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SANGHAJAUS
T. SĄJUNGA GAVO OFICIALŲ PRANE

ŠIMĄ APIE KARĄ T. RYTUOSE

Hindenburgas sutiko būtį kandidatu į preziden
tus. Prancūzija pasiūlė Vokietijai dalinai ap
siginkluoti. Japonija skelbia, kad sius dau- 

,giau kariuomenes į Kiniją

PRASIDEDA NULEMIA
MOS KAUTYNĖS

GAL KINAI PASITRAUKS?

ŠANGHAJUS, vas. 16. — 
Šiuo svarbiu momentu, kada 
japonai pradeda didelį puoli
mą prieš kinus, kinų vadai ne
gali galutinai nuspręsti,

T. SĄJUNGA PATYRĖ 
APIE KARĄ

ar

ŠANGHAJUS, vas. 15. — 
! Šiandien vakarą japonų sun
kioji artilerija pradėjo bom
barduoti Chapei sritį. Svetim
šaliai spėja, kad prasideda 
kruvinos nulemiamos kauty
nės. Yra daug pavojaus ir 
tarptautinei sričiai. Kinai ret
karčiais atsako patrankų šau
dymais.

Kinai pasiryžę nepasiduoti 
japonams. Kinų 19-ajai armi
jai prisiųsta daugiau kariuo
menės. Šanghajuje ir apylin
kėse, sakoma, kinai turi apie 
50,090 kareivių. Japonai — a- 
pie 25,000. '

Japonų kariuomenė, kiek su
žinota, žada naudotis nuodin
gomis dujomis. Europos val
stybės prieš tai protestuoja.

SVARSTO NAUJŲ WARDŲ 
PASKIRSTYMO KLAU- į

SIMĄ

SPRINGFIELD, III., vas.
16. — Vyriausias valstybės 

teismas svarsto naujų Chica- 
gos vardų paskirstymo klau
simą.

chicagoje i NEPAPRASTA lietuviu kataliku
KONFERENCIJANETEKS APJE 900,000 

DOLERIŲ

Krašto vyriausybė stato 
naujus pašto namus Chicagoj. 
Padarytas kontraktas ir nu-

Praėjusių metų balandžio I2jstatyta 15 milijonų dolerių iš- 
d- Chicagos aldermonų taryba Pa^y* Dabar statybos amatni 
pripažino naujas 50 wardų
ribas. Kai kam tas nepatiko. 
Nurodyta, kad senos ribos y- 

ra atitinkamos. Pagaliau šį 
klausimą pavesta spręsti vy
riausiajam teismui.

ūkai sutiko pigiau dirbti. Pi 
giau darbas atsieis kontrakto- 
riams, jie pelnys apie 900,000 
dolerių. Vyriausybė tos sumos 
neteks, nes tas klausimas kon
trakte nepažymėtas.

PASKYRĖ NAUJA 
TEISĖJĄ

SAUGOTIS INFLUENZOS
ŽENEVA, vas. 15. — Kini] 

atstovas T. Sąjungos tarybo
je kelinta diena reikalavo su
šaukti posėdin pačią T. Sąjun- 

jienis kariuomenę ištraukti iš gą Šangbajaus reikalais. Jam
Šangbajaus ir apylinkių ir į atsakyta išsisukinėjimais. Nu
vesti neutralinę zoną, kaip to rodyta, kad T. Sąjunga netu- 
nori japonai ir kitos valstv- ri oficialaus pranešimo apie'
bės, a,r ginti kiekvieną žemės vvkstanti karą Šanghajuje. J mm/Tro , r T. ,. ,7 ' 1 TOKIJO, vas. 15. — Japo-
sprin į nuo gro i -ų japonu. Vakar pagaliau oficialus pra nijos vyriausybė paskelbė, kad 

Kinu vadfti spamigįfljnį iš nešimas apie karą gautas. Pra ji nusprendė į Šangha jų ju
dviejų šonų. Valstybės reika- nešimą pasirašo Italijos ir ki- siųsti daugiau kariuomenės.
Ittttja pasitraukimo, o tautini- tų valstybių konsulai. Pąžymi- Nes pasiųstos yra per maža 
ūkai reikalauja kovoti prieš ma, kad japonai karą Šangha- nugalėti ten kinus, 
japonus. Jei kariuomenė bus juj pradėjo šio vasario mėn.
ištraukta, susiskaldvs vyriau- 3 d. Karas vyksta ir T. Sąjun- 
svbė ir tauta. Šiandie šis klau- #a turi veikti, 
simas turi būt išspręstas.

SIŲS DAUGIAU KARIUO
MENĖS

Chicagos sveikatos komisijo- 
nierius dr. Bundesen’as atsi
liepia į čikagiečius saugotis 
influenzos (gripo). Influenza 
pakyla iš paprasto nusišaldy-

BUVO LABAI GAUSINGA, VIENINGO 
NUSISTATYMO IR PAREIŠKĖ PASI

RYŽIMĄ NAUJIEMS DARBAMS

Sekmadienį, vasario 14 d., Ciceroje įvyko Vakarinių Val
stybių Lietuvių Katalikų konferencija. Apsvarstyta daug svar
bių reikalų, priimta eilė labai reikšmingų rezoliucijų. Kon
ferencija buvo labai tvarkingai, sklandžiai vedama. Prezidiu- 
man buvo išrinkta: pirm. prof. F. Mastas (Mastauskas), 
vicepirmininkais Sutkus ir d-ras Poška, I sekretorium — P. 
Jurgėla, II sekr. — Pajaujis. Pirmininkas prof. F. Mastas 
labai sumaniai ir gyvai vedė konferenciją.

Išklausius labai įdomių, turiningi} L. Šimučio ir kun. 
Švarlio paskaitų svarbiausiais Amerikos lietuvių katalikų 
reikalais bei klausimais, buvo labai gyvos diskusijos, kuriose 
dalyvavo P. Jurgėla, A. Lapinskas, Manstavičius, Šaltimeras, 
Pajaujis, L. Šimutis, kun. Vaičiūnas, kun. Urbonavičius, d-ras 
Račkus ir k. Ypatingai visų buvo susirūpinta lietuvybės pa
laikymu Amerikoje, vaisingesnių lietuvių katalikų veikimu

WASHINGTON, vas. 16. —
Į vietą atsistatydinusio vyriau 
siojo teismo teisėjo Holmes ’o
prezidentas Hoover’is pasky- , , r. „ . - - . . . -
rė New Yorko valstybės tei (slo£os), ° 1S mtlueuzos se- įvairiose srityse ir ypač Amerikos lietuvių jaunimu. Labai 
sėją Nathaną Cardozo. žmonės nesisaugoja.
750,000 ASMENŲ SUTEIK-

tas-4arbas

VOKIEČIAI NORI HIN- 
DENBURGO

JAPONŲ KARIUOMENĖ 
TARPTAUTINĖJ SRITY

VOKIETI IA ATMETA 
PRANCŪZŲ PASIŪLYMĄ

BERLYNAS, 
— Vokietija iškėlė

BERLYNAS, vas. 15. — Vo 
kietijos respublikos preziden- 

— t ui fieldinaršalui von Hinden-
vas. 15. — burgui įteiktas prašymas su

ka plaučių liga ir mirtis, jei svarbu, kad tose karštose diskusijose, ypač kalbant apie jau
nimo reikalus, dalyvavo daugiausia čia gimęs jaunimas (kun. 
Švarlys, P. Jurgėla, Lapinskas ir kiti). Tai labai reikšminga. 
Esant didesniam susidomėjimui ir susirūpinimui mūsų jąu-
nimu, galima tikėtis geresnių rezultatų.—...... .........

Taigi, galime džiaugtis šios konferencijos pasisekimu, 
darbais ir nutarimais.

Kad išsisaugoti influenzos, 
slogą gavus reikalinga 24 ar
ba 48 valandas išgulėti šiltai 
lovoje. Kambary turi būt.ty-\VASHINGTON, vas. 16.

Darbo departamentas praneša, Ias (šviežias) oras, neturi būt 
kad praėjusiais trimis metais Dpr sa^a *r saugotis traukia- 
vykinant krašto vyriausybės 1)10
statybos programą 750,000 da

Plačiau apie konferenciją ir jos darbus! rytoj.

rhininkų parūpinta darbas.

BEDARBIŲ APDRAU
DIMAS

r

RESPUBLIKONAI ŽADA 
REMTI DEMOKRATUS

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PAMINĖ
JIMAS CICEROJE

ŠANGHAJUS, vas. 15. — Vokietija iškėlė aikštėn, kad dviem milijonais parašų, kad 
Prisiųsta čia keliolika tilksta- Prancūzija pasiūlė jai praplė- jis statytų savo kandidatūrą į 
nčių japonų kareivių apgyve- ati savo ginklavimosi ligi 80 prezidentus. Jis sutiko, 
ndinta tarptautinėj srity, ne- nuošimčių to, kiek apsiginkla- šio vasario mėn. 23 d. susi-
paisant kinų ir kitų valstybių f vusios kitos valstybės, jei į- rinks parlamentas. Vyriausybė vusi planuoja įvesti privalomą Kristai laikysis prohibicijos 
atstovų protestų. . sigys reikalingus ginklus iš reikalaus, kad prezidento rin- bedarbių apdraudimą

Žinovai tvirtina, kad arti- Prancūzijos. Vokietija griežtai Rimai įvyktų kovo 13 d. I ___________

Po įvykusios konferencijos vakare pilhutėlėje Šv. Anta- 
———- no parapijos salėje įvyko gražus Nepriklausomybės šventės

Chicagos respublikonų pilie- paminėjimas. Kapitonas P. Jurgėla ilgoje kalboje nušvietė' 
čių kopiiteto sekretorius N. B. kovą dėl Lietuvos Nepriklausomybės politiškoje dirvoje, ka- 
Burton’as skelbia, kad šio ro laukuose ir pabrėžė ypatingą tautos vieningumą toje ko- 
miesto Slapieji respublikonai voje. Papasakojo apie nepaprastą Lietuvos laisvės kovotojų

BOSTON, Mass., vas. 15. —
Šešių rytinių valstybių tarp- . „ • ...... . , *
valatvbinė komisija bedarbi, P,nl«lSk»l rems d™okrat<j pa- (kam,Omanas -r saulių) paa.aukoj.nų, drąsumų. kovojant sn 
apdraudimo klausimu auvažia- Jpi ^spublikon, partija dldaauem.s pnašo jėgomis, jaunant pnklų. maisto, drabužii;

.......... trukumus. Paminėjo to karo aukas ir ilgą virtinę kryželių
laukuose, kurie' primena dar nebaigtą Lietuvos išvadavimo 
darbą, nes Vilniaus kraštas su tautos trečdaliu dar lenkųPAMESTAS KŪDIKIS

miausiomis dienomis Šangha- * atmetė tą pasiūlymą.
juje ir apylinkėse japonai tu-j-------------------
rėš apie 35,000 kareivių. NEPAPRASTAS ŠALTIS

EUROPOJE

Vokiečių fašistų partija ko
voja prieš von Hindenburgo 
kandidatūrą.

SEPTYNIOS ESKIMŲ SO
DYBOS SUNAIKINTOS

APMUŠTAS AMERIKOS 
VICEKONSULAS LONDONAS, vas. 15. — Eu 

ropoj vis dar siaučia nepapra
stas šaltis. Antai Venecijoj už- 

Didelio šalčio

KOMUNISTŲ SU FA
ŠISTAIS KOVA

jungo kamuojamas.
Po to adv. Česnulis papasakojo apie Amerikos lietuvių 

darbus ir pastangas šiame krašte, siekiant Lietuvos laisvės 
ir ypač atgaivintosios Lietuvos valstybės pripažinimo. Pami
nėjo daug įdomių faktų iš tos netolimos praeities. Svarbu

Cbicago Lying-In ligoninės 
prieangy rastas pamestas kū
dikis mergaitė apie 10 valandų
amžiaus. Ant prisegtos kor- priminti tai, kad tuo dideliu ir atsakomingu darbu daugiau-

| NOMA, Alaska, vas. 15. —
;Rytų link nuo Nelsono salos! t , _
' izoliuotam žemyno plote ištiko pabrėžta, kad motina šia rūpinosi kaip tik Amerikos lietuvių katalikų visuomenės

yra dideliam varge.
ŠANGHAJUS, vas. 15.

Vyriausias J. Valstybių kon- (šalo perkasai 
sulas Cunninggham’as japona- ištikta Jugoslavija. Dunojuje 
ms įdavė protestą. Aną dieną ledų lytys trukdo laivų plau 
šiame mieste šeši civiliniai ap- kiojimą. Ispanijoj daug snie- 
sitaisę ginkluoti japonai skau- go. 
džiai apspardė vicekonsulą A.
Ringwalt’ą. ( ,

------------ . potvinis. Sunaikintos septy-
HAMBURGAS, Vokietija,' nios eskimų sodybos. Spėjama, 

vas. 15. a— Komunistų su fa- kad žuvo daug žmonių.
šistais kovoje čia vienas as-‘ -------------------
muo nužudytas. 40 komunistų
ir fašistų areštuota.

BAIN’O BANKŲ KLAU
SIMAS

SENATORIŲ ALGŲ 
KLAUSIMAS

BAZILIKOJ RASTA SPRO
GSTANČIOS MEDŽIAGOS

WASHINGTON, vas. 16. —
Valstybės departamentas labai ROMA, vas. 16. — Praneša, 
įdomauja apie amerikoniško kad vakar ,Šv. Petro bazilikoj 
konsulo apmušimą Šanchajuje, rasta kiek tai į popierį įvy

niotos kažkokios sprogstančios 
medžiagos.

VARŽYS MĖSOS VAR
TOJIMĄ

WASHINGTON, vas. 15. — 
Pranešta, kad senato komite
tas nepripažino senatoriaus 

Eko- Borah’o sumanymą mažinti

Cook’o apskrities “grand ju 
ry” pagaliau pradėjo tardy
mus uždarytų Bain’o bankų 
reikale.

Ii
ATĖNAI, vas. 15. 

nomiškais sumetimais, kad ne- kongreso narių, sekretorių ir 
reikėtų importuoti mėsos, Grai kitų algas.
kijos vyriausybė uždraus žmo

KALBĖJO SENATORIUS

<< Cbicago Coal Merchants
ass’n

Užpuolikai buvo japonai. Lau
kiama platesnio apie tą įvykį 
pranešimo.

5 ŽUVO, 15 SUŽEISTA
KARO SKOLŲ KON

FERENCIJA

HAVANA, Kuba, vas. 15. — LONDONAS, vas. 15. — Pa- 
Laive “Manueka” ištiko gazo- skelbta, kad atidėtą karo sko
lino sprogimas. 5 vyrai iš į
gulos žuvo ir 15 sužeista. <

nėms vartoti mėsą per tris sa
vaitės dienas.

23 ASMENYS NUŽUDYTA

DETROIT, Mich., vas. 15. 
—- Čia vienuose namuose nuo 
angliariegio žuvo motina, tė
vai, du vaikai ir viena jų gi
minaitė.

SRINIGĄR, Indija, vas. 15. 
— Mirpure ir Dbarmsi indusų 
su musulmonais kovoje 23 as-

vadai, k. a.: adv. Mastauskas, kan. Kemėšis, L. Šimutis, adv. 
Česnulis, dr. Pakštas, Kaupas, kun. Vaičiūnas ir beveik visi 
lietuvių katalikų kunigai.

Keliais atvejais kalbėjo kun. Vaičiūnas, besidžiaugdamas 
tautos vienybe, gražiomis pastangomis, atkakliai sn pasiauko
jimu siekiant Lietuvos laisvės.

Tos visos kalbos labai patiko klausytojanjs.
Be to, par. choras sugiedojo Lietuvos himną, “Ei, pa

sauli, mes be Vilniaus nenurimsim!”, jaunimo dainą ir ke
letą tautiškų liaudies dainų. Po visam suvaidinta 4 v. kom. 
“Ponas Dauganoris.”

Ciceriečiai džiaugiasi tokiu iškilmingu, įdomiu ir patrio- 
tišku Nepr-ės šventės paminėjimu ir, tuo būdu pasistiprinę 
savo lietuvybės dvasią, yra labai dėkingi darbščiam savo kleb.

” suruoštam vakare kai- kun. Vaičiūnui, kuris tai visa suorganizavo.A 4 «« • <1 • /M •’bėjo federalinis senatorius G.
H. Moses’as iš New Hampsbi-< NAUJAS SAUSŲJŲ VIR- 
re valstybės. ŠININKAS

MIRĖ TURTUOLIS

Mirė H. A. Blair^s, Chica-
Chicagon atvyko Mai ach i S. 

Harney’as, naujas prohibici- 
STOCKTON, Cal., vas. 15. gos gatvėkarių linijų prezidc- jai vykdyti administratorius.

ntas ir* teismo skirtas priėmė- Buvusis administratorius Her-1 
bert’as pasiųstas j Hawaii šą
ląs.

Trijų aukštų būtų namuose, 
7541 Phillips avė., vakar rytą 
kilo gaisras. Kelios dešimtys 
žmonių išsinešdino gatvėn.

— Kennedy kabykloje, Jack-
lų reikale konferenciją sutar-jmenys nužudyta. Apie 75 n*-’son’e, ištiko sprogimas. 3 da-.jas (receiver’is). Buvo 79 m 
ta turėti birželio mėnesį. mai apiplėšti ir sugriauti. i rbininkai žuvo, 1 sužeistas. i amž.

Z

ORO STOVIS

CUTCAGO IR APYLIN
KES — šiandien numatomas 
SI.ngas ar lietus; klek šilčiau.
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“D R A U G A S”
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c,

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- i 
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

tiečiais. Taigi, vokiečiai okupavo ne tik Lie- bų. Atgaivinaftii ir Vyčiai (raitininkai). Be- 
tuvos kraštų, bet lietuvių tautų ir buvo pasi- matant išsiplečia atkaklus karas. 
ryžę ją greit praryti. Ir jiems tas neblogai se- Iš tikrųjų, tai buvo atkaklus karas gia- 
kesi. • j šiuose Lietuvos laukuose ir miškuose. Jauna-

Baisių laikų buvo susilaukusi mūsų tau- j“ lietuvi!) kariuomenei visada tekdavo kau 
ta. Bet negausinga lietuvių inteligentijų ne- Į* M deSinitoriopai gausingesnių, stipresniu

pareis ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos 
likimas, saugumas ir gerovė!

Brangūs tautiečiai, tėvai, auklėtojai ir 
visuomenės vadai! Tokioje dvasioje auklėki
me mūsų jaunimų ir tokias idėjas jam giliai 
įkvėpkime, kad būsimo Vilniaus atvadavi-

APIE KLAIPEI 
ĮVYKIUS

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet,

snaudė ir nepaisydama okupantų valdžios su- ir £«riau ginkluoju priešu. O tų priešų buvo mo ar Lietuvos gynimosi kare netrūktų Tė
varžymų suorganizavo Lietuvos krašto ats- net trys. Lietuvių pulkams tekdavo tik pui- - ........
lovų rinkimus. Pastarieji sukūrė Tautos Ta- u ^presiųjį priešų. Ir nežiūrint to, Bangaus
ryką Vilniuje. Sustiprėjusi, ši Taryba- 1918 P*1*“11* W)o mūsų kariuomenės žygius - 
m vasario 16 d. paskelbė akta apie Lietu- B nugalėdavo; Visagalis laimino teisingus lie 
vos Nepriklausomybės paskelbimų, atstatant'tuv1^ 8iekim«?-“«nesių du treč 
mūsų valstybę.'Bet ta Nepriklausomybė li-įdnhai Lietuvos krašto liko išvaduoti iš gro- 
ko tik pčiam akte — ji reikėjo paimti. Jų buolu^ PriešT- Atvaduotojo krašto žmones 
duoti pavergtajam kraštui galėjo tik reali,1 atgautaja laisve, dėkingi Nepri-
ginkluotoji jėga. Dėl to Tautos Taryba nu- |Wausdmybės kovotojams ir įvairiais būdais 
sprendė pradžioje organizuoti lietuvių mili- Pagerbia amžinai sukniubusius Lietuvos lais- 
cijų (kad vokiečių išsyk nenugųzdintų), ku- vės gynėjus.. Derlinguose Lietuvos laukuose 
ri gintų krašto gyventojus nuo daugybės plėš išdyS° ue vienas šimtas kryželių, kurie vis

“D R A U G A S”
LITHUANiAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. 81x Months 
— $3.60. Three Months — $2.00. One Month — 76c.
Europe — One Year — $7.00. Six Months — $4.00.
Copy — .03c.

Advertising in "DRAUGAS" brings best results.
Advartising rates on application.

"DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago ' ikų”^bė^rių°iS nelšsvfo rusų kareivių), dar terodo mūsų tautai ir nuolat primena 
susitelkusių miSkuose. Bet jau 1918 in. rude- dar nebaigtąjį Lietuvos Nepriklausomybės ka 
nį, rusų (bolševikų) kariuomenei pradėjus 1 *4 šaukte šaukia dėl laisvės džiugaujan. 
slinkti į kjetuvos kraštų, T. Taryba pradėjo , ""i laisv ųjų tautos dalį ryžtis atvaduoti ir 

, šaukti Lietuvos vyrus stoti į Lietuvių puikus: I sen«» Lietuvos ristiną Vilnių, visų Vlniaus
1 ir tuojau pradėjo organizuoti lietuvių val-:Uardh“ lr Suvalkų kraštų. Ten pilni kalėji- 

jg- ' • i mai karštų liėtuyiškų krūtinių, ten lenkų žan
darmerija trypia lietuvių kaimus, niekina ir

(Lietuvos Pasiuntinybės Wa- 
sliington ’e pranešimai).

Kaunas, vasario 10 d. — Ky
šy su įvykiais Klaipėdoje, Lie 
tuvos Vyriausybė gavo iš .Tau 
tų Sųjungos Genevoje šių te
legramų;

“Vokietijos delegacija tik 
kų įteikė šios dienos Tarybos

Jurgėla (Jurgelevičius) I posėdyje sekantį raštų (adre-
----------- | suotų Sąjungos Generaliniam

Maironis Sekretoriui).

vynei gynėjų ir savanorių! Itimtai ir nuolat a 
pie tai galvokime. To siekime, kad dabartinė 
lietuvių tautos karta (generacija) nesusilauk 
tų žuvusiųjų karžygių ir būsimųjų kartų pra
keikimo!
* i i I L • Buv. savanoris

i

KAS IR KAIP SUTEIKĖ LIETUVAI 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Lietuvių tautos gyvenime Vasario 16 yra 
istoriškas įvykis 300 su viršum milijonų in
dų tauta, labai sena tauta, šiandien dar vel
ka verguvės jungų. Apie 30 milijonų ukrai- 
nų taip pat nėra laisvi. Daug mažų tautų ne
turi laisvės. O lietuvių tauta štai jau 14 me
tų yra laisva.

Bet iš kur gi lietuviai tų laisvę gavo? 
Ar iš ko nors išprašė, ar iš kitų tautų malo
nės gavo? Ne, tokių .dalykų neprašoma ir ne
duodama. Tautos laisvė tiktai ginkluotomis 
tos tautos sūnų rankomis paimama. Taip bu
vo ir su lietuviais.

Ilgoje verguvėje lietuvių tauta prarado 
savo vadus, bajorus, savo šviesuomenę. Liku
si liaudis prarado savo tautiškų susipratimų - 
ir buvo. kamuojama rusų valdovų persekio
jimais, baisia baudžiava, spaudos draudimu. 
Tik 19-to šimtmečio pabaigoje “Aušra” pfa 

j/ėjo kelti liaudies tautiškų susipratimų, lietu
vybės dvasių. Kidbsi lietuvybės Įkvė
pėjų ir knygnešių. Tautiška sąmonė buvo at
kakliai keliama ir plečiama. Jau 2C-to aniž. 
pradžioje gražiai įeiškėsi to sunkaus darbo 
vaisiai. Atsirado daugybė tautiškų (ypač Jftu 
nimo) organizacijų, laikraščių. Chorai ir va
karėliai stiprino ir plėtė jaunimo eilėse tų 
naujų dvasių. Užėjo didžiojo karo viesulas. 
Kelios dešimtys tūkstančių jaunų Lietuvos 
vyrų paimama į rusų kariuomenę 
Mūsų tėvynėn ' įsiveržė , didelė,

, “geležinė” vokiečių kariuomenė. Ši g rikiuo
toji jėga visu savo sunkumu ir karišku re
žimu prislegia mūsų kraštų. Likę jauni vyrai 
imami sunkiems darbams — Lietuvos miš
kui kirsti ir į Vokietijų vežti ir vokiečių ap
kasams kasti. Vaikučiai pradėta atka.'d.Vi'vo- 
kietinti vokiečių mokyklose, o epideminių li
gų ir bado šmėklai buvo pavesta, apsidirb
ti su likusiais kaimuose apyseniais mūsų tau-

Tai Visa vyko nepaprastomis aplinkybė
mis, karo sūkuryje ir po okupantų jungu. 
Tad galima suprastų kad naikinamoje ir į- 
vairiai persekiojamoje lietuvių tautoje tru
ko kantrybės — lietuviai kaip vergai ėjo iš 
vienų valdovų rankų į kitas. Lietuvos vyrai 
šimtais kasdien traukė iš tolimesnių vietų į

smaugia miestuose besireiškiančių lietuvy
bės dvasių. Lietuvių jaunimas niekad neturi 
užmiršti to didelio Vilniaus skausmo! Tai yra 
švenčiausia pareiga ne vien tik To mūsų jau
nimo, kuris stropiai kariavimo dalykų nio
kosi garbingoje Lietuvos kariuomenėje ir di
dingoje Lietuvos šaulių sąjungoje; tai yra

Vilnių, Alytų, Kauną, kur sudarė pirmuo -|vį8O lietuvių1 jaunimo pareiga. Ta pareiga 
sius lietuvių pulkus. Neturėta pakankamai va neturėtų kratytis nė lietuvių išeivių jaunimas, 
dų (oficierių), neturėta ginklų, įvairių karia- žiemių ir pietų Amerikoje gimęs. Tai yra vi- 
vinio priemonių, maisto, rūbų, o ypač pinigų.
Visko trūko. Tačiau nepaprastas tų savano
rių psiryžimas lietuvybės dvasia, atkaklumas

sos mūsų nedidelės (vos 4 milijonų) tautos 
švenčiausias reikalas!

Tad matote, broliai lietuviai, kas ir

DU DRAUGAI

NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUS
Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajonė, 
Viliojusi... dar vakar be vilties? 
Nejau -vergijoj slėgusi dejonė 
Dabar tik sapnas? šmėkla praeities?

Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva.
Savu krauju vergijos nusiplovė 
Sutraukus pančius ištverme sava!

Lyg būtų gųžęs amžius Gedimino 
Ir pilkalnių suldlę milžinai!... 
Europos vėlei viešpačiai sužino 
Lietuvių vardų, skambantį saunai.,

Už kų, už kų, Dievuliau, ta malonė,
Jog leidai mums sulaukti tos dienos?
O kiek kitų į amžinų kelionę 
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!..

Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom? 
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių?
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom, 
Perdidūs nešti jungų kalinių!

Likimų aukštų, Viešpatie, mums skyrei: 
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais! 
Garbė jums, budrūs šių dienų didvyriai, 

^Laivai išvedę šalį vieškeliai!

Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių 
Drąsiais pečiais jų išnešėt kilniai!
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu.
Bet jus minės su pagarba ainiai.

“Tarybos nariams yra žino
ma, kad Kancleris Bruening 
Vokietijos Vyriausybės vardu 
yra prašęs Tarybų ištirti la
bai skubų reikalų, kuris lie-] 
čia Klaipėdos Kraštų ir yVil 
pareikalavęs /be atidėliojimo 
sušaukti Tarybų šiam reikalui *• 
svarstyti. Mano didžiam ap • 
gaiiestavimui šis klausimas ne 
gali būti svarstomas šios die
nos posėdyje, kadangi šiuo lai 
ku Genevoje nėra atatinkamai 
įgalioto Lietuvos Vyriausybės \ 
delegato. *

“Noriu pareikšti, kad mano , 
Vyriausybe laiko šį reikalų 
tiek svarbiu ir skubiu, jog nė
ra leistinas tolimesnis jo atidė 
liojinias. Jeigu Lietuvos Vy
riausybės delegacijos klausi
mas negali būti tuč tuojau iš
spręstas, tai norėčiau rezer
vuoti sau teisę suformuluoti 
reikalavimus klausimų išspręs 
ti vėliau. Tamsta esi prašo
mas apie šį raštų tuč tuojau 
painformuoti Tarybų. 
j (pasirašė) BUEL()W”

Lietuvos Vyriausybė tų pat 
dienų pasiuntė Sųjungos Tary 
bai šį atsakymų:

“Atsakydamas į Tamstos te
legramų, kurių gavau šį rytų, 
turiu garbės pranešti Tams 
lai kad mano vakar dienos te 
legramoje jau nurodžiau Vy
riausybės įsitikinimų, jog, at
šaukiant p. Boettclrer’io pa
skyrimų, jinai elgėsi 'visiškai 
savo teisių rybose. Be to, pa
reiškiama, kad nei mažiausias 
incidentas neįvyko Klaipėdos 
Krašte. Todėl, atrodytų, kad 
šis klausimas iš esmės yra j u 
ridinio pobūdžio, tuo tarpu 
kai tariamas klausimo skubo-

ir manu visus tuos trūkumus išlygino. Tie kaip UehmS|feIlriktaMn,^t suteikė. Ji) ,-u- 
savanoriai ir paskiau pariizanų būriai su sa-Leikė ginklnotaį lietQVHĮ jaunimaS; masy ka.. 
vo kasdieniais rūbais, daugelis klumpėti, bet. ro jaunimas Jis i55jo įj mtoJ tautos tarpo; 
su stipriai laikomais rankose šautuvais suda- savanoriaiB);Savo drąsiais j. 
re!gyvą užtvarą ir pastojo priešui kelią. Ta žygiais Uetuvos laisvės priešams!
gyvoji Lietuvos drąsuolių siena augo, plėtėsi, vįsos taatos ^.alil}, neg tauta
kol pagaliau apsiautė Lietuvos kraštą. J tą ir ^^į'įaiįvėg. Jeį to nebūtą bųve..'
sieną sudužo rusą, bermontininką ir lenką siandiaftSif ^Žinotumėm jokios NeprL i
grobuoniškos pastangos. klausomybSŽ šventes.

Tosios sienos priedangoje galėjo jau bū- Švęsdami bet kurių šventę, žmonės pa: 
ti steigiamas ir plečiamas ir vadinamasis vai- prastai pri suneria ir pagalvoja apie tos šven 
tižios aparatas. Didėjant ir stiprėjant tės intencija. Ir Vasasio 16 Dienų mes visi 
Lietuvos kariuomenei, lygiagrečiai stiprėjo ir lietuvių tautos nariai turime savo mintimis 
naujosios Lietuvos valdžios autoritetas, jos susikelti į 1918-1919 metus, prisiminti ir tin- 
jėga. Pirmuosius savanorių pulkus sudarė kainai įvertinti savo pastangas kovoje dėl 

* laisva valia, savo noru susimobilizavę Lietu- Laisvės ir brangų užmokestį (kruvinas au- 
vos vyrai, savanoriai. Bet išsivadavimo ka- kas) už Nepriklausomybės‘atgavimų. O tada 
rui pradėjus reikalauti savo aukų ir frontui mokėsime ir jų branginti. Čia tai jau yra 
ilgėjant, reikėjo didesnės kovotojų jėgos. Ir visos lietuvių tautos reikalas. Betgi dabarti- 
štai, 1919 m. kovo mėnesį laikinoji Lietuvos nio lietuvių jaunimo pareiga yra ginti 1919- 
vyriaušybė ryžosi paskelbti mobilizacijų. Dr- 1920 metų laimėjimus ir būti pasirengus nau- 
auge su mobilizuojamais vis dar tebėjo ir jiems Vilniaus atvadavimo žygiams, kurie
savanorių būriai į naujai steigiamus pulkus, reikalaus narsumo, tautos vienybės ir sti- ' „ femĮcitC VISUS tUOS profesio-
Karo laukuose subaubia lietuviškoji artileii- prios pasiryžimo dvasios. Dabartinis jauni- 1 o“ . - . . * 4 . *i . . u u-u .
ja. Į padanges iškyla lietuvių lakūnai su kul- mas yra gavęs brangų palikimų, Nepriklau- į DalllS ir DlznietlUS, KUtlC garsinasi 4° .1 > 
kosvaidžiais ir prisikrovę aeroplanuose bom- somybę. Nuo jo patriotizmo ir pasiaukojimo • jame. (Tąsa 6 pusi.)

do tvoroj. Antanas turėjo didokų ūkį ir davo į vakaruškas, abu beūsiai, jauni. V y
tris seseris, o Jonas — tik senų tėvų ir 
mažutę bakūžėlę miestelio pakraštyje. 
Bet jie buvo geri draugai. Niekas mies
telyje nematė juos susipykus arba kur 
skyrium viens nuo kito kų veikiant. Mat, 
ir gyveno imi vieni stogu — Jonas pas 
Antanų tarnavo bernu. Abu sėdėjo vie
name suole miestelio mokykloje ir klau
sės ruso “učiteliaus” mokymo apie ca
rus ir kitus “cinus”, abu vienodai kan
triai kentė beržinių rykščių stiprumo mė
ginimų tose jų kūnų dalyse iš kur papras
tai kojos * dygsta, kada učitelius būdavo 
ypatingai piktas arba jie pamiršdavo iš. 
eilės išsakyti vienu ypu visos caro gi
minės, pradedant juo pačiu ir baigiant 
jo sūnaus busimuoju sūnumi, vardus. A- 
bu neišmoko gerai rusiškai kalbėti ir skai
tyti, bet užtai išmoko daug tokių žodžių, 
nuo kurįiĮ moters ir merginos kamšė? ska
rom ausis, o vyrai garsiai juokės...

Kada jau buvo geri pusberniai, nešiojo 
miosavij batų pirmas poras ir mėlynas 
kepures su blizgančiais odiniais matikais,

(Vaizdelis iš kovų dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės)

1
Dešiniaiųe Dubysos krante yra mažu

tis miestelis. Tokių miestelių Lietuvoje 
labai daug: aukšta, dviem bokštais mū
rinė bažnyčia su nepaprastai gerais skam
biais varpais, dviejų aukštų valsčiaus vai
dybos namais, kur kartu ir pradžios mo
kyklos būta, koks tuzinas parduotuvių, 
kur galima gauti visko ir nieko, smuklė; 
apie šimtas pakrypusių ir tiesių bakužių, 
daug purvo, daug kiaulių ir dar daugiau 
vištų. Ir tai gal viskas, jei neskaityti me
dinės žydų sinagogos su skarmalais už
kištais langais ir keiptos kapų išplėštais 
kelnių užpakaliais žydukų.

Tokiame miestelyje gyveno du drau
gai — Antanas ir Jonas. Antanas buvo 
nedidelio ūgio, juodplaukis, greitas kaip 
voverė ir karštas — lyg ugnyje liepsno- 

- jo. Jonas priešingai — aukštas, neran
gūs ir liesas, kaip baslys klebonijos so- jiė dar arčiau susidraugavo. Nueina, bū

f'

Skaitykite ir platinkite lietuvių 
katalikų vienintelį dienraštį uDrau-*

rai ir merginos šoka lmsminas Jie sau 
atsistoja kamputyje prie žvairio Rapo
lo — smuikininko ir žiūri. Antanas neiš
kenčia, stveria kokių mergytę už rankos, 
ir išveda šokti. Bernai ^pyksta.

— Piemuo! Kiaulių neatganęs eina 
šokti! — rėkia Antanui;

O tas, kad nors mirkteltų; šoka ir 
tiek, ir dar mitriau negu suaugę bernai. 
Mergos prie jo taip ir limpa.

Pamėgino kartų bernai iš vakaruš
kų Antanų išmesti, bet nepavyko. Iš sa-

lapalai, lapatai į žydelkos Sūrės kiautu- , iš tolo atvažiavo piršliai pas Marę ir ji 
vę — neša Marei šilko skarų, baltų kaip į sutiko, nes tėvas Vertė. >
sniegas ir su garbiniuotais gaurais pa-z
kraičiuose, šoka dūksta Antanas su Ma
ryte vakaruškose, o Jonas žiūri ir šypsos, 
liet pabaigė šokti — Jonas tuoj šalia sa
vęs 'parodo vietų atsisėsti Marytei. An
tanui nėr kaip prisiglausti — suolai grūs
te prigrūsti sėdinčiųjų — pasisuka, apsi
dairo ir eina šalin. O Jonas su Mare šne
ka, arba, geriau pasakius, Marė šneka, o 
Jonas klausos.

Marei labai patiko Jono mėlynos a-
vo kampo išėjo Jo'nas, griebė pat sniar- kys, plonas liemuo ir platūs pečiai, bet.
kiaušį bernų, pakratė savo liesomis ir 
ilgomis rankomis, pakėlė oran ir metė 
kaip kamuolį žemėn. Visi bematan nuri
mo.

lr atsitiko taip, kad Antanas ir Jo
nas nužiūrėjo sau vienų ir tų pačių mer
gytę, gražių kaip ryto saulelę — vals
čiaus viršaičio dukterį Marytę. Tarp sa
vęs apie Marytę visiškai nekalbėjo, bet 
gerinos jai, kaip galėjo.

Nupirko Antanas Marytei aukso žie
delį su žalia ir mėlyna akute. Jonas tuoj

I

tėvas spyrė jų būti meilia su Antanu — 
tas turtingas, — Jonas tik mėlynas akis 
ir porų tvirtų rankų teturi.

— Tai kų, vesk Marę, Jonai! — lyg 
netyčia prašneko kartų Antanas. — Tu jai 
tinki.

— Ne, Antanėli, vesk tu, tu jai la
biau patinki.

Ginčijos draugai tarp savęs, kas jųjų 
turi vesti Marytę, kiekvienas nenorėda
mas nuskriausti draugo, o čia netikėtai

Išgirdo Antanas su Jonu bažnyčioje 
Marės užsakus — abu ir apsalo, iš nuste
bimo. Antanas kaip padūkęgi išbėgo iš ba
žnyčios, pamokslo galo nesulaukęs, o Jo
nas, galvą žemai nuleidęs, išėjo paskui.

Tą dieną Antanas smuklėje prisigė
rė iki paskutiniųjų. Koliojos, kilio prie 
žmonių, išdaužė smuklės langus. Jonas jį 
ramino, o pats šluostės rankove ašaras.
. — Kodėl tu nevedei jos ? Nors žino
čiau, kad savam teko. O dabar, po vel
nių!... — išmetinėjo Antanas.

— O kodėl tu nevdei? — rainiai at
sakydavo Jonas. Abu negalėjo Marytės 
pamiršti ir mėgo apie jų kalbėtis, gailė
tis, susėdę kur kampely.

2
Metai slinko. Didžiojo karo audra pra

ūžė kažkur netoliese, bet Antano ir Jono 
gimtojo miestelio nepalietė. Draugams į 
kariuomenę nereikėjo eiti: abu buvo vien
turčiai. i

(Tęsinys 3 pusi).

(:



NAUJI {VYKIAI VAJAUS LAUKE
Rašinskienė Gubvstai “atkeršijo.” Janušauskas 

^>.uAvi AlvC Varakulį, kuriam taip pat gręsia 
pavojus ir nuo Stulginsko. Gilienė Staniulį, 
Petrauską ir Varkalienę užpakaly paliko.

♦ Žemaičiri “karalius” sušumijo, Grybas pa
kilo, Mandravickas, Kazlauskienė, Kundro
tas, Bacevičius, Sutkus pirmyn pažengė.

didesnės lenktynės. Iš anksto 
didžiausių sėkmių.

Dabartinis kontestininkų 
stovis yra toks:

O. Rašinskienė, 1639 S. 50 
Avė., Cicero, III. ..... 398,830

F. G.ubysta 4335 S. Mozart
St., Chieago, III......... 398,050:

V. Stancikas, 1706 W. 47
St., Chieago, III......... 380,930

A. J. Janušauskas, 1301 S. 
50th Ct., Cicero, III. 356,500

P. ’ Varakulis, 724 West 18
St., Chieago, III......... 356,030

A. Stulginskas, 1628 S. 50 
337,070 

Emerald 
237,190

M. Varkalienė, 6315 South 
eolu avė., Chieago, III. 226,520

P. Petrauskas, 14 Johnson

Varaitis, Luzerne, Pa. 1,00(1 TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS, Nuo vasario 29 d. ligi kov<» Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.,
M. Povaitienė, 700 S. 9 st. 

Herrin, III..................... 1,000
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. 

E. St. Louis, III.......... 1,000

GAVĖNIOS METU

Nuo vasario 14 d. ligi 21 d.! 
Šv. Kazimiero par., New Hav- 

įen, Conn.

“Draugo” vajaus-kontesto i Daugelis, gal, jau Buvo ii 
lauke vėl didelių atmainų jvy- pamiršę, kad Cicero, III. gvve 
ko. Pereitos savaitės kontes- na smarkus lietuvių katalikų 
tininkų stovis ragožium apvir- veikėjas, žemaičių ‘karalius’, ąvp , Chieago, III 

♦ to. Pirmiausia Rašinskienė pa kuris už savo “tautų” gata- \g Gilienė 3131 
•darė galų Gubvstos “prezvden vas galvų, guldyti, A. Valan-ij\ve > Chieago III 
tavinmi”. Stancikas, Varaku- čius. Apie p. Valančių buvo! m VnrVni;<Lz> 
lis, Janušauskas, StulginskasI liautasi kalbėti dėl to. ka< 

vargu duos moteriai ilgai “pa vajaus lenktynėse jis maž rodi
pilį valdyti”. Kuris jų pir-isylos ir (žemaitiško užsispyri- sl, Binghamton N. Y.

Rašinskienę nugalės šia-1 mo — niekam nepasiduoti. Ret į x ....... 213 96!)

per anksti kalbė- neperšokus per upeli nereikia S Staniulis, 6651 S. Talman

Avė., ęiiicago, Tll......... 212,950
Misiūnas, Roseland, III. 24

■iii
dar anksti kalbė- neperšokus per upeli nereikia 1 

#ti. i . sakyti op! Taip ir su kalba
Pereitų šeštadienį buvo sm- apie p. Valančių, Tik paižiū-

arkus susikirtimas tarp dvie-. rėkit, kur Valančius vasario 108th St............. 140,036
jų ciceriečių: Janušausko ir 13 d:, o kur šiandien stovi. 1>

Stulginskas buvoStulginsko. 
užsispyręs būtinai Janušaus
kų pralenkti. Savo tikslų buvo 
jau pasiekęs. Bet Janušauskas 

‘lig nujausdamas, kokių negar

V. R. Mandravickas, 815-45 
visų pralenktų tik Kazlauskie į st Kenosha, Wis. .. 111,800 
nė , tur būt, nujautė pavojuj Grybas, 2244 W. Adams
dėl to nuo Valančiaus pabėgo, st. Chieago, III......... 111,320
Kitaip ir jai būt buvę negar- Rekus? 1350 Wabansia avė., 
bė. Kaip į tokį dalykų žiū- Chieago, Tll................ 111,060

♦ bę jam kaimynas padarė, taippčs Bugentavieius, Pabijonai 
pat pirmyn pasivarė ir Stui-jtis ir Žvirblis, tai vėliau tik 
ginskui nepasidavė. Kaip bus sužinosime. Vyrai, nepasiduo- 

— su jais toliau, negalima žino- kit ■žemaičiui! json Gary, Ind

Kontestininkų ir tūkstančių G Kazlauskienė.
Dilienės, suprizai, be abejo, "skaitytojų gyvai sekančių kor 

šaltu prakaitu aplies Staniulį, testo eigų šiandie atkreips dė
^.Petiauskų ir Vaikalienę. I a į save Mandravickas ir'avė., Cicero, III........... 95,350

Li idgeporto kontestininke y- Grvbas. Pastarasis tik Rėkli Žvirblis, 1513 — 35 Avė

A. Žolvnienė, 6709 Archer
avė., Chieago, III..........103,500

J. Aukškalnis, 1354 Harri- 
. 101,200 
4356 S

Roekivell st., Chieago 97,450 
A. Valančius, 1-226 S. 50

la lig toji rami upė, kini kran pralenkė, o pirmųjam turėjo
tus griauna. Ji dirba tylomis, 
bet kai parodo darbo sekines, 
tai ne vienam kontestininkui 
net plaukai ant galvos atsisto 
ja.

Aukškalnis, Žolvnienę, Rėkus
Melrose Park, III. ...» 85 8'f 

P. Fabijonaitis, 2320. \V. 23

Skaitykite ir platink* 
te lietuvių katalikų die- Ath„i, Mass. 
nraštį “DRAUGĄ” ir j Nuo vasario 22 d. ligi 28 d. 

remkite tuos biznierių* Kllzabeth> N- J-
ir profesionalus, kurir į, N"0 vasario 22’!-.|li*i

V t r !«v. Jurgio par., Philadelplna,
garsinasi jame. i pa.

6 d., Norwood, Mass.
Nuo vasario 29 d. iigi kovo

13 d., šv. Kazimiero parnp., 
Worcester, Mass.

Nuo kovo 7 <1. ligi 13 d., Pa-

Nuo kovo 14 d. ligi 20 <1. 
Newark, N. J.

Nuo kovo 14 <1. ligi 20 d., 
Montello, Mass. (moterims).

Nuo kovo 21 d. ligi 27 d., 
Montello, Mass. (vyrams).

Maspeth, L. T., N. Y.
Jei įvyktų kokios permai

nos, pranešime vėliau.

KOMPOTAS SU DURNA
ROPĖM

Pikčiūnų km., Betygalos vai. 
šeimininkė išvirė kompotų, ku
rio pavalgę ėmė lakstyt po 
laukus ir žemes graužti. Sako 
buvęs padarytas iš durnaro
pių.

Graudūs Verksmai,
STACIJOS*

Su atvaizdais,
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmes

Išimtos iš “Ramybė Jums’
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą 
ve., tarnautojas Ch. Gordon, 
54 m. amž.

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė. 

Chieago, III.

ir net pats Grybas iš kelioįPL, Chieago, UI........... 68.5»h
pasitraukti. Kų dabar tie vv-l Bugentavieius, 1616 N. Lin- -• • • 
rai sakys ir darys? Lauksime coln St. Chieago, III. 61,900 
pranešimų. i A. Condratas, 1706 S. Ma

Valio Kondratui, Bacevičiui yomensing avė. Phila. Pa.
ir Sutkui, kurie pradėjo kilti .............................. 40.700
aukštyn. Vyrai, daugiau, dau- Vaicekauskas, 4242 S. Ma 

plewood avė., Chieago, UI.
............. .32,(Ma

giau “maeės”
Patenkinti

Tolymesnių miestų ir kitų 
valstybių kontestininkai, ąuži 
nojęr kad ‘ ‘ Draugo ’ ’ vajų-kon 
testų patys kontestininkai su
sirinkime nubalsavo baigti ge
gužės 29 d., metiniam “Drau
go” piknike, laiškais kontes- 
to vedėjui reiškia didelio pa
sitenkinimo. Visi sako, kad 
toks nutarimas duos progos 
daugiau “Draugui” pasidar
buoti ir palenktyniauti. Vadi
nas, atrodo, kad neužilgo kon-
testiuinkų tarpe prasidės darjord, UI.

G aižaus kas, 148 E. 107th st 
Roseland, III................ 31.910

Bacevičius, 1850 D'abansia 
Avė. Chieago. III.......... 26,700

J. Vaičaitis, 424 Dean St.. 
Scranton, Pa................ 25.850

Ip. Taruška, ........... 20.350
4521 S. Washtenaw Avė., 
Chieago, UI. į

A. Nemčiauskaitė .. 8,500 
Sutkus 1007 Eight st.,Wau-

kegan, III..................... 6,250
J. Balsis, 610 Wall St. Rock

Copr., IMI.
Thf American Tobaoen O*.

"LUCKIES iš tikrųjų palankūs mano gerklei
“Lupę nenori aštrių knitėjimų. Aš LUCKY mėgėja. Negali būti abejonės 
apie tai — LUCKIES iš tikrųjų palankūs mano gerklei. Valio, tam jūsų pato
bulintam Celofaniniam pakelio įvyniojimui — jis tikrai atsidaro be didelių 
pastangų — dėkų tam skvetui.” s—3 ar

Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitėjimus—prieš kosulį 
Neperifompama* C«ffepftan« Uilalko tą "Spraglnlmo" Skoni Vhnoieot Švfoife

UŽSUK K.ADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moJernliką mhiufią n grrintltii ptunlio Jokią orkn/rtii Ir Woltrr WhtchtO, kurio 
ptitkoihutl iitniieng ttmpo ryiojtut iinioi. Progr.moi kltkvltag AiUriJimį, KtivirliJitiii, * vtkrrrb ftr N. B.C. rtJlo UtMą.

Du Draugai

Tęsinys nuo 2-ro pusi.)
Po kiek laiko atėjo į miestelį vo

kiečiai, purvini, pavargę, bet apsiginkla
vę nuo galvos iki kojų. Antanas su Jonu, 

. mažai jų atvykimu susidomėjo: jiems vis
tiek, ar rusai, ar vokiečiai.

Išvarė Antanų su Jonu vežioti amuni-
4 cijos ir maisto. Dviem vežimais važiavo 

draugai vienas paskui kitų — Antanas 
pirmas, o Jonas paskui. Vežimai prikrauti 
kupini ir dar keli vokiečiai kiekviename 
išsivertę važiuoja. Arkliai vos paveža. 
Antanas ir rėkia Jonui:

* — Jonuk! Mano bėrokas pristojo, te
gul juos velniai 1...

Jonas tuoj užmetė vadeles ant arklio 
nugaros, neskubėdamas priėjo prie Anta
no vežimo ir kad ims traukti vokiečius 
lauk. Patraukia — vokietis lept žemėn. 
Vėl patraukia — kitas guli. Atsipeikėjo 

? vokiečiai, putoja piktumu, šautuvus nuo

pečių kabina — graso. O Jonas, su vo
kiečiais pabaigęs, visai ramus susiraukęs 
verčia iš vežimo jų daiktus. Antanas jam 
padeda. Sulėkė vokiečių iš abiejų vežimų, 
net šešetas, apkūlė abu draugus iki krau
jo, bet tie nė krust — nevažiuoja toliau. 
Kaip vokiečiai keikė, kaip rėkė, o visgi 
draugų užsispyrimo įveikti negalėjo — tu
rėjo iš artimo kaimo kitus žmones pava
ryti vežti.

Nuo to laiko draugai labai vokiečių 
neapkentė. Užeina, būdavo, koks papūst- 
žandis vokietis į Antano namus, o tie nė 
iš tolo — varo lauk.

Buvo net juos suėmę. Varinėjo po į- 
vairias raštines,, tardė, mušė, bolševikais 
vadino. O draugai — nieko. Antanas karš
čiuojas, keikia lietuviškai ir rusiškai, o 
Jonas tyli ir kumščius spaudžia. Tik po 
dviejų savaičių juos paleido.

Apibėgo kartų miestelyje žinia, kad 
vokiečiai netrukus iš Lietuvos kraustysis. 
Pasakojo apie tai nesenai iš nelaisvės 
grįžęs buvęs rusų kareivis Adomas Vėty
klė.

—- Dabar, brač, bus . Lietuvos val
džia..., Vilniuje jau lietuviškų kareivių ma 
čiau... Bravi vyrai... Vokiečiai staugdami 
nšsinešdins.

— O rusai? Kaip rusai? — užsišoko 
seniai. — Juk jie turi grįžti.

— Rusai?.. Rusų nėra; dabar jie bol
ševikai ir jų neįsileis lietuviai... — aiškino 
išdidžiai Vėtyklė.

Daug kalbų sukėlė miestely tos žinios. 
Visi jom tikėjo, nes vokiečiai buvo daug 
švelnesni negu pirmaisiais savo okupaci
jos metais ir patys pasakojo, kad greit 
trauks į faterlandų. Seniai abejingai lin
gavo galvom, moterėlės kalbėjos apie pa
saulio galų ir “cūdus”, o jaunieji kuždė
jo pakampiais ir apie kažkų tarės su A- 
domu Vėtykle.

Antanas ir Jonas nuo to laiko nuo , 
Vėtyklės neatstodavo. Kur jis — ten ir 
jie, vienas greitas kaip voverė, kitas ne
rangus kaip baslys.

Netrukus po to, gražų sekmadienio 
rytų, prie valsčiaus namų susirinko ne
mažas jaunų vyrų būrelis. Visi pasiruošę

į didelę kelione: maišai pririšti už pečių, Į 
storos lazdos rankose ir pas kai kuriuos, 
kas stebėtina, šautuvai maskatuojas dir
žais užkabinti. Antanas su Jonu irgi sto
vi būryje pasirengę kelionėn. Tr šautuvus 
rankose laiko.

Adomas Vėtyklė visus rikiuoja, tvai
ko, skaičiuoja, moko; bėginėja sušilęs, o 
kardas bakst, bakst jam į šlaunį.

Aplinkui stovi daug žmonių. Žydukai 
nardinėja minioje, rodo pirštais į vyru- 
— stebis. Merginos alkūnėm maigo viena 
kitai į pašones ir šnibždasi apie kažkokias 
paslaptis. Keli vokiečiai kareiviai, susė
dę ant tvoros, rūko cigarus ir juokauja 
iš naujų nerangių kareivių.

Pagaliau, Vėtyklė sutvarkė būrį, ir 
jis išžygiavo. Pat priešaky ėjo Vėtyklė, 
plačiai mosuodamas rankomis. Paskui pen 
ki muzikantai žandus ištempę pūtė į žals
vas varines triūbas. Grojo maršų. Toliau, 
po keturis žengė visas būrys, o pirmoje 
jo eilėje ėjo Antanas ir Jonas.

Tai pirmieji Lietuvos kariuomenės sa 
vanoriai traukė į Kaunu.

3
Po kelių mėnesių Antanas su Jonu 

jau vargo apkasuose, netoli Panevėžio, 
bolševikų fronte. Jų neišskyrė ir jie tar
navo vienoje kuopoje. Valgė iš vieno in
do, miegojo susiglaudę krūvon, petys pe 
tin bego atakon.

Kuopoje visi juos labai mylėjo, nors 
ir dažnai pasijuokdavo iš taip didelio jų 
susidraugavimo.

Gal jie, ko gero, vyras ir žmona, kad 
vienas be kito ir nosies nenusišluosto... 
Matyt, nuo pat mažens vienoje baloje kiri 
kas maudė.... Jiems vienos kepurės užten
ka: mažas —■ galva, o didelis — kojos... 
Ima , būdavo , juoktiskareiviai.

Antanas pyksta, mala liežuviu atgal, 
keikia visaip, o Jonas nusispiauna — ii 
tyli..

Buvo nemaža juokų, kai reikėdavo 
kur eiti kuopai tvarkingai išsirikiavus. 
Antanas taikos eiti greta Jono, bet ūgiu 
netinka .

(Bus daugiau)
Andrius Varguolis



l
I D R A U O A S Antradier,:

Iš Netolimos Praeities nuėjo apžiūrėti Panemunę ir,ninku, man pavyko susitarti'grindų; tačiau jokių nesusi-1 budus sujudo, sukruto suglau- 
pamedžioti bene suras kų dėl A. Panemunės kareivinių i pratimų, murmėjimų ar kitųĮdė petis į petį, sukando dali
ntus, kuris slaptai ginklus bei 
amunicijų parduotų.Čia derlume iš “Kario” per- so, aš čia ir noriu priminti 

spausdintų įdomų strapsnį; ku visus tuos vargus, visas tas Man pavyko Ožeškienės g- 
rį yra parašęs generolas V. kančias, kurias reikėjo iškęsti, vėj nr. 3 pažinti kun. Krupa- 
Grigaliūnas-GJovackis, vienas'kol įsikūnijo gyvenime tas vičių ir su juo laikyti ryšius,! 
iš pirmųjų Lietuvos kariuome kas vasario 16 d. buvo paskel- nes reikėjo savanorius 
nės organizatorių, labai pusi- bta. Noriu tai padaryti įrody- ir užkirsti kelių Lietuvos jau- 
žymėjęs Lietuvos Nepriklau- litui, kaip įgyjama laisvė ir niuiui stoti į raudonųjų arini 
soinybės Kare kovojant su ra- kurie keliai prie jos veda. jų bei į freikorų.
udonaja rusų Kariuomene, ber! Neminėsiu aš čia, kas buvo kad jaunuolių dalis, jau ginkl- 
įiiontiiiinkų gaujomis ir lenkų atlikta V ilniuje, mūsų laisvei uotą ir dar ant arklio, dū- 
kariuomene. Tame kare jis užtikrinti, nes laikotarpis nuo mė į' lenkų legijonus. Maža 
vadovavo 2-ram pėst. Didžio- 1918 m. lapkričio 1 d. ligi to, ir Kaunas pats kiek kitaip 
jo Lietuvos Kng. Algirdp pili- gruodžio 24-23 d. sudaro lai- negu šiandien atrodė: buvo į- 
kui, o paskiau divizijai. Da-Į kotarpį, kuriam aprašyti rei- sikūrė Kauno sovietai, ant vi- 
bar jis vyriausiojo štabo y pa- ketų nemaža ir popieriaus ir sų gatvių kampų rusų kalba 
tingų reikalų karininkas.

Mat, aš pasakiau, kad turiu 
3030 kareivių, kurių neturiu 
kur patalpinti. Nereikia rnky- 
ti, kad aš tuojau buvau pa
siuntęs žmones iškraus-

šaukti iyt’ tivsl0£ g^vėn ten esan-Įjo geresnio. Ginklams bei šar 
čius vokiečius ir pats užimti. Į vams krauti turėjome du slap
ti kad teismo rūmai atrodytų, tus sandėlius.

Ne be to es^ P^grūsti kareivių, bu 
vo įsakyta ko daugiausia ties 
langais įodytis ir ko dabinau 
iš vieno galo į kitų ties lan
gais lakstyti. Žinoma, kilo di

nepasitenkinimų pastebėti ne-Įtis ir ėmėsi ginklo. Kas gi tai 
teko. Kiek tai kaimo tėvelių į buvo per priežastis, kad visų 
bei motinėlių atveždavo savo i tautų sukėlė, pažadino, sulie- 
baltiems dobilėliams ir duo- jo ir sujungė į vienų kūnų?

anuomet vienintelės partijos, 
vienintelės šeimos nariais, bū
tent, Lietuvos močiutės tikrai 
siais vaikais. Vėl pasidarę vie 
ningi, būsime galingi. Tik su 
skaisčia širdimi susilieję lyg

nos ir mėsosi, ir kų tik ture- Kiekvienam aišku, kad tai Plienas> savo pariryfeime kieti,

Neminėsiu čia visos eilės 
nuostabių pasiaukojimo, pa
triotizmo, ištvermės nuotykių, 
nes tam reiktų parašyti kelio
lika knygų. Be to, daug yra

buvo didelė iki savęs išsiža 
dėjimo tėvynės meilė, tosios 
tėvynės, kurių rengėsi raudo
nas smakas pražioti, o kryžuo- 
čių bebas net vietų, kur to
sios tėvynės būta, sumindžio
ti.

kaip uola, mes pasieksime Ųe 
dimino pilį ir ten vėl, katp 
1919 m.K iškelsime mūsų tris
palvę vėliavų.

Grigą

, , , . , „. , . į . . . I Ar klausė tada vienas kito,delis skandalas, tačiau, kada savanorių bei m motinų, tė-', •• ... ...1 * v, kurios jis partijos, kokio nusi
vų, sesučių ir brolių, 1vokiečiai pamatė, kad mes e- 

srtme pasiruošę ginklu atrem
ti jau užimtus butus, paliko 
mus ramybėje — tai buvo pir
masis mūsų laimėjimas Kau 
ne.

Prasidėjo tarp mūsų ir Kau 
no sovietų kova, tyli, arši, 
bet kova dėl gyvybės, kuri jo
kių susitarimų nepripažįsta.

laiko. Aš čia esu pasiryžęs pu buvo iškabinti atsišaukimai,
Red. 'minti kariuomenės kūrimosi kviečių visus kas gyvas j ko-

■-----------  pradžių, kuri buvo Kaune vų su mumis. Tiems sovietams
Visi mes trokšte trokštame, 1'JIS m. gruodžio mėn. gale. vadovaujant, vaikai rusų kal- 

Vilniaus, tos mūsų širdies, mū (pirmasis pulkas piadėta kur ba piršo Kauno sovietų lai- 
sų kultūros lopšio. Joks lietu- ti Vilniuje, po to Alytuje. — kraštį “Proletarskaja Prav- 
vis neįsivaizduoja Lietuvos ne Red.). da”. .
Vilniaus. Ten mūsų Peikimo 1948 m. gruodžio niėny23 d. Mobilizavau (dabar atsar- 
žinyčia, ten per amžius dege esu gaVęs paskyrmių eiti 2-jo goj) kapitonų Mikuckį (tuo- lsU0111ene) jauiumas ir

kui( statymo yra? Ne, ne ir tūks-
uz į tantis kartų ne. Visi buvo 

mane tuos laikus atsimena ir , • „ , • • m j •. . vien tik lietuviai. Tad ir to
gali kitiems papasakoti.

Persikėlus iš Kauno į Pane-

puikiausiai ir ne blogiau

tautos sujudimo vaisiai buvo
kitoki ir mūsų tikslas, nors 

munę baigėme pirmąjį 2 pės- > Jar ne visai galutinai> buvo 
tinin- formavimosi laikotarpį, • pasįektas
laikotarpį gražų, kilnų, nuos-

katalikiškoji moksleivija su 
Kauno jaunimo būriais prade-

-sventoji negestančioji ugnis, pėstininkų pulko vado parei iaet apskrities policijos va-
mūsų vaidelučių saugojama, gas ir įsakymų minėtųjį. pui- kurį paskyriau pulko ū- ,
ten ir šių dienų mūsų švento- Kų idruiuoti Kaune. Pulke Du- pįo vedėju. Parėjęs namo, jau j° Plaukte Plukti Kaunan,
vė — Aštriųjų Vartų Panelė 'vo voš trys karininkai, vienas radau keletu kandidatu - sa- Kauno gatvėse beveik kiekvie
Švenčiausioji ir Lietuvos Gio-jk&ro vaidininkas ir du karei- nų dienų pasirodydavo, lygvanorių p. S. Banaičio atsiųs-

P. Banaitis buvo Kaum 'l aimo vestuvėse, arkliai, kas 
«

bėjas šv. Kazimieras, ten mū-jviai.
sų Vytautas Didysis irgi km -j 8is pulkas vienų gražių sau- mano pirmašis ir labai veik- 

mūsų, ten mūsų satt-ims,gruodžio mėn. lūs agitatorius, kuris ne vie- 
dienų atvyko Kaunan. Nienas nų desėtkų yra tiesiog pulkai) 
mūsų nesutiko stotyje, niekas atvedęs. Sužinojau, kad d-ras 
mūsų čia nelaukė. Pulkas su- Kokas Šliupas labai noriai ir
stojo “Luropos” viešbučio nemokamai duoda pulkui sa-, .. . . . .
kambariuose, viename karinin vo name tris butus, tik iš ten 1‘sl0£ pasakiškai, nes jau k)lJ 
kai, kitame kareiviai. Nužy- reikia iškraustyti gyvenančius111- sausio 5 d. pulkas galėjo

tų.

kia mūsų, ten mūsų šaltinis, 
iš kurio mes privalome gyvy
bės vandeni semti — senas u 
niversi tetas.

Kaip mes trokštame šiandie 
Vilniaus, taip keliolika metų 
troškome to, apie kų nuo am 
žiu svajojome, to, ko buvom 
nustoję, to, kas mums iš tiesų 
priklausė, būtent — laisvos 
nepriklausomos Lietuvos. Ir 
štai 1918 m. vasario 16 d. sau
jelė narsuolių drįso visam pa
sauliui pareikšti: “Mes laisvi 
ir nepriklausomi, tokiais ir lik 
ti norime.” x

Žinoma, paskelbti savo no 
rų dar toli gražu neužtenka, 
kad jis tučtuojau taptų tikry
be, nes daug dar reikia var 
go ir trūso iškęsti, kol sva
jonė gyvenimu tampa. Nuo 
šios garbingos dienos ir prasi
dėjo močiutės Lietuvos gimdy 
mo nepriklausomybės ir lais
vės skausmai. — Deja, tie 
skausmai dar neužsibaigė, nes 
dar daug Lietuvos sūnų ba! 
to aro naguose kenčia o imi 
sų viltis — žilasis Vilnius pt 

to pat baltojo aro sparnu ka
muojasi.

Veltui daug kas mano, kad 
Vilnius grįš vien 'tik dėl mū
sų gražiųjų akyčių; tačiau 
mes, kariai, žinome tų tiesų. 
— kad: kas yra ginklu puim 
ta, ginklu tik ir gali būti gra
žinta. Dar negreitai pasaulis 
supras, kad ne kumštis, bei 
teisybė, teisė teturi viešpatau 
ti.

Manantiems, kad Vilnių 
mums bus grųžintas vien ti! 
dėl to. kad jis mums priklms-

pinais papuošti, o vežimuose 
savanorių būriai. Tokio visuo
menės sujudimo, tokio pašiau 
kojinio kažin ar kuomet dar
bus galima Kauno gatvėse su
silaukti. — Pulkas augo fcie-

tabų. Kam teko tų laikotarpį 
pergyventi, tas, maoau, nie
kuomet neužmirš.

Tauta lyg iš ilgo miego nu-

SKAUDĖJIMAI
pašalinami 

tuoj aus

Tad ir šiandien, jei mes no
rime Vilnių atgauti, o kad no- 
rime5 tai dviejų nuomonių bū
ti negali, sukeikime tautų, 
kaip anuomet ji buvo sukelta, 
sužadinkime savo ir jos širdy
se tų tėvynės meilę, kuri a-I

, nuomet mūsų širdyse degė ir 
kuri per keliolika metų jau 

1 tik pelenuose rusena; užmirš 
kinie partijas, tapkime, kaip

Generolas ltn. V. 
liūnas-Glovackis

visa sopa^
Per vilų dienų Binkiai dirbai, via^ 
■opa bet viatiek ant rytojam v3 

stoti prie darbo. . • - Daūnan- 
dyfc karktame vandenyje, aitrink
Sloan’a, ir atsigulk. Sloan’t treikta 
karštis įkaitins tart kaip saalis 
šriasa. Alsiiūkįs jausi sveikian.

SLOAN’S
L i n i m e n t

American Bosch Radio
išskirti naujai steigiamai Kau 
no (lietuvių. —Red.) komen- 

Karei- dantūrai šimtų karių, vienų k i 
tų karininkų ir davė p. Mikuc
kį, kaipo pirinųjį komendantų. 
Išskyrus komendantūrų, dar Ii

giavonie valgyklos ieškoti. Pie du vokiečių karininkus (tada 
tus bevalgant, svarstėme pia dar vokiečiai Lietuvoje šeimi- 
nus, in/s iš tikro buvo kuo ninkavo. — Red.), 
susirūpinti: viams buvo galima sunaudoti

a) pinigų man davė tik 10. dabartinius teisino rūmus, kur 
000 vokiškų markių, už ku- tik penki vokiečių kareiviai 
na, aš turiu maitinti pulk,,, gyveno. Ant rytojau, bnvo ko Šimtai vyrV, sudariu- 
apmokėti būtį ir ginkluotis; nueita pus vokiečių komendan “'Jr)ko kas vieną batalųonų.

b) surasti pulkui karius ir dantų ir iš jo gautas orderis
butų, negi pulkų laikysi visų Teismo rūmams ir d-ro Šliupe 
laikų viešbutyje; j namui užimti. Asmeniškai nu-

c) aprūpinti karius ginklais v y kus i generalkomandų (L:e

Pabūgo tokio audringo tau 
tos pasiaukojimo ne tik sovie 
tai, bet ir okupantai.

Kaip jau ankščiau minėjau,

Bayer Aspirin pašalins bile kok} 
skausmų. Neabejokite apie tai. Vie
na taliletėlė tai {rodys. Nurykit Jų. 
Skausmas išnyko. Pagelba yra tokia 
paprasta.

Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bayer Aspirin. Jis niekad neveikia 
širdį, Ir jums nereikia abejoti apie 
šių tabletėlių vartojimų.

Todėl yra bereikalingas dalykas 
kentėti nuo galvos skaudėjimo, dan
ties skaudėjimo ar neuralgijos. Scia- 
tica, lumbago, .reumatizmo ar neurl- 
tis skausmai visiškai išnyksta į va
landėlę laiko. Perriodiškas moterų 
kentėjimas gali būti suramintas; 
šalčio nemalonumai gali būti išveng 
ti.

tai 1932 ištobulinta 
Radio pusė kainos 
tiktai.......... z $67.50

ir šarvais; tuvoj esančios vokiečių kanuo nebuvo tuomet nei intendatū- Tikras Aspirin turi ir kitokių nau-

<i) aprūpinti pulką visomis nionos generalinį stabę. nei kiti} tiekimo oigamj, .ištirtuose nurodymuose prie kiek-

<aro reikmėniniis, nes jokio Red.), pavyko tuos orderius tačiau alkani nebuvom, nes |^ye^kVyžių0^^^
iekiino dar nebuvo. patvirtinti; be to pasikalbė- buvome soti dvasia; nors pus-,ant dėžutės — kiekvienų kartų ka»

. v. ' . . ■, . , perkate šias tabletes — ir bukit*
Papietavus ir sudarius pla- jus su generalkomandos v’rsi- nuogi ir pusbasi gulėjome ant tlk,raB

nų, išsiskirstėme kas sau: aš! — 
nuėjau ieškoti žmonių ir pini- !^ 
gų, kitas nuvyko ieškoti butų, 
rečias susipažinti su politine 

miesto padėtimi, o kareiviai

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. VVashington Ht 
Hooni 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Kreipkitės į “DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIŲ laiš
kais ar asmeniškai ir gausite įvairių kelionei reikalingų informa
cijų.

NAUJAS IŠRADIMAS
LEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų tau 
kė Jau yra gatava. Deksnlo Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtln 
gų elementų, U vlcų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Dėka- 
nio Galinga Mostls kaipo saulės spin 
dūliai, pasekmingai gydo: Reuma 
tlzmą. Rankų, Kojų, Nugaros skali 
dėjimų. Rankų, Kojų tirpimų Ir ar. 
šalus) kraujų, nlkstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra psgiję, o milijonai ds 
nežino apie tai.

Deksnlo Galinga Mostls yra tiek 
verta aukso, kiek Ji pati sverta, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojain: jeigu 
nebūtų taip kaip lašom, pinigus gra 
žinom Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DRKEN'8 NEW DI8COVERT 
OINTMENT. Kaina 7S centai.

DEKEN’S OINTMENT OC.
HARTFORD, CONN. "

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

1145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. A. OLIS
ADVOKATAS .

11 SOUTH 1A 8ALLE STREET 
floom 1934 Tel. Randolph »38J
Valandos nuo B ryto Iki 5 vai. vak 
1241 So. Halsted St. Tel Vlctory BR61

Valandos — 7 iki 9 vaks’r 
litam., Ketv. ir sulįstos vakare

Tel Randolph 6187

ALFRED B. CLARK
Attomey At Law 

11 8. LA 8ALDE STREET
Ir Vakarata: Utarn., Ketv. Ir 
hatoi. nuo 7:30 Iki 9 J

<209 S. HALSTED STREET 
Tai. Wentworth 1311

Su- I

“DRAUGAS” parduoda visų geriausių laivų kompanijų lai
vakortes. ,

Laivakortes užsisakykite iš anksto, kad galėtumėte pasirinkti 
geriausių kambarį.

HIniįi" Untit lįntin
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

Telefonas Roosevelt 7790
CHICAGO, ILL.

BUDRIKO Krautuvėje yra pasirinkimas 
Bosch Radios įvairiuose kabinetuose. Jūs 
gausite didelę nuolaidų už jūsų senų radio ar 
Vi.rictrola.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705
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KNIGHTS OF LITKUANIA , Micevich
BOWLING LEAGUE

, be at the titne when the flrst led 11—3, bttt tbat was grad-

Carpson
Graniont

Wfct>t Side 
Providence 
•Bridgeport 
North Side nr. 1 
So. Chicago 
North Side nr. 2

W L Pct.
55 11 833 
42 24 636 
33 33 500 
32 34 485 
25 41 379 
1155 167

PROVIDENCE 
Pinikus 
llasbid 
Kačinskas 

J Cernauskas 
Bakutis

189 212 165 
173 170 199 
158 169 183

908 937 898

155 158 137 
171 152 170 
148 190 167 
197 170 167 
166 154 233

ually whittl«d down to a mere 
fraetion, as the uitiniate score 

179 210 169 reveals. Cioero has proved a 
111 159 lbl'great team. In this contest, 
144 135 171 literally sėt against the Mali, 
176 170 165 it was a “Napoleonic thrust' 
174 170 1891 fhat salvoed ©beeis. The Sub
------------- 1 urbanites fought courageously

785 808 8551 aftd deserved to win. Of cour- 
NORTH SIDE NR. 1 se, it was a blow to the

team put in a low one 
NORTH SIDE NR. 2 
W. Kisiel 
Andrews 
Kizelewicli 
J. Kainiskas 
Urbonas

Drazdauskas 
Naikelis 
W. Kainiskas 
J. Kisiel 
Manstavich

Bridgeport finally got into 
Iourth place by beating Pro
vidence the entire senes of
tliree games. The neąrest that North Side first teani won 
Providence came to ivinning a! ^wo ou^ °f tliree from tlieir 
game was in the finai encoun Į ^cond teain būt was not e-l”' 
ter wliich they lošt by a inar' nough to keep in a tie with

• i Bridgeport for tliird place ho

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehill 0617

Res. 6707 S. Artesian Avė.
Tel. Orovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuetfe Road

Vai.: 2-6 Ir 7-0 P. M. Kot. 9-12 A.M. 
Ntdėlioj susitarus

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: uturninkals, ketvergals Ir pėt 
nyčiomls nuo 9 Iki 12 ▼. ryto, nuo 
1 iki 4 Ir nuo t: 10 Iki 8 v. vak. 
Chlcagos ofiso Tel. Grovehlll 3202

KENOS1IA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėllals. seredomis Ir su- 
batonila nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

167 160 204 “Yards Five’’ to be without 
174 188 189 the Services of Barskis, the 
119 165 146 giant center, Al. Watdi put 
178 186 165 iti a belated appearance, may 
189 194 125 hap, psychology was endeavor-
------------- ing to ptay favorites in tins

827 892 799 instanee, būt the gods sniiled 
West Side added three more reassuringly on the Cicere 

gaines to tlieir count of vic- Five, thus they won. No douht 
tories by defeating South Chi- Cicero partisans would also

TeL Canal (764 Res. Republlc 6864

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, chirurgas 

IR OBSTETRIKAH
Gydo staigias ir ohronlAkas Ilgas 

vyrų. motorų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima aasdiouų uuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
NedėUomis Ir sėt odomis tik 

ikkalno susitarus

. DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki 8 vai.).
Serednmls Ir Nedfiliomls pagal susitarimų.

Unso f ei. Lalayettė 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

/
X—Spinduliai

DR.BERTASH DR. NAIKELIS
7S6 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SI)

837 824 b74lcago. S. Chicago niade an et'- likę the idea of Barskis’ liav- 
fort to take first game būt ing played in this skinnish, it 
their efforts were not suffi- j would have alleviated doubts 
cient, and West Side won by ftnd bickerings. Būt then a 

, gain, I recall that Petrolaitis
< was chased off the floor t'oi 

172 220 211 fouls necessitating the ūse o. 
161 171 198 Talzunas, who played inspir ’

Vai.: l-l ir 1:11-8:89 vai. vak.
Seduloj susitams

VaL: 9-4 Ir 7-9 vai. vakare 
MedėlloJ susitariu.

WEST SIDE 
Vaičiūnasgin of 24 maples.

BRlDUKPOltT įnors- Tlle seoond ‘eaI" u£ua1’ I Uedrainis
Urba 190 195 183 PY P«ts in one good game out Dobrovaiskis

Tel. Central 7079 
Rez., Longbtuch Mo3

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutarti

Zamb 198 191 1631 of tliree and it liappened to

GRABOftlAh

Žemaitis
Zaura

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAI) LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbai busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PL, Chicago

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

OFISAS

TeLfWeSana8i "VS 1«9 S. 49 Court, Cicero, m. 
SKYRIUS: 3238 S. , Tel. Cicero 8987
Halsted Street., TeL Į-------------------------------------------
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyč'i dykai.

3307 Aubura Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9177

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Ykrda 1138
Chicago, Dl.

Ofisas 2201 West 22nd Street

180 192 211 Basketball. “Big Pete“ I cor- s°- neavitt st. Tei canai 6122 

148 177 156 was a bulwark on defense, and
181 192 197 i that early lead can easily bt 
 Įatributed to the ability of Ci-

842 952 972 cero players, receiving the

Rezidencija: 6628 S. Rlchmond Avė. 
Telephone Republic 7 868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 16—12 ryto.

DR. B. G- LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vlenuui. Universiteto Per 6 Metus 
Ofisas 1447-49 Pittsflvld Bldg., (U> E WK.-4Ui.gion K t., Ghleago. UI.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 [Tel. Lafayette 5793

SOUTH CHICAGO
A. Kibelkis 
Zevatkauskas 
Manakas 
Pečiulis 
C. Kibelkis

INDI VIDU ALI S STOVIS

Gedrainis, WS 
Zaura, WS 
Vaičiūnas, VVS 
J. Kisiel, NS nr. 1 

Turiu automubilius visokiems Graniont Brid
reikalams. Kaina prieinama. Urba, Brid.
3319 AUBURN AVENUE t^e«»aitis WS 

Chicago, m. i Bakelis, Prov.
Kačinskas, Prov.

S. M. SNŪDAS
LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STRUT
Tel. Rooeevelt 7888

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDRJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6208-8418

tip off and liolding the bąli
180 166 167 the most of the period, whicli 
164 153 1611was i*1 no sniah way, due to 

104 130 129 jP«te’s maneuvering and out- 
155 177 174 stretehing bis opponent. The 
224 197 174 Žukauskas brothers, Budrick
_________!and Balsis played remarkable

827 823 821 * Sames for Cicero. Krause, La
uraitis and Watch, contribut- 
ed their share for the VVood 
Street adherents. Honestly 
folks, that game was eram- 
med with more thrills than 
an ordinary mortal can safely » 
stand. That Round-Robiri ses- 
sion is going to be a lulu, and 
don’t kid younself that you 
won’t enjoy a moment of it, 
ynu will probably be panalyz- 
ed ftfter the ehactinent.

DR. MAURIGE KAHN__ t

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nudėl. nuo 10 Iki 12 dienų

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

,1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

C. Kibelkis, SC 
Carpson, Brid. 
Dobrovaiskis. WS 
Cernauskas, Prov 
Naikelis NS nr. 1 
Drazdauskas NS ht. 
Zevatkauskas, SC 
Urbon, NS nr. 2 
Micevich, Brid 
l>ash; SC
Manstavich, NS nr. i 
Pečiulis, SC 
Kilikus, Prov.

Nulludlmo valandoje kreipkite. Kisiel, NS nr. 2 
prie manęs, patarnausiu slmpetlfi-1 ’
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau naga i Zamb, Brid. 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai. ,j J. Kanuskas, NS nr.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

m

IaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rainą} 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

198.23 
191.30 
189.20
184.26
183.57
183.11 
18L6į&
191.24 
181.7 
180.61 
180.63
180.26 
178.36 
174.8*

L 171.52 
171.S
170.11 
169.52 
169.32
169.12
168.58
167.25 
166.15
164.42 

2 164.12
164.10
163.43
156.10

(To be continued)

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

MOV mnynmai:

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITLISH, OPT.

Tiasbid, Prov. 
j A. Kibelkis, SC 
Andrews, NS nr. 2 
W. Kaminskas, NS nr. 2148.10 
Kiaielevich, nr. NS 2 141.14
Regasius, SC 138.12

Agatou&s

SPORTIVELY SPEAKING

by J. C. S.
X Weli, they paid off on 

Cicero lašt Sunday, būt belie- 
ve me it was no mere forinal- 
ity, the gun sated myriad o£ 
tense momentą for the aAxiotls 
IHipulace. The writer succum- 
bed to a siege of hysteria and 
the ręst of the waning was a 
veritable fog. Let’s pass over 
the descriptive aspect of the 
contest, and let me whisper 
that the score was elose and 
a trifle too elose 14*—13.. At 
one stage of the gaine Cicero

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisag ir Rezidencija

D E N T I S T A I i 6504 s. artesian avė.
i 1' ■ ■ - ! Ofiso Vai. nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
j vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. U tam. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St) 

Valandos: Nuo 9 iki 13 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. r, STRIK0L1S
.Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas pelkele savo ofisus i 
naują vietą po nuhi. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Grovehlll 1596

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691 DR. A. L YUŠKA

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Tūla Cicero 1269 X-Ray

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Ueavitt St. 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimų

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 300t

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREE3 
VaL 9-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karštį. Nulmu 
oaiaractus. Atitaisau trumpų regyp- 
tę Ir tolimų fegystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egsamlnavtmaa daro
mas su elektm, parodaača mažiau
sias klaidas.

8peclale stfta atkreipiama moky
klos valkufflatss

Valandos nito 10 ryto Iki 8 va
kare. NedėlioUUa nuo 19 iki 11. 
4CRBIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PA LAIKĄ BU NAUJU IŠRADIMU 
Dautelų atsitikimų akys atitaisomos 
bs akintų. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVI. 
Tel. Boulevard 7689

UR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto Iki t 
vai. vakare

Nedėltomls ir Seredomis susitarus 
4847 W. 14ST. Cicero, JK.

VaL:

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakari

Phone Hemlock 9911

Tsl. Yards 1899

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Oas Batractlon
▼ai. 9-9. Ned. 9.19 

9919 SO. WB8TElO9 ATM

Ofisas ir Akinių Dlrbtuvl 
766 WEST Sfith STREET

Kumpas Hklstsd st. 
Valandas: ana 19—4: nuo

MadAMasskn ma 19 (U 19.

REMKITE TUOS PROFE- 
SIJONALUS IR BIZNIE
RIUS, KURIE GARSINASI 
“DRAUGE.“

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Va-. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

Serauomis po pietų ir Nedeldiemals 
tik susitarus

2422 W. MAKtJUETTE ROAD į 4729 WEST 12 PRACE
--------------- ,. - ■ - Į Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoe

ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis* 
Ofiso TeL Victory 6893 bus.

o m I Iv I ft„M 2924 W. WASHINGTON BLVD. Rez. lei. Drexei 9191 Kitos vai. ant Washington Bulvd.
4:30 — 5:30 kasdien

A A UOTU Telefonai: Kedzle 2450 — 2451, arb:
Ulll Al Al flU I d Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė save ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SUECU AUSTAS 

Džiovų, lloterų ir Vyrų Ligų
Vai.:, ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880

Hemlock (llį

DR. V. S. NARES
(Naryauckat )

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3420 We^t Karųuette Road

, valandos-
9 iki 11 ryto, T Iki 9 vak. 

Titam. Ir Kstv. nt pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų 
9 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v. .

NedėUomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų Ir naktį 
Virginia 0036

A. L DAV1D0N1S, M. L
4918 SO. MICHIGAN AVENIU 

Tel. Kenvrood 6197
Valandos:

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

apart Šventadienio Ir ketvirtadier'

Tel. Hemlock 9788

Res. Tel. Prospect 4«

DR. R. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

Ofisas 9166 South Kedzle
Rea 6426 So. Callfornla Ava 

Vai,; t-4, 7-9 v. v. TSeki Kent Tffei
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PRANEŠIMAI
North Side. — Federacijos 

23 skyriaus susirinkimas į- 
vyk.- šiandien 8 vai. vak. šv. 
M i o!o parapijos svetainėje. 
Kviečiami visų draaugijų ats
tovai atsilaikyti j susirinkimų.

Valdyba

Mai r/uette Park. — Liet. ne 
priklausomybės dienų šioje ko 
loni.įoje rengiama puiki pro- 
gramu vasario 16 d. parapijos 1 kiečius kviečiame dalyvauti 
svetainėje. Programų sudarys > Lietuvos laisvės atgavime 
Kabios dalys — dainos, muzi-1 šventėj, vasario 16 d.

veikalas ir kitos jvairy- ------------
bes. Bridgeport. — D. L. K. Vy-

1*, tavos Vyčių 112-tos kuo- tauto draugijos mėnesinis su-, 
po. dramos ratelis ir parapi- si rinkimas įvyks antradienį, j 

;</ choras atliks programų j vasario 16 d. 7:30 vai. vak. j 
Žeria atsilankyti prof. Mas-1 Chicagos Lietuvių auditorijoj 

tauskas ir pasakyti prakalbų i (3133 So. Halsted st.) 
ap t* lietuvius ir politikų. yį8į nariai turite atvykti,

T rograma bus viena iš pui- nes turime svarbų susirinkimų 
kini.šių Nebus jokios įžangos j— bus priimamos naujos drau 
mokeslčio arba kolektos, viskas . gjjos j niūsų draugijų, tad bu
bąs dykai. Bilietai yra atspau tJnaĮ turime gausiai dalyvau-! 
sd-.nti ir jų galima dykai gau- ti Ta;p pat yra ir kitokių ' 
u pas Vyčių choro narius. Ku SVarbių reikalų, kuriuos tu-

norvo liuli n IaiIi/vF/a rrn 1 i 4 r\ . . . . —.r’e negausite bilieto, galėsite 
įe’-ti ir be bilieto, jei bus ūž
te! tinai vietos.

Todėl visi atsilankykite Į 
Marąuette Park parapijos sve 
Iriną antradienio vakarų ly
giai 7:30 vai., vasario 16 d., ii 
tinkamai paminėkite Lietuvos 
nepriklausomybės Pienų,

Marųuette Parkietis

Brigėton Park. — Am. Lie
tuvių R.. Katalikų Federacijos

—" ........ ............ "
19 skyrius rengia vasario 16 
d. Liet. Nepriklausomybės 
šventės paminėjimų

Vasario 16 d. 8 vai. vak. bus 
graži programa, kurioj daly
vaus parapijos choras, vado
vaujant varg. Just. Kudirkai. 
Kalbės vietiniai dvasininkai, 
gerb. kleb. kun. A. Briška, 
kun. A. Valančius, kun S. Jo
nelis. Bus svečių kalbėtojų. 
Taip pat jaunimas dalyvauja 
programoj. Visus brigbtonpar

rėsime apsvarstyti. Be to, su
mokėkite savo mokesčius dr- 
jai. P. K. nut. rašt

West Side. — Moterų Są
jungos 55 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks šiandie, vasa
rio 16 d., vakare parapijos mo 
kvklos kambary. Visos narės 
prašomos susirinkti. Yra daug 
būtinų reikalų svarstymui.

S. Sakalicnė pirm.

LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMA

TT

Šiandien iš stoties W. G. E. 
S. 1360 cilocycles nuo 7 iki 8 
vai. Peoples Furniture Konipa 
nija duos lietuviij radijo pro
gramų. Kadangi šiandien su
kanka lygiai 14-ka metų kaip 
Lietuva tapo nepriklausoma, 
tad ir šio vakaro programa 
bus pritaikinta šio svarbaus 
įvykio paminėjimuo.

Programa bus sudaryta iš 
rinktinių mūsų patrijotiškų 
dainų, muzikos ir kalbų. To
dėl nepamirškime nusistatyti 
savo radijų ir išklausyti šių 
lietuviams įdomių programų.

r

APIE KLAIPĖDOS ĮVY 
KIUS

(Tęsinys iš 2 pusi.)
vien veiksmais, .kurie palies- 
tumas, nurodytas Vokietijos 
tų Vokietijos Vyriausybę. Vis 
tik esu pasiryžęs prisitaikyti 
(prie Tarybos pageidavimų) 
tuo atveju, jei Taryba pati 
bus nuomonės, kad, iš tikrųjų, 
reikalas yra skubus. Aš iš
vyksiu j Genevų kaip tik ma
no sveikatos stovis leis tai pa 
daryti ir, tikiuosi, kad galė
siu atvykti vasario 18 d.

DR, ZAUNIUS”

Kaunas, vasario 10 d. Ryšy 
su pastaraisiais įvykiais Klai
pėdos Krašte, ‘‘Elta” papli 
domai praneša, kad Direktori-

D K I 0 tf I u
.. -"t"" 11 ■: 'I ■

.jos atšaukimų gyventojai su
tiko labai palankiai. Buvo dtK 
romi susirinkimai ir priima- 

jmos rezoliucijos su dėkoji
mais Centro Vyriausybei už 
pašalinimą žmonių, vedančių 
Kraštą prie katastrofos. Iš pa 
tekusių Vyriausybės rankosna 
dokumentų aiškėja, kad, ne
žiūrint formalių Boettoherio 
pareiškimų Seimeliui, jog vyk 
stąs Berlynan privačiais rei- 
kaliais, kelionės išlaidas sau 
ir dviem kelionės draugams 
pasiėmė iš Direktorijos kasos. 
Būdamas suimtas, Boettcheris 

.vasario 7 d. mėgino susisiek
ti su vokiečių konsulatu, klau 
sdamas ar jam tvirtai laiky
tis savo linijos ar nusileisti. 
Vakar Direktorijos patarėjas 
Toliušis sudarė laikinųjų Pi- 

įrektorijų. Boettcheris paleis-1 
j tas pirmadienį, bet laikomas 
Komendanto žinioje. Teismo 
organai kelia jam bylų už 
slaptus santykius su svetima 
valstybe ir mėginimų pasiprie

GAVĖNIOS LAIKUI
Jėzus Kristus pasaulio Iš

gelbėtojas, parašė J. E. vys
kupas P. Bučys, M. I. C., spau
sdino “Draugas” 2334 South 
Oakley Avė., Chicago,r UI.

1 Gražiausi dvasiniai skaity
mai, ypač tinkami gavėnios 
laike. Užsisakykite “Draugo” 
knygyne. Ši didelė virš pusės 
tūkstančio puslapių. Kainuoja 
tik du doleriu.

sinti teisėtam vyriausybės įsa
kymui. Kitam Diręktorijos na
riui pastoriui Puodžiui įsaky
ta neapleisti parapijos ribų 
Dėl neteisėto Vokiečių Konsu
lato veikimo Klaipėdoje, Lie
tuvos Vyriausybė sausio 15 d. 
įteikė Vokietijai protesto no
tą, į kurių Berlynas atsakė 
sausio 20 d., stengdamas pa
teisinti Konsulato veikimų.

Senyva moteris pasisiu'o 
patarnauti prie šeimynos vai
kučių padaboti ir abelnai prie 
namų ruošos. . Prašome atsi
šaukti.

O. URBONAVIČIENE ..
10744 So. SUte St.

Telef. Commodore 0210

Savininkui ielkia pinigų, pigiai 
parduos rakandus vertės $3,500, var
toti tik 60 dienų. Parduosiu 4 kam
bariams už $250, arba skyrium: šil
kinis 9X12 moderniškas išskalbtas 
orientališkas kauras, puikus parior 
setas už $65, vertas $450. 9X12 a- 
merikoniškas orientališkas kauras 
$25, vertės $125, 2X12 vvilton kau
ras $15. tikrai moderniškas valgo
mojo kambario setas pilnas riešuto 
medžio miegamosios setas $75 vertus 
$37 5, coxwell krėslas $20.. puiki lem 
pa $3 naujo modelio radlo, pa
veikslai tr daug kitokių puikių šmo
tų. 8228 Maryland avė, 1-mas apt. 
vienas bioka8 j rytus nuo Cottage 
Grove avė. Tel. Stewart 1875.

.NOTOSE BANKUS
Statome namus ir senus 

priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te 
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.

Vasario 8 d. Lietuvos Atsto
vas Belyne įteikė naujų no
tų, atremiančių Vokiečių išve
džiojimus.

VARŠUVA, vas. 15. — Le
nkų seimas pripažino valsty
bės išlaidų sąmatų 2,446,000,- 
000 auksinų, būsimiems meta
ms, prasidėsiantiems baland
žio mėn. 1 d.

PAJEŠKAU
Elzbietos Beividaitės. Bui

vydai tės ar Bayved. Kilusį iš 
Vilnijos. Apie 10 metų gyve
no Cbicagoje. Svarbu jų su

kasti. Jį yra paveldėja nenia- 
žo turto po mirusiu broliu. 
Kas nurodys jos adresų, gaus 
dovanų $10.00.

Antanas Svetulevičius 
j 12 Hemlock St., Plains, Pa.

R. aNRRFJ IIINflS

4
v
H

(Marųnette Jewelry * Radlo)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau 

ginu bus dvknl nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago. IU
Tel

Hemlock 8380

/

Wm J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšle? 
ir patarnavimo. San 
klt

GKRRN V.ll.l.RV 
RROlIlTTb

nlsellM šviežių kiauši 
olų. sviesto Ir sūrių 
PAULINA STREET

rei Hoii't-vard Į3«9

Antradienis, vasario 16, 1932

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

AR ŽADI KRAUSTYTIS? \

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
*

Mes permnfuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

M®s pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z12 A S
Namų Statymu Kontraktorlus 

itiVsu |vairiuumIiim namui, prieinama
kaina

7151 S. CALTFORNIA AVĖ.
Telefonai- Hemlock 5526

I

Telef Repnhllc Ul»

D, GRICIUS
A

OPJNERAI.IS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
onOK prleinatnlausloa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS1
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

.-4

Bapoe Telef 
Heailock 2M<7

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Karabine » Heatlng lJetuvla 

K'>NT R AKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamo?
4422 WEST 69tb STREET

r*A

J
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1918-1932
Vasario

/ '

Šešioliktoji

LIETUVOS
Neprigulmybės

Paminėjimas
Gausingai atsilankykit į žemiau skelbiamas pramogas

SV. JURGIO PAR. SALĖJ, VASARIO 16 D. pramoga I>abd. Są-gos kuopos rengiama 
7:30 vai. vak. Pelnas eis parapijos mokyklos biednų vaikų naudai. Visi kviečiami atsilankyti 
smagiai ir naudingai laiką praleisti. <

BRIGHTON PARK. Šiandien 7:30 vai. vak. iškilmingai minės VASARIO 16 D. PAR. 
SVETAINĖJE. V adovaujant p. Zaromskiui bus suvaidintas veikalas, dalyvauja orkestrą, 
kalbės gerb. klebonas kun. A. Briška, Ig. Sakalas ir kiti.

CICERO, ILL. ŠV. ANTANO PAR. SVETAINĖJE, . V:30 vai. vak. įvyks prakalbos. 
Kalbės gerb. klebonas kun. J. Vaičiūnas ir adv. B. Mastauskas. Milius rodys iš Lietuvos par
vežtus paveikslus. Taipgi dalyvaus mokyklos vaikučiai su gražia programia-

DIEVO APVEIZDOS PAR. VASARIO 16 DIENOS paminėjimą darys KOVO 6 D. 
DTEVO APVETZDOS PAR. SVETAINĖJE. Bus gražus programas ir prakalbos. Prašoma 
visų atsiminti ir tą dieną atvykti į rengiamąjį paminėjimų.

MARQUETTE PARK. Šiandien, 7:30 vai. vak. GIMIMO P. ŠV. PAR. SVETAINĖJE 
įvyks vakaras su vaidinimu, dainomis ir prakalbomis,' Kalbės gerb. klebonas kun. Al. Bal
tutis, adv. Mastauskas ir kiti. Programas bus labai gražus ir įvairus. Visus kviečiame daly
vauti.

NORTH SIDE VASARIO 16 D. bus minima trečiadienį 17 d. 8 vai. vak. ŠV. MYKOLO 
PARAPIJOS SVETAINĖJ (1644 Wabansia Avė.) Bus graži programa, tam tinkamai pa
rengta vargonininko N. Kulio. Kalbės gerb. klebonas kun. J. Svirskas, kapitonas Jurgėla, 
“Vyties” redaktorius A. Lapinskas.

ROSELAND, ILL. VISŲ ŠVENTŲ PAR. SVETAINĖJE 4 vai. po pietų mokyklos vai
kučiai išpildys gražų programą. Gerb. kun. J. Paškauskas pasakvs prakalbą pritaikintą VA
SARIO 16 DIENAI.

WEST SIDE, Vakare AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOJE įvyks gedulingi mišpa
rai už žuvusius Lietuvos kareivius, po mišparų svelainėje prakalbos. Kalbės gerb. kun. J. 
Mačinlionis ir p. Gudas. Bus muzikalia programas.

1
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