rusijos, 
.Vokietijos ir Austrijos ge
rai sutvarkytų ir veikiančių 
industrijų, nežiūrint į tai, kad 
tas įmones lenkams neprisėjo

punktas.
Be to neužmirškime ir mū

sų brolius Vilniaus lietuvius, 
kurie slegiami lenkiškos le
tenos net neturi galimybės la
vinti savo vaikučius prigim

1. Dienrafitis "Draugas” pasiekta žymiausius lietuvius, kurie 
gali su Tamsta padaryti gerą. biznj.

2. "Draugas" yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis 
atstovauja katalikišką mint} išeivijoje. D kur organizacija — ten 
galybė.

S. DienraStį “Draugą” skaito tūkstančiai šeimynų ne vien Chl- 
cagnje, bet visoj Amerikoj ir Europoj.

Jeigu norite greitai išduoti nnomon: namus, kambarius, gara- 
džlų, parduoti lotus, gauti naujų kostumerių — garslnkitės “Drau-

DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue 
Tel. Roosevelt 7791

toj kalboj. Atmink lietuvi, 
pirkti ir už jas pinigus w lcnkai įvairias pin_
keti, kraėte kaž kas .negero. .k)eg vilniaus 
Lenkijos zlotas, kuris nors isustabdžiuB

lietuviui, kad
liepsnojančių jų 

pastatytas ant aukso bazės ^arpe palriotiznlo ir prisiriši. W Otdeon l» yoWną bofoce ųų-a

nuolatos svyruoja, Lenkijos 
prekes nors ir gaminamos |ę Wn#i spaU(]a 
sulyginamai pigiai taip pat',,,^ ka(i Vilnia„ |ietuviai 
menkę tari užsieny pasiseki-Į pž id6ja
mę. Vienu žodžiu, visa krašto ka|SjimuoBna, kad lietaviatns ! 
ekonominė strnktūra .ne lik'^ neduoda,„a KaUlllybi, M. 
negerėja, bet tari tendencijos v0 prigimtoj kalboj Dic¥9
l*l08žti. t garbinti. Štai trečias ir pas-į

Kame gi priežastis. Kaip , A. . . .... . , j, F . .. r .kutinis musų Vilniaus vada-| jau auksčiaus minėjau, Len- Į
. v vimo punktas. Lai būna mūsų kija užgrobusi apie suvirs * j

30% svetimų teritorijų joms;,v*81I šventa pareiga iki mes 
išlaikyti turi didžiulę kariuų- j Vilniaus neatgausime, švęsti

i mo prie savo tėvynės ugne-
VFOU THE uovs

ov MHMIS VtUpęr 
t THE. SftJM HIU_'K
*•7

J koky MONex- Į
MESVEOOtM *WC ' 
S»KtO. GlOBOM CtMMt 

I to - xuia katuls V* 
L GtOtON. CIHH&

Ano rnHĖHrT'l
«iMwe ioo 1 

k BuckS- iTt L noa?

***«*• t>OKS 
SHh. Do 
L tT M-l? r-

JOHN B. BOROEN
(Jobą Bagdzlunas Bordon)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph <737
2151 W. 22 St 6 iki 9 vak. 

Telephone Roosevelt >999 
Name; 3 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9999

JOHN MCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Weet 22ad Street
Arti Leavitt Street 

Telefonai Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Beredemis ir Pėtnyčio- 

mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITGHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Tel.

3 vai. kortuose—nuo 3 Iki 9

52 East 107th Street 
Kampas Michigan Avenue 
Pullman 5950-Namų Pull. 6377

Miesto ofise pagal sutartį 
127 Nortli Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

I bOKT KHOUJ 

I #XlNr CtVE 
HEU HONE 

-k_ NtT*.

Frenef

▼

v
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GRABORIAI:

Telefonu Tardė 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S, M. SKUDAS
n ET U VIH GRAUORILH 

Didelė graši koplyčia dykai 
718 WKST 18 STRIKT

T«l. Rooaevelt 7888

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau-
ela. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS IUET. GRABORIUS 

CHBCAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6176 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 6088.

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

DAKTARAI:Nausėda, J. Berkelis, A. Ba
cevičius, A. Deksnis, E. An- 
driuškevičienė, K. Krivickas, 
K. Bugintavičius, J. M. Luko
ševičiai, A. Šadbaras, P. Ra
simas, V. O. Kavalauskai, J. 
Rutkauskas, K. Valeika, A. 
Rugienius, J. Ramoška, J. M. 
Ramoška, M. Kareckienė, F. 
K. Dovalgo, J. Rėkus, M. So- 
vaitė, J. Kiška, P. Tamoševi- 

\ čius, T. Strogienė, J. Gerdžiu- 
Serga p. Rasimonienė, 1541 ’nas. , -; !&ljU

Kitos smulkiais.
Viso $67.00.
Visiems aukojusiems širdin

gai ačiui.
L. S. 6 kuopos valdyba:

LABDARYBĖS SKYRIUS.
(Tąsa 6 pusi.)

kai draugijoms ir kitiems jau 
'išsiuntinėta. Visos draugijos 
' seime dalyvausiančios, 
į Iš centro raportą išdavė A. 

' Nausėda, centro pirm. Plačiau 
kalbėjo apie sumanytą’ 1931J. JAdeviftus

flHARORIUfį ra.
balsamgotojaš m. “Lietuvių Dieną“ “Wliite
Patarnauju laide- (J įt y ’ ’ 
tuvėse visose mis- J *

Tslefonae Groveblll 8263

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

?433 W. MARQUETTE ROAD 
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

i Ir 7 Iki t vai. vakare 
Sercdomla nuo 8 — 12 vai. ryto. 

Nedėllomls pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2603 WEST 13 STREET 
Kertė So. Westem Avenue 

Tel. Prospect 1028
Realdencija 2859 So. Leavltt 

Tel. Canal 2330
St

eto Ir miestelių 
dalyse. Moderni*- , ka kopiyėi» veitnt ^vvabansią
8108 S. Halsted 
SL Chicago, III.

TeL Vlctory 8118

I. J. Z O L P
GRŠBORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Reikalinga 
'pašalpa. Kuopa paskyrė 10 
dol. pašalpos. Jukšukė yra 

_ Oak Forest prieglaudoj. Ir 
jai paskirta 10 dol. šiltiems 
drabužiams įsigyti.

Padaryta pastaba, kad ne- • AUKOS LABD. SĄJUNGAI, 
narių neremti. Vietoj. Nesun- į West Side. — Praeitą sek-

I,
avė.

Ofiso Tel. Virglnia 0036
Rezidencijos: Van ĮJuren 5868

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6162 Archez Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

S iki 6 ir 6 Iki 8 v. v.
Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3613 Franklin Blvd.
. Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2376

DR. J. P. POŠKA
3133 S. IIALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-6 po pietų Ir 7-8 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Nedėlioj pagal susitarimą

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S, A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki1
9:30 vakare ;

4608 S. ASHLAND AVENUE ( 
Netoli 46th St Chicago, III.'

Tel. Canal 6766 Republic 8666

DR. A. RAUKUS

Kampas 66tb Ir Paulina Bta. 
Tel. Boulevard 5203 - 8613

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai tr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 ĮVEST 18th STREFT
Canal 8161

ku sveikiems į labdarybės są- niadienį Labdaringosios Sąjun Rez. Tei. Midway 5512
jungą 10c. į mėnesį mokėti.

Labdarys.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f i e a a

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

North Side. — Šv. Mykolo 
bažnyčioj 28 d. rugsėjo įvyko 
rinkliavai, Labdarybei, kuri 
pavyko. ; •

Prie bažnyčios durų su dė
žutėmis P. E. Andriuškevi- 
čienė surinko $16.00, ponia N. 
N. $5.06. , į

Bažnyčioj vokeliais aukojo 
šie; ■

Arkitektas M. E. Žaldokas

gos 7 kuopos įvyko rinkliava 1 
bažnyčioje. , į, , J

Aukojo:
Šturmai $2, O. Marozaitė 

$2.
Po $1.00: K. Zaurienė, M. 

Brazauskas, A. Kamaraus
kienė, L. Jusevičius, A. Ka- 
zanauskas, J. Raubiškis, B. j 
Urbonavičius, A. Vaičiulis, Į 
V. Duoba, K. Baliauskas, A. j

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oakley Avenue Ir 2 6-tas 8treet 
Telef. Wilmette 195 arba 

z Canal 1718
Valandos: 2 Iki 6 p. p. Panedėllals 

Ir Ketvergals vakare

A. L DAVIDONIS, M. D,
6910

Ofiso Tek Vlctory ^68 98 
Rezidencijos Tel. Drejel 9191

OR. A. A. ROTH

80. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenrood 5107 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;

. . i 8 valandai vakareAltutis, T. Barauskaitė, fe. Ui- apart šventadienio Ir ketvirtadienio

bulskienė, A. Kairaitė, P. Rai
nis, Miliauskas, A. Marozaitė,

OFISAI:
6901 — 16 St. 2926 Washington

$5, Kasparas Butkevičius $3; [J. Mikulėnas, J. Matė jaitis, T iV cicero ««1 Tei. Kedie 2«oS<S
Po $1: F. Kupčiūnienė, N. 

Unikauskienė, J. Drazdaus- 
kas, A. Preskinas, D. Maksvy
tis, B. Kizelevičius, J. Šlauta, 
J. Serevch, T. Šadbaras, J. 
Kriminskaitė, J. Čepaitis, P. 
Valaičiutė, M. Kriminskaitė,ė
P. Vaškunas, P. Beržinskas, 
J. Kupčiūnas, Žaldokienė, A.

Smulkių aukų surinkta 
$5. Viso $29.00.

Ačių visiems, kurie aukojo 
ir prisidėjo prie kilnaus lab
daringo darbo. Labdarys.

BUDNIKO RADIO VA

LANDA.

DR. S. A. ŪOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

67J> W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų i 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

i

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street

I

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. ; 
Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakarop 
Nedėliomls ir seredomis tik 

iškabto susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

Nedeilomli-
Susitariu

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptie- 
ko«) po nr. 2628 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 6 po piet Tel. 
Prospect 1829.

Benas ofisas toj pačioj vietoj: 
1601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
I iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
dės. 8661 S. Albany Avė. Tel. Pros- 
ject 1988. Nedėtomis tik pagal su- 
artį.

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartj.

Ofiso ir Res. Boulevard 6918

oi.AJ.rara
rel. Hemlock 8708 

Rez. Tel. Prospect 6611

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJI IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6229 

Rezidencija: 6660 So. Mapletvood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Ambulance PatarnavimasI ,
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą. - į J !
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

Pereitą šeštadienį, šeštą va
landą, atsisukau savo radio 

į ant stoties WCFL ir pasiklau- 
' siau lietuviškos progranio, 
kuri kas savaitė yra duoda
ma iš tos stoties.

Malonu yra išgirsti sava 
lietuviška kalba ir muzika ir 
žinoti, kad per visą Ameriką 
tūkstančiai lietuvių ir kiti tuk 
stančiai svetimtaučių klausos 
ir gėrėjas.

Šis programas, kaip ir vi
sados, buvo įvairus, linksmas 
ir paliko gerą įspūdį. Turė
jau proga išgirsti visiems ži
nomus artistus.

Musų jaunas, bet jau gerai 
žinomas baritonas, Pranas Ja- 
kavičius, irgi padainavo tris'j 
gražias- dainas. Jis turi gra
žų, turtingą balsą ir galima 
daug tikėtis iš šio jauno artis
to. ■ , 7 a:

Elena Stasil — Bartush irgi 
padainavo ketvertą dainų. Ji 
turi gražų sopraną ir jos visos 
dainos skambėjo puikiai per 
radio.

Budriko orkestrą, po vado
vyste Miko Jozavito, jau su-

>666 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 

pistų ir 6 iki 8 vai. vakaro 
Rss. 8201 8. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6156! South Kedzie

Rez. <822 So. Whlpplo 
VaL 2-6, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Wentwortli 3000

Tpl. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORISt
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą kuris 
esti prlešastimfalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tuo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas alCs, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atbukimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
Nedėliomls nuo 19 ryto iki

12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

$71? S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Rez. Tel. Stewart 8191 Hezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakareDR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DENTISTAI
v

Tel. Boulevard 7062

DR. G. Z. VEZELIS
DENTIST AS

1545 WEST 47 STREET
dale Depositors State Bank skersai

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVA

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

▼ai: ryta nao 16—ii nuo 1—6 91 
pietų: 7—8:86 vakarą 
Nedėllomls 18 iki 12

Telef. Midway 2880

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenu^

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue Tet Boulevard 3201

Tel. Ysrdg 1829
DR. G. SERNER

grįžo i§ atostogų ir vėl pra- akių 8PECIAU8TA8
dėjo darbuotis. Labai links
mai ir efektingai pagriežė ke
letą lietuviškų šokių. -Teko su
žinoti, kad ši orkestrą suside
da vien iš lietuvių muzikantų 
ir, kadangi visi nariai susi
pažinę savo su tautos muzika, 
jie gali griežt taip kaip ir rei
kia.

Šios valandos, duodamos 
Juozo Budriko lėšomis dapil- 
do žymią' vietą mūsų muzika
liam gyvenime, platina mūsų 
muziką ir dainas ir duoda pro 
gą musų lietuviams muzikams 
ir artistams pasirodyt pa
sauliui.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
Kampu Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedaliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.. Nuo 9 ryto iki I vakare

Tel. Bottlevardl 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 6 p. p.

7—9 vakare

T. A. D.
Ar jau žinote kas sutaiso 
pilveli Ir pilvą sugadintą? 
T. A. D. per 8 metus jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar milionai nežino.
Tai dabar yra lalkaa pra
dėt. — Reikalaukite savo 
aptlekoj, arba tiesiai 16

i3133 S. Halsted St., Chicage

T. A. D.

T. A. D. Product99. i

Tel. Cicero l>60

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kašdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėliomls pagal sutarti 
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

DR. HERZMAN
I S RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 28 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų tr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 8 Iki 7:80 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Shore 
8238. arba Randolph <806.

DR. MAURICE KAHN
(Jydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

DENTISTAS 
1901 W. 168t. Cicero. III.

Viršuj National Toa Store i 
Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vak i

vakare. Ned. susltarue

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dimą 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 13 dienų
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C H I C A G O J E
VILNIAUS UŽGROBIMO 

GEDULĄ.
BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO” 

RADIO KONCERTŲ.

“CUKRINIS KAREIVtLIS” 

SCENOJE.

Lenkai, vedami Žiligows-
kio, užgrobė mūsų sostinę Vil- 

vaus klebono priimtuvėse. Jau nių gpalio 9 d, 1920. šį žiau-

>

pažadėjo būti gydytojas Bie- 
žis, dentistas Lauraitis, gydy
tojas Rakauskas, advokatas 
J. Grišius ir kiti.

Mūsų sesutės taipgi rengia 
vaikučius suteikti savo myli
mam klebonui ir dvasios tėvui

Šios yra labai trumpos die
nos “Dainos” choro nariams.
O ypač yra trumpi vakarai, 
nes juose daugiausiai ruošia
masi dėl pirmo šio sezono per
statymo, tos juokingos, juo- nuoširdingiausių linkėjimų, 
kingiausios operetės “Cukri- Mūsų vargoninkas, p. Janu- 
nis Kareivėlis, lapkričio 9 d., šauskas taipgi lavina savo cho 
Lietuvių Auditorijoj. f ristus. O mes žinome, kaip

Nors darbas yra sunkus, bet j puikiai mūsų choras gieda, 
drauge ir malonus, nes ši yra juodžiu sakant, visi dirba ir 
smagiausia ir juokingiausia ruošiasi.

operetė, kų kada norg buvo 
statyta Chicagoje. Muzika y- 
ra žavėjanti, solistai kuoge- 
riausi, veikalas specialiai pa
rinktas. O choristų darbštu
mas vertas pagyrimo.

Štai, pirmadienio vakare, 
susirinko solistai

Vienas Parapijoms.

APVOGĖ TIČKŲ.

rų žygį lenkai padarė tik po 
pasirašymo sutarties su Lie
tuva. Tai skaudus tautai smū
gis ir neužmirštinas kol len
kai nepataisys jo.

Šiandien sukanka dešimt 
metų kaip lenkai laiko paver
gę Vilnių; dešimt metų, kaip 
skriaudžia Vilniaus krašto 
lietuvius; dešimt metų kaip' 
stengiasi lietuviška jaunimą, 
sulenkinti, uždarant lietuviš
kas mokyklas ir organizacijas.

Šiandien minime gedulingas 
10 metų Vilniaus netekimo 
sukaktuves!

Kad tas gedulos sukaktu
ves linksmai paminėjus 
kolonijos rengia tam 

Į mus. Vienos minės suruošiant

Brighton Park. — Pereitų
šeštadienį apie 10:30 vai. vak.
vagįlių būrelis įsibriovė ir p.Į 7
. 7 m-v, . • . prakalbas ketvirtadieny;), spa

----------------------- J* dainos ’Antano Tickaus namų, ir viską; p d> kitog _ gekmadienyj
yra tokios gražios, kad aerei-pĮkriaustę rado $100 ir lšsine~ J spalio 12 d Kiekvienag lietu. 
kia nė ragint pne repeticijų, 'jvįs auginti savyje tėvy-

Gerb. “Draugo” ir Peoples 
bendradarbiai:

Tamstų duodami progra
mai per radio kas kart daro
si geresni ir įdomesni. Jokios 
kritikos negaliu rasti. Visi dai 
nininkai, kuie dalyvavo perei
tame pirmadienio vakare, la
bai dailiai dainavo. Gaila, kad 
daugiau nebegirdėsime Juozo 
Babravičiaus dainuojant per 
radio. Aš jo balsų labai esu 
pamylėjęs. Veliju jam laimin
gos kelionės. Lai jis sėkmin
gai linksmina ten mūsų bro
lius lietuvius.

Ačiū p. Kalvaičiui už taip 
įspūdingų prakalbų, kuri gi
liai palietė kiekvieno klausan
čio lietuvio jausmus.

Išklausęs prof. Kampininko

juokų vežimų apie brodkes- 
tinimo stotį, ir, atgavęs savo 
dvasių po skanaus juoko, tik-' 
rai maniau, kad gal nebuvo

PRANEŠIM AL
Brighton Park. — Altoriaus 

Puošimo draugijos susirinki
mas įvyks penktadienio vaka
re, 10 d. spalių, tuoj po pa
maldų, mokyklos kambary. 
Malonėkite visos narės atsilan 
kyti, nes yra daug svarbiu rei

Marąuette Park. — Draugi
ja Šv. Barboros laikys savo “ 
susirinkimų ketvirtadienio va
kare, spalių 9 d., 1930 m.,
7:30 vai., parapijos salėje. Vi-' 
sos narės yra kviečiamos da
lyvauti. Valdyba.

nei vieno žmogaus, kuris klan kal„ svarstymūi. 0 labiausia
sydamas tai galėjo išsilaikyti

Žinių pranešėjas ir announ- 
vo skanūs ir malonūs juokai, 
kad ir kitų pažiūrų žmogus 
galėjo būti patenkintas.
Žinių pranešėjas ir anaun- 
ceris labai paįdomena ir pa
puošia mūsų kalbų, kurių var
toja labai gražiai.

Taigi, visiems sykiu dide
lis ačiū, kaip programo iš- 
pildytojams, taip ir rengė
jams Peoples Furnitūra 
Kompanijai- ir “Draugui” 
Tęskite šį malonų ir kultūrin
gų darbų kuo ilgiausiai!

Petras Kalėmis.

apie parap. bazarų.
O. K

Dievo Apveizdos Parap. —
Labdaringos Sąjungos 4 kp., 
dėl kaikurių priežasčių, susi- 
rihkimas nukeltas nuo antro 
nedėldienio į trečiąjį. Tat sus
inąs įvyks spalių 19 d'., š. m.

Nuoširdžiai kviečiame na
rius atsilankyti ir atsivesti 
naujų narių.

Kuopa rengiasi prie Labda
rybės Seimo ir kartu darbuo
jasi tarpe draugijų, kad kuo- 
daugiausia iš draugijų atsto
vų dalyvautų Seime.

Valdyba.

Vienas iš Kauno važiavusis 
automobilis ant plento netoli 
aerodromo suvažinėjo Alekso
to gyventojų |Vincevieienę. Ji 
sunkiai sužeista nugabenta li
goninėn. “R.”

bet nė nepastebėjo kai vidur
naktis atėjo. i ; !

Šį vakarų renkasi į repe
ticijų* vien vyrai, visi kareivė
liai. Tik “cukrinio” šį kartų 
nebus. O rytoj vakare suva
žiuos vėl visas choras nuo A 
iki Z. O, kokios trumpos šios 
dienos! Bet juk Teikia 
krinį Kareivėlį” 
mankštyt.

Dainininkae.

“€u- 
gerai iš-

WEST 8IDE ŽINIOS.

P-nas Tiekus yra plačiai ži- nės meilę; skiepyti savo šir- 
nomas biznierius ne vien šioj dyje pasiryžimų ir troškimą
kolonijoj, bet ir kitose kolo- Vilnių atgauti. Įgyvendinki

me savyj mintį, kad Vilnius 
turi būti mūsų Sostinė. Reika-

nijose. Jis “muvina”, prista
to anglis ir ledų. Gyvena , savo 
namely po num. 2743 W. 37 laukime tol, kol išreikalausi 
PI. Ten išgyveno per 18 me
tų ir nieko blogo neatsitiko, 
o dabar papildyta stambi va
gystė ir tai su nepaprastais 
keistumais.

RECEPTAI
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro 
iš Europos dėl žmonių, katra liga 
daugiausia žmones kankina Amerikoj.

GYDUOLfiS, kurios yra sutaisytos 
pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra 
naudingas vaistas, kokias žmonių 
mokslas gali pasiekti.

Kaina $1.00, gaunamos pas:

T.A.D. PRODUCTS
3133 SO. HALSTED ST.

_________  CHICAGO. 1LL.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida- 
ortnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

63rd St. Chicago.
HEMLOCK 8380

tės Maldos sus-mų įteiktas 
kun. Vaitukaičiui kaipo dova
na, pelnas iš “Bunco party”.
Kun. Valančius nuo Apašt.
Maldos dr-jos įteikė “gražių 
gėlių “basket” su linkėjimais 
geriausio pasisekimo darbuo
se. V. Remotis, vardu Lietu
vos Vyčių Centro, įteikė do
vanų ir-gi su linkėjimais, K.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:
su linkėjimais nuo kuopos.

Kun. P. Vaitukaitis yra 
mylimas ir gerbiamas ne vien 
brightonparkiškių, bet ir vi

so jaunimo ir geros širdies 

žmonių.

Ilgiausių metų kun. Vaitu

kaičiui. 1 i t?

Red Cherri*:.
4644 so.

TeL

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšiee 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VAI.LEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET 
Boulevard 1389

2650 West
Telefonas

ATMINK SAVO 

NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

me. Paremkime Vilniaus naš
laičius — jie to laukia.

Gal nevienas manyt, jog 
šiokie minėjimai neturi dide
lės reikšmės. Netiesa. Tokie 
minėjimai turi didelę reikš
mę. Kas met prisimenam len
kų grobsiškumų, o mūsų tei- 

idio”kūrike ■valgomojoj, o jo',8“®* reikalavimu - gražinti 
vaikai vienas po kitam mau-įtai> kas mum3 Prikaso. Tie 
dėsi. Apie 10:30 vai. vak. sve.! Paminėjimai kas kart pakelia 
Zias kėlėsi eiti ir p-nas Tič- .mumyse dvasiu 
kus ėjo išleisti per frontinee,1 Minėkime gedulos sukakta-

duris. Einant į seklyčią, p. Ti«S )ves iel ne šiandien, to. ate.- 
nančiame sekmadieny.

Sakytą vakarą p-nas Tič- 
kus su namiškiais ir vienu 

šnekučiavo virtuvėj, isvečiu

IX Šiandien Aušros Vartų 
parapija mini lietuvių tautos 
gedulio dieną. Už žuvusius 
Lietuvos gynėjus bažnyčioje 
ryte 8:15 vai. laikomos ekzek- 
vijos, o vakare 7:15 vai. gedu-
lingi mišparai ir šv. Ražan-;kus P“*®’*!’, kad d”ys >*- 
ėians pamaldos, po kurių tuo- 8alrfio8 uždarytos. Bandant ae 

jau svetainėje bus iškilmin
gas parapijonų posėdis ir kun.
Urbanavičiaus paskaita.

X Antradienyje Vincentas
Černius, atsisveikinęs su Tė
vais Marijonais ir savo moti
nėle Ona Černauskiene, iškelia 
vo Romon eiti kunigo moks
lus. ; J?! 3

tidaryti pajuto, kad jos laiko
mos. Bet tuoj buvo paleistos 
ir vaikezas, laikęs duris, iš
smuko pro langų. Mat jis pa-

Stud. P. Atkočiūnas,

Fed. Ch. Aps. rašt.

P-nas Tiekus yra rėmėjas 
visų naudingų darbų. Daug 

laikė duris, kol kiti suspėjo sykių yra pasitarnavęs ir 
‘Draugui”, ypač vasaros lai

X Jonas ir Rožė Povylaus- 
kiai ryt dieną turi savo vedy
bų sidabro jubiliejaus sukak
tuves. Dievui padėkos intenci
ja Aušros Vartų bažnyčioje 
ryt laikomos abejos šv. Mi
šios. Telaimina jiems Viešpats.

pasprukti. Seklyčioj ir miega- 
mojoj besu viskas išriausta, 
kaip kiaulydėj. P-nia Tičkie- 
nė bėgo žiūrėti ar tebėra pi
nigai. Rado, kad trūksta 
$100. ' .

Buvo pašaukti kaimynai ai-! 
rišiai ir jų klausta ar nematė
pro langus kų nors įlendantV TT .,
, . -v, , . 1. . , , , pagerbtuves kun. Pr. Vaitu
bei išlendant. Tie atsakė, kad
nieko nematę. Tada p. Tičkus 
išėmęs iš kišeniaus keturis do-

ku

i28

per piknikus.
Viską Žinantis.

PAGERBTUVES.

Brighton Park. — Rugsėjo 
d. Brightonparkietės su-

1 rengė “Bunco party”, kaipo

VISI PRISIDEDA.

Marąuette Park. — Mūsų 
komitetai ir parapijonys jau 
senai rengiasi sutikti klebonų, 
kun. A. P. Baltutį. Spalio 1 
dienų visi buvomei suėję į kru

lerius metė ant krūvos suvel
tų drabužių ir sakė: “Žuvo 
šimtinė, pridedu ir šiuos ke
turis, kuriais užprašysiu šv. 
Mišias Marijonų Kolegijoj.”

kaičiui jo vardinių pamineji- 
‘mui. Atsilankė labai daug 
jaunimo iš vietinės Vyčių kuo
pos ir choro. Dalyvavo kun. 
Valančius ir kun. Vaitifkaitis 
kuris gražiai prakalbėjo į su
sirinkusius.

Buvo užkandžių ir muzi- 
Ant rytojaus p-no Tickaus kos šokiams. Visi labai pa

vaikai bėginėjo aplink namus Į tenkinti skirstėsi namo.
Spalio 3 d. per Apaštalys-vų pasikalbėti ir pažiūrėti, kas , įr žiūrinėjo kaip viskas stovi 

buvo nuveikta. Jau labai ir ar nesuseks plėšikų pėdsa-
daug. Ir kurgi nenuveiksi.'kų. Žvilgtereję į pašto dėžutę,*' A. ALESAUSKAS 
Visi prisideda įvairiausiais' pamatė lyg ir popierinių pi- MOTOR EZPRESS 

būdais iškilmingai sutikti kle nigų. Pradarę, žiuri, kad iš- Mes permufuojame-perveža- 
bonų vakarienėje 12 d. spalio.' tikro besu pinigų. Suglemžę į- me pianus, forničius ir kito- 

Pavyzdžiui, p. $. Šambaras bėgo į vidų pas tėvus. Suskai-, kius dalykus, 
ir kiti mėsininkai pažadėjo tę rado $60. j Taipgi parduodame anglie

pristatyti skanios mėsos. Kiti ... . .... . . ... !geriausios rųšies už prieina-
Ar tai ne 

k imas.
stebėtina!? atsiti-

pažadėjo valgomų dalykų.
O dar vienas prižadėjo pris-j 
tatyti to, ko dažnai tokiuose, P-nas Tičkus pažadėtus ke- 
baliuose neturi. Kas ateis, turis dolerius sekmadienį na

tai pamatys, kas tai per daly-J vežė į Marijonų Kolegijų ir į-

kas. 1 z 1 U '
Daug ir profesijonalų daly-

pačiam provincijolui 
kun. F. Kudirkai.

teikė
gerb.

miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

Savo kalboje kun. Vaitu
kaitis dėkojo už visų ir pa
reiškė, kad darbuosis su žmo
nėmis ir su jaunimu tol, kol
pasens ir negalės darbuotis.

• *
Be to, girdėjau, kad ir mo

kyklos vaikučiai taip pat ne
užmiršo kun. Vaitukaičio ir 
įteikė jam dovanų. Moterų 
Sąjungos 20 kuopa taip pat į- 
teikė dovaną.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 68*6

Phone Virgin]* 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. J 

Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
GAGE PARK MOTOR 

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

5625-27 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

Telef. Republic 6398
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Lafayette 
Ir 2384

8662 Ofisas Ir Res. 
4401 S. Mozart 81.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAt 
Real Estate Ir visokia apdrauda

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.

4139 Archer Avenue
Tel. Lafayette 7674

Phone Republlo 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes mollavojlme, dekomejame Ir 
lšpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamoe Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Perkam Mortgečlus ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam, lšmainom ir inšiuri- 

nam visokį turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ, 
k

s

ISRENDAVIMUI
Rendon ar pardavimui 5-6 kamb., 

pečiu šildomi, pigiai. 5804 Union 
Tel. Stewart 1402

Išsirenduoja 4 kamb. flatas. 
Įtaisymai pagal naujausios 
mados. Pečium šildomas.

.4430 So. Mozart Street
Lafayette 8146

HUPMOBILE
Geriausi Ir Stlprlansl Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pu 
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamlstas nus- 
trialns savo gražumu, greitumu, Ir 
vlaa konstrukcija. Kaina *1,116.
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 

6012-14 So. Kedrie Avė.
Telef. Repdbllo 9604

JOHN PAKEL & GO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus ir pertaisau

senus. Senus namus priimu 1 mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4576

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

t Vainoras, J. 
Telefonas Lafayette 0000 

3963 Archer Avenue

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC GO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sas Ir Jėgą. Elektros relkmenoe Ir 
flkščlerlal.

L. DOMBROWSKI A SON 
3016 West 47 Street

Telefonas Canal 7231

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktortas

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

>334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M. TUSZKA 

Plnmbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar

nausiu kuogerlausta.
4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, Wilton 
kaukus ir viską musų 4 kamb. apart- 
mente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis 
tuoj. Tikras bargenas.

>040 W. 62 St. 1-mas floras
Bilijardu parlorius, North Sidėj, 

12 stalų, išdirbtas biznis, išvažiuojam 
Pigiai. Festin & Harmon, 610 E. 
76 St.

REAL ESTATE

A. M. BUTCHAS

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

i

9646.00 r. O. B.
Jei manai pirkti karą. plrmlaudal 

ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kainą.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
- n»c. Šio k r am o kaina 33.50 

4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

flapoe Telef. 
Hemlock 1847

Namų Telef. 
Republlo 5481

JOHN YERKESo
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERIS

Turiu patyrimą per daugeli metų.
Darbą atliekų greitai Ir plglak 

3X11 80. OAKLEY AVB. 
Telef. Canal 0410

• Greit perkant gausi geromis Iš
lygomis už $20,000 roomlnghouse Iš 
22 kamb. dalinai su forn., štymo šll.. 
gera vieta, 20 mln. J loop, strytk. ir 
L. Kreiptis 1136 Wrlghtwood avė. iki
5 v. v. arbS tel. Avenue 5307 po 5 
v. v. dėl susitarimo.

Pigiai pulki velk nauja kampinė 
Octagon rezidencija, 6 kamb. bung. 
arti viešų ir kat. mokyklų, du bloku 
Mllwaukee avė. Reik matyt, kad J- 
vertlnt. Kaina $9,750. Kreiptis po
6 vai. vak. 5700 No. Moody avė.

2 FLATAI, 6-7 KAMB. PLYTINIS 
Į pietus 63 St. arti Halsted. Kaina

*7,000. Cash *2,500. Festin & Har
mon. 610 E. 75 St.

‘•KILTKII.WICZ^(g- '
CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083


