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Mažosios valstybes kovoja už savo likimą

u

BOLŠEVIKAI PABŪGĘ PABALTIJO 
VALSTYBIŲ UNUOS

aponai Kinijoj veržiasi pirmyn. 6 suomių fašis
tų vadai suimti. Mirė Prancūzijos valstybės 
vyras A. Briand’as. Pagrobtas lakūno pulk. 
Lindbergh’o kūdikis nesurandamas

T. SĄJUNGOJE PASI
SKIRSTYMAI

ŽENEVA, kovo 8. — T. Są
junga pasiskirstė j dvi sau 
priešingas dalis. Visų mažųjų

BOLŠEVIKAI BIJO PA
BALTIJO UNIJOS

MASKVA, kovo 7. — So
vietų laikraščio “Izviestija” 
korespondentas iš Rygos pra- Vancouver miesto, Britų Kolumbijoj, “biznio” sritis, kur statoma visa eilė naujų aukš

tu namu.

Sužvėrėjusių Rusijos komunis
tų darbai

VARŠUVA, kovo 7. Ži- kė šv. Mišias. Liepsnose žuvo 
niomis iš Rusijos, komunistai kunigas ir 6 miestelėnai. Ne- 
prieš Velykas pradeda vėl sma mažas skaičius sužeistų, 
rkių priešreliginę, kampanijų, j Minėtam miestely komunis-

Polnegate miestely, arti I/e- tai uždarė bažnyčių. Tad ka- 
nkijos pasienio, komunistų be- talikai susirado kitų pamal- 
dievių organizacija sudegino doms pastogę. Pamaldi} metu 
vienų patalpų, kurioje to mie- komunistai užkalė visus išėji- 
stelio katalikams kunigas lai- mus ir patalpų padegė.

PERU RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 
BAŽNYČIOJE PAŠAUTAS

valstybių atstovai reikalauja, Į neša, kad proponuojama Pa
kart ’T. Sąjunga japonus būti- balti jo valstybių ekonomine ir 
nai vienaip ar kitaip nubaus- politinė unija yra aišk'ai at: 
tų už puolimų prieš Kiniją.1 kreipta, prieš sovietų Rusija. 
Didžiųjų gi valstybių atstovai į Jis pažymi, kad Lenkija sten- 
priešinasi. Šie sako, kad pa-1 gi a si sudaryti Pabaltijo blokų 
naudojant bausmę gali kilti ir atsistoti jo priešaky. Tada 
karas, o šis labai negeistinas, sov. Rusijai būtų didesnis pa- 
Mažųjų gi valstybii} atstovai vojus.
atsako, kad jei taip, tai Są
junga visai nereikalinga. Jei

UŽ KŪDIKIO GRĄŽINIMĄ pT JTp ACOTP 
500,000 DOLER'U t J L

NEW YORK, kovo 8. — 

Elmire, N. Y., mieste per pa

štų pasiųstas pulk. Lindberg- i 

b’ui laiškas. Už jo kūdikio grų-

DETEKTYVAS NUBAUS
TAS KALĖTI

MIRĖ A. BP'AND’AS
ji negali savo nario ginti, ne
tenka vardo ir pasitikėjimo.

JAPONAI VERŽIASI 
PIRMYN

PARYŽIUS, kovo 8. — Čia 
mirė žinomas kelis kartus bu
vusia Prancūzijos premjeras ir 
užsienių reikalų ministeris A- 
ristide Briand’as, 70 m. amž.

Vakaro©- Jis ilgas laikas sirguliavo.

SUOMIU SUKILIMAI 
BAIGĖS

ŠANCHAJUS.
se ir žiemiu vakaruose nuo šio 
miesto vyksta japonų susirė
mimai su kinų kariuomene.
Vietomis japonai jau pasistū
mė 20 ligi 25 mylių nuo Šang- HELSINKIS, kovo 7. 
bajans. Pranešta,, kad kai kur, Suomijos vvriausybė praneša, 
kinai sutraukia gausingą ka- kad Lappo vajstiečių (fašistų) 
riuomenę ir rengiasi i kontr- sukilimai prieš vyriausybę bei
ti takas. kada jų vienas vadas nu-

Savo keliu japonai vis dau-. eįžudė. Respublikos preziden- 
giau Kariuomenės atveža iš Ja- jas paskelbė amnestiją. Bet še- 
ponijos ir tuojau ji siunčia- gį vadai suimti ir jie busi nu- 
ma karo frontan. bausti.

Japonai planuoja didelius 
aplink Šangbajų plotus atske
lti nuo Kinijos ir pakeisti neu- 
t ra line sritimi, kuri turėtų būt 
pačių japonų kontroliuojama.

Be to, japonai taikos dery
bas nori turėti tik su vienais 
kinais.

REIKALAUJA PAŠALINTI 
KOMUNISTUS

COOK’O APSKRITIES 
SĄMATA

Į Cook’o apskrities sąmata 
pripažinta. Paleidžiama 341 

i darbininkas. Tuo būdu bus su-
Hudson avė. policijos nuo- taupyta 5,645,000 dolerių.

žinimą reikalaujama 500,000 va^op detektyvas J. Esscben’,-----------------
dolerių. Nurodyta vieta arti as» in- nesenai gerai i

Mansfield, Pa., kur turi būt, “i&Mtraukęs” užėjo į vieną 
pristatyti pinigai. Niekas ne- parduotuvę ir prikibo prie i 
žino, ar yra tai pagrobėjų lai-

GRJŽTA MAJORAS

škas.

NUGINČIJA JAPONŲ 
KĖSINIMĄSI

MEXTCO CITY, kovo 7. — 
Sindikuotų darbininkų federa
cija kreipės į vidaus reikalų 
sekretorių. Reikalauja iš Mek
sikos praginti komunis'tus, ku
rie griauja tvarką pramonėje 
ir valstybėje.

MASKVOJ PAŠAUTAS 
VOKIEČIŲ ATSTOVAS

ŪMA, Peru respublika, ko- dentas Cerro. Be to, sužeista 
vo 7. — Mirafloreso rezorto kiti du asmenys. Piktadarys 
bažnyčioje pamaldų metu pa- J. M. Marquez’as ir gi pašail- 
šautas šios respublikos prezi- tas ir areštuotas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Pranešta, kad šiandie iš Hot statytas ir miškų tarybos pat-
dviejų tarnątftojų. Be jokios Springs namo parvvksta Chi- virtintas 10 metu. Miškotvar-*. . .Jf . - - . - - - _ ... _ .

KAIP ATŽELDO MIŠKUS DOC. DR. BALYS SRUOGA 
------------- , PAKELTAS PROFE-

Miškams želdyti planas nu- SORIUM

Humanitarinių mokslų faku-
priežasties jis grąsino abudu cagos majorus Ce/mak’ns. ka atlikta pusėje Lietuvos mi- lteto taryba vasario 16 d. pa-- 

- škų ploto. Visoj Lietuvoj per kėlė doc. dr. Bali Srw gą eks-sušaudyti, kada tie protesta- 
HOPEWELL, N. J., kovo Kada areštuotus tarnau

tojus jis pristatė Į nuovadų, 
nežinojo už ką juos kaltinti ir

8. — Pagrobtas lakūno pulki
ninko Lindbergh’o kūdikis ne
gražinamas ir nesurandamas, paleido.

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
DETROITE

metus priauga vidutiniškai po traordiuariniu profesorium. 
2.568,780 ktm., o iškerta po jįs dėsto fakultete rusų lite- 
2,500,000 ktm. 1 ha prieauglio ratūrą ir teatro istoriją, km 

DETROI T, Mich., kovo 8. vidutiniškai duoda 3,82. , riai yra sudaręs savo mokvk-
Kasmet. apželdo apie 1,000 jų j$e poeziios, prof. B. Sruo-nežiūrint įvairi, pagrobėjams į Už tai « (detektyvai teis P™5®’8 F°r<1'‘ dirbtuvi,J

mae nubaudė 60 die^n kalėti "fiS“S Lkom™.i8t“ "UTCd4 T"? ha I’1"*’!' MiSk° W,l>’- ga yra išleidęs kėlėt, žymi,
ir 10 dol pabauda bedar.bl'1..t,'n sul<,'ie m0 darbai pirmoj eilėj dirba . veikal, apia mfls, dainas ir

_ ________ ' iriauSes- 3 riaušininkai žuvo ir nemiškinguose rajonuose. teatT#> to, pernai pradėjo
50 įžeista kovoje su policija. Pats želdymas daugiausia pa- lpisti iįteratūros isto-

reina nuo vietos sąlygų ir ini- į riją,” kurios išėjo T tomas, 
ciatvvos. Šie metai želdvmo

žadėjimų.
Vakar lakūnas kreipės Į 

New Yorko smurtininkus pra
šydamas surasti kūdikį. Šie su
tiko ir leidosi ieškoti.

DŽIOVOS EKSPERTAS 
LAIMĖJO MEDALI

SOUTH BEND, Ind., kovo 
7. — Notre Dame universite
tas Laetare medalį pripažino 
d-rui St. J. Maher’ui, 71 m.

SUIMTA 10 PLĖŠIKŲ

10 plėšikų puolė lošimo na
mus, 742 Barry avė. Puolimas

RYTUOSE BAISI AUDRA
darbams yra labai palankūs,!

. ... « NEW YORK, kovo 8.— Rv- nPa jiP pasižymi dideliu sėk-j
is gatves pas te etas ir praneš- pakraščius ištiko baisi au- lingumu. Tik Alytaus urėdijoj' 
,a P° cUaĮ' a a atvyko po dl,ft j)aUgiau kaip 29 asmenų pušinių ir eglinių kankorėžių
licija, plėšikai spruko laukan, 
bet negavo progos pabėgti. 
Suburbėjo jie į vienų namų 
rūsį ir tenai išginkluoti ir su

amž., sėkmingam kovotojui į 
prieš džiovos ligą.

VISI LAVONAI IŠIMTI
DAUGIAU SĄSKAITŲ 

IŠSIŲSTA

NYKSTA MIŠKAS

žuvo.

Onuškis, Trakų aps. Dusme
ny girininkijos miškas, kuris 

surinkta per 1,000 ctn., toliau 1.^ su,Genionių kaimo
------------------- Trakų 600, Šakių 590 ir k. J j . j . d

DAUGIAU MOKESČIŲ pagalbų želdymo darbams a ’ P P ’ P
AVASHINGTON, kovo 7. — teina taip pat mpdelynai, ku- 

Kongreso žemesniųjų rūmų bū .iaa Paka"ka- Z
dų ir priemonių komitetas jau rna1'
grąžino rūmams sumanymų pa 

i didinti vykdomus ir skirti nau-

TOKIJO, kovo 7. — Japo
nijos karo ministeris Araki
nuginčija iš Maskvos skelbia- -------------
maR žinias, kad japonai pasi- MASKVA, kovo 7. — Bu- 
rvžę bolševikus pulti Sibire. vusis vietos universiteto' stu-

Min. Araki aako, kad 28 ,n'-,anlž-
nai yra pasiryžę gintis, bet ne 
pulti.

POCAHONTAS, Va., kovo 
7. — Iš Boissevain’o anglių 
kasyklos, kurioje įvyko spro
gimas ir žuvo 38 darbininkai, 
jau visi žuvusiųjų lavonai iš
imti.

MIRĖ ĮŽYMUS ORKESTRŲ 
VEDĖJAS

BERLYNE RIAUŠĖS

BERLYNAS, kovo 7. — Va 
kar čia priešrinkiminė kampa
nija apvainikuota fašistų ir 
komunistų r i a u ii m i s. 
1 asmuo žuvo, 4 miršta, dau
giau kaip 40 sužeista "ir apie 
200 asmenų areštuota.

ts apskrities klerko ofiso !> mok<‘s-'i'ls- 1933 ">•

daugiau mokesčių įskaitų «ž val’tyW'8 P»jama» ’»bal«"™o- 
' ti su išlaidomis ir tuo būdu1930 m. išsiųsta. Vienam vidu- 

miestv iki šioliai mokesčiais 
už minėtus metus surinkta a- 
pie 1.3 milijonų dolerių.

CHICAGĄ SUŽNYBO 
ŠALTIS

124 METU SENUMO 
KRYŽIUS

jo nykti. Išdžiūvo pušys; džiū 
sta net pusės metro storio. Mi
ško nykimo priežastis bus pa
didėjęs šlapumas. Grioviams 

iužakus, didelį miško plotą va- 
1 nduo apsėmė.

pavojingai pašovė vokiečių a 
mbasados patarėją d r. Fr. von 
Twardowskį.

Sternas suimtas. Jis nesa
ko to užpuolimo priežasties.

AGITACIJA UŽ IŠSTOJIMĄ 
Iš T. SĄJUNGOS

TOKIJO, kovo 7. — Japoni
joj plinta agitacija, kad japo
nai išstotų iš T. Sąjungos.

READING, Pa., kovo 7. — 
Čia netikėtai mirė įžymus or-

Praėjusį šeštadienį vakarą 
Cbieagą palietė smarkus iš Ka

Gruzdžiai, Šiaulių aps. Rat-
panaikinti ižde nepriteklių. kflni» kaimo lauke labai 
Tam tikslui norima, per me- senas kyžius- Jis yra *žuoli- 
tus surinkti 1 bilijoną ir 96 n’s ’r Sf*nnTni0 npt pajuoda-

900 MH IIONU DOLERIŲ 
PASKOLA

milijonus dolerių.

VYNO GAMINTOJŲ 
KONGRESAS

PARYŽIUS, kovo 7. — Vy
no gamintojai turi tarptanti-

vęs. Kryžius senoviškas, be 
skersinių, tik su keturiakam- 
piu stogeliu. Kryžiuje yra iš
plautas skaitmuo “1806”, ma
tyt, jo statymo metai.

kiestrų vedėjas ir kompozito- nados atūžęs šaltis. Ir laikosi. Į nį kongresą, kuriame atsto-
rins J. Pb. Sonsa’R, 77 m. am
žiaus.

KITĄ AMERIKONĄ 
JAPONAI APMUŠĖ

ŠANCHAJUS, kovo 7. — 
Japonai smarkiai apdaužė J. 
Valstybių prekybos komisijo- 
nierių H. D. Robinson’ų.

Numatomas vos menkas šal- vanjama daugiau kaip .39 krn- 
člo sumažėjimas

NAUIAS VYSKUPAS 
APLEIDO CHICAGĄ

Naujas vyskupas S. V. Bo
na vakar išvyko j jam skirtą 
vyskupiją — Grand Island, 
Nek.

SUGAVO DIDŽIULI 

VANAGA

štų. Kongreso tikslas yra įti- Sintautai, Šakių aps. Vasa- 
kinti visų kraštų gyventojus, r’° 6 d. iš kaž kur atklydęs di- 
knd jie daugiau vyno vartotų, delis vanagas užpuolė Parie-

____________ bių kaimo ūkininko Tėvelio vi-
ŠANGHAJUS, kovo 7. — Stas ir tiek atkaklus bubo, kad 

Pietinėj Kiangsi provincijos įsivijo jas į prieangį. Pama- 
daly sukilo komunistai. Vy- eiusi tai šeimininkė, užtrenkė 
riausybė siunčia tris kareivių' duris. Prieangy jis ir buvo 
divizijas. sugautas. ,

WARHINGTON, kovo 7. — 
Iždo departamentas paskelbė 
vidaus paskolą 900 milijonų 
dolerių su trimis ir trimis ket- 
virtdaliais nuošimčių joalūka- 
nų.

Be to, dar išleidžiama ma
žųjų denominacijų bonai vie- 
nerfems metams su 2 nuoš. pa
lūkanų, Šių bonų skaičius ne
apribotas.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien saulėta ir 
šalta; temperatūra valrar ry
tą buvo 3 laipsniai aukščiau 
zero; popiet 14 laipsnių.



DRAUGAS Antradienis, kpio 8 d. 1932
prekybą, finansus ir viską, kas tik reikalin
ga gyventojų gerbūviui. Tik tai atsiekus ga
lima iškelti plačiuosius veiksmus prieš gin
klavimąsi. Sumažinus ginklavimąsi, taika pa
sauliui bus užtikrinta.

Katalikų Tarptautinei Taikai siekti są
junga turi padidinti savo eiles ir imtis dar
bo visu pasiaukojimu. Nes be krikščioniškų, 
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DIENOS KLAUSIMAI

REIKALINGAS ENERGINGAS 
1 Veikimas

Tie visi, kurie siekia pasauliui taikos, te
gu nepasitenkina vienais šauksmais prieš 
ginklavimąsi ir karus, bet to objekto tegu 
siekia savo energingu veikimu (kampanija), 
prisijungus prie pasaulio taikos organizaci
jos.

Taip andai kalbėjo kun. dr. F. J. Haas’ 
as, Socialinės Tarnybos Krašto Mokyklos, 
AVasliingtone, direktorius katalikų Tarptau
tinės Taikos sąjungos suvažiavime mieste St. 
Louis, Mo.

Anot kun. Haas ’o, svarbiausioji valstybių. 
ginklavimosi priežastis yra nepasidalinimas 
kai kuriomis žemės sritimis. Jei vienų ir tą pa 
čią teritoriją savinasi kokios dvi ar trys tau
tos, turi gyvuoti nesutikimai. Tų nesutikimų 
išsprendimui neieškoma kokių nors ramių
jų priemonių. Vyriausia priemonė, tai gin
kluota jėga — karas. Tas valstybes ir stu
mia vis daugiau ginkluotis.

Kitos ginklavimosi priežastys yra: žmo
nių kilnojimasis, gaminių pardavimas, susi- 

''sieRimas ir finansai.
Jei ūkininkas nori, kaa jo dirbama žemė 

neštų derlių, jis turi žemę kultivuoti, paša
linti visas kliūtys, kurios galėtų kliudyti gau
siam derliui. Tik tai visa pašalinus, jis gali 
ramiai javus sėti ir laukti gražių sėkmių.

Tap yra ir su pasaulio taika. Taikos at- 
siekimui reikia pirmiau pašalinti tai, kas 
taikai kliudo, kas neleidžia jai įsigyventi. Tik 
tas priežastis pašalinus talka bus pasiekta.

Karo priežasčių pašalinimui reikalingas di
delis darbas ir dar didesnis tam darbui pasi
aukojimas. Negana ginklavimąsi ir karus

kovoti su abejingumu, apati-

VILNIAUS REIKALAI

VILNIAUS KRAŠTAS 
IR MES

(Tęsinys)
Vilnius yra ne tik mūsų lai

svės raktai, kuriuos svetimas 
šeimininkas pagrobęs lengvai 
žaidžia visu tautos likimu, nes 
kai tik tauta kiek susnus, ne- 
bebudės budriai savo laisves 
sargyboje, tai tuojau pasinau
dos tais raktais ir atrakins 
mūsų laisvę, įsibraus į mūsų 
krauju atpirktus laisvės rū

klavimosi priežastis neguli būt pašalintos 
Kur nėra Kristaus dvasios, ten negali būt 
tikros brolybės. Kristaus dvasia tai Dievo 
įsakymų vykdymas ir pildymas. Jei T. Rytų 
tautos būtų susipažinusios su Dievo įstaty
mais, ten nebūtų taip didelių žudynių. Bet 
negana su tais įstatymais susipažinti, bet 
dar reikia juos pildyti, t. y. prie jų prisitai
kyti. Patsai praeitas didysis karas pastfulį iš
tiko tik dėlto, kad tautos ir valstybės nusisu
ko. nuo Kristaus mokslo, nesivadovavo tuo 
mokslu pašalinti ginklavimosi priežastis.

Katalikai pasauly sudaro galingiausių Į mes niekuomet negalėsime 
veikiamųjų jėgą. Katalikų organizacija yra j pasilsėti, mes visuomet turėsi- 
tarptautmė. Taika yra katalikų paveldėtas ine &yvai budėti ir drebėti dėl 
palikimas. Galima sakyt, jis yra įgimtas. Pa-» 
šauliui taikos siekdami katalikai ilgus šimt
mečius daug nukentėjo. Ir šiandien jų viso? 
pastangos yra atkreiptos link to paties ob
jekto — Kristaus paliktos ramybės ir taikos.

Bet taika nebus pasiekta vienais šūkavi
mais, bet energingu veikimu.

VALSTIEČIŲ BŪTIS RYTŲ EUROPOJ

Valstiečių būtis rytinėj Europoj yra dau
giau kaip apgailėtina, anot angliškų laikraš
čių korespondentų. Po didžiojo karo ant jų

kad kas Vilnių valdo, kieno 
rankose Vilnius, to rankose ir 
mes patys esame ir būsime.

Vadinas, iš to visa, kas yra 
pasakyta, gali būti tik viena 
išvada: kova, kova ir kova dėl 
Vilniaus ir visos Lietuvos tre
čdalio tol, kol Vilnius bus lais
vas, nes nuo jo laisvės ir pri
klausomumo pareina ir visos 
Lietuvos likimas, ir visos Lie
tuvos laisvė.

Vilniaus laisvės kova turi 
būti varoma visais frontais,

mus ir pavergs mus visus. Ne ir Vilniaus kovos frontuose tu
turėdami savo rankose tų rak-

savo rytojaus, mes niekuomet 
neturėsime tikro rytojaus.

Vilnius yra mums daugiau 
kaip raktai. Vilnius mūsų gy
vai plakanti tautos širdis. Be 
širdies nė vienas kūnas negy
vena. Kol širdis gyvai plaka, 
tol kūnas gyvena, tol jis dir
ba ir kuria.

(Šiandien Vilnius iš mūsų iš
plėšta širdis, bet ji dar mums 
plaka, dar mes nenutraukėme 
su ja gyvų santykių, mes dar

užrioglyta sunkiausioji mokesčių našta. Te- Į gyvename vienu gyvenimu su
Vilniumi, bet jei mes bent vie
ną kartą pasakytume, kad ne
reikia mums Vilniaus, jei mes

nai valstiečiai miestams turi gaminti mais
tų, o vyriausybei mokėti aukštus mokesčius.
Valstiečiai daugiau už kitus turi prisidėti 
prie kraštų apsaugos fiziškai. Jų sūnūs suda- .nutrauktume su juo santykius, 
ro ginkluotų kraštų sargybų. Jie spaudžiami bematant mes mirtume, įžūtu- 
ir vienaip ir kitaip.

Tenka pastebėti laikraščiuose kaip vals
tybiniai mokesčių rinkėjai eina ten per so
džius ir konfiskuoja paskutinius valstiečių 
gyvulius, paukščius ir visokius ūkio padar
gus už nemokėjimų mokesčių. Tai visa par
duoda aukcijonu. Žmonės paliekami be jokių 
priemonių gyvenimui.

Mokesčių jie negali išsimokėti, nes ne
turi pinigų. Ūkio produktai pigūs ir tų dar 
namiškių išmaitinimui per maža. Ir jei nėra 
ko parduoti, neturima pinigų. Tad kokiu bū
du jie gali mokėti mokesčius. Jei žmogus 
galėtų, gyvas žemėn įlistų.

Tokia valstiečių būtis yra Jugoslavijoj,
Bulgarioj, Vengrijoj, Austrijoj, Lenkijoj ir 
kituose kraštuose. Tų kraštų vyriausybės kad

me.

ri stovėti visi lietuviai pirmoj 
eilėj ir pagaliau visi Lietuvos 
piliečiai.

Kiekviena gyvenimo sritis 
reikalinga kovos, jei norima, 
kad toje ar kitoje srityje būtų 
laimėjimas. Kur nekovojamu, 
ten pralaimima.

Todėl tai vardan Vilniaus 
laisvės, vardan

patys dirbame ii* gal labai ge
rai dirbame. Galima geriau
siai dirbti, galima visai savo 

jaunas ar senas — turi deg-:jėgų negailėti ir visas jėgas 
ti karštos kovos ugnimi ir ko- Tėvynės aukurui atiduoti, ta

ja.
Kiekvienas lietuvis — ui

čiau vis tiek tai bus per ma
ža, mes neverti būsime tikro 
Lietuvos sūnaus, jei paskui sa 
vęs nevešime kitų kovotojų.

Kas kovoja, tas turi atmin 
ti, kad jis gali žūti. Ir tai 
nesvarbu, kad gali žūti, bet 
svarbu tai, kad b vietą galės

ir nežinotų tikro valstiečių vargo, tai, ro- 
smerkti, nes tas nieko negelbės. Reikalingas Į dos, turėtų pasigailėjimo. Bet taip nėra. Ne 
organizuotas energingas veikimas tikslu pa- i vienas turi palydėti paskutinius savo marš- 
šalinti tautų tarpe gyvuojančius nesutikimus , kinius arba švarką, turi vaikščioti basi arba 
ir nesusipratimus, pertvarkyti tarpvalstybinę j išalkę, turi kentėti įvairias ligas ir ddžau

Kruvinos Žvaigždės
Kaip tamstos pavardė? — sušuko 

komisaras.
— Juk turite mano dokumentus.
— Dokumentai padirbti! — dar la

biau pyko komisaras.
—Mano pavardė Orlovą.

— O vardas ?
— Elzė.
— Meluoji! Esi kunigaikštytė Tred

janova. Mes tave areštuojam.
Komisaras, grąsindamas brauningu, 

liepė Elzei eiti su juo į policiją. Elzė kiek 
nubalo. Ji iš tikrųjų ,buvo kunigaikštytė 
Tredjanova, bet jos niekas nežinojo. Ji 
turėjo pasidirbdinus svetimus dokumen
tus Elzės Orlovo.? vardu ir stengėsi nie
kur iš Petrapilio nepasišalinti, o dirbti 
Rusijos naudai, kol bolševikai neteks sa
vo jėgų, kol vėl galės kiekvienas rusas 
garbinti Dievą ir gyventi laisviau. Ta
čiau jos apskaičiavimas buvo per niek.

labai religinga moteriškė. Dar gerokai 
prieš karą jį norėjo pereiti į katalikų ti
kėjimą, įstoti į vienuolyną, bet tą kilnų 
pasiryžimų jos tėvas, savo laiku buvęs 
vidaus reikalų ministerijos aukštas val
dininkas, prievarta pavertė niekais. Ku
nigaikštytė ištekėjo už vieno Užsieniečio, 
prancūzų diplomato ir išvažiavo Prancū- 
zijon. Bet kunigaikštytė tuščio gyvenimo 
nemėgo.

Kai tik Rusijoj prasidėjo revoliuci
nis judėjimas, Tredjanova metė Prancūzi
ją, atvažiavo į Petrapilį ir pasiryžo, kiek 
galėdama, ginti savo kraštų, ypač tikėji
mą, kad ir kalžin koks pavojus jai gręs- 
tų. Ji tučtuojau suorganizavo beturčiams 
šelpti komitetus, rūbų sandėlius, pasam
dė tarnautojų, ir visi, kas tik buvif alka
nas, nuplyšęs, pas ją rasdavo prieglaudą. 
Kai carą nuvartė nuo sosto ir jį su vi
sa jo šeima sušaudė, Tredjanova nepase
kė kitų rusų aristokratų pėdomis, neišbė
go užsienin, nors tam turėjo geriausių ga
limybių, bet nusivilko savo puošnius rū 
bus, įstojo į vienuolyną, pasikeitė savoMatyt, ją suuodė ir kas nors išdavė.

Tredjanova buvo dar jauna, graži ir vardą ir visokiais budais prisidėjo prie

vos ugnį * skelbti kiekvienoje 
reikalingoje srityje.

Deja, yra dar nemaža to
kių lietuvių, kurie skęsta biau 
rame senosios vergijos obsku- 
rantizme, kuris skęsta vergo 
oportunizme, šlykščiame sugle 
bime, jame nebėra laisvo žmo
gaus, energijos, jame nėra pa-jknav užimti, jo pakviesime, jo 
galiau noro bet ko siekti, ja ■ įkvėptas, jo išmokytas brclis. 
me didelis apatiškumas: kiti į pyje Vilniaus 1 ovos frontų 
mus valdė, kiti mus kankino,1 priklauso ir kuitūnuis fron- 
ką čia dabar man siekti ko j t < ir ma •„ iuliitė<: gerove-, ir 
nors, mes vis tiek nepasieksi- j kuri binės proiiucijos, ir visos 
me—« Įkilus sritys.

Štai suglebėlių obskurantų I Norėdami tu buri laisvi, 
mintys, ir tomis mintimis gy- <kime Vilniaus ir visos ’ pa- 
vendami jie nepakyla nė kiek vergtosios Lietuvos laisvės, o 

tiekdami trečdalio Lietuvos 
laisvės, mes siekiame visų dori| 
nių ir materialinių gerovių 
ir Lietuvos galybės

Mes laisvi, ir įvertindami

aukščiau, nepažengia nė kiek 
į priekį: jiems viskas aplin
kui mirę, ir jie patys aplinkai 
yra mirę...

N e užmerkime akių ir pasi- 
sakykime aiškiai, pamatyk5 Įtą laisvę išnaudokime jų dar 

didesniam savo pajėgumui,-u
glėbelių ir lenkų agentų, ir'

geresnio n . me, keletu su
tvirtesnio Lietuvos rytojaus'
mes stiprėjame tautiškai, gei
biame save kaip garbingos 
tautos sūnus, gerbiame save 
kaip lietuvius, kaip kultūrin
gų žmogų.

Vardan Vilniaus ir Lietuvos 
trečdalio laisvės mes turime 
kovoti ne vien tik su paver
gusiais lenkais, bet su visais 
Lietuves priešais, su visais 
mus silpninančiais reiškiniais, 
Turime kovoti su mūsų priešu 
mums primetamu tamsumu,

Mes turime sau aiškiai pa- obskurantizmu, turime kovoti 
sisakyti ir aiškiai suprasti,! su suglebimu, oportunizmu,

šią skurdą, kad - tik užmokėti vyriausybių 
reikalaujamus mokesčius. j

Aną dieną teko matyti laikraščiuose, kaip 
vienam Vengrijos sodžiuj nužudyta keli ūki
ninkai, kurie pasipriešino mokesčių rinkė
jams konfskuoti jų gyvulius. Rinkėjai pasi
kvietė žandarus^£urie panadojo ginklus. Len 
kijoj tas pat dalintai įvyksta Šie valstiečių žu
dymai nepraleidžiami ramiai. Valstiečiai i- 
111a veikti ir kai kur ima ginkluotis. Jie tai 
daro ne vyriausybę pulti, bet savo apsaugai. 
Vyriausybės akyse toki žmonės yra maišti
ninkai ir prieš juos siunčiamos bausminės 
ekspedicijos.

Yra žinoma, kad iš tuščio negalima kų 
nors gauti. Jei valstiečiai skursta ir netu
ri pinigų ir iš jų reikalauti to, kų neturi, yra 
didelis nusikaltimas Dievui ir žmonijai. Žu-

O
mes jauni, mes šauliai, turime 
su jais kovoti.

Atsiminkime, kad nors mū
sų ir nedaug, kad nors mes 
ir negausingi milijonais, kad 
nors mes ir nesame stiprūs 
savyje tai vis dėlto nevalia 
mums prarasti nei vienos jė
gos, nei vieno Lietuvos sū
naus, kiekviena jėga turi bū
ti įkinkyta į turbinas, į darbą.

Kiekvienas Tautos sūnus tu 
ri dirbti Tautos gerovei, Tau
tos ateičiai.
•Nesitenkinkime tuo, kad mes

mantų, yra baisus dalykas. Tai teisingas kers 
to> užsitraukimas.
'* Tos visos vyriausybės, kurios vargina

ve galybei sustiprinti.

Vilnius, Lutuvo-i sultim- ir 
okupuotoji Lietuvos dalis taip 
pat intesyviai laisvės siekia 
ir dėl jos kovoja, bet jai suo
kiau vergijoj kovoti. O oku
puotoji Lietuva į mus žiūri, 
mumis pasitiki ir musų para
mos laukia. Mei jų neapvil-

Mes ir Vilniaus kraštas e- 
sa:;e viena imta, vienas kraš 
tas, tik nelemtos deniai 
yr hi ijos paplautas.

Tai nenormalus reiškinys 
,Per ilgai tas nenormalumas 
trunka, per ilgai gyvas kū
nas j dvi dali suskaldytas, b ii 
ateity jis greit susijungs, ar-

valstiečius nežmoniškai spaudžia ir žudo, y timoj ateityje tas nenormalus 
reiškinys išnyks.

Tik pašalinkime visus pri- 
simetėlius ir atvirus priešus.

V. Uždavinys

ra ne vyriausybės ir nevertos to vardo. Nes 
jos ne tik nekrikščioniškos, tik piktos dva- 

i sios bičiulės.

•I Jei netolimoj ateity teks girdėti, kad 
! rytinėje Europoje valstiečiai ims kilti prieš 
| vyriausybes, už tai nebus galima kaltinti 
j valstiečių, bet tik išnaudotojas vyriausybes. 
Maištai ir sukilimai didelu ruožu prasidės, 1 
kada žmonės neteks kantrybės, kada pačios 
vyriausybės žmonėms padarys gyvenimą ne
pakenčiamu.

Valstietis yra kantinis, bet ir kantriausių 
žmogų gali pakeisti puslaukiniu nežmoniškas

dyti (žmones, jei jie gina savo namus ir savo i su juo vyriausybės apsiėjimas.

tikėjimo ir savo tėvynės gynimo. 1925 me 
tais tą vienulyną bolševikai sudegino. Ta
čiau ir tokiu sunkiu laiku geroji kuni
gaikštytė nenusiminė, ir rankų nepadėjo. 
Prastais rūbais apsivilkus su didele Die
vo meile jį nuėjo į kaimų, į miesto prie
miesčius ir ten, nors tyliai, bet pasekmin
gai skelbė Dievo žodįj

Komisaras nuvedė kunigaikštytę Tred
janova į čekistų tardomąjį kambarį, o 
pats išėjo.

Tardymo kambarys buvo nedidelis, 
rudai numargintum sienom, ir darė sle
giantį įspūdį. Kunigaikštytė apsidairė, 
lyg norėdama kažką pastebėti, bet nė vie-

binusi brauningą. Ji šiurkščiai paklausė: 
. — Kaip tamstos pavardė?

— Manęs jau antrą kartą klausinė
jat: Orlovą.

Bolševike ironiškai žvilgterėjo, pa
skui paprašė sėstis. Kunigaikštytė atsi
sėdo. Jos veidas, nors ir buvo kiek nuba
lęs savo išraiška rodė vidujinį pasišventi
mą ir pusiruošimą sutikti visokius žiau
rumus. Akiniuota komisarė, ilgai į ją pa
žiūrėjus, pagaliau ištarė:

— Mieloji poniutė, esi kunigaikštytė 
Tredjanova.

— Iš kur tamsta tai žinai ?
— O, aš labai daug žinau! Prieš Fa

no žmogaus nebuvo. Tik dešiniam kampe J rą tamsta ištekėjai už prancūzų diplo- 
ji pamatė nedidelį medinį stalelį, ant ku- ! mato, prieš pat revoliuciją grįžai į Rusi
no buvo padėtos mdžos, ant rankų užde
damos grandinės, didelė guminė lazda ir 
kažkokį raudoni popieriai. Kunigaištvtc

ją, įstojai į vienuolyną, paskui pasivadi
nai Orlovą. Būdama jau Orlovą; organiza
vai visoj Rusijoj kunigų ir popų suva-

iš karto sukrėtė šaltis, bet ji paėjo kele- Į žiavimą, siuntei į Romą skundus, susira- 
tą žingsnių pirmyn, išdidžiai pakėlė gal- šinėjai su Prancūzijoj gyvenančiu gen?- 
vą, tarsi, sakydama “Dievas mane įšgel- į rolu Kutiopovu ir su savo vyro giminė- 
bės”. Tuo tarpu iš kito šono prasivėrė , mis buržujais prancūzais. Žodžiu, veika 
duiys ir įėjo aukšta, akiniuota, pakirp- i kaip kontrevoliucionierė, norėdama Hu
tais plaukais moteris, prie šono prisika- ! griauti dabartinę Rusijos santvarką.

— Tuniso uoste (Arikoj) 
surastos vandeny senovės mies 
to liekanos. Surastasai mies 
tas yra- arti kranto. Rosas (su 
radėjas) mano, kad surasto 
miesto liekaacs gali būti se
novės Katiagma, kuri, einant 
istorijos nurodymais ir žmo
nių padavė.mis, stovėjusi tarp 
dabartinės Marsos ir Goulettt.

Kunigaikštytė pajuto, kad kiekvienas 
žingsnis buvo sektas, ir iš karto kiek nu
sigando, bet staiga, prisiminus savo idė
jos kilnumą, prisiminus kad su ja yra 
Dievas, ji tik nusišypsojo ir pasakė:

— Jeigu tamstos taip visa gerai ži
note, tai kam čia mane pakvietėte ir kinu 
siate ?

Komisarė piktai prikando lūpą.
— Tamsta atvedėm čionai, kad išduo- 

tum savo bendradarbius.
— Mano bendradarbiai — visa Rusi

ja! Visi, kurie vargsta, kurie sunaikinti, 
kuriems atimama galimybė bendrauti su 
Dievu, eina su manimi. Areštuokit juos, 
kankinkit! Jie jūsų neišsigąs.

— Kunigaikštytė labai smarki. Bet 
prisižiūrėk geriau, argi manęs nepažįs
ti?

Tredjanova atsistojo ir įdėmiai su
žiuro į tą akiniuotą, ginkluotą moterį. 
Staiga kai koks* atsiminimas stojos prieš 
akis ir ji pati nepasijuto kaip sušuko:

(Bus daugiau)
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NĖ ZERO NESULAIKO LENKTYNIU! LIETUVOS STUDENTŲ PROTESTO MITINGAS “ŠALTINIS” ĮDOMŪS TRUPINIAI

SariSy su žiauriu vokiečių, Tačiau taip toliau negali 
Gubysta Rašinskienei nepasiduoda. Stul-' studentu pasielgimu su lietu- būti

Šį gražų vardų nešioja se
niausias Lietuvoje katalikų sa-

ginskas vejasi Janušauską. Aukškalnis pralenkeiv’ais studentais Berlyne, Lie-! ir taip nebus. Padaryta prie- vairinis laikraštis.
Misiūną. Kazlausienč vejasi Žolynienę. ! tuvos studantai

____ _____ z eisenos vakare susirinko į u- Reikalaujama, kad butų užkir “Šaltinis” duoda daug įdo
mių skaitymų, kuriuose būna

“Zero oras” suspaudė Cl.i-' F. Oubysta 4335 S. Mozart!niversitet< Protesto mitingui. stas tolesnis kelias plitimui 
eagų ir apylinkes, bet nesu- St., Cbieago, UI...........456 050 Tas mitinSas kaip daugelis Lietuvoje vokietizmo, nepar-
spaudė “Draugo” vajaus lenk f P. Varakulis, 724 West 18 kih* organizuotų žygių paro- davinėjimos jiems Suvalkų' du0(la~da7g“ žinių ne tiktai iš 
tynių. Vadinas, ne tik buvę lie St„ Cbieago, III. ..... 450,230 dg» kad lietuviai studentai y- krašte Eemės. • | Lietuvos gyvenimo, bet ir iš
lūs, drobliai (sniegas su lie-j A. J. Janušauskas, 1301 S. ra dauS kultūringesni už va- Stud. Nausėdas (taut.) pa-|viflų pasaulio kraštų,
tum) ir kitoks nenormalus Šių i50th Ct., Cicero, III. 427,050 kie«us> kurie militariško šo- brėžia, kad reikia atsidėjus'
metų žiemos oras, bet nė šaltis ’ A. Stulginskas, 1628 S. 50 įtakoje, nors ir pre- kovoti prieš vokietinimų viso-
nepaveikia mūsų kontestinin-į Avė., Cicero, III......... 419,247 tenduodami į “kultūros nešė- se srityse
kų.

nuodugniai išaiškinti mūsų gy
venimo klausimai. “Šaltinis”

Vietoje svetimos spaudos 

nuolatinio garsinimo, prašoma

Antai imkim kad ir Gnbvs-
Ave., Cbieago, 111. 247,190 var^9> tikrųjų dažnai Stud. Gocentas tokiu vokie-įdpti savoai°s spaudos garsini

ai. Varkalienė, 6315 South kaip 20 amžiaus civi- čių darbu per daug nesistebi, Tnns*
‘Šaltinio” spauda visiemstį. Jis pasakė nepasiduosiųs i coln Avė., Cbieago, III. 239,570 barbarai. Tų parodė ir nes tai esanti tik grandis iš

— Alek. Voltas yra elek
tros išradėjas, jis buvo žymus 
katalikų mokslininkas. Jei ne 
italas Voltas, Prancūzas Am- 
peris ir anglas Faradav, neta- 
rėtmne šiandien elektros, ka
rių mt ir l edie'ių spaustuves 
naudoja prieštikvbiniems raš
tams spausdinti.

— Pietų Amerikoj, Andų 
kalnuose yra geležinkelio sto
tis. Kalno aukštumas 4 klm. 
880 mt.

— Paragvajui, P'ttinėj A

Greita

PAGELBA
nuo skaudėjimo

merikoj atrastas augalas, ku
rio sult,» ’ yra 200 karių sal
desnės .»?. mūsų cukrų.

Rašinskienei, esu truks, plyš, 
bet turįs jų pralenkti, Taip 
ir padarė. Toks Gubvstos <žv- 
gijkbe abejo, labai sunervins 
i|^Bbieikų', nes, ko gera, Gu- 
b^^Bkurių dienų gali ir ji 
pralenkti.
f Stulginskas taip pat nė už 
kų nenori Janušauskui pasi
duoti. Vakar užkrovęs ant sa
vo sųskaitos su virš dešimts 
tūkstančių balsų, jis gerokai 
prisiartino prie savo kaimyno. 
*T(M tik Janušauskas nepasi- 
spaus, bile dienų gali atsidur
ti Stulginsko užpakaly.

Nepaprasto pasiryžimo va-

P. Petrauskas, 14 Johnson -paskutiniai jų “žygdarbiai” jų “kultūros”. Vokiškumni prieinama ir suprantama. “Ša 
st., Bingbamton, N. Y. Berlyne, kur jie išmetė iš ve- remti ir stiprinti jie turi net ltinis” labai pigus savaitraš-

............ ;..........  237,610 terinarijos instituto ten studi- specialias savo draugijas, tam tis, nes Lietuvoje metams 8
Ag. Dilienė 3131 Emerald -iuo-lan?ius lietuvius studentus, reikalui išleidžia dideles su-,litai, o Amerikoje tik 2 dol.
S. Staniulis, 6651 Š. Talman .suPlgSė- lietuviškus laikraš- mas pinigų, o mes kų darom? “Šaltinis’’ tikrai yra tinkama 

Avė., Cbieago, III. .. 221,150

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurtos pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnlo Galinga 
Mostls yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų. Iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks- 
”to Galinga Mostls kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma- 
♦Isma. Rankų. Kojų. Nugaros skau
dėjimo, Rankų, Kojų tirpimą ir ar- 
šalusi krauta, nikstelėjlma Ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tukstanėiai 
šmonlų yra pagijo, o milijonai ds. 
nežino apie tai.

Deksnlo Galinga Mostls yra tiek 
verta aukso, klek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
ži n am Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN'S NEW DI8COVERY 
OINTMENT. Kaina 7 B centai.
DEKEN’S OINTMENT CC

HARTFnnn. pontn

Čius, sumušė Tilžėje Vydūnų. — Beveik nieko. Mes į Klai- 
V. R. Mandravickas 815-45 Ta6iau lietuviai studentai pėdų nekartų pasiunčiam to- 

St. Kenosba Wis * 177 550 taip nesielgia ir nė nemano da kius valdininkus, kurie ten 
A. Valančius, 1226 S.’ 50 ReifeSdami savo nuošir- visai netinka.

Avė Cicero III 179 300 d^’^ pagarbų visiems nuo vo- Ypač smarkiai vokiečius puo
J? Aukškalnis, 1354 Ha’ni- kietini?kP nukentėjusiems lie-lė p-lė Kymontaitė.

son St. Garv Ind 153 850 tnviams, jie kvečia visus stu-' Duonelaičio draugijos J. D a
Misiūnas Roseland UI 245 dentus saugotis smurto ir nė- venas ir rusų susivienijimo at

W. 108th St * 144 530 s’du°ti išprovokuojamiems. Bū stovas taip pat griežtai pa-
Rekus, 1350 Wabansia avė., darni dau^ galingesni ir Įta- smerkė tų vokiečių nekultūrin

Cbieago, III................ 134,560 tingesni jie — nekaltuosius gų žygį.
Nepaprasto pasiryžimo va- Grybas, 2244 W. Adams Padaro kaltais ir jau ilgų lai- Gale mitingo rengėjai, rezin

Ikar parodė garietis Aukškal- St., Cbieago, III.......... 132,770 k^ niindžioj lietuv. teises Kini muodami pareikštas mintis,
nis. Apšerkšnojusiu savo juo- A. Žolvnienė, 6709 Archer P**1055 krašte- Visi mitinge kai siūlė priimti patiektas rezo- 
džiu (automobiliu), apšalu- Avė., Cbieago, III. ... 119,950 ėjusieji rodė didelį vieningu- liucijas.
siais ūsais, lyg. sakytum, n? O Kazlauskienė, 4356 ' S. ir bendrumų toje kovoje Rezoliucijose viso pasaulio
iš Garės, bet iš Sibiro būtu Rockwell st., Cbieago 116,200 paneigtas lietuvių teises, studentai kviečiami pasmerkti
atvalžiavęs, jis nustebino vi- * J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. Prieš vokiečių barbariškumų, tų biaurų vokiečių studentų 
sa' “Draugo” administracija. Melrose. Park, III......... 85,850 Stud. J. Gratkauskas (ateft. ®ygį Berlyne, reiškiama nuo-

yra
ir maloni dovanėlė 

spaudos mylėtojams.
visiems

“ŠALTINIS”
Z

Savo skaitytojams užsisaka
nt “Šaltinį,” “Draugas” vi
suomet tarpininkauja ir už du 
dolerius užsako “Šaltinį” vi
siems metams.

“Šaltini” atranda viso pa 
šaulio laiškai, šiuo trumpu ad 
resn pažymėti;

Paštas Marijampolė 

* LIETUVA.

Daugelis dalykų gali iššaukti gal
vos skaudėjimų. Ir kitus skausmus, 
bet yra vienas dalykas, kuris visuo
met suteiks jums pagelbų! Tikrai 
paimkit vienų ar dvi tabletes Bayer 
Aspirin. Jūsų kentėjitnas Išnyksta. 
Pagelba ateina tuojaus, nežiūrint 
kokia priežastis vertė jūsų galvų 
svaigti nuo skaudėjimo.

Baye.r Aspir'.n yra nekenksmingas 
— negali paveikti širdį. Todėl nėra 
reikalo laukti, kad galvos skaudė
jimas “pats išnyks”. Bereikalinga 
yra kęsti kokį nors skaudėjimų, kuo
met jus galite gauti Bayer Aspirin. 
Tai yra palaima moterims, kurios 
kenčia reguliarius sistematlnius 
skausmus; vyrams, kurie turi dlrb-

Skalbiamas Dek- 
trikinės Mašinos 
Sacedys Laika ir 
Gražiai Išplauna

dr. Vydūnui, O studentų atsto- jtl nežiūrint akių įtempimo, nuovar- 

vybė įpareigota tas rezoliuei-1 g*°IS“k“e“Įa1^ pagelbą nu0 fial.
Klodamas ant stalo naujas pro P. Pabijonaitis, 2Š20, W. 23 atstovas) pavyzdžiais nurodo, širdį užuojauta ten nukentė- jas paskelbti viešai, vietos ir nuž°iuXUR £į
numeratas jis pasakė: “Nėr PI., Cbieago, III........... 68.50C kaiP vokiečiai lietuviškų Klai jusiems kolegoms veteriuo-
žiūrėta kas lauke dedasi. Kad A. Gudenas, 6807 C. Camp- krašt^ dabar sten- riams> taip pat nukentėjusiam
lenktynės tai lenktynės! Be to, heli av., Cbieago, III. .. 63,00 ffiasi suvokietinti. Taip jie vo
sako, reikia ir savo rėmėjams Bugentavičius, 1616 N. Lin- kiškai Luizės gimnazijai ski-
ereras “serviee” duoti. Jei coln St. Chicago, I1L 61,90(1 r^a metams 177.000 lt., o liet.
žmogus laikraštf užsakė, turi Sutkus 1007 Eiglit st.,Wau- gimnazijai, visu 100.000
tuoiau jo prenumeratų prista- kegan, III..................... 54,100 mažiau; nors Klaipėdos
tvti administracijai. Greitas A. Condratas, 1706 S. Ma- kraštas jau 9 metai, kaip gy-
natarnavimas vra geras lenk- yomensing avė. Pliila. Pa. vena drauge su Lietuva, bet
tvnės° nagelbininkas. ” Suskai ............ 48.200 tenykščiai valdininkai per tų

zč?n«! baisos nesirodė, kad Auk Vaicekauskas, 4242 S. Ma- ^a’kų ne tik neįstengė, bet
šknlnis Misiūną T>rnlenk« ir plewood avė., Cbieago, Tll. P® nenori išmokti valstybinės
nradėio vvtis Valančiu “Su ............. 32,000 lietuvių kalbos. Ten 202 svar-

- Vninnr; -.m, p.,-- tolinu Ank$ Gaižauskas, 148 E. 107tb st., būs valdininkai yra sveRmfia*
? *«.ii<? — aš gerai nasižistn Boseland, Tl!................... 31,910 i’®', ’š ju 158 vokiečių pibė-
■yo ęvi’i Garv’ie psnm dmu- Bacevičius, 185j0 AVabansia ir 4$ optantai. Pnsimin-
n-iSkni -nsikalVie. TW.1euktv Avė. Chicago, III......... 26,700 kim tik tuos atsitikimus, kai
Tiese nėra dran n Žūt bot Va J. Vaičaitis, 424 Dean St., vokiško nacinalizmo buvo
, . . yvsi-n • ožkos rn n-a r' Scranton, Pa................ 25,856 šauta i lietuvių sargybinf, kai

. I v, 1 Ip- Taraškn. 2334 S. Oaklev buvo jų teisėjo paleistas palšva/ t odam is p. Aukskal- ■ 14* -rr t f *i c, . , . v. , Avė., Chicacsp III .. 20.356 surukti j Vokietijų telegrafo
nis pasakė, kad šių ar. Irta sa- • / . . . . .. ’ , . A. Langmanas, 4521 S. Wa- vielų piaustytojas, Boettclm-
vj’ite vėl pasrr.atvsirr.. . , zri . * . ■. xshtenaw Avė. Chicago, no Izygis ir t. t.
-Bet, vyrai, n.-puskit per .laug ............................... 17J00 k paskntin.
•tini,, girdamies, kml dik M. povai,ieB5, 700 g 9 rt. dienų įvykiai, pav„ Vydūno

\ieni nebijot šakio. , tm, Herrin, III. 9,490 dergimas ir apdaužymas (rei-
juins pavyzdžiui, Ona Kaz- a. Nemėianskail.ė . 8500 kia tikėtis, kad visa tai ina-

, Innskienė, kuri taip pat, ne- j. Ba|si8, 6W Wall St. Roek «„8į ir ieidnsi vokieėių poli.

užsienio spaudoje, net tarptau 
tiniam biuleteny.

Bayer Aspirin — su Bayer ant dė
žutės Ir tabletėlių. Visi aptieblninkai 
turi Bayer Aspirin tabletes.

Tbor Avasbing ma-

<‘hine .......  *59.50
Magnetic washing ma-

...... $39.5O
Maytag iFred-

rick

Vainokite i Lietova So “Dranga” Ekskirsija
BirželioM6 d.!1932

•4

49.50

Naujas mklget Radio 5 

tūbų pagauna Police calls 

ir kitas visas mažas stotis

tiktai ................ $ 14.50

JOS, F. BUDRU; INC.
3417-21 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 8167—4705

liodama salėto, pasiryžo vytis ford, In............................ 5 8tl0 cija nu

Žolynienę. Vakar ji atgabeno Varaitis, Luzemė. P» 1.0UO bausta), rodo tik didelį lie.
šešetu tūkstanėnj nauji) balsu j. Baltrūnas, 945 N. 25 St. tuvii) kantrumą ir gal net lep.
ir gerokai pasivarė. Dar žmgs E. gt LouiS) In... h(XM, »i(5kurn?.
nienei. Af taip tikrai bus, žino A paukštis 2225 S. Oakley ---------- ------- ---------------------
nei. Ar taip tikrai bus, žino- HVft m Cbieago, Till............ 1000 TĖVŲ M ART J AKŲ MISIJOS

• ma, nesiimu tvirtinti. •--------------------------------------GAVĖNIOS METU
Iš to kų šiandien matome .— Šiaurės Afrikoj yrū drie- ------------

t naujo “Draugo” vajaus lenk- žų vadinamais chameleonai i. Nuo vasario 29 d. ligi kovo 
tynėse .aišku, kad mūsų dar- Jie nepaprasti tuo, kad visų 13 d., Šv. Kazimiero parap.. 
buotojų nuo kilnaus darbo net laikų keičia savo spalvų. Jei Worcester, Mass?
šaltis, tas didžiausias judėji- sehmeleonui reikia pasislėpti Nuo kovo 7 d. ligi 13 d., Pa- 
mo tormozas, negali sulaikyit. žolėj jis žalias; prie medžio — terson, N. J.

darbe mūsų darbuotojams, j*’ "Palv0'd “"“‘J™ Nll° ko™ 14 d. ligi 20 d.
-taip pasišventuuiema katalikiš ~ -’is P84’ ">»slio "P8'™’ ir '• Ne™*’ N- J-
kai spaudui platinti! Ir kurie keWia Nu0 kovo 14 d' »«« 20 <’•

vo pažiūras ir nusistatymus, Montello, Mass. (moterims).
r šiandieninis kontestininkų vadinami shameleonais. Tokių Nuo kovo 21 d. ligi 27 d., 

lenktynių stovis yra toks: žmonių netrūksta ir pas mus. Montello, Mass. (vyrams).
V. Stancikas, 1706 W. 47------------ Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.,

St., Cbieago, III.........  460,010 — Gydytojų apskaičiuota, Maspeth, L. I., N. Y.
O. Rašinskienė, 1639 S. 50 kad iš 1,000 gimusių vaikų y- Jei įvyktų kokios permai-

^Ave., Cicero, III.........  454,130 r * tik a u- vienų dvynukai nos, pranešime vėliau.

/»
Radio programai lietuvių 

kalboje: WCFL 970 kyl. ne
dėlioję, pradžia 1:15 po pie
tų. WHFC 1420 kyl. ketver- 
gais pradžia 7 vai. vakare.

LAIVAS ^FRANCE”

Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia 
ekskursijų didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą 
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerų ir patenkinamų 
patarnavimų.

“DRAUGO” UTOKORCU AfiENTŪRA
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

TELEFONAS ROOSEVELT 7790

z
Buy gloves wlth whot 

it savęs
Ner.lk mokėti BOo. a, 

dantų moltį. Llntertna To- 
oth Paate raunama po ,Sc. 
Tėmyk. kaip *eral Ji vei
kla. Jų rartotadama. p«r 
matus mitaupal ,,00.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25*
9



D R A U O A S Antradienis, kovo 8 d. 1932

VYTAUTO DIDŽIOJO ALBUMAS AMERIKIEČIAMS
Amerikoje Vytauto Didžio-1 Adresas, kuiiuo reikia visą ką 

jo sukaktuves lietuviai minėjo : siųsti: H. Serafinas, Kaunas,

|kad dabar kiek yra narių — 
Idar nėra būvą tiek daug. O 
dabar tikrų narių turime 37U 

j—, dar pridėjus Dūdorynės k.

vietomis iškilmingiau kaip 
Lietuvoj. Dabar Lietuvoje ruo 
šiamas išleisti tų sukaktuvių 
paminėjimui didelis gražus ai 
bumas, kuriame leidėjainoii 
atvaizduoti visus pasaulio lie
tuvius. Tuo reikalu albumo lei 
dėjai kreipiasi ir į visus Ame
rikos lietuvių veikėjus ir or
ganizacijas, be pažiūrų skirtu
mo, vėliausiai iki šių metų ko-1 
vo mėn. 15 dienos išsiųsti sa

Kęstučio g-vė 40, būt. 2 Ll- j 
THUANIA.

LIETUVOS LIETUVIŲ DĖ
KINGUMAS UŽ KNYGŲ 

AUKA

esančią mūsų parapijoj, turė
sime virš 400 narių. Tiek kny 

jgose. Norinčių įstoti dar turi- • X Dar niekad Cicero He
me apie 20. Be to, Panevėžy tuviai taip karštai nedalyvavo

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICEBO.ILi.

X Gavėnia sulaiko įvairius 
triukšmingus vakarus. Tad j-

no apie spulkus ir nežino, ar 
naudinga prie jų priklausyti.

yra antroji “Pavasario” kuo
pa prie Katedros parapijos. Ji 
turi virš 200 narių. Dar Pane

šiu krašto pilietiškame sąjū
dyje kaip šiemet, 22 organiza
cijos susijungė bendrai tal-

vaidmenį, ir laimingi piliečiai, 
kurie sugeba tą politiką nuo
sakiai valdyti ir visiems vie
nodas lygias teises skirti. 
Taip ir tųrėlų būtį. Kai kur

įvyksta ramus padorūs vaka-įTad ateikite tų vakarą, viską
rai kiekvieną sekmadienį. Sis sužinosite ir dar matysimo 
bei tas rengiama, nors ir sun gražią programų, 
kūs laikai, nedarbas. Tad tie
vakarai, naudingi, rengiami 
geram, kilniam tikslui. Daž-

Kor-tas

taip yra, bet pas mus to ne- niaU!SAai rengiami beturčių 
naudai. Tai remtinas darbas.

Gerb. P. S. Kazanauskienei 
—Lenkauskienei Amerikoje. 
Didžiai Gerbiamoji!

Mūsų kuopa dar nesuspėjus 
pasidžiaugti pirmąją dova- 

vo atvaizdus su paaiškinimu, na» štai sulaukia dar branges- 
kuriuos įdėsime į albumą. antrosios : knygą Sielos 
Taip pat reikalingi įvairus at takai tobulybėn . Šią knygą 
vaizdai Iš Vytauto Didžiojo liariai grobstė grobsto, kas pa 
minėjimo Amerikoje: organi- rodo jos didelę vartę. Dėkui, 
zacijų, komitetų, iškilmių ir dėkui.
t. t. Prašoma į šį reikalą pa- Dvasios vadas pasakojo ga-
žiūrėti nuoširdžiai ir nesugaiš uuo tamstos laišką. Val
tį. Albumas bus viso pasaulio ,dyba laiminga jaustųsi, jei 
lietuvių atminimo ženklu, Pel Jos rankas Tamsta atsiųs- 
puoš svečių kambarius ir ku- tumei laišką visai kuopai... 
klias lentynas, dalykas retas- Tikrai, vienas džiaugsmas 
atsitinkąs kartą per 500 me- ,suPa mus> kai jaučiame,, kad 
tų, todėl visi nuoširdžiai pra- vienniinčių pilna visame pa
šomi prisidėti. šaulyje ir kad jie vieni kitus

Albumas leidžiamas Vyta,.- m°l“ auerasti ir atjausti- 
to Didžiojo Komitetui Lietuvo Čia įdedame atvirutę atvaiz 
je pritariant. Spausdinimas dą mūsų kuopos eisenos į ka- 
jau pradėtas. Albumas 28 x 37 pus minėt įnirusių narių. Tą 
cm. didumo, apie 300 puslakš- pačią dieną buvo iškilmingas 
čių, spausdinama 4000, geriau susirinkimas, kuriame minė
siąs kreidinis poperis, svers jome ir Tamstą. Susirinkimas 
apie 3 kilogramus, bus dau- įgaliojo Vaidybą pasiųsti Tam 
giau 1000 atvaizdų. Skyriai štai sveikinimus ir iinkėji- 
toki: mus, ką dabar ir įvykdomo.

1) oubiUejinis: straipsnis a- Gyvuokite... Telaimina Tam
pi e Vytautą DidŲj. Vytauto Aukščiausia....
Didžiojo Komitetai, Vytauto, Kuopos ValdybosPirminin- 
D. mirties 500 m. sukaktuvių kas (parašas neišskaitomas) 
minėjimo iškilmės.

2) Vyriausybė, valdžios į- 
staigos, kitų valstybių atsto-l^^ XJ_L14 d 
vai, mokslo- įvairios įstaigos. į ’

3) Visuomenės įstaigos ir Garbė Jezui Kristui! 
visuomenės veikėjai, Vytauto
metų svarbieji atsitikimai. didžiai geibiamoji prieteiė!

i Dovanas gavome ir nuošir- 
įstai- jįiiaį dėkojame.

___i Tamstai gal įdomu, kaip a-
trodo “Pavasario” kuopos 
veikimas. Tad trumpai nupa-

įvėžy yra “Vyčių” — miesto,kon ir per savo atstovus vi- 
i katalikiško jaunimo draugo*
vė. Taigi krūvon sudėjus vi
sus narius, gausime apie 700 
organizuoto katalikiško jauni
mo. Gražu, ir nebaisu masonų 
įsiutimo.

Tik mums bėda, kad geros 
salės neturime. Maiža, kaip ki
šenė “Saulės” mokykla visų 
nebesutalpina. Prisisteigė kuo 
pelių sodžiuose. Mūsų parapi
joj J U yi-a 1^, šiose vietose:
Pakalniuose, Karūžiskiuose,
Oželiuose, Karšinaukoj, Sama 
nynėj, Paežery, Paliūnšky,
Katkuos, Šeškuos, Bliūdlžiuos,
Pažalvaičiuose, Plūkiuose. Vi
sur veikimas. Vienur smar
kiau, kitur ne taip, bet visgi 
eina darbas.

Iš didesnių nutarimų atei
nantiems metams bus šie: su- laiškiai rodo, kaip mūsų Tėvy-

Sekretorius
Panevėžys

K. Janušonytė

buvo. Bet| tai turi būti, jei 
visi to norime ir prie to ei-

i ' . • v ląune.sos kap stojo uz savo tautos!
žmogų Kimbarką, kuris tapo Dar kartą sakau: turime gra 

žią, tvirtą, organizuotą jėgą. 
22 organizacijų atstovai, lan
kykite susirinkimus, sekite to

nominuotas į miesto valdinin
kus.

Nominacijos jau praėjo, kur 
štuoliai nusiromino ir turi tai 
kytis prie aplinkybių. Tai vi
sa parodė, ką gali nuveikti 
bendras organizuotas darbai 
ir atskirų žmonių darbas. Lie
tuviai visada laimes, jei lai- ’ 
kysis vienybės. Kai kam i a 
vien^iė nepatinka ir barnio 
skleisti įvairių mudo burbai j: 
siuntimai? anoauunius laiškus 
(be parašo) su labai žema kai 
ba. Tai tik mūsų pačių vie
nybę drumsčia, ardo. Lietu
viai, nesiduokit išnaudojami! 
Politika vaidina labai svarbų

tvarkyt kuopos knygynėlį, ku
rį gražiai papuoš Tamstos do-

nėje gyvenantieji lietuviai 
aukštai įvertina amerikiečių

Ir visi turime tuos kilnius rei 
kalus remti, kas kuo ir kaip 
gali.

X Kovo 12 d. vakarą L. L 
svetainėje rengiamas įdomus j 
vakaras ne pelnui gauti, bet1 

sąjūdžio eigą ir pranešinėkite j visuomenei supaižindinti su 
apie tai savo organizacijoms I ^uo> kas yra spulkos. Dar yra i 
bei kliubauis. j daug žmonių, kurie nenusinia Į

- •

vanos; atnnųjint bažnytinę vė * dovanotąsias knygas. Tai tu-! 
liavą; suorganizuot chorą; pri lėtų paraginti ir kitus ame- ’ 
siruošt jubiliejiniam kongre- rikiečius siųsti dovanų — kny 
sui Kaune; lemt katalikišką
universitetą Lietuvoj 'ir pia- 
tint spaudą ypač “Pavasarį”.

Jeigu tamstta turėtumei lai 
ko, malonėk parašyt laišką a- 
pie savo ir visų amerikiečių, 
jaunuolių katalikų — vyčių 
veikimą. Mes perskaitysime 
susirinkime. Nariai labai įdo
maujasi. Be to, bus labiau 
juntamas mūsų bendrų idea
lu ir jų siekinio vieningumas.

gų savo giminėms, pažįsta
miems ar organizacijoms. 
“Draugo” knygyne galima 
daug varių knygų pasirinkti.

I

ADVOKATAI

4) Bankai ir kredito
gos. ~ _j

5) Pramonės įmonės.
6) Prekybos įmonės.

jžanga ir paaiškinimai bus 
lietuvių ir prancūzų kalba; 
pramonės ir prekybos skyriuo 
se — lietuvių, angių, vokie-1 
čių kalba (pagal norą). Ame
rikiečių skyrius — lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Dėl brangaus darbo albumo 
kaina .Lietuvoje 50 litų (be ap 
taisų). Amerikoje b doleriai 
(be aptaisų). Aptaisai: pana
šūs į odą — 1 iki 2 dole
rių, gryna oda — nuo 4iki b 
dol.

Albumo pelno dalis skiria
ma Vytauto Didžiojo uiuzė- 
jaus statybai, albumo ėmėjus 
rems ir muzėjų.

Amerikiečiams, tiek pu ro
džiusiems palankumo, nerei- i 
kia daug aiškinti šio darbo 
reikšmės. Įvairiems biznie
riams ir pramonininkams taip 
pat duodama proga gražini ir 
amžinai pasirodyti albume, 
pranešant apie savo biznius, 
tik būtinai su utvaizdais. Į- 
vairios biznio žinios albume 
mielu noru dedamos, kai biz
nieriai apmokės išlaidas spau
dai ir visam darbui: už viso' 
didelio puslakščio vietą 50 
dol., pusė pusi. 30 dol., ke- i 
tvirtis pusi. 15 dol. U’žiman-, 
tiems (Jaugiau kaip vieną pns- 
lakštį 20 nuošimčių nuolaida. (

sukosiu dabartinę būklę.
Narių skaičius kasdien au

ga. Kiek patyrinėjęs, radau,

27 d. gruodžio bus Rajono 
konferencija. Smarkiai ruošia 
mes.

Linkime Tamstai daug pa
sisekimo ir laimingiausių Nau 
jųjų Metų .

Su pagarba
Kun. Ant. Juška 

< Red. pastaba. Šie laiškai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzi imas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph <727 
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St, 
Room 1602 Tel. Central 2976

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų

Vakarais: U tani., Ketv., ir Subatos 
S iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Laf&yette 7337

CICERO, ILL.
Reguliarė Demokratų Organizacija nori išreikšti 

padėką visiems Cicero lietuviams už jų kooperaciją pri- 
mary Dienos Rinkimuose dėlto kad visi Reguliarės De
mokratų Organizacijos Kandidatai tapo išrinkti.

Joseph G. Cerny, Presklent 
Jerry Vitcraa, Clerk 
I-'rank Cuc-luia., (.oltoctor 

AnUui Mtu-iejevskl, Supert isor

A. M*<TJewskl, Supervtsor 

H. 11. SH išvaržei, Assesnor

N. Henrtriksc, Tfustee

Dr. S. A. Uošviai Dlrcctor Llbrary Uoard 
Tikumas T. Culk-n ”

!J.Y*S UNCLE

Namų Tel. Hyde Park 3395

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA 8ALUE STREET 
fUotn 1984 Tel. Randolph 6889 
Valandos nuo 8 ryto Iki 6 vai. vak. 
6>«1 80. Halsted SU T«t Vlctory 866*

Valandos — T Iki I vakare
Utarn., Ketv. Iv gubatoe vakaro

CHAS. A. PEPPER
ŪKTU VIS ADVOKATAS

155 N. Clark St, Room 909
Telephone rRANKUN 5745

Namai: 3117 S. Union Avė. 
ailTTelephone VICTOI 2218

i
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AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI 
LIETUVON?

Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti 
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrą ir sudarė 
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku
re nori važino.ti Lietuvon, gali pasirinkti bne kokios kom
panijos laivus.

Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficiales ekskursijas į 
Lietuvą tiesiai per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš New 
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDfc.RIK Vili, 
o antra BIRŽELIO lb D. laivu FRANCE. •

•Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo" ekskursija, 
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti 
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie
čiai, turi gauti leidimą sugrįžti—reentry permit.

Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A- 
geutūrą, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti 
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
tūra už išrūpinimą kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
skaito — patarnauja dovanai.

Kurie norėtų važiuoti į Europą anksčiau ar vėliau, ga
lite pasirinkti laiką ir laivą sekamai;

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis: 
Kovo—March 17 d. — EUROPA

19 d. FREDER1K VIII
22 d. ILE DE FRANCE 
25 d. BREMEN

Balandžio—Aprii 2 d. — EUROPA
” ” 8 d. — ILE DE FRANCE

20 d. — EUROPA
23 d. FREDER1K VIII 
29 d. COLUMBUS 
5 d. — BREMEN 
14 d. — PARIS 
17 d. — COLUMBUS 
28 d. — FREDER1K VIII 
3 d. — ILE DE FRANCE 

7 d. — BREMEN 
16 d. — FRANCE

99

99
99

9 9
99

99
99

Gegužio—May
n

9 9

Birželio—J une 
»> >,
n »»
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DOUBLE
ACTING

P0WDER
Tėmyk kelkų gvaia- 
mą ir Jų šviežumo

išlaikymą.

SAMEPRlą 
? 40YEARS 1
25 ounces for254 ’
MIILIOnS Of POUNDS U&EO 

BY OUR COVEtiNMtNT

SKIHITCHIHG ENDSivlion •••<MnfZe«o te utvtlf
Right from the fintteuch. antiseptic, 
healing Žemo takes the itening 
misery out of moaųuito bites, raahes, 
and many other skin afllictions. Try 
it also for itehing, peeling tees. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooting Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning, 
Pimplm and dandruff faoe whon sale, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razoMmart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever vou go. 
Any druggiat. 35c, 60c, 91.00.

(.ISTERINE
ratieves

SORE THROAT
Llaterine užmuša slogų ge
malus veik akymirkoj! Tas 
lengvina gerklę ir Salina so
pėjimų. Listerlne apsisaugo 
nuo slogų. Neeeaai tirta 162 
žmonių per 2% žiemos 
mėn. Kurie gargaliavo cu 
Listerine sirgo, 1-3 mažiau, 
1-3 trumpiau ir 14 lengviau, 
nėgu tie. kurie negargaliavo. 
Lambert Pharmacal Co. St. 
Louis, Mo.

Reducas COLDS

66%

-Lvr

OTRTr
Sr •

t.

t
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1V1Ė1.T1NG NEXT x‘n, IDA Y counciis owe it tu llic group 
Inuy govern to ui iena tne

DAKTARAI:

The Chicago District {Sportą 
Association will hold įts mee
ting at 8:30 p. in. at Frovi- 
dence liuli, March lOtli. Ail 
prospective entrants in tlie 
base bąli league are notified 
to be present and offer sug- 
gestion. The saine bpring 
trainmg camps wili be used 
by the teanis ąs in past years. 
If there are at least ten teanis

topolis meeiingB
zuckus and {Šeputis

wni tell us about tne 
progress oi tne V įetory Dance. 
riieir goai is a record auen- 
uance at tins exeptioned so
čiai event giles to lionor our 
aihietes.

Tiie new Constitution may
be lornialiy accepted provi- ( • ________
dnig suliicient counciis iavor \> SPORTIVELY SPEAKING’

Lengvai ištepkite su Sloan's Lini- 
mentu krutinę. Sloan’s sveika šiluma 
sušildo kaip saulė. Prašalina skaus
mus. Išsklaido susikimšimų. Naudo
jamas 13 milionų namų. Nusipirkite 
šviesių bonkų. 35c.

Susikimšimas, persalimai
—nuo slapiu kojų

Peršlapę čeveryltai, peršlapę drabu
žiai . . . pavojinga! Apsaugokite 1 
nuo peršalimų krutinėję. Tas ver- V1 
iiantis, troškinantis jausmas gali būti 
palengvintas. Pabandykit šitų greitų, 
paprastų būdų—

SLOAN’S Liniment

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Res. 6707 8. Arteslan Avė.

TeL Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Weat Murųuette Road > 
Vai.: 2-6 Ir J-V P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Ntdėlloj susitarusx_—__ __________________
Tel. Ofiso 4060 Rea 9866

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėliomls tik susitarus.

~~ ■*■ ■'

DENTISTAI

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaiky Ūgy

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

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimų.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso tf Rez. Tel. Boul. 6918 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 39 Street (Kamp. 39 ir Halsted St)
▼ai.: 1-3 ir 3:33-<:S3 vai. vak. ▼ai: 9-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlloj susitarus Reuetloj guMtara*

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669 Tel. Lafayette 6798

we may spnt up into sectious, įts auoption. r ne įnstruinent

•leaders meeting for tlie 
įpionship.

. counciis shouid be repre 
sented. None oi’ our f ar South 
friends were present at the

is siiort and conci&e, excessive 
verbiage being excluded, the 
principai objective being prac 
ticahty.

by J. C. S.
Of course, my predietion

may be a trifle preinature,
, , būt that struggle between Ci-In general, pinoclile contestst ’ r cero and lown ot Lake virt-

W meeting. W«t Side, Brig- and debating may be propo- iui|ly matter6 f()rthe
liton are also requested to at- 
tend Disinterestedness in Bi- 
strict affairs tends toward dis 
integration, so the leaders of

sėd for the counciis so see 
tliat your group is not left 
out oi tliese pastimes.

Konnie

GRAbORlAl:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAM LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street., Tel. 
Victory 4988.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS UKABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616

2314 W. 23rd Pi., Chicago

Phone Boulevard 7042

OR. C. Z. VEZELIS
DENTIST AS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Strakt

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
4 iki 8:30 vakare

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tei* Cicero 6937

Cicero boys. The debacle was 
a honey! No, I won’t go into 

!a long drawn-out explanation 
'of liow tlie proeeedings fared, 
because I tliink that quite un- 

i essential. “Sufficient for the 
day is the evil tliereof.” No v,, 
there is a reniote possibility 

į that Brigliton may make con-:
ditions torrid for the Cicero-1 Miss \irginia Van Wie of 
maus, būt remember 1 said Chicago, wlio won tlie annual 
possibly. l’m perfectiy frank Los Angeles midwinter wo- 
įn stating that 1 did not ex- men’s golf toumament. 
pect it. iou see, 1 anticipated'

posing iheir sense of eųuilib-

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T 1 S T A »

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
PENTIS *AS 

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

Tel. Canal 67 64 Res. ltepublic 6350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vaj. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-ltay
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Tale. Cicero 1260

UR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENT1STAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

va L vakare
Nedėliomls i. Seredomis susitarus

Phone Boulevard 4139

™A. MASALSKIS
GEABOBTDS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talrnan Avė. 
Teh Virginia 1290 

Yards 1138
Lhic*gu Iii.

i įį

J Liie tūli strength of botu op
punents to be there, būt alus, uum- Aliu t*01“ ““
I was a little disannointed are m0“1 “eeueil ou a bashet- 
“Ansey” Lauritus had busi->*“ tl00r- “Id 4847 W" U 3T‘ Cioero- W'
uess elsewhere. Yoa needn t *" was bem» enacted

’ t Junk for a nioment that John- Lluua Japani A nieiee oi

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

Rezidencija: 662 8 S. Richmond Avė. 
Telephone Repubiic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 10—12 ryto.

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

Office: 4459 S. California Avė
Nedėlioja pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 102 8
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

- Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.

N odelio j pagal susitarimų

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bua

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvei. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzio 2460 — 2461, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Cicero 67 56

woitn it i VV /Ten ‘'Cicero tuok DR. P. ATKOČIŪNAS

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GK^BORILS 

Didelė gražf) koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7632

B

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, 111.

L J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 46th ir Paulius Sta. 

Tel. Boulevard 6203-8418

ny Viseount wasn’t hoping
the lattei act could be realia- ^ack yard betweėn these seut- 
ed, the one of Lauritus play- LPY hunitets . 
ing with the Tovvn of Lake ; ^'ter ft o hami out Ule bron-Į vai.: 9-12 ryto; 2-6 n 7-9 vakare 
aggregation. In f act, he was Zu lueUaiU°ns and other things j
praying. You see, not only 1 we l1 o^elves is k UP.U.K. KUSLUga
CVillced an elliotion of sur- ^ tllth it J , VV hell Cicero took Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 

prise, būt some staunch Cice- L001 ioi the iiay tlieie ■ Ave_ pilone Hcmiock 7S2» 
ro supporters were just as vveiL ooos} jeeis anų uatuam, j 1821 Halsted Street 
surprised to see their boys -*-°wn Lake received a thun-
pull through. Can you explain ^erous round of appiause.^1 

can’t figure this out. May be
, our dooesters will reach a de- l’ii do a bit 01 -alibi—ing’,1 . . 7 ‘ 7 ,,

. . , . , oision betore tong, it wouldAnsey was my elnei bet,1 , , , . . . .’ clear- up a lot oi shrouded ior that matter he was pro-1* mystery.

DENTIST AS

1446 S. 49 CT. CICERO

SVARBI ZINUTĖ

OR. M. T. STRIKOL’ISI
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S.e
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ii 
6 iki b vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na-/
mai: 6641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų ir naktj 

VIRGINIA 0036

AKIŲ GYDYTOJAI.

DR. VAITUSH, ŪPT.
bably every Wood btreet ad- . . . ... ' . .... t .. X I ni jotting my selectmnherent s too. lake Imu out oi for an all-star team in the K

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu aimpatlė- 
aai, mandagiai, gerai ir pigiau negu ( 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.. Oll

the lineup or “Joey” Karr ori ,. ,, oi L leairue.Kiauše or “Casey” or “\Vat- j, , /z,-, , . , , ,B. Budrick (Cicero)and Mhat liave you f

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

• R. F.
į‘Al’ Watch (T of L) — R. G.1 

The point i’in getting at is P. Barskis (T of L) — C. 
that every member of that Stumbris (Providence)—L. F. 
team is as essential to it’s et- P. -Kiauše (T of L) — L. G. 
fectiveness as the sunshine is! X Tins team met with the

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas u- Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. 1'laza 3200

VALANDOS;
Nuo 10- iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 1. Iki 13 dienų

TeL Grovehlll 1695

DR. A. L YUŠKA
GYDllOJAS IR CdlUoilUlS 

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 valu
deramomis po pietų ir Nedėldieniaia 

tik susitarus
3423 W. MARUUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 3687
OL ir Rez. Tel. Bemlock 3374

OR. J. P. POŠKA
3133 b. ii A lsbLEL) bLJttEET

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. ARTESLAN AVĖ.

Ufiso Vai. ruo 9-12 rytais; nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. ir Subat Nuo S-t rak. 
Sventadiaulals pagal sutarimą.

LIETUVLS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Ofiso Teh Victory 6893
Rez. Teh Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

to general salubrity. \Vhen 
that persounel is intact it is 
practically a n unbeatable 
•crew’, būt that thing didn’t 
happen tliat glorious aftei-

approval oi some of the best 
basketball ivory hunters in 
our League. And tliat’s some- 
thing. Only it’s extremely dif- 
licnlt to keep off such play-

Faieng viua aaių jleuipimų kuris I
esti priežastim gaivos saaudejiuio, GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street

jAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir rami) Į 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JOSI] GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue

Viai Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

į noon of the 28th of February, ers as Lauritus, J. Karr, Zuk 
l“Ansey” absented liimself,brotliers, Balsis and otlicrs,or 
j Irom said premises. Now again perliaps they are just as good 
'1 can go into the merits of as the mentioned Five. It’s 
the officials. Their particular hard to say, būt that is ni> 
act of officiating i« notliing team, I can be wrong, too.
to write to your' congressman; ------------ - ——
ubout; what surprised tne iš' — Ligšiol lietuviui didžia-
that they left that hooting vomės pasauline bokso (kum- 

Jiall in their entirety. VVhen štininkas) garsenybe Šarkėju- 
I apparent referees succumb to Žukausku. Dabar laikraščiai 
j an kyšteria of whistle-blowing plačiai rašo apie kitą lietuvį 
for daubtfull penalties, that boksininką, įgyjusį Kinijos 
gesture, undoubtedly, antago- bokso čempiono vardą. Nauja 
nizes the participauts to a bokso garsenybė yra Ameri- 
siege of frenzy, tbereby do- koa lietuvis Pranas Rimas. Jis

svaigimu, aulų »v‘uwauu, uurvuotu- Į 
ino, skaudamų aan. aaiatj. Nuimt, 
eataracius. Atitaisau trumpų regya 
tę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
aunuaimuuse. egaaminaviinag daro- Vai. 10-11 V. T., 2-4, 7-9 V. V. 
uias su eieatra, parudanča masiaa-
sias klaida*.

speclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. rveaellouiui nuo 10 iki 13.
KREIVAS AKIS ATITAISO j TMUM- 
t'ų. LAIKA MG NAUJU 13RADIML 
oaugelų atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Rainos pigiau kaip aitai

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Nedėliomis ir šventadieniais 
10-12

Tei. Boulevard 7589

iš mittžens pamėgo boksą, jau
nas pastojo tarnauti laivynan, 
išsitarnavo iki laivo viršinin
ko ir plauko rytą vandenyse. 
Dabar yra Šanchajuje, kur 
kumščiavosi su garsiu rytą 
kumštininku ir jį nugalėjo, 
tuo įgijęs rytų bokso čempio
no vardą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
bPECUAldSTAb 

Džiovų. Moterų 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

Hemlook Siti

DR. V. S. NARES
( Naryauckas :

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3420 Weit Marųuette Road 

▼ALAMDOS:
3 Iki 13 ryto. 7 Iki 3 vak. 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal gatartt

Teh Wentwortb 3000
Rez. Teh Stepan, 8191

UK. H. ttAtiiUN
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 b. RALbTED b'TRLEi 
Vai.; 2-4'ir 7-9 vai. vakare.

Rea. Phone 
Engiewood 6641 
Wentworth 3000

Office Pnone 
Wentworth 3zut

DR. A. R. McGRADIE
UXDXTGJAH ir CMlltUlUikA

6558 80. HALbTED bTREEi
Vai 9-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. b.
491Š SO. M1CHIGAM AVBNUn 

Tel. Kenwood ilt7
Valandos;

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte; 
Nuo I Iki S valandai valutre 

apart šventadienio ir ketvirtadieni r

Tel. Hemlock 8700

’ Ree. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzle
Rez. 6426 So. California Avė. 

VaL: 3-4, 7-9 v. T. Išskiriant Keti
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P k 1 O G X 9 Antradienis, kovo

VYČIŲ DIENA WEST SIDE'JE
VIRS KETURI ŠIMTAI JAUNIMO DALYVAVO 

BENDROJE DVASINĖJE PUOTOJE

kilmingi mišparai su procesi
ja ir pamokslu. Per visas at
laidų dienas rytais ir vaka
rais žmonės, nepaisydami šal
to ir šiurkštaus oro, gausin-

Brid^eporto Lietuvių politi
kos ir pašalpos kliubo susinu 
kimas įvyks kovo 8 d. Cbica- 
gos Lietuvių auditorijoj, Mato 
nėkit visi laiku susirinkti, tu
rim svarbių reikalų aptarti ir 
sumokėt mokesčius, kurie dar 
nesumokėjo, kad neprarastų 

i kliubo nario teisių ir ligos pa-

garetus užgyrė aktoriai, ku
riems svarbu gerkle užlaikyti 
sveikų.

BRANGIAI DOBILUS 
KULIA

NUŠAUTAS VAGIS
--------------- v . gai lankė bažnyčią. Šį vakarų,

Nepaisant šalto oro, pereitą lis apvaluh pauostas keiksas. |)US kUpjna bažnyčia,
sekmadienį virš 400 jaunimo Pia sėdėjo dvasios vadai, L. Parapijonas
abiejų lvč.ių — L. Vyčių Clii-i Vyčių Centro valdybos, Chica- ________
cagos apskrities užplūdo, gos apskiities \aldybos nai .ai j^un Jusevičius išleistuvių į Šalpos. Ir atsiveskit naujų na-
West Side, kad dalyvavus ben ir kuopų pirmininkai.
droje komunijoje, pagerbiant 
savo globėjų — Šv, Kazimie
rų.

8 valandų ryto jaunimas di
deliais būriais pradėjo rinktis 
į Aušros Vartų parap. moky
klos kambarius. Kiekvienai 
kuopai buvo pavesta atskiras 
kambarys. Pusę devynių visi 
mokyklos kambariai ir platus 
koridorius buvo ulžsikimšę jau
nimu. Aštuonios West Side 
(24) kuopos mergaitės vos

puota įvyko geraširdžių pp. rių įrašyt į kliubų, kaip vyrų,
Po pusryčių trumpai, bet Samoškų name (6721 So. Į taip ir moterų.

karštai prakalbėjo apskr. dva Rockwell St.). Dalyvavo pro-1 
sios vadas, kun, J. Mačiulio- fesijonalai, biznieriai ir arti- 
nis p. A. l^apinskas, Centro ,ni draugai. Buvo visi gražiai

Kviečia Valdyba

Bridgeportas. Palaimin-
pirrn. ir Jg. Sakalas, apskri- priimti ir pakviesti prie gar- tos Lietuvos dr-jos susirinki- 
ties pinu. Tuo ir baigės šven- tižios vakarienės, kurių prade- nias įvyks kovo 9 d. 8 vai. v. 
tė. Pakilusia dvasia, kupini di jo malda naujasis klebonas. Lietuvių auditorijoj, 
delio džiaugsmo visi apleido prie stalų, gėlėmis išpuošiu,
salę ir išsiskirstė į savo pa- patarnavo panelė Jonaitytė 
lapijas. ir pagelbėjo Paulauskienė ir

Šioje dvasinėje puotoj 100 Zvynakienė. Programas buvo 
nuošimčiu gražiai pasirodė liūdesio, sveikinimo ir linkė-

Praėjusį šeštadienį į P. Glo
bio namus, 6823 So. Claro- 
mont avė., įsikraustė du vagi
liai, kada nieko namie nebu
vo. Kaimynai pranešė polici
jai.

Vienas vagis nušautas, ki
tas paspruko. Nušautas yra M. 
Dorsog’as, 23 m. am?.. 4601 
So. Mozart gat.

Šeduva, Panevėžio aps. Ži- 
\ bartų kaime dabar kuliami do
bilai. Nesant šioje apylinkėje 
kitos kuliamosios mašinos, už 
kūlimų labai brangiai tenka 
mokėti, net po 50 centų už ki
logramų.

mam filologui ir baltų (ais
čių) kalbų tyrinėtojui; prof. 

j M. Liubavskiui, parašiusiam 
Liet ūbos istorijų ir daug jų 
tyrinėjusiam (jo keletas vei
kalų yTa išversta į lietuvių ka
lbų).

iškaitykite ir platin

KITĘ “DRAUGĄ”

NAUJI GARBES DAKTARAI
r

Valdyba

ŠIANDIE BUS LIETUVIŲ 
RADIJO PROGRAMA

2 MOTERIŠKES NU
ŽUDYTOS

spėjo pardavinėti gėles. Visų 
veiduose galėjai matyti 
paprastų džiagsmų, kad ši tra 
dicija, nepaisant jokių truk-1 
dymų iš žmonių, kurie, rodos,1 
turėtų dar skatinti jaunimų, 
kad viena sykį į, metus tokia 
dvasinė puota turėtų daryti

Dievo Apveizdos, Aušros Var- jimų; jų vedė Andreliūnas; Peoples Eurniture Kompani 
tų, Nekalto Prasidėjimo ir Šv. pats pasveikino naujų klebo- jos parduotuvių nuolat kas an 

ne- Mykolo ;r šv. Antano para- jiai ir įteikė jam dovanų rašo- tradienį leidžiama lietuvių ra 
Vijų kuopos. nių plunksnų. Kalbėjo Samba- dijo programa bus šiandie nuo

Arti Turtle Lake, Wis., ra
stas sudegintas automobilis 
ir jame dviejų moteriškių la
vonai.

Policija sprendžia, kad tai 
rakieterių darbas. Sakoma, abi 
.moteriškės yra iš Chicago.

grandijoziško įspūdžio, 
mot darosi sėkmingesnė

Eisena bažnyčion

kas

Mažiau buvo iš Šv. Jurgio ras' Šloksnaitis, Atkočiūnas, 7 iki 8 vai. vak. iš stoties W. 
parapijos, nes ten tų pačių Velentinas, Stoškus ir Grybas G. E. S. 1360 eilocycles. Pro- 
dienų baigės rekolekcijos jau- jr suteikė didesnių aukų. Kai gramoje dalyvaus keletas pn- 
nimui. Iš Sv. Krvlžiaus parai), bėjo adv. Grisius, Oškeliūnas, sužymėjusių radijo daininin- 
(13 kp.) buvo vos keli nariai, Jurkšas, Birgelis, Gricius. Kai kų, taip pat bus gralžios mu- 
o iš Gimimo P. S. Visų Šven- bėjo ponios: Samoškienė, At- zikos, juokų ir kitų įvairybių, 

į tųjų, Šv. Petro ir Povilo, taip kočiunienė, Lazdauskienė, Pa- Todėl nepamirškime pasiklau- 
| pat iš Šv. Pranciškaus (Ind. ulaskjenė ir vakaro rengėjos syti.

Išmušus 9 vai., trys syk | Harbor) parapijų nė vieno nė įteikė dovanų.* Paskui kun. J. 
suskambinta mokyklos varpu vieno nario. Jusevičius Raibėjo ir dėkojo
ir prasidėjo jaunimo bazny- Gražiausio betgi įspūdžio visiems geraširdžiams už ivžuo
čion eisena. Ji truko daugiau darė Šv. Mykolo parap. 5 kp. jautų ir dovanas, kurias jis
nei 5 minutes. Prasivėrus buz- Tarp skaitlingo būrio jaunų paskyrė naujai bažnyčiai ir at
nyčios durims varg. J. Bra- veidų, matėsi ir kuopos stei- sisveikino.

DU PAGROBEIAI 
SUIMTI

Rep. XXX

KAIP PRASIDĖJO CIGA- 
RKTAI

zaitis paleido maršui visus gėjų veteranų — žilagalvių 
vargonų balsus. Erdvi Aušros narių. Kuopa jais begalo di- 
Vartų bažnyčia, kurios vidų- džiuojasi. Ir iš tikrųjų. Tai 
rys nuo grotelių iki pat du- bent vyčiai!
rų buvo rezervuotas, tuojau Už gražų šventės pavykimų, 
prisipildė. gražių visame tvarkų didelės

24 kuopos pastangom, sese- padėkos užsitarnavo Aušros 
7VŠ Kazimierietės labai gra- Vartų parap. 24 kp. valdyba, 
žiai gyvomis gėlėmis papuošė su p-le A. Varaniute — pirm. 
didįjį ir, ypatingai, Šv. Kaži- Jai daug pagelbėjo kitos mer 
miero altorius. Pats gerb. kie gaitės: pav., I^abanauskaitė, 
bonas, kun. J. Mačiulionis, L. Ži baite, Aitutytė, Dobrovols-

Kun. Jusevičius yra spaū- 
dos platintojas. Būdamas šv 
Kryžiaus ligoninės kapelionu 
ir Gimimo Panelės švenčiau- 
■sios par. vikaru, rado dar lai
ko savo gabumų dėka ir pa
skutini centų padedant paraše 
ti eilę knygų. Jis buvo links-

Pilnų žinių apie tai, kada 
ir kur prasidėjo ei garėtai, nė
ra. Yra istoriškų knygų apie 
tabokų, bet apie cigaretų pra
džių vienodos nuomonės nėra. 
Bet dabar visi sutinka, kad 
geriausios rūšies cigaretai ra 
Lucky Strike.1

Kaikurie Paryžiuje tvirtina,
mo ir malonaus būdo, mokė- kad šiemet sukanka šimtas me 
jo su visais sugyventi. Jo dar tų kai cagaretai vartojami. 
Jiai ir nuopelnai liks ilgam vi- Sakoma, kad 1832 metais Si- 
sų mintyje. Gailisi marketpai rijoj buvo kartis. Ten miestasV. Cb. apskr. dvasios vadas kaitė ir kitos, kurių nepazįs- ............. u , ,, „. . . * . . 1,. . . kiečiai ir Chieagos lietuviai ka Ac/e buvo apsiaustas. Musy-taip pat prisidėjo prie papuo- tu, o ypatingai pp. Shogeriai.

Šimo, paskirdamas gėlėms irk Ponią Šliogerienė visų laikų
ti visų aukų, kurių apskritys virtuvėje darbavos, o p. Šlio- 
aukojo mišioms. .gėrio “komanda” ir stalai bu

talikai ir bedieviai, biedni ir je artileristų pypkės buvo su
turėjai, sveiki ir ligoniai te daužytos, beliko tik taboka, 
dvasios vado. Linkime kun. Kadangi pypkių nebuvo gali- 
J. Jusevičiui geros sveikatos i t me. greit pasidaryti, nei nusi-Misias laikė kleb. kun. J. vo gražiai sustatyti ir tvarka • . . .... . . .. .... . ,, ... . . . toliau graiziai darbuotis naujo pirkti, tai rūkytojai susisukoMacįulioms. Grafzų pamokslą knograkiausiai užlaikyta. . . , .. . ,T , . » , . . • . • ..... „. je Kristaus dirvoje. Vakarų tabokų į popienus ,r rūke.pasakė svečias, kun. A. Valau \ alio, mūsų jaunimui v v .......pasakė svečias, kun. A. Valau 

čius iš Nekalto Prasid. P. S. 
parapijos. Kadangi dėl misijų 
Šv. Jurgio parap. varg. komp. 
Pocius negalėjo vadovauti L. 
V. “Dainos” chorui, tat mi
šias giedojo Aušros Vartų pa-

Valio, mūsų jaunimui 
čiams!

Svečias

ĮDOMUS VEIKALAS

rengė ir šeimininkavo ponios: Kiti sako, kad «. garėtai e- 
Jonaitienė, Šnekutienė ir Go- sų išrasti Amerike. Sako, 
berienė su pp. Samoškų pa- kad misijonieriai ir keliau- 
gelba. Valgius aukojo Jonai- tojai dar vidury aštuoniolik- 
čiai, Atkočiūnai ir Prosevi- to šimtmečio Pietų Amerikoj 
čiai ir ponia Darssin. Tegu matę rūkant eigai ei u?., kurie---- „------ Verbų sekmadien Ausro* .. . .... , tr i Dievas jiems atlygina už ge- buvo vadinami “papelitos”.rapijos choras, vedamas varg. į Vartų parap. choras statvs ... ,,...................... .b| F F Kiti vėl tvirtina, kad dar

Kolumbo laikais indi jonai vi- 
niodavo tabokų į komų lapus 
ir rūkydavo.

Visi anie cigaretai negali 
prilygti prie šios gadynės Luc

rus darbus!

Puotoj dalyvavusi M. A
J. Brazaičio. Vietinį chorų scenoje labai įdomų veikalų —į 
papildė savo balsais kaikurie į“Poneijų” Bus atvaizduota, J 
Šv. Mykolo ir Nek. Prasid. kas dėjosi Piloto' ------------------
parapijų vyčiai-sboristai ir į palociuje, kad Romos ponti jus Į PRANEŠIMAS, 
dėlto giedojimas buvo toks, teismabuty nuteisė Kristų nur,

t 1gražus, kad kiekvienų žavėte'ti žiauria prie kryžiaus pri-į

NILRS, O., kovo 7. — Anų 
dienų pagrobtas vietos turti
ngo kontraktoriaus J. De Jute 
11 metų vaikas. Praėjus ke
lioms dienoms policija jį rado 
podraug su dviem pagrobėjais 
vienuose apleistuose namukuo
se, Trumbull’o apskrityje.

MOTINA HELENA TŪKS
TANČIUS IŠGYDO SU 

ŽOLĖMIS
Specialia 5 Dienų Namų
Treatmentas su žolėmis 

Duodamas Dykai
Šios pastebėtinos Žolių Gyduolės 

yra moksliški kombinacija geriausių 
Europoj, Amerikoj ir Rytų Indijoj 
surinktų žolių. Tūkstančiai, kuriu 
sunkiai sirgo, tapo išgydyti per per
eitus 33 metus. Motina Helena, 1721 
W, 47 st,. Chicago, III. pasiūlo jums 
5 dienų Namų Treatmentų. Nueikite 
pas jų dėl Šio bandomojo treatmento, 
taipjau dėl nemokamos egzaminaci- 
jos, kad surasti kokia iStikrujų yra 
jūsų liga ir kokių specialių Žolių Gy 
dttoltų jūsų ligai reikalinga. ‘Atsineš
kite ši apgrsinima. Atdara iki 8 v. 
vak. Nekėliomis iki 2 vai. po pietų. 
Jeigu jus negalite atejti aamenišk-i. 
rašykite Motinai elenai aparSydami 
savo ligų ir jj prisius jums gyduo
les dykai. Pridėkite 10 c. apmokė
jimui persiuntimo.

VARICOSE VEJNS ~
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be JsvirkStlrr^ų. Ue 
priversto poilsio. Gydantis gaič-d 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nimų Ir gėlimų. Nurodymai prie -.-als 
tų. ei negelbės aptiekinlnkas grųžius
pinigus

Vytauto Didžiojo universi
teto humanitarinių mokslų fa
kultetas universiteto 10 inu su
kaktuvių proga suteikė garbės 
daktaro (doctor bomorus eau- 
sae) laipsnius 6 žmonėms ir 
daug Lietuvai nusipelniusiems 
asmenims; Vytauto Didžiojo 
universiteto garbės profeso
riui, Lietuvos atgimimo dai- 
niui-pranašui, prof. Jonui Mai 
roniui-Mačiuliui; Vytauto D. 
universiteto garbės profeso
riui, gamtos matematikos f. 
garbės daktarui, žinomam mo
kslininkui, poetui ir kritikui,
o. prof. Aleksandrui Dambrau
skui-Jakštui; Lietuvos pasim 
ntiniui SSSR, poetui rašyto
jui, daug rašiusiam apie Lie
tuvą rusi} ir kitomis kalbomis,
p. Jurgiui Baltrušaičiui; Lat
vijos universiteto Rygoje o. 
prof. Janiui Endzelinui, žino-

ŠOKIŲ MOKYKLA

Norėdami išmokti šokti val
sų, foxtrot ir kitus šokius, tai 
kreipkitės adresu:

W. MISEVICIUTĖ 
5209 So. Halsted Street
2-ras augštąs iš fronto 

Tel. Yards 4554

<1
4>IUhlt.WICZ

i Statome nifflius ir senus 
. priimame mainus Padarome 
visus legnliškus popierius. Te 
ikiame advokatiąkus patari 

inuis dykai.
2608 W. 47 St.

žavėjo. Per offertorium ne- .kalinio mirtimi ir vėliau ko- , Bridgeportas. — Moterų Sų ky Strike cigaretų. Šie ciga- 
jungos l kuopos mėnesinis su- retai išdirbami naujausiomispaprastai gražiai Rosewog o kio galo sulaukė Poncija — Pi ... . »• . « . . .,, . •» xi i x i i x- tt i , v- tsinnkimas įvyks šiandie, ko- mašinomis. Geriausiais būdais“Avė Mana” išpildė north-įloto duktė. Veikalų parašė an ■ ’

sidietė solistė p-lė Nausėdaitė.'gliškai kun. Felix’as, o lietu-1
Garbė p. Brazaičiui, Aušros 
Vartų parapijos chorui ir sve
čiams. /

Salėje
Po mišių visas jaunimas gi a 

žia tvarka suėjo j parapijos 
salę, kurioje visų laukė šilti 
pusryčiai. Pusryčiuose dalyva 
vo ir gerb. klebonas kun. J. 
Mač.inlionis, ir svečias kun. A. 
Valančius. Vikrios, kaip vove
rės, westsidietės mergaitės su
sėdusius apie stalus tuojau ap 
dalino skania kova ir namie 
keptais kr us tu k ai s. Ant gar-

vių kalbon išvertė J. Tarvy
das (kun. J. Kneižys).

Vaidinimui ruošiama nauji 
drabužiai, naujos dekoracijos*. 
Vaidinime dalyvaus visas clio 
ras, vergių baletas ir tt. Visi 
kviečiami pamatyti nepapras
tų veikalų. Įžanga 50 c.

S.

ATLAIDŲ PABAIGA

LAIŠKAS
T. A. D. Products,
3133 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Gerbiamieji;

I Aft vartojau jūsų vąl»tuB ir esu pil- 
I nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus, 
i Gyvenimas man buvo memalonua. 
I Vartojau visokių daktarų vaistus, 
bet nieko negelbėjo. Siuntė ant op<*- 

I rae jlos. . ,

Kai vienas žmogus patarė T. 
j vaistus pavartoti, tai pirkau 
bonkų. Tuoj pasijutau, geriau, 
tojau 5 bonkas ir dabar esu 
sveika. Veliju visiems savo ge 

| slėnis draugams vartoti T. A. D. me
dicinų.

Su pagarba.
Mrs. P. Zenavtck.

3919 W. 47th St.. Chicago. Iii. 
kitokių laiškų .mee turime šimtus.

T. Ą. P. per 12 metų daugeliui žmo
nių pagelbėjo, dabar tebf-gelbsti ir 
gelbės toliau.

T. A. 1». PROPVCTfi 
3)33 So. Halsted Street

CHICAGO. n,Ix

i f ' t
' R. ANDRELIDNAS1

Į (Marųuette Jewciry A- TtaAlo) 
i Pirkusieji pas mus už |!> ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.

į 2650 West 63 St., Chicago, UI.
Tel.

Hemlock 8380
v i

vo 8 d. šv. Jurgio par. salėj iš geriausios tabokos rūšies. 
7:30 v. v. Visos narės prašo- Tam tikru kaitinimo būdu iš 
mos atsilankyti. tabokos išvaroma erzinančios

Valdyba dalys. Dėlto Lucky Strike ei

A F. CZESNA’S BATH8
TITRKIAROS, RUMSKOS RimFTTRHT«fl TAKOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI
Kainoa n,ip<ctntns

Dabar Buvo
Steam
Steam

ir 8hower ............................................................................. 38c
Ir Eelektroa maudynė .......................................... ...76c

Steam Ir Showar S8c
Steam, Tub ir Showcr ........................................................ 60c

* Marąuette Park. — šiandie 
kovo 8 d. mūsų parapijos baž 
nyčioje įvyks iškilmingas 40 

bės stalo buvo padėtas ir dide valandų džbaigimas. Bus iš-

Turkiška Elektros maudynė Ir k am bary r ..........
Sulfurlnė maudynė ..........................................................
Pilnan Elektros tryttnentaa ir giruMidal mažina
Pilnas Trytmentaa ...'....................................................
Elektros

1.60
1.50 
2 60
2.50 

1.00..

60c
1.00
60c
76c

2.60 
2.00 
2.00 
4.50 

1.60
Vaistų ar alkoholio trynimas ................................................ 60c 75c

Moterų ekyrtus atdaras Utarntakato noo I iU II vai. ųaktlea.

1657 W. 45U> Street
KAMPAS SO. PAULIKA ST. . TEL. BOULEVARD 4869

Wm. J. Kareiva
Savininkas

081 geriirtisioB rųštes 
ir patarnavimo, šau
kit.

GBF.KN VAEEEY 
PRODUCTS

Olsi-lis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

A ŽADI KRAUSTYTIS*

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 Sb. Rockwell St 

tel Republic 5099 

Mes periiiufuojsmc piano 
forgiAips ir kitokius dalyk"

Musų patanmviiiiH- yra v 
tas, geras ir nebrangus

pervežam* dulktus »s « 
j kitus miestus.

Pavasaris 
Jau netoli

BRIGHTON PARK
Parsiduoda namas su groce- 

rnės bizniu. Žemai 3 kamba
riai, aukštai 5 kambariai, ge
ras beizmentas. Biznis išdirb- 

' tas per 7 metus. Šalę lotas ir 
I garadžius ant 3 karų Sena na
šlė priversta greit parduoti. ^ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 

4605 So. Washtenaw Avė, || 2 I Z A S
Namų Dtatyiuo Kuntraktortua 

t ate u tvairlaiMiui* namui* iirl«lnam»
kaina

]7151 S. CALIEORNIA AVĖ.
Telefonai) Hemlock 6620

Tolnf Republlc «>90

D. GRICIUS
OKNEHAi.rs KONTRAKTOR1U8 
Statau namus kaip muro taip u

Mdžtn nuo mažiausio Iki didžiausio 
- nHsinamlaualoa.

MBS W18T 69th STREET
“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini

gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS. 
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai 
greitai nueina ir greit išmokami.

Kreipkitės j “DRAUGO” PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL

Tel. Hemlock 2323

JDSEPH VILIMAS
\

9IAMU STATTMG KiiNTRAK 
TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ

Mat 
■amlook 2107

Namų Talaf 
Ropubile žžt>

JOHN YERKES
PtnaMn* A Hoatlnc Uotuvto 

KONTRAKTO Rltre
darbas pilnai garantuota*

Mas VIST 6901 8TRBST




