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Keistutis, Lietuvos Didysis kuni
gaikštis, Vytauto Didžiojo tėvas, kurį 
Lietuvos neprieteliai nužudė. Jisai Lie
tuvi} valdė nuo 1345 iki 1382 m.

ANTSPAUDA NR. 4. — Ši majestotinė Vytauto 
Didžiojo antspauda yra visusvarbiausia. Čia matome 
Vytautą sėdintį ant sosto, su kunigaikštiška mitra ant 
galvos, dešinėje rankoje laiko berlą, o kairėje Lietu
vos herbą Vytį. Tai vienatinis iki mūsų laikų užsilikęs 
Lietuvos D. K. Vytauto portretas, iš visų jo portretų 
šis yra tikriausias ir autentiškiausias. Nei ant monetų 
nei kur kitur jo portretų nesiranda. Mūsų dailininkų 
piešti Vytauto “portretai” yra tik jų vaidentuvės tvė
rimai, yra nerealūs. Vienatinę išimtį galime padaryti 
tai garsiam dailininkui ir istorijos žinovui Jonui Ma
teikai, kurs piešė; Vytauto portretą nuo šios antspau
dus.

Apart Lietuvos herbo “Vytis,” čia randasi dar 
sekanti herbai: Žemaitijos “meška,” Kijevo “kry
žius,” ir Gardino “karžygis.” Tarpe ornamentinių 
lankų yra sekantis j>arašas:

+ SIGILLUM ALLEXANDRI ALIAS WIT0WDT 
MAGNI DUCIS LITHVVANIE -- - OUIE ET CETE- 
RA (= Antspauda Aleksandro kitaip Vytauto Didžio 
Kunigaikščio Lietuvos Kijevo ir taip toliau). Tarpe 
žodžių yra ornamentai iš rūtų šakelių ir kitų gėlių.

Šios Vytauto D. antspaudos atvaizdą užtikau vei-
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VYTAUTO HIMNAS
(Muziką, parašė A. Pocius) 

Gauskit trimitai, skambėkit varpai!
Ei, rinkitės minios — giedokit himnus! 
Vėliavą kelkit trispalvę aukštai — 
Pažinkite DidjjJ Vytautą mūs!

Amžiai praėjo — laisva Lietuva,
Nes Vytauto ėjo garbingais keliais —
Priešą sutrynė galybe sava;
Pavergt lietuvių jų vienybė nebleis!

Stiprinki, Vytaute, mūsų spėkas,
Mes norime vėl tautos būti vertais...
Dirbsim, kovosim, darysim aukas —
Niekuomet kitų nebebūsim vergais!

*
Gauskit trimitą), žvangėkit kardai!
Pakilki tauta — vėliavomis aukštyn,
Vilniun žygiuok, dar jį spaudžia vargai —
Ei, Vytautas šaukia — j kovą, pirmyn!

L. šilelis
1930, rugsėjo 4 d., Chicago, III

ANTSPAUDA NR. 1. — 
Karžygis eina į dešinę, už
simojęs su kardu; kairėje 
rankoje laiko skydą; ant 
galvos smailus šalmas. Ap
linkui parašas: S: DUCIS 
VITAUTE (= Si’gilliim 
Dueis Vitaute. = Antspau
da Kunigaikščio Vytauto). 
Ši pedestrinė (Sigilla pe- 
destria) antspauda yra 
viena iš seniausių Vytauto 
antspaudų, prikergta prie 
taikos sutarties su Kry
žiuočiais 1379 metais, ku
ris randasi Karaliaučiaus 
slaptame arkyve. Šio doku
mento turinį perspauzdino 
lynucy Danilorvicz “Skar- 
biec Dyplomatow,” \Vilno 
1800, Vol. I, p. 228.

ANTSPAUDA NR. 3. 
— Lietuvos herbas Vytis 
yra labai gražus ir tobu
las, zovada lekia į dešinę; 
ant Vyčio krūtinės sky
das su “Gedimino Pilies 
Vartais.” Tarpe apvadų 
yra sekantis parašas: SI 
ALLEXANDRI ALS 
WET0WDI DEI GRA 
MAGNI DUCIS LITU- 
AN. (= Sigillum Alexan- 
dri alias Vitovdi Dei gra- 
tia Magni Dueis Litua- 
niae. = Antspauda Aleks
andro arba Vytauto iš 
Dievo malonės Didžiojo 
Kunigaikščio Lietuvos.). 
Šioji antspauda randasi 
ant dokumento, rašyto 
1423 metais, kuris yra 
saugojamas Karaliau
čiaus slaptame arkyve.

kale “Lites ae res gestae inter Polonos Ordinemųue 
Crueiferorum ad fidem eodieis membr. bibl. Dzialy- 
nianae, Poznan, 1855.” Sakoma, kad šios antspaudos 
originals randasi Karaliaučiaus slaptame arkyve, o 
kita toki pat autentiška antspauda esanti Niesvyžio 
Radvilų arkyve.

ANTSPAUDA NR. 2. — Graži didelė, 
majestotinė Vytauto antspauda, su ke
turiais herbais; Skydo pirmame kvadra
te randasi Kijevo Kryžius; antrame Lie
tuvos Vytis su ragotine; trečiame Kar
žygis, stovis panašus Į antspaudą Nr. 1; 
ketvirtame kvadrate Žemaitijos herbas 
Meška. Aplinkui yra įvairūs ornamentai, 
tarp kurių randasi lietuvių tautinės gė
lės rūtų šakelės. Tarpe karolinių apvadu 
yra parašas: ALEXANDRĮ ALIAS WY- 
TOAVDI DI GRA DUCIS LYTHWANIE 
HE 'DIS RRUTENI’ DNIQ) HICESS 
(= Alexandri alias Vitovdi Dei Gratia 
Dueis Lithuanie, heredis Ruteniae, domi- 
nique Hicensis. = Aleksandro arba Vy
tauto iš Dievo Malonės Kunigaikščio, 
paveldėtojo Rusijos ir Viešpaties Gytė- 
nų.). Ką reiškia antspaudoje žodis “HI- 
CESS” iki šiol nieks tikrai nežino. Man 
regis, kad “HICESS” reiškia “Gytus” 
arba “Gudus.” Iš parašo ir herbų ma
tome, kad Vytautas jau daug žemių tu
rėjo po savo valdžia. Ši antspauda ran
dasi ant dokumento, rašyto 1404 metais, 
kuris yra saugojamas Karaliaučiaus sla
ptame arkyve.
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Vytautas Krėvėj Į — Su derybomis ir taika — 
i atsakė nuolankiai pasiuntinis. 
, — Jei nuo širdies, tai ge-

nkluotų vyrų.. Įeina atsargiai 
į vidų..

Girdėti lyg duslūs riksmai,

PASAKOJIMAS
1.

Didysis Kęstutis su sūnumi 
Vytautu veda savo ištikimuo
sius žemaičius prieš klastin
gąjį Jogailą, kurs, susitaręs 
su piktaisiais kryžuočiais, pa
grobė Vilnių.

Šlama amžinoji giria. Dus
liai dunda žemė nuo žirgų ka
nopų. Niaurūs raiteliai sukau
pę krūtinėj piktų įnirti. į

— Neparvyksta žvalgai, o 
metas jau — susirūpinęs, sa-

Keletas Vytauto vyrų pasi
ėmę nusivedę plėšikus toliau 
į girių ir beregint sudorojo.

O jaunasis kunigaikštis tuo 
tarpu tyliai gėrėjosi Eglės 
grožiu, akių negalėdamas ati
traukti nuo to balto švelniai 
išraudonavusio veidelio, nuo

irai! Sėskitės, būsit malonūs'dyg kovos garsai — ir po va
svečiai! Medaus! .

Atėjo ir Vytautas su did-
žiuomene. Išgėręs ligi dugno 
tųurę ir perbraukęs delnu per 
ilgųjų savo barzdų, tuip pra
bilo iGoštautas:

rna tyti?
— O kam? Nereikia!
— Kaip tik reikia! Tusiu

savo akimis išvysti, kad pada-
landėlės tie du būreliai išvel- rei, ko prašiau.
ka iš tų palapinių kažkų suvy
niota, besispyriojantį ir kur
čiai beunksčiantį. Užrito tuos 
ryšulius ant žirgų ir išjojo iš 
stovyklos.

tvsi!
Na, gerai! ateik! pama-

9.

, kalinys tebėra savo kalėjime
Sargybos viršininkas davė į- 
sakymų, durys atsidarė, ir a- 
tėjusieji sulindo į požemį.

— Ko jūs norit? — nepa
sitikimai paklausė Vytautas.

— Tave išvaduoti, šviesiau
siasis kunige — pasigirdo

aš neleisiu jai žūti!.. Bėkiva 
drauge!

— Ne, negaliu! Esu surišta! 
— Kaip tatai?
— Neklausinėk, garbinga

sis kunige! Žinok viena; yra, 
kas manim pasirūpins.. O tuo 
tarpu — skubėk, skubėk! per-

styte paglostydavo kunigaikš 
čio veidų.

Vyrai, atlikę savo darbų grį-
ko žilabarzdis Kęstutis sūnui, t»

Ąš šoksiu priešakių jų

i Vakarų tūkstančiai susirin- 
, .... ko pily j ir aplink pilį pasižiū-

— Maloningasis didysis ku- Į — Krėvės pilių! — pasigir- į rėti didės ^kilmės: kaip ly
tų pusiau nuleistų, pusiau pri- į niše ir 3ŪS garbingieji kuni-.do įsakymas.. j|dėg į gQstinę didžiojo karžy-
merktų ‘akių, kurios kartkar- gai bei bajoiai ii naišieji ka-, g. gįo lavonų. Eilių eilės švytu-
tėmis, pakilusios, tokiu šiltu, dygiai J Daug jau iškentėjo., Krėvės pilyj. Gintila, jau- ’rių kraujais nudažė karžygių 
tokiu šviesiu mostelėjimu glo-!1111*18^ žemė ii musų žmonės ,nas bajoraitis, labai susigriau- Į šarvus. Karžygiai žygiuoja 

1 nuo mūsų savitarpio ginčų bei ^ęg. graįįojį Eglė, kurių jis! liūdnai susimąstę. Paskui juos 
kovų. Metas jau butų mums I,pasiutiškai mylį, dabar nuo j seka puošnūs didžiūnai. To- 
susiprasti ir, sukišus kalavi- pkurio ten laiko į jį nė žiūrėte iliau — eilės baltų krivių, ku-

pasitikti — sako Vytautas, o 
pats prašomai žiūri į rimtų- 
sias gėrusias tėvo akis.

gi jos tėvelių! — įsakė pen
ketui karžygių Vytautas, —-
Sudiev, gražioji! Ar atminsi 

— Na, gerai! šok! — kiek!maneį

jus į makštis, ištiesti kits ki* nebežiūri. Ilgai jis galvojo, 
Palydėkite bajoraitę Ii- itam taikos dešinę... djgaį uostinėjo ir pagaliau su-

— Taip! taip, tai būt gera!.’isekė: čia esu įsipainiojęs jau-
Tik ot jūs patys vis laužote'nasis Vytautas. Bėda!

pamąstęs, sako karžygys. O 
jaunojo jau nė dėmės: it ak
muo vandeny, nugrimzdo gi
rioj.

Joja Vytautas savo būrelio 
priešakyj ir atsargiai žvalgos. 
Nieko negirdėti, nieko nere
gėti; vien .giria ūžia, vien me
džiai stūkso...

Praėjo geras tarpas...
Tik štai pasigirdo moteriš

kus klyksmas., dar., ir dar..
Suspaudė jaunasis kunigas 

pentinais savo širvio šonus ir, 
it sakalas, nuskrido klyksmo 
liųkon, savųjų lydimas...

G ten, aikštelėj, po šimtme
čiu ąžuolu keletas įtartinų gi
nkluotų vyrų, matyt plėšikų, 
betampu jaunutę merginų, ku
ri stengias ištrūkti iš jų na
gų.

— Kas jūs tokie?', — sušu- 
. ko kunigaikštis rūsčiai.

— O tu pats kas do vienas? 
— niauriai atsiurzgė plėšikų 
vadas... ir beregint susilaukė

— Visados!
Jie pajojo. Vytautas dar il

gai žiūrėjo į tų pusę, kur iš
nyko Eglė, o jo žvilgsnys bu
vo toks geras, tik švelnaus 
liūdesio pilnas..

4.

' Pajojėjęs dar truputį, su
sitiko kunigaikštis ir žvalgus.

— Na, kaip gi ten?
— Palei Trakus stovi kuni

gas Jogaila su savo talkinin
kais.

— Ar didė jėga? 
i — Kaip ir mūsų. Gal kiek 
didesnė.

— Gerai!... Jojam atgal!
Ir grįžo Vytautas su savo 

palydovais ir žvalgais į tėvo 
stovyklų.

, Kai senasis Kęstutis išgir
do palankių žinių, jo veidas 
nušvito, kaip saulė, ir akys 
gūdžiai sužaibavo.

— Dabar jie neištrūks! Ba-

taikų ir keliate sųmbruzdį! — 
pasigirdo iš įvairių šalių mu
rmėjimas.

Tad labai nudžiugo Gintila, 
išgirdęs, kad tas jo priešinin
kas atsidūrė Krėvės pilies po-

— ... Todėl didis mūsų ku-: žemiuose. Neišturėjęs, nubėgo 
nigas ir valdovas Jogaila, im- jis Eglės širdies sugildinti.
damas tų reikalų giliai į šir
dį, eina štai į jus atvirai ir

rie liūdnai traukia gedulin
gas giesmes. O ten toliau ant 
kovų žirgo, lyg kovai pasire- 
aigęs, joja galvų nuleidęs di
dysis kovotojas.. Iš visų pu
sių — devynios galybės žmo
nių.

Tuo laiku, kai visa eiga re
ngės pradėti savo gedulingąjį 
,žygį iš pilies kiemo, prie pože
mio durų atsiskubino persi-

Pasisekė. Eglė, nors ir ne
išsidavė, kų jaučianti, tačiau 

širdingai, siūlydamas: taikiu- paliko kaip tėviškę praradusi. į pėdę Gintila su Egle ir būriu 
kimės! Į Ir dienomis vietos sau neran- .kareivių. Gintila įteikė sargy

bos viršininkui vyresnybės į-! Tik kurio-j da, ir nemigo naktimis be pa- 
mis sąlygomis? — rimtai at-diovos galvoja, kų daryti, kad

— Kodėl gi ne!
'sakymų: leisti

sakė Kęstutis. /šviesųjį karžygį būtų galima
— Tomis, kurias jūs paty 3 ^išvaduoti. Pamažu joje bręsta 

nustatysit! kažkoks pasiryžimas.
— Kaip tatai?

— Ogi šitaip; norėdamas
jums ryškiau parodyti, kokie 
jo norai geri, mūsų didysis 
valdovas ir viešpats kviečia 
visus jus svečiuos, o jau ten 
užu apkrautos skobnies leng-

Tik štai vienų rytų atsisku
bina susijaudinęs Gintila ir 
kaip paslaptį praneša, kad ka
lėjime , pasismaugęs senasis 
Kęstutis.

1 — Negali būti! — išsigan-j
<lusi, sušuko mergina.

— Nori — tikėk, nori — neva bus susitarti... Ir iš tiesų,?
kokios čia gali būti derybos 'tikėk, o Kęstutis nebegyvas!
giminių tarpe! —

Palapinėj pasklido nusiste
bėjimas ir abejojimas..

— O kų paliksit mums už
statu? — pasvyravęs, paklau-

lnot žirgus ir į žygį! — Iri sė senasis kunjgaikštis
džiaugsmingai suklegėjo kar
žygiai, sužvengė žirgai ir su-

atsųko: kaip .sakalus j varnų čerškėjo kalavijai. Jogailos 
Į būrį, puolė V y tautas į valka-! būriams gresia didis pavojus..

tąs, o su juo jo 'berneliai — • 
ir po valandėlės gulėjo visi 
plėšikai suraišioti, o auksa
plaukė mergina laisva, su a- 
šarų perlomis ant rausvų 
Bkruostelių, dėkingai bučiavo 
jaunajam karžygiui rankas.

5.

Pajuto tų pavojų gudrusis 
kunigaikštis ir, susirūpinęs, 
susimąstė... Bet veikiai jam 
veidas prasiblaivė. Suplojo 
jis delnais. Įėjo palapinėn se
nasis patarėjas Goštautas.

— Siųskit Kęstučio stovyk- 
lon šauklių su dovanomis: 
brangiajam dėdei anų kalavi
jų, kurį esame gavę iš chano 
Tochtamišo, o brangiajam bro 
liui — baltąjį žirgų, kurį yra 
atsiuntęs Mozūrų Janušis!

— Klausau, didysis kunige.
— Su šaukliais vyksi tu

— Kas tu esi, gražioji mer- 
gaitė?

—«■ Eglė, bajoro Gimbuto du
lkia.

— O kaip patekai į plėšikų

— Krembliavau su mergo
mis girioj palei Krėvę — ir

[ ten mus užpuolė šie žmogžu- pats. Kalbėsi, kų tinkamas, by 
džiai.

Kūsčiai apsiniaukė Vytauto 
veidas;

— Imkit juos vyrai ir išta- 
rdykit!

Kaip vanagai vištas, grobė 
Vytauto karžygiai valkatas — 
ir veikiai iš atsto pasigirdo'

tik Kęstutis su Vytautu suti
ktų atvykti čionai... derėtis.

— Klausau didysis kunige! 
1 Ir jis išsiskubino.. O Jogai
la, susimąstęs, šypso..

6.

— Na gi aš pasiliksiu pats 
ir visi mano palydovai.

Čia nuomonės 
vieni sako: vykti, kiti ne. Jau- 

jnašis Vytautas nepasitikimai 
atsiliepė;

— Ne, geriau mes darom 
pokylį, o jūsų valdovas ir jūs 
būkit mūsų svečiais!

— Jeigu jūs turit tokių a- 
bejonių savo širdyse, argi ir 
mumyse neturėtų kilti? — ra
miai šypsodamas, atsakė’ žila
barzdis Goštautas. — Kunige 
Vytautai, tik tas įtaria kitų, 
kas pats nešiojas širdyj nege
ra. O juk tavo malonės širdis 
tyra!*

— Na, gerai! — valandų 
pamąstęs, tarė Kęstutis: — 
vykstame! ir jūs drauge, mie
lieji pasiuntiniai! Būčiau bai
lys ir niekšas, kad be pagrin
do įtarčiau brolėnų rengiau-J 
tis mums niekšybę padaryti!., 
Jojam!

džiaugda-

klyksmai ir dejavimai, o po 
valandėlės du vyrai atsivedė 
vienų sukruvintų barzdylų ir 
sviedė Vytautui i>o kojų.

Stokis! — rūsčiai tarė 
jam Vytautas.

Sis vargais-negalais atsisto
jo.

— Kas jūs per vieni?
-*• Ali-bego būrio.
— Kų čia veikėte?
— Valdovas pats matė.
— Pakart juos!

Į Kęstučio palapinę pagar- 
bingai įžengė sargybos virši
ninkas. * .

— O kų?
— Atvyko iš kunigo Jogai 

los pasiuntiniai.
— Atveskit!

Garsiai ūžia Jogailos pala
pinės. Linksmai puotauja mie
li svečiai. Jų tarpe regim ir 
gražiosios Eglės tėvų — Gim
butų.

Vėlai naktį ėmė skirstytis 
svečiai. Kęstutį ir Vytautų

1 — Netrukus atvyko Goštau- nuve<^‘ i d'** atskiras palapi- 
tas su palydovais ir su dova- ne8,
nomis. * Sugulė visi. Nutilo stovyk-

— Su kokiomis žiniomis? —
įsmeigęs savo rimtų žvilgį į Ir štai pačiame įmigyj sėli- 
Goštauto akis, paklausė Kęs- na prie Kęstučio ir prie Vy- 
tutis. tauto palapinės du būreliai gi-

1 — Tai ne jis pasismaugė,
tik jį pasmaugė!

1 — Sako, kad taip pat būsią 
ir Vytautui — dėmesingai se
kdamas mergaitės veidų, sa
ko 'Gintila, piktai 
masis.

— O ar., nebūtų galima... į
įjo išvaduoti? Juk jis liekai-’ 

pasidalijo; tag,

— Oi, ne!... Tai — labai pa
vojinga!

1 — Klausyk, jaunasis karžy
gį! pasakyk man atvirai; o 
vis dėlto galima?

— Gali būt...
— Žinai kų ? padaryk tai!■ 

Juk tu nori ten daug pažįsta
mų aplink kalėjimą ir sargy
bose. Išvaduok Vytautų!

1 — O dėl ko aš turėčiau jį 
vaduoti ?

— Del... manęs! Juk sakais 
mylįs...

— Kaip tik dėl to ir neva
duosiu !

— Vadinas, jeigu išvaduo
čiau ? — nušvitęs, klausia Gin
tila.

— Tada ir pakalbėtumėm a- 
pie kitką..

— Ne, pirma pasižadėk būt' 
mano!

— Ne, pirma pasirodyk e-
sųs vertas!

Taip juodu abu svyravo 
dvi paras. Eglė per tų visą 
laikų, merdėte merdėjo, kad 
tuo tarpu nenužudytų Vytau
to.. Pagaliau atėjo laukiama
sis ir nelaukiamasis Gintila.

— Tad kaip gi? Ar pasiža
di būti mano?

— Taip, jeigu tik išvaduosi 
Vytautų!

— Šiąnakt pabandysiu: veš 
velionį Kęstutį į Vilnių: są
myšio metu ]>aleisim kalinį..

1 — 0 aš ar galėčiau jį pa-

mielas Eglės balsas, kur bu- sirėdyk ir eikim, Paskiau bus 
per vėlu!

Vytautas, vis dar tinkamai 
/neatsipeikėjęs, persirėdė ir 
drauge su gelbėtojais išėjo iš 
kalėjimo. Sargyba, kuriai šioj 
valandoj vien iškilmė terūpė
jo, nė stebėte nepastebėjo, kad 
padidėjęs išeinančių skaičius.

Pamiškėj Vytautas atsisvei
kino su išvaduotoja;

— Liki sveika, Ėgly t! La,uk 
manęs grįžtančio geresniais 
laikais! —

Ir atsitolino Vilniaus lin
kui, norėdamas dalyvauti bra- 
ingiojo tėvo šermenyse, kad ir 
slapta.

Liūdnu žvilgsniu lydėjo jį 
Eglė..

— Na, dabar mudu turiva 
bėgti! — atsiliepė šalia jos 
nelauktas balsas. Tai nerima- 
stauja Gintila.

(Tąsa ant 3 pusi.)

vo amžiams įsmigęs Vytauto 
dvasioj.

— Kas tu toks esi, jaunikai
ti? Tavo balsas man kažkur 
lyg girdėtas..

— Aš — Eglė Gimbuto du
ktė.

— Ir tu atėjai manęs išva
duoti? Kuo gi aš tau galėsiu 
atsilyginti ?

— Nieko man nereikia, gar
bingasis valdove. Užteks tos 
laimės, kad būsiu tave išgel
bėjusi.. O dabar tik imli štai 
rūbus ir skubėk, kol...

— Bet tu, gražioji? Juk tu 
nebegali čia pasilikti! Suži
nos, kas čia kaltas — ir tavo 
mieloji galvelė kris po budelio 
barta!

— Kas, kad sužinos! Tegu! 
Ne taip jau man brangi ta 
mano galvelė..

patikrinti, ar — Bet man ji brangi! Ir

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,

Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Koosevelt 7791
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GRABORIAI: VYTAUTAS KRĖVĖJ

Telefonas Yards 11S 8

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SKUDAS
LIETUVL* GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

(Tąsa nuo 2 pusi).

— Bėk, jeigu nori! Aš pa
silieku!

; — Bet juk tu pasižadėjai
būsianti mana!

' — Taip, pasižadėjau! ir iš
tesėsiu!

j — Nebent kalėjime ir

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau'
šia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
2314 West 23rd Place

Cbicago, Illinois 
SKYRIUS

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

I. J- Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

> 1650 West 46 tli St.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS IUET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal 6176 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

Phone Boulfevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja,- graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

J. LULEVICIIS 
Gruborhis Ir

Balsanmotojas ku<Jelįo kirVlU?!

- O kas, jeigu taip Ii
sto ir miestelių — Ar iš proto išėjai ?! Klau 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui, syk!.. Duokš ranką! Einava! 

3103 s. Haisted , — Ne! aš pasilieku!
rei. Victory 1115 ~ Ne! .tu esi su .manim! —
_____________ Ir jis, pagrobęs ją už rankos,

ima ją vilkte vilkti..
— Paleisk! O jei ne — tuoj 

sušuksiu, kad gelbėtą!
— Ne! tu esi su manim!
— Gelbėkit! Gelbėkit! Gel

bėkit! —Kampas 46th ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203 - 8413

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lio. 
Koplyčia Dykai

710 ĮVEST 18th STREET 
Canal 3161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 

4256 SO. MOZART ST. 
Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

P'

po

Nusikeikęs, paleido ją Gin- 
tila ir leidos bėgti.

Atbėgo būrelis sargybinių.
— Kas atsitiko?I
— Buvo užpuolęs kažkoks 

valkata..
— O tu kas do vienas ? Kei

stai atrodai; esi labiau pana
šus j kokią mergą, ne į ber
ną!

— Aš — Eglė, Gimbuto du
ktė..

— Eikš į daboklę. Ten vis
ką ištirsim!

Tuo tarpu dalis sargybos

gėję žmonės. Širdingai raudo
jo tėvo. Bet ir per skausmo 
debesis vis regėjo tylią Eglę, 
tokią sopulingą, ir vis skam- 

jibėjo jam ausyse tie mįslingie
ji žodžiai: yra, kas manim 
ipasirūpins!. Apie Ką ji kal- 
bėjo?.. Argi jau jinai ką ki
ltą myli?

Ir pasiryžo Vytautas grįžti 
slapta i Krėvę ir sužinoti vi
ską..

Grįžo ir sužinojo; suimta
sis Gintila, kai jį vyriškai pa
kamantinėjo, prisipažino sure
ngęs Vytauto pabėgimą, bet 
pakursčiusi jį tai padaryti E- 
glė Gimbutaitė; ši ir nesigy- 
.niojo; padėtu esančiu abu į 
itą patį požemį; veikiai bū- 
įsiąs teismas — ir abu nusi
kaltėliu, be abejo, būsiančiu Rez Tel. Mldway B512 
inužudytu.

Didis skausmas suspaudė 
Vytautui širdį. Tad toji mie
loji mergelė, kuri jį išvadino 
iš kalėjimo, o gal nuo mirties 
išgelbėjo, dabar žus! ir tai I

D A K T A R A I:
Telefonas Grovebill 1262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nuo 9 — 13 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

i Ir 7 Iki 9 vai. vakare. 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
S iki 4 ir C iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.- nuo 8:30 iki 9:30 vale.

DR. R. G. GUPLER

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST <8 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Frospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt 

Tel. Canal 2339
SL

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

Nedėlloj pagal susitarimų vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
plet. U ta r n. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.

----------------------------------------------- Šventadieniais pagal sutarimą.
Telefonas Boulevard 1939

Dr. Se A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

1608 S. ASHLAND AVENUE . 
Netoli 46th St. Chicago, Iii.

Tel. Canal 6764 Republlo 8466

DR. A. RAUKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials 
Ir Ketvergals vakare

Ofiso Tet Victory 6891 
Rezidencijos Tel. Dresal 9191

OR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias Ir chroniškas ligi

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki' 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

dėl jo! Ne, tai negalima! to !
negaliu jokiu būdu leisti! Tu- A. L DAVICONIS, M. D.
riu ir as ją gelbėti, kaip ii ji | go michigan avenue 
mane gelbėjo!

Ir Vytautas išsiskubino i 
Žemaičius rinktis kariuome-

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto; 
Nuo C lh.1 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienis
nes.

Bet

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted 8L 
Kampas 81 Street 

VALANDOS: 1—S po plet, 7 8 vak. Tol. Lafayette 5793 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-12

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 

surengti didesnio žygio.. O jo f 10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Bivd.
, i- -- Tel- Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451išgelbėtoj a tuo tarpu gali žū

ti. Žvalgai Vytautui pranešė,

ūmai nebuvo galima

raiti pasivijo Gintilą ir suė-jkad jau įvykęs teismas, ir Gi
mė. mbuto dukra esanti pasmerk-

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

10.
Niekas nepažino 

šermenų metu.
Vytauto 

Dalyvavo jis

Reikia ryžtis. Tad Vytau
tas, pasirinkęs būrelį ištikimų

slapta tose didžiose iškilmė- ” narsi? visi
įse, kokias seniai bebuvo re-

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

navimą. i į

Mūsų firma yra viena seniausią tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graboriy įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia ją 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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct, Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tol. Cicreo 2888

Nedėliomis
Susitarus

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet 
Tel. ProspecL 1930j Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. AJbany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

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

Office: 4459 S. California Avė.
| Nedėliojo pagal sutartį.

Vai.:

išvyko į Krėvę.
Gan ilgai teko keliauti, ka- 

daugi reikėjo būti atsargiems. 
Pagaliau vai-gais negalais 
prasiskverbė į pilį kur gudru
mu, kur per paprakus...
' Saulėtas rytas. Dusliai du
nda būgnai. Žmonės skuba į 
žudytuvių aikštę. Srovė nune
šė ten ir Vytautą.

— O ką čia tokį žudys? — 
klausia jis kaimyną.

— Eglę Gimbutaitę ir Gin
tilą. —j Prakeikimas! nelaimė! Va- 

. dinas, pavėluota! Ką dabar 
daryti?,.

Veltui, įtempęs visas dva
sios jėgas, stengias jaunasis 

'kunigaikštis rasti priemonę 
Eglei išgelbėti, veltui kauki-

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. VVihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Wentworth 3000

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų įtempimą kuria 

esti piiežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ruo, skaudamą akių karštį. Atital- 
aau kreivas akis, nuirau cataractus. 
Atitaisau trumpą regystą ir tolimą 
regyatt.

Prirengiu teisingai akinius visuose

DR. S. BIEZIS* M < . /
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 0221 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republlo 7868
Valandos 1 — 8&7 — 8v. V. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

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

Rez. Tel. Stewart 819L RezfdenciJ'a 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

D E N T I S T A I i

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAJ3

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto neo 19—12 nuo 2—ė peVai.

nas.. Nebėra laiko. Štai jau 
įveda kaltininkus..

Pirmajam nurentė galvą GI- 
ntilai. Niekas jo nepasigailė
jo. Bet štai veda prie trinkos 
Eglę. Minia sujudo. Teismo 
įgaliotinis pasakė keletą žod- 

ižių, kurių niekas nesuprato. 
Tada priėjo prie Eglės bude
lis.

— “Už didįjį kunigą Vy
tautą!” — pasigirdo šviežias*
skambus pasmerktosios bal
sas. Budelis kairiąja ranka 

suėmė palaidus jos plaukus, 
sukniubino ją ąnt trinkos ir 
— sušvitravo platūs bartos 
ašmens...

Budelis, neišleidęs iš sau
jos kankinės plaukų, pakėlė 
nukirstąją galvą į aukštį.. Vy
tautas visa savo siela įsmigo 
į tą veidelį.. Tos akys dar mi
rktelėjo ir šviesus, tartum gy
vas žvilgsnys žvilgterėjo į pa
čias Vytauto dvasios gelmes.

To žvilgsnio Didysis Valdo- 
ivas per visą savo gyvenimą 
negalėjo užmiršti

mi/. Vaitkus, (K. K.)

siu klaidas.

fipeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto lkt 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
Sale Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryt® 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

pietų: 7—9:19 vakare 
Nedėliomis 1S iki 11

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p,

7—9 vakare

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

T. A. D. T. A. D.
Ar Jau žinote kas sutaiso 
pilvelį ir pilvą Sugadintą? 
T. A. D. per 8 metus Jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar mllional nežino.
Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina >1.00. Relka 
laukit aptiekoj, arba tie 
šiai iš

Boulevard 7589
Rez. Hemlock

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per >9 
melus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas 11- 
7691 gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau

jausius metodus X-Ray Ir kitokios 
elektros prietaisus.

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
vai. vakare

Nedėliomis pagal sutarti 
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 19 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:10 vai. vakare.« • •»• a»
Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Bhore 

*2238, arba Randolph 6809.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14St. Cicero, 111.
_ -r , . , o. Viršuj National Tea 8tore3133 S. Halsted St., Chicago jvoieuadoe: 10 vai. ryto tu t vak

T. A. D. Product Ned. susitarus

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12
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KANTATA
Vytauto Didžiojo 500 metu mirties sukakčiai pagerbti.

Vytaute didis, Lietuvos Valdove,
Valios galiūne, milžine dvasia!
Tavo po penkto šimtmečio mes šlovę 
Minim dėkingi giliai širdyse.

Matei tu, ėmęs Lietuvą tvarkyti,
Kad daug valdovų — kraštui prapultis.
Tik savęs vieno privertei klausyti 
Visus — ir savo vykdinti, mintis.

Jėgas lietuvių stūmės į pasienį,
Naugardų puolei, gavai pinigų.
Duktė tavoji — štai Maskvos earienė,
Tvėrė, Riazaninj turi jau drangų.

Kad ir nevyksta tau totorių minių 
Ginklu parblokšti ir nuvyt anus,
Tačiau iš Vilniaus į Ordų Auksinę 
Tu siuntinėji skirtus jiems chanus.

Lenkų, totorių paremtas tu puoli —
Atmen’ lig šiol tai Žalgirio laukai —
Gelžim šarvuotų krvžuotį — narsuolį 
Ir jį sugniuždai šičia visiškai.

Bet ne vien ginklas, tau ir Dievo žodis 
Savoje vietoj lygiai gerbtini:
Priešams galybę Lietuvos parodęs,
Žemaičiams Kristaus mokslo skelbt eini.

Tavo apšviesti, jie met’ pagonystę 
Ir ima krikštų tėvai ir vaikai.
Tu įsteigi jiems pirmų vyskupystę,
Statai bažnyčių ir jas palaikai.

Stengies ir Romos vienybėn patraukti 
Net pravoslavus Kijevo rusus —

• Gaila, neteko tau šio susilaukti,
Bet tavo žygis bus ilgaL garsus.

Ginti Europos nuo turkų vergijos
Tu Švento Tėvo buvai išrinktas
Ir, kaip vyriausias vadas krikščionijos,
Būtumei vedęs į kovų tautas. •

Tau ir karaliaus buvo jau karūna 
Skirta, bet lenkai išplėšė tau jų.
Skriauda ši trenkė i tave perkūnu 
Ir mirties skraiste apsiautė tamsia.

Vytaute didis, Lietuvos valdove!
Pažvelk į mūsų valstybės ežes.
Kvėpk dvasios valdžiai, kad ji, kaip tvirtovė 
Gintų mūs’ laisvės dieneles gražias.

Kvėpk ir piliečiams sųžinės ir proto,
Kad nesiduotų priešų gundomi,
Kad krašto laimės, ne savęs ieškotų 
Galingu darbu, kilnia mintimi, —

Kad susiprastų, jau gana vergavę 
Per penkis amžius ponams visokiems 
Ir, laisvę brangių sykį nūn atgavę,
Nebenorėtų vėl tarnaut kitiems.

Vytaute, tavo Vilnių štai plėšikas 
Laiko užgrobęs kruvinuos naguos...
Rem’ jį Plečkaitis, Judas — Išdavikas,
Lietuva verkia, skęsdama varguos.

Galiūne, mesk jiems savo prakeikimų,
Te jųjų dienos būna, kaip naktis,
Tegu neranda niekad atleidimo,
Tesie jų pelnas — gėda, pražūtis!

Nieks savo rankos jiems tenepaduoda,
Niekas te jųjų nesveikin dorai,
Ir atmintis jų prakeikta ir juoda 
Tegu pranyksta, kaip nuodų garai!...

A. Jakštas.
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$65.00MES MOKAME CASII 
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Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai 
Paskolos teikiamos ant Real Estete
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UNIJA IR KOVA SU L ENKIJA. Rimšos.

ĮVAIRUS straipsniai
MINĖTA PASKUTINIU 

KARTU.
Bažnyčios priešai nuo to lai 

ko rugsėjo 20 d. naudojo vien 
Bažnyčios ir popežių niekini- 

Rugsėjo 20 d. per 60 metų mui. Kas metai tų dienų šu- 
skaitėsi Italijos tautiškoji kauta, kad “laisvoji mintis 
šventė. Kas metai ji buvo mi- nugalėjus ir palaidojus teo

rima. Minėta ir šįmet. Sako- kratijų”. Tik po pastarojo ka
rna, šįmet jos minėjimas bu- ' ro, kada Italijų ėmė valdyti 
vo paskutinis. Ji bus pakei-! fašistai, rugsėjo 20. dienų mi- 
sta kita šventė — vasario 11
d. /

Rugsėjo 20 buvo diena 1870

nint nebuvo įžeidžiama Baž
nyčia.

Didžiausias ir skaudus

riausiais žodžiai išniekino vi
sa tai, kas katalikams yra 
šventa ir prakilnu.

tis — Apaštalų Sostas susi
taikė su Italijos karalyste. Į 
tai atsižvelgus, sakoma Itali
jos ttantiškoji šventė bus pa
naikinta. Jos vietoje bus šven
čiama vasario 11 d.

Akstinas.

metais, kada italų kariuomenė a„iktas
ginkluotomis jėgomis užėmė 
Romų ir kada nuo tos dienos 
popežiai užsidarė į Vatikano 
rūmus ir skaitėsi Vatikano 
kaliniais. Italijos ministerių 
pirmininkas Mussolini prane
šė, kad jis pasidarbuosiąs tų j 
šventę išbraukti iš tautiškojo i 
kalendoriaus.

Tarp Apaštalų Sosto ir Ita
lijos karalystės per 60 metų 
gyvavo nesutikimai ir rugsėjo 
20 diena Bažnyčiai buvo labai 
skaudi. Nes Bažnyčios priešai 
kas metai gaudavo progos jų' I 
pulti ir šmeižti.

Šįmet rugsėjo 20 d. kaip 
Romoj, taip kituose Italijos 
miestuose praleista kuoramiau 
šiai. Valdiškieji namai buvo
nukaišyti vėliavomis, bet dar- Apie veikimų ir pi-
bai nenutraukti. Taip pat ir Įįečįų teises vienam Chicagos 
pramonių įstaigose buvo dir-, angliškų: laikraščių rašo R. 
bama. Krautuvės taip pat bu- p Warne. Jis pareiškia, kad

žiūrint to, policija terorizuo
ja areštuoto tėvus, brolius, se
seris ir gimines.
■r

Kiekvienas policmonas, ra
šo Warne, kurs muša pilie
čius ar vaikus, patsai turi būt 
sugriebtas ir taip sumuštas, 
kad jis tai visa galėtų atsi
minti visam savo gyvenimui.

“Aš abejoju”, rašo Warne, 
“bau miesto piliečiai gali di
džiuotis tokia tvarka, kada 
jie laikrašty išskaito apie 15 
metų jaunuolio likimų. Areš
tavęs jį policmonas taip ta 
vargšų apsvaigino, kad tas ne-

11910 metais, kada Romos gu- ‘teko girdėjimo (apkurto). Jei 
bernatorium buvo žydas Er-1 tas vaikinas atliktų ir žmog- 
nest Natlian. Tais metais mi-«žudystę, tai policija neturi tei-
nėta 40 metų Romos puoli- sės jį mušti. Pirm pradėsiant
mo sukaktuvės Tas žydas biau ‘mums kampanijų prieš pikta

darybes, pirmiausia reikia pa
čių policijų apvalyti — iš po
licijos departamento pašalinti 

Praeitais metais vasario 11! visus ignorantus, kurie neturi 
d. pasirašyta Laterano sutar-1 nei mažiausio supratimo apie

arba piliečių

POLICIJA IR PILIEČIAI.

vo atidarytos. Romos guber- Chicagos policijos brutalus vei
natorius tų dieną nesakė pi- kįmas tikrai smerktinas. Del 
Rečiams jokios prakalbos, kai jos .^eteisoto veikimo nuken- 
kas metai buvo daroma. Žuvu-,gįa <]aUg nekaitq žmonių. Sa- 

i šiųjų atminčiai padėtas gėlių ko, jeį pasįfaįko policijai su- 
vainikas palei Portą Pia, betĮimti ką tokį įtariamų dide- 
nesakyta prakalbų.

Vatikane taip pat tų dienų 
nenutrauktos audiencijos. Ki-

Ii am nusižengime, tada nuo po sakyti, kad policijos departa
licijos nukenčia visi areštuo
to namiškiai, nors tie, kaip 

tuomet Vatikane buvo nutrau-1 dažnai pasitaiko, negali būt prieš jį keliamas skundas, 
kiami visokį darbai ir Ponti- atsakomįngį areštuotų. Ne-' D. C
fikalinė sargyba saugojo po-
pežiaus rūmus. Šįmet to nebu
vo. Šventasis Tėvas, kaip pa
prastai, teikė audiencijas pa
vieniams ir grupėms.

Rugsėjo 20 d., 1870 m., ryt
metį popežius Pijus IX parė
dė savo kariuomenei pasiprie
šinti užpuolėjams tik tiek, i-1 
dant tuo būdu nustatyti fak
tų, kad Romos miestas užim
tas ginkluotomis jėgomis.

Italų kariuomenės airtileri- 
ja apie keturias valandas 
bombardavo Vatikano rūmus.
Kaip 9:00 ryte šoviniais pra
laužta viena siena. Tada pope- 
žiaus kariuomenei įsakyta nu
traukti apsigynimų ir buvo 

I išskleista baltoji vėliava.
Visu bombardavimo metu 

'popežius buvo rūmuose. Su 
'juomi buvo susirinkę ir sve
timų šalių atstovai Apaštalų ;|
Sostui. Šie diplomatai buvo 
Rūdininkai, kad Roma nžgrob 
te ginkluotomis jėgomis.

Šeštadienis, Spalio 25, 1920

savo pareigas 
teises.

“ Policijos pareiga yra nusi
žengusius asmenis tik areštuo
ti, liet ne juos bausti. Teis
mas nusižengusius baudžia, 
bet ne policija. Kiekvienas 
brutalius policmonas turi būt 
aštriau nubaustas negu pa
prastas pilietis už tokį pat nu
sižengimų.

Wame teisybę rašo apie po
licijų, kitaip-gi angliški laik-

“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.
Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių 

aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja J4 ypatų. 1920. Pusi. 
27. Kaina .................................................................................20c.

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė
Pranas. Pusi. 14. Kaina........................................................ 10c.

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusi. 71. Kaina ...................................................... 20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose. 
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis. 
84 Pusi. Kaina ................................................................. 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksnių drama.. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina........................20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina .................................... ................................. .............. 10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun. 
I. Vaiciekauskas.. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
Kaina .................................................. . ................................. 30c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina ...................................20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cbicago 1920. 
Kaina .. .................................................................................. 50c.

Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin
ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis 
Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.

Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
lis. Pusi. 47. (Del) šios operetės yra parašęs muzikų A. Alek- 
sis. Kaina ............................................................................. 25c.

Jurų Varpai. Triveiksme Misterija. Vidunas. Tilžėje 
1920. Kaina ......................................................................... 50c.

Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37. 
Kaina ..................................................................................... 20c.

Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja 
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis^Pusl. 28. Kaina............. 15c.

Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos 
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
tiumų. Pusi. 28. Kaina ..................... ................................ 15c.

Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų 
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stamu- 
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet 
kauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c.

“DRAUGAS” PUBo CO.
raščiai nespauzdintų tokio raš 2334 South Oakley Avenue Chicago, III.
to.

Gaila, kad Warne nepaduo
da priemonių, kaip kovoti ir 
kaip išnaikinti tų policijoje į- 
sigalėjusių brutalybę. Neguna

mentas turi būt valomas. Šis 
departamentas dažnai

UŽMUŠĖ PIRKLĮ lazda

Iš Vilkaviškio praneša, kad 
ant Jūros tilto buvo padaryta 
biauri žmogžudybė. Gyvulių 
pirklys Kurtas Froehlich pa- 

girdi' siėmė savo dviratį ir juo iš
važiavo į Mociškius. Tačiau jį 
iant tilto užpuolė nežinomas

plėšikas ir nužudė.
Jo lavonas buvo rastas į-

grūstas į vandens ravų po til
tu. Dviratį ir 5,000 litų plėši
kas pasiėmė su savimi. Apžiū
rėjimas rodo, kad jis buvo 
nukautas lazda. Plėšikų seka 
kriminalinė policija. “R.”

TRYS PRIEŽASTYS
KODĖL REIKIA GARSINTIS

fifDrauge”
1. DlenraStls "Draugas” pasiekia žymiausius lietuvius, kurie 

gali su Tamsta padaryti gerą bizni.

2. "Draugas" yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis 
atstovauja kataliklžką mtntj išeivijoje. O kur organizacija — ten 
galybė.

S. DienraSti "Draugą” skaito tūkstančiai Šeimynų ne vien Chl- 
cagoje, bet visoj Amerikoj ir Europoj.

Jeigu norite greitai Išduoti nuomoti: namus, kambarius, gara- 
dilų, parduoti lotus, gauti naujų kostuimerių — garsinki lės "Drau
ge.”

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue 
Tel. Roosevelt 7791


