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T. Sąjunga siunčia japonams pareiškimą
SĄJUNGĄ ABIEJŲ PUSIŲ REIKALAUJA 

NUTRAUKTI KOVAS
Kinai imasi naujų apsigynimo

»

priemonių

AIRIJOS PREZIDENTAS PALEIDŽIA 
POLITIŠKUOSIUS KALINIUS

T. SĄIUNGOS PAREIŠ
KIMAS IAPONAMS

PALEIDO 20 KALINIU

CHICAGO JF, ŽINIOS IS LIETUVOS

PALEIDO 401 TAR
NAUTOJĄ

MIRĖ LIETUVIS — RUSŲ, DIDELĖS PUSNYS ŠIAU-
GENEROLAS RĖŠ LIETUVOJE

Naujas Cook’o apskrities a- Šiauliuose, mirė buvęs rusų 
sesorius J. L. Jacobs’as iš da- generolas Romanas Kušeliaus- 
rbo paleido * 401 tarnautojų, kas. Nors minimas generolas 
Savo vietose paliko tik 90. gimė ir gyveno Šiauliuose, bet 

šiauliečiai apie jį mažai ką te
žinojo.REIKALAUJA AUTO

RITETO

Šiaurės Lietuvoje, buvusios 
tokios pusnys, kad kaikur, 
pav., Obelių stotyje, net kelei
vinis traukinys turėjo ilgokai 
pastovėti.

Taip pat užpustytas Pane-

DUBLINAS, kovo 11. — 
Naujo Airijos prezidento de 
Valeros įsakymu iš kalėjimų 
paleista 20 politiškųjų kalinių.

NAUJAS NORVEGŲ 
PREMJERAS

OSLO, Norvegija, kovo 11. 
— Vietoje mirusio premjero 
Kolstad’o premjeru paskirtas 
agrarų partijos parlamenta
rinis vadas Lens Hundsheid’- 
as.

APVOGĖ KELEIVIUS

ŽENEVA, kovo 11. — T.
Sąjunga pagamino dar vienų 
savo pareiškimų japonams ir 
kinams.

Pareiškimas apima visų T.
Rytuose konfliktų, pradėjus 
Mandžiūrija ir baigus Šang- 
hajumi.

Sąjunga už tų konfliktų ne
kaltina japonų, bet abiejų pu
sių reikalauja tuojaus nutrau
kti kovų.

Japonų reikalauja ištraukti 
savo kariuomene*-iš-Šangha- 
jaus plotų ir iš Mandžiūrijos.

Palaiko Kelloggo paktų ir ———
Sąjungos nuostatų X-ąjį strai- NIC E, Prancūzija, kovo 10. 
psni, kad sričių keitimai gin- ~ J Srpitąjį iš Paryžiaus va- 
kluotomis jėgomis negali būt žiuojantį traukinį į Riviera re- 
teigėti zortų naktį įsikraustė vagiliai

T. Sąjungos suvažiavimas ir aPv0^ keli» miegančius tur- 
slaptu balsavimu paskyrė ko- tuolius- Sakoma, pagrobta dau 
mitetą iš 19-os suvažiavimo «iau kaiP 20’000 dolprh* Pini"
atstovų ir jį autorizavo taiki
nti kariaujančias puses ir pra
nešti Sąjungai savo darbo sė
kmės.

T. Sąjunga turi vilties, ka<i 
japonai su kinais pildys pažy
mėtus pareiškime ireikalavi-

gais ir brangenybėmis.

PRAHOS MOTERYS 
KURIA BANKA

R. Kušeliauskas gimė Šiau- vėžio — Utenos siaurųjų gele-
• ------------ liuose 18G7 mt. Būdamas 17 Cinkelių ruožas, dėl to mažie-

Miesto majoras Cermak’as mt. įstojo*} rust} kariuomenę' ji traukinėliai tame ruože bu- 
reikalauja miesto tarybos pri- savanoriu. Daug vargo jara'vo sustabdyti.
pažinti jam autoritetą, kad jis teko išvargti, kol 1915 mt., už Daugelyje Vietų keleiviniai

J. Valstybių kavalerijos kuopa dalyvaus Olimpiadoje be tarybos atsiklausy. pasižymėjimų didžiame kare,' traukiniai valandomis stovėjo,
Los Angelese mieste. Kavalerijos karininkai tam tikslui ark- mo paleistl darbininkus iš nuo buvo pakeltas į generolo — pusnyse, todėl kai kurie trau- 
lius lavina. . s^o tarnybos. majoro laipsnį. Svarbu primi- kiniai pasivėlino keliomis va-

Majoro reikalavimas paves- nti, kad velionis visą laiką bu- landomis.
MEKSIKOS BAŽNYČIOSE 

VENGIAMA IŠKILMIŲ
KŪDIKIS NESUKAN- 

' DAMAS
tas finansų komitetui.

MEXICO CITY, kovo 10. —
Šio miesto arkivyskupas Dia- 
z’as visiems arkivyskupijos ku bergh’o 
nigams pasiuntė aplinkraštį, mas. 
Arkivyskupas pažymi, kad šia
me federaliniam distrikte Ba
žnyčia pergyvena gilių gedulu, 
kada valdžia leidžia tik 25-se

HOPEWEtL, N. J., kovo 
10. *— Pagrobtas lakūno Lind- 

kfldikis nesuranda-

NAUJOS VALSTYBĖS 
VALDOVAS

vo karštas katalikas ir tikėji-į 
mo neišsižadėjo, kaip daugelis j 
anų laikų lietuvių. 1990 — 1 Į 
mt. dalyvavo kinų — rusų ka- j

----- ------ re, generolo Renenkampfo ir1
John Progdiuska, 42 m. a- Aleksandro vadovybėj. Nuo

DĖL MOKESČIŲ PA
SIKORĖ

700 ŽUVININKU NU
VILKTA JŪRON

HELSINKIS, Suomija, ko
va 10. — Iš čia išplaukė į Suo-

nž., 4732 So. Avers avė., ga- 1904 m. iki 1905 m. buvo ru- mij°s ledlI triuškintojas
vo mokesčių sąskaitą už 1930 su — japonų karo fronte, o

bažnyčiose ir tik 25 kunigams' ČANGČUN, Mandžiūrija, ko j „amų rŪ8j įr ten pasikorė 
turėti pamaldas ir daugiau vo 10. — Japonai Mandžiūri- 
kaip milijoną tikinčiųjų aprū- jų pakeitė nepriklausomąja va-
pinti dvasiškais reikalais.

Arkivyskupas aplinkrašty
pareiškia, kad tose visose ati
darytose bažnyčiose, kiek yra 
galima, būtų vengiama įvairių 
iškilmių gedulos ženklam Nes 
Bažnyčia yra priversta ,pasi-

lstybe ir jos valdovu vakar 
padėjo buvusį Kinijos jauną 
imperatorių H. Pu-yi.

ieškoti 700 žuvininkų.
metus — 286 dolerius už dvie- nuo 1914 mt. iki 1915 m. di- žuy,dnka^ dienas
jų aukštų namą. Žmogus ilgas džiajam kare, vakarų fronte, le<i° zak!avo- Kll° audra.
laikas neturi darbo. Tad nuėjo prieš vokiečius. Kelis kartus atPlestas nuo PaW§’

cių. Si milžiniška lytis nusiin-

PAŠALINTAS POLIC
MONAS

buvo sunkiai sužeistas. Ilgiau
siai jis tarnavo Sibire, kur iš
buvo per 25 mt. 1917 mt. išė
jo į atsargą. Karui pasibaigus 
grįžo į Šiaulius ir iš jų niekur

j ko jūron. Paskui ji suskilo į 
| mažesniasias dalis. Ant tų ly
čių susispietė žuvininkai. Su 
savimi jie turėjo dar ir apie

PRAHA, Čekoslovakija, ko
vo 10. — Vietos apsukriosios 

mus. O jei ne, Ūda Sąjunga moterys nusprendė sukurti mo 
imsis griežtesnių priemonių. terų bankų, kuriame tamau-

____________ tojomis bus vienos moterys ir
aptarnaus tik moteris.KINIJOS VYRIAUSYBE 

IMASI PRIEMONIŲ
VARŽYMAI RINKIMŲ 

DIENĄŠANGHAJUS, kovo 11. —
Kinijos vyriausybė imasi prie------------
monių prieš atkaklų japonų BERLYNAS, kovo 10. — 
veikimą. Vokiečių vyriausybė skelbia

Planuoja Kiniją padalinti į piliečiams kai kokius varžy- 
keturias militarines sritis ir mus prezidento rinkimų die- 
kiekvienos priešakyje skirti ną. Laikraščiams uždrausta 
galingiausius militarinius va- languose rodyti rinkimų sek- 
dus, kurie valdo gausingas ka- mes. Gyventojams įsakyta va- 
riuomenes. Jie visi bendrai kare būti namie ir klausyti per
veiks prieš japonus. radiją rinkimų pranešimų.

. . tš Cliicagos policijos tarnv- nebevažiavo, nors sūnūs ir du-
Naujo valdovo įstatymas čia bos ^1 girtavimo pašalintas kterys pasiturinčiai gyvena už- 

atfiktas su tam tikromis mon- pQiįcmOnas J. T. Esschen’as. sienv. R K grįžus • Lietuvą 
goliškoinis apeigomis. Iškilme- Kitas policmonas nubaustas ^-rfausybės buvo kviestas or-

dnoti krašto antorit tam V d 1 pa8lda‘ už miegojimą pareigų ėjimo ganizuoti Lietuvos kariuome-

duoti krašto autoritetams, kad vę kai kurie kinų kariuomenes metu. 
tuo būdu išvengti naujų kokių vadai ir aukštieji japonų ka- 
nors katalikams nuoskaudų. riuoinenės viršininkai.

Bažnyčia šių katalikams iš- Mandžiūrija pavadinta “Ma 
keltų neteisybę protestuodama nchoukuo” vardu. Naujųi val- 
pakenčia ir turi vilties kant- stybei priklauso visos trys Ma
riai nukęsti tuos visus jai už- rdžiūrijos provincijos ir vidų- krašto prohįbicijos direktorius
kraujamus pažeminimus tik jinė (inner) Mongolija.
vienu tikslu — ateity sulau-į _____________
kti laisvės ir prigulinčių sau j MAIŠTININKŲ KRAŠTAS 
teisių.

Arkivyskupas ragina tų ati- NANKINGAS, kovo 10.

100 arklių. Jų likimas nežino
mas.

Šiandie lakūnai leisis jų ieš
koti.

nę. Bet, dėl širdies ligos ne
įstojo.

AUKŠTINA PROHĮBICIJOS Velionis Lietuvos aukžtes.

AGENTUS njtj karininkų tarpe buvo žlno-
mas, kaip geras ir sumanus 

Chicagoj lankėsi vyriausias kftryg Norg toH dk
t>o, bet amžiaus gale grįžo ilsė
tis į gimtojo krašto žemę. 

Laidojant, pamaldas laikė ir'

Amos W. W.'VVoodcock’as. Jis 
gyrė vietos prohibicinius a-
gentus už sėkmingą prohibi- . ' . .. r pamokslą sake veliomes
cijos vykdymą.

BERLYNE RIAUŠĖS

BERLYNAS, kovo 10. — 
Prieš Vokietijos prezidento ri
nkimus’ čia nepaprastai triu
kšmauja komunistai su fašis-, z
tais. Vakar jų sukeltose riau
šėse daugiau kaip 30 asmenų 
sužeista. 61 asmuo areštuota.

darytų bažnyčių klebonus ir Kinų vyriausybė naują Man- 
kitug visus kunigus, kuriems džiūrijos valstybę1 vadina mai-

• KOMUNISTAI SUGRIOVĖ 
JAPONŲ KONSULATĄ

ŠANCHAJUS, kovo 11. — HAAGA, kovo 10. — Rot- 
Vietos kinų autoritetai yra Ii- terdame komunistai puolė ir 
nkę turėti derybas su japonais, kone visai sugriovė japonų ko- 
kaip to nori šie pastarieji. Bet nsulato namus. Policija nesu
tik paliaubų reikale. Apie tai- spėjo pakenkti šiam komunis- 
ko« derybas kinai nenori nė tų žygiui. Keletas raudonųjų 
klausvti. * areštuota.

KINAI PALINKĘ I PA- 
. LLAUBAS

viešai negalima eiti savo šve
ntų pareigi}, kad jie stipriai 
laikytųsi savo pašaukimo, kąd 
pasiliktų ištikimi ir paklusnūs 
Bažnyčios vyriausybei ir reikš 
tų ko giliausio pamaldumo ir 
ptsidavimo Švenčiausiajai Vie
špaties Širdžiai. Tik maldomis 
bus gauta reikalinga ištvermė 
persekiojimuose, o daroma at
gaila nukreips užtarnautą ry
kštę.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

GATVĖKARIŲ KLAU
SIMAS

geras
draugas, kunig. Jarulaitis, ku
riam šįmet sukako 50 kuniga
vimo metų.

JAPONIJOJ SUSEKTA SLA
PTA ORGANIZACIJA

Chicagos policijos viršinin-; LA PAZ, Bolivija, kovo 10. 
kas 26 seržantams pakeitė ta- — Bolivijos naują ministerių 
rnybos vietas, t y. iš vienų į kabinetą sudarė Enrikis Hert- 
kitas vietas nukėlė. ^g’aa.

štininkų kraštu. Kinai maišti
ninkai, Rako vyriausybė, susi- Chicagos aldermonų tarybai 
jungė su japonais ir sudarė jduota rezoliucija, kad gatvė- 
naują valstybę. Tuo tarpu fa- karių ir viršutinių geležinke- 
ktas yra tas, kad Mandžiūrija kompanijos sumažintų ligi 
yra neatskiriama Kinijos .da-I5 centų žmonėms važinėjimą, 
lis. Tai visas pasaulis pripa-’
žįsta. MOKĖS INDĖLIŲ DALIS

JAPONAI RENGIAS NAU- 
, JAN PUOLIMAN

LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS LOTERIJA

Ministerių Kabinetas nuta
rė, jau pradėtai loterijai pa
sibaigus, dabartinėmis aplin
kybėmis vykstančią Raudono
jo Kryžiaus loteriją sustab
dyti. Tatai padaryta visai re
aliais sumetimais, nes iš da
bartinės loterijos, kurią veda

TOKIJO, kovo 10. — Ja 
ponų tarpe susekta slapta or
ganizacijai, pasivadinusi ‘Krau 
jo brolybe.’ Jos tikslas — žu
dyti įžymiuosius japonų val
dininkus ir finansininkus.

MAŽIEJI BONAI

Chicagoj parduodami krašto 
vyriausybės išleisti mažų de
nominacijų bonai — 50, 100 ir 
500 dolerių su 2 nuoš. palū
kanų. Šie bonai bus išpirkti po 
vienerių metų.

Vyriausybė šiuos bonus iš
leido pinigų apyvartos padi
dinimui. Juos gali pirkti, kas 
tik nori — visa plačioji vi

suomenė. Jų kiekybė nenusta-

Dviejų iš dvylikos uždary
tų Bain’o bankų indėlininka- 

ŠANGHAJUS, kovo 10. — j mg artimiausiomis dienomis ne patsai Raudonasis Kryžius, 
Japonų atstovas. M. Šigemitsu bus išmokėta po 10 nuošimčių Į o koncesininkai, ir kuri duo- 
pranešė kinų autoritetams.j indėlių. Tie du bankai yra:Ida per metus apie 1 milijoną 

j kad japonai sutinka stoti į tai- į Bryn Mawr State Bank ir lt. pelno, Raudonajam Kry
žiui tetenka tik apie 480,000 

ntis T. Sąjungos rezoliucijai Bain’ui su jo namiškiais bv- lt. šio pelno. Likusieji pinigai
ATĖNAI, kovo 10. - Cep- , ’ h “ J“ " 1 !
. . , , ’koa derybas su kinais, remia- • Bramerd State Bank.1 1 OI n A In lrZk ra ra ra ^-1 M rahalonai salą ištiko žemės dre

bėjimas. Keletas namų su
griauta.

, REIKALAUJA IŠLAIDŲ

Miesto advokatas Sexton’as 
kreipės i miesto tarybą ireika- 

! landomas skirti išlaidų gazo 
papiginimą.

kovo 4 d.
Šis japonų pranešimas apie 

taikos derybas ne ką gera ki
nams lemia. Prieš kiekvieną 
didesnį japonų kariuomenės 
puolimą japonai visados skel
bia taikingus kinamą pasiūly
mus.

los nagrinėjimas skirtas gegn- eina į koncesininkų kišenę.
žės mėn. 16 d.

Organizuotiems elektrikinin- 
kams sumažintas atlyginimas. 
Bus mokama 10 dolerių už 
dienės darbą vietoj 12 dole
rių. Elektrikininkai sutiko.

Galimas daiktas, kad Minis-, tyta. 

torių Kabinetas priims naują > 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
įstatymą, kuriuo bus naudin
giau Raudonajam Kryžiui su
tvarkytas taip pat ir loterijos 
klausimas.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien saulėta; ne 
tiek daug šalta.
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reikalaujamo išpirkimo. Kiti b© nieko palei
sti. Bet dauguma turėjo brangiai išsipirkti 
Nukentėjo namiškiai arba giminės.

Kone visose valstybėse yra skirtos a8-Į 
trios bausmės už žmonių pagrobimus. Kai 
kuriose numatoma mirties bausmė arba ka
lėjimas ligi gyvos galvos. Bet tas piktadarių 
nepalaužia, nes nėra įstatymo prieš juos. Su 
atskirų valstybių įstatymais pagrobėjai daž
nai prasilenkia. Jie turi pinigų, nusamdo įžy
mius advokatus. O juk pinigas čia už viskų 
svaigiausias.

Pagaliau ir kongresas jau turi įstatymo 
projektų prieš pagrobėjus. Tas projektas a- 
pima visų kraštų. Matyt, jis bus pripažintas,

' Kai kas yra pasakęs, kad Dėdė Šamas

NEPILIEČIAINEATIDĖLIODAMI
Tapkite piliečiais!

Viena iš svarbiausių kliūčių 
mūsų pažangos Amerikoje bu
vo ir dar tebėra ta, kad dau
gumas lietuvių, atvykusių A- 
inerikon nepasirūpino pramo
kti angliškai ir išsiimti pilie
tybės popierius. Tas nesirū
pinimas prieš karų buvo šiek

bai keblioje padėtyje — važia
vo į Lietuvų nemanydami ten 
apsigyventi, nesutvarkė savo 
reikalų šįoje šaly, o sugrįžti 
negali.

Kai kurie yra linkę agentus 
kaltinti, kad išleidžia be tani 
tikrų dokumentų. Sunku būtų

tiek pateisinamas — mat, tų-1 susekti, kiek čia agentai kalti, 
syk daugelis vis ketino grįžti I Bet yru žinoma, kad kartais
Lietuvon. Tuoj po karo ir gi 
dar buvo svyruojančių. Bet ne 
ilgai truko iki paaiškėjo, kad

žmonės patys tų rizikų ima į

ir tebėra nerangūs pramokti nizacijos. Miestuose veikia fi- 
anglų kalbos ir išsiimti pilie- • imu cenzūros komisijos. Pasta-
tybės popierius.

Jei senesnieji lietuviai būtų 
pradėję daugiau veikti poli
tikoj, tai mūsų jaunesniems 
būtų jau pramintas kelias į 
politikų.

Prisipažindami, kad mes, lie 
tuviai, per lėtai politikoj vei
kėme ir kad iš to sau daug 
nuostolių turėjome, turime at
siminti, kad dar nevėlu pradė-' liems cenzoriams, 
ti platesnį darbų toje šakoje, j Tačiau jau patii ta ir pripa-

i rosios negali turėti pasiseki

mo, nes tumų cenzoriais dau

giur yra vien policijos virši

ninkai arba ir policijos depar

tamentai. Organizacijos žymiai 

sėkmingiau veikia. Jose yra 

filmų žinovų. Jos turi tam rei

kale patyrusių ir tikrai pasi

aukojusių dorovei palaikyti 

žmonių. To visa stinga oficia-

l DIENOS KLAUSIMAI

RAKIETER1AV1MŲ KLAUSIMAS

lik tada garadžių užrakina, kada automobilis t;k ,abai mažag nuo5imtis a. 
pavogiamas. Gal ir yra kiek tiesos, kad &a merikieži, grįs Lietuvon 
reikalingų įstatymų pravedimas yra vilkina
mas, kol neįvyksta kokia didelė katastrofa.

Nors ir vėlai, visgi gerai. Tik viena kra
što vyriausybė tegali išnaikinti tas ar kitas 
piktadarių gaujas. Jei kokiuose įvykiuose at
skiros valstybės pasirodo bejėgės, o gal dar 
varžosi už pirmenybę, tada krašto vyriausybė 

| turi veikti.
Visokiam rakieteriavimui turi būti pa

darytas galas.

savo rankas, nors agentas ir Juk Uetuvi'* k"1“ buv» be į žiuta, kad sSkmingiansia kova
■ - • S8'0 atsilikusi visose kultūros. su nepadoriomis, filmomis, tai

Įopvja apie pavojų. w , v. . .
sakos*', palyginant su kitomis pačios visuomenes nusistaty-

Pastaraisiais keleliais metais J. Valsty
bėse pradėjo smarkiai plisti vadinamas ra
kieteriavimas arba smurtas. Tas daroma dide
snio pasipelnymo tikslais, y ra susidariusios į -------------- w
galvažudžių gaujos. Vienos iš jų veikia prieš Į * Mirusis Prancūzijos valstybininkas Aris- 
įmoninkus, kitos prieš profesijonalus, dar ki- l< tide Briand’as per visų savo gyvenimų buvo 
tos prieš įvairių darbų vedėjus. Yra gaujų, katalikybės priešas. Tik po pastarojo karo 1 
kurios užsiima vien suaugusių ir vaikų pa- j kaž kas jame pasikeitė. Jis pradėjo draugin- 
grobimais. Daugiausia teuka nukentėti tur
tuoliams.

Kiekvienas rakieteriavnuas yra surištas liai kovojo. Pastaraisiais metais jo pastango-

KAS BUVO MIRĘS BRIAND’AS

giau atsinešti į katalikų vienuolių ordenus 
ir kongregacijas, prieš kuriuos seniau atkak-

sigyventi. Ir po to lietuviai 
nepiliečiai nesiskubino tapti 
piliečiais.

To nerūpestingumo bėdų ir 
nuostolių lietuviams yra tiek, 
kad jų nei ant dviejų jaučių 
odos nesurašytum.

Viena iš n'epiliečio bėdų y- 
ra ta, kad šios šalies valdžia 
nekaip žiūri į tuos, kurie iš
gyvena čia dešimtis metų ir 
netampa piliečiais. Kai žydai 
Lietuvoj vien savo gešeftu te
sirūpina, o neprisideda prie 
Lietuvos valstybės stiprinimo, 
tai lietuviai už tai, į žydus 
nepalankiai žiūri. Mes, lietu
viai, šioje šalyje, elgdamiesi 
panašiai kaip žydai Lietuvoje, 
užsitraukiame toki šios šalies

su grasinimais. Pavyzdžiui, gaujos narys nu- į mis leista kai kurioms vienuolių kongregaei- ventojų nepalankumų, kaip
eina į kokių parduotuvę ir jos savininkui ma- | joms grįžti į Prancūzijų ir užsiimti ramiu 
ūdrini praneša, kad jis kas mėnesis užsinio- '< kultūros darbu.
Lėtų tiek ir tiek slaptai organizacijai, jei no
ri vesti reikalus ii ramiai gyventi. Atsisakiu
siam grųsinania, kad arba jo parduotuvė bus 
subombuota arba jis pats bus pagrobtas ir 
gaus gerai pliekti, jei bus pasigailėta jį nu
žudyti. Daug kas moka duokles šiems pikta
dariams. Kiti- ar vienaip, ar kitaip turi nu 
hentė^-

Rakieterianis daug padeda automobiliai. 
Piktadariai įsivaro arba įvelka savo aukų į 

■automobilį ir veža jį kur nori. Bet įvedąs 
prohibicijų rakieteriavimas daT daugiau pa
judėjo ir jau šiandie ieškoma priemonių ko
voti prieš tų piktų.

Pastaraisiais metais ypač visu smarku
mu ėmė plisti pagrobimų rakieteriavimas.-t ■ 1
Piktadariai pagrobia kokį turtingų vyrų arba 
jo šeimos narį, ar vaikų ir reikalauja išpir
kimo pinigais. Dešimtimis tūkstančių dolerių 
reikalauja už aukos paleidimų. Šios gaujos 
didelius pinigus pelnija. Didelio pelno tiks
lais andai pagrobtas ir dakflno Lindbergh’o 
kūdikis.
į'"' Autoritetų žiniomis, praėjusiais dvejais 
metais šiame krašte buvo pagrobta apie 2,500 
asmenų. Kai kurie jų nužudyta nesulaukus

Kruvinos Žvaigždės
A

(Pabaiga)

6.
Ilgų laikų komunistiškoji Maskva a- 

j»ie tų įvykį nieko nežinojo. Tik vėliau, 
r kai užsienių laikraščiai pradėjo rašyti a- 
fpie kunigaikštytės išsigelbėjimus, jie su- 
fkruto ir žinoma, sužinojo visas pabėgimo 
smulkmenas. Čekistų šulas Zariško tuč 
tuojau išsiuntė į užsienį du agentu įsaky- 

* dainas parvežti Elenų ir kunigaikštytę
į gyvas, o kitus nužudyti.

Aprūpinti visokiais dokumentais, gin- 
7 k lai s ir pinigais agentai išvyko į Vokie

tijų, o iš ten j»asiekė Charbinų, kur buvo 
apsigyvenusi kunigaikštytė, kunigas ir E-
lena. Kiti jiems padėjusieji pabėgo.

Kunigaikštytė ir Elena susipažino su 
kvietine dvasiškąja, vienuoliais ir pradėjo 

irbti naudingų darlių. Pradėjo rinkti au
stas badaujantiems, leisti knygas apie bol-

žydai Lietuvoj.
Visokie valdiški darbai, kad

ir menkiausi, nepiliečiams ne-A. Briand’as mirdamas ėjo 69 metus.
BuvO4 gimęs Bretonijoj. Mokėsi į advokatus, prieinaillt Kai kuriog kompa 
o-politiškų gyvenimų pradėjo bendradarbiam į nijOg nepilie&ų į dąrbus Ulp 
damas vienam anarchistų laikraščiui. Pas- pat neprįima
kiau jis pasuko socializman ir ilgus metus 
išbuvo socialistų partijos vadu.

1902 metais jis įėjo pariainentan. Praė
jus keturiems metams jis buvo jau švietimo 
ir kulto ministeriu. Vienuolikų kartų jis bu
vo Prancūzijos ministeriu pirmininku ir ke
letu kartų užsienių reikalų ministeriu. Mirda-

Kuoinet amerikiečiai lietu - 
viąi nepiliečiai sumano aplan
kyti Lietuvų, tai tada kliūčių 
atsiranda kur kas daūgiau, ne
gu piliečiams.

Vykstantį į Lietuvų nepilie-

Amerikos lietuvių nuostoliai 
dėl nesirūpinimo pilietybe pil
nesnėje šviesoje pasirodo pa
žvelgus į politiškų laukų.

Sakysim, švedai Illinois ’o 
valstybėj nėra gausingesni už 
lietuvius. O dabartinis šios va
lstybės gubernatorius yra šve
das. Švedai užima ir daugybę 
kitų aukštų valdiškų vietų. Iš
rinktieji į aukštas vietas turi 
progos paskirti daug valdini
nkų. Aišku, kad švedas, pate
kęs į aukštų vietų, valdinin
kus skirsis iš saviškių tarpo.

Švedai politikoj įsigalėjo ne 
dėl to, kad juos ten kas pa
kvietė. Aukštas vietas jie ga
vo ne dėl kieno nors malonės.
Ne, jie į tas aukštybes pateko 
per darbų ir kovų. Ar švedų 
ateivių tarpe daug rasime ne 
piliečių, ar daug jų tarpe rasi- i senesnieji tame veikime netu 

ri atsilikti. Tie, kurie dar nė
ra piliečiai, turi be atidėlio-

tautomis. Bet lietuviai per kc- mas. Tas nusistatymas reiš
turiolikos metų nepriklausomo 
gyvenimo taip sustiprėjo, kad, 
štai, dabar vokiečiai jais už
springo.

Amerikos lietuviams stipri-

kiasi nelankytų teatrų, kurie 
nesiskaito su dorove.

Dėl lo kai kurios organiza
cijos ragina visuomenę, kad

,. v. . ,.i.1 . ji pati be autoritetų pagalbosntis sios salies politikoj yra |. ,.. , ,, , , . , 1 budėtų, kas rodomose iilmoee
kur kas lengviau, negu Lietu-

vai grumtis su savo kaimynais.• 
Lietuviams kiek laiko trunka 
iki jie įsijudina, bet kai jau 
jie išsijudina, tai jau tada jie 
eina pirmyn.

Amerikos lietuviai pradeda 
Įsisiūbuoti dalyvaudami vieti
nėj politikoj ir toje kryptyje

,yra bloga ir paskleistų įspėji
mų.

O filmų, ypač Amerikoj, y- 
ra purviniausios rūšies. Jei 
prieš jas nebūtų kovojama, bū
tų galima susilaukti tikros So 
(lomos. Dėkui Dievui, yra žmo 
nių. /kurie tai kovai patys pa-

jie eis pirmyn. Veikimas di-1 ^aukoja ir nesigaili pinigų 
dės ir stiprės su politiškų (kovai reikalingoms išlai

doms.

Su nepadoriomis filmomis i

Į

me nemokančių angliškai?
t

Šalia švedų turime čekus. 
Jie irgi nėra gausingesni už 
lietuvius. O didžios Cliicagos 
majoras yra tikras čekas. Ma
joro vieta čekui neatlėkė, kaip 
keptas karvelis burnon. Ta ga
rbė čekams teko tik per dide
les jų pastangas ir ištvėrmin- 
gų kovų.

Švedų ir čekų laimėjimai 
politikoj galimi buvo pirmoje

pozicijų užkariavimu.
Dabar lietuvių avangardu

politiškame veikime sudarys i vairiomis priemonėmis kovoja 
Amerikoj augęs jaunimas. Bet|pate katalikų episkopatas, ku

nigija ir visi geri katalikai. 
Ši kova reikalinga taip, kaip 
nuo įvairių kūno nelaimių ap-

jimo išsiimti pilietybės popie-, sisaugo jimas.
rius ir papildyti lietuvių bal-j ,± . .. Kas daroma su pasmerkto-suotojų armijų. . .... . .

o ... Imis filmomis? Mimų trustas Senus pilietis.; . , . . ....
jas bruka į užsienius ir ten

KOVA SU NEPADORIO
MIS FILMOMIS

ti aprūpinti dokumentais, ku 
mas buvo tik paprastu parlamento atstovu, j rjajg jįs tikrai galėtų sugrįžti >vietoje todėl, kad jie šioje ša- 
I šiandieninį Prancūzijos ministeriu kabinę-, aįgal į šių šalį, nėra lengva. Į lvje pramoko anglų kalbos ir
tų negalėjo įeiti, nes sirgo.

Prieš pastarųjį karų jis visų laikų buvo
aitrus radikalas. Jis daug dirbo už Bažny-. 
čios atskyrimų nuo valstybės ir už vienuolių

O ir tokių dokumentų gavimas tapo piliečiais. Visiems aišku,
ilgai trunka, ypač jei nepilie- 
tis negali visų reikalingų a- 
pie save informacijų suteikti

ordenų ir kongregacijų panaikinimų. Ypač jis 
daug kovojo prieš katalikiškas mokyklas.
Nuolat bendradarbiavo socialistų laikraščiui g.p sugrįžimui ir todėl negali 
“La Lanterne” ir atkakliai kovojo prieš ku-' gugrįgti j Ameriką. Tokie la 
nigijų ir Bažnyčių. Nuolat šaukė už mokyklų

Kiti yra išvažiavę į Lietuvj 
be tikrų dokumentų, reikalin-

kad be to politikoj nei žings
nio nepadarysi.

Lietuviai ekskursijas į po* 

litiškus laukus tiesa jau senai 
daro, bet kol kas be žymesnių 
pasekmių. Taip atsitiko todėl, 
kad daugelis mūsiškių buvo

Kiekvienas kraštas pradėjo 
griežčiau kovoti prieš nepado-, 
rias kino (shovv) filmas. Se
niau kova su filmomis buvo 
lengvesnė. Buvo kovojama 
vien tik prieš nepadorius vai
zdus. Šiandie gi reikia kovoti
jau ir su nepadoria filmų ka- gamas

mėgina skleisti tuos dvokian
čius vaizdus, kad tik būtų gau
ta daugiau pelno. Bet jau ir 
kituose kraštuose žmonės pra
sikrapštė akis ir pamato tų
purvinų vaizdų rodymo pra

gaištingas pasekmes.

Nepadorios filmos veisia 
kriminalistus, paleistuvius ii 
kitokius tautus ir krašto iš 

Akstinai.
lba. i --------------- —

Amerikoje si kova senai j Skaitykite ir platinki
dama. Su nepadoriomis filmo-' 
mis kovoja atitinkamos orga- te lietuvių katalikų die

nraštį “DRAUGĄ” ir
supasaulinimų. Minėtam socialistų laikrašty | Kai kas’ aiškina, kad tas jam buvo rėikalin- 
jis nuolat rašė antrašte “Siaubūnai sutanuo į ga politiniais sumetimais, kad būtų lengviau 

susiartinti su Vokietijos respublika, kur kanose.
Kodėl po pastarojo karo jis’ pakitėjo? •oriais buvo daugiausia katalikai. Ir šiandie

ninis Vokietijos kancleris Bruening’as yra ka- Į remiate tuns hi-znipriiic 
tulikas.

Toks tai buvo tas miręs Prancūzijos val
stybininkas.

ir profesionalus, kurie 

garsinasi įame.

toj pačioj gatvėj, kur gyveno ji su Elena. Tuo momentu įbėgo dar keletas vyriš-
Vienų vakarų kunigaikštytė ramiai ra- I kių ir kunigaikštytę su Elena surišę įdėjo

šė savo bendraminčiams į Paryžių laiškų. . į dideles tam tikslui atvežtas dėžes, išnešė
Tuo tarpu kažkas pasibeldė į duris.

— Prašau — atsiliepė kunigaikštytė 
ir paslėpė laiškus.

Įėjo aukštas, stambaus sudėjimo dar 
jaunas vyras, o su juo drauge kažkokia 
moteriškė, labai puošniu paltu ir skrybėle.

— Labų vakarų—ištarė abu ir vikriai 
priėjo prie stalo.

Kunigaikštytė sužiuro į neprašytus 
svečius ir nubalo. Ji prisiminė, kad ta 
puošnioji moteris visų laikų gyveno Mask
voje ir tarnavo čekistų organizacijoj.

• Elena buvo kitam kambary. Norėda
ma jų pašaukti kunigaikštytė šuktelėjo:

-- Elena! Eikš tu, greičiau!
Vyriškis nieko nelaukęs puolė prie 

Tredjanovos, griebė jų už kaklo.
— Nešauk važiuosim\ į Maskvą...
O tuo tarpu motėris puolė į kitų kam

barį ir akis j akį susidūrė su Elena.
— Rankas aukštyn! — sušuko susi-

ievikų terorus. Tačiau išsiųstieji čekistai į griebus nepažįstamo ji-ir atstatė braunin- 
Tredjanovų sekė ir jau buvo apsigyvenę gų.

iš narnų ir įdėję į automobilius nurūko...

Paslaptingi kroviniai buvo nuvežti net 
į Paryžių. Kunigaikštytė su Elena buvo 
nusiminusios, nes tikėjo, kad jų niekas 
nebeišgelbės, nors meldėsi ir prašė Die
vo jų neapleisti.

Taip ir įvyko. Dievas jų neapleido.
Kunigas, sužinojęs, kad1 dingo kuni

gaikštytė, ėmė ieškoti po visų miestų, pra
nešė policijai, o ši viskų suvokė ir ėmė 
čekistus sekti. f

Po penkių dienų prancūzų policija 
viskų susekė, areštavo komunistus ir ku
nigaikštytei ir jos visiems draugams davė 
laisvę.

— Dievas su mumis — dar kartų iš
tarė kunigaikštytė, kai komunistų agentus 
vedė į kalėjimų ir su visais nuėjo j di
dinusių Paryžiaus dienraščio redakcijų pa
pasakoti visa, kas jai teko pergyventi.

Z aukas.

Tušti zmaniu sprendimai
(IS senovės Egipto legendų)

Kokios menkos atrodo visos žmonių 
svajonės ir viltys, palyginus su Praam
žiaus sprendimu! Ir kas gi kaine nors yra 
už Jį galingesnis! Kad ir kažin kaip žmo
gus būtų iškilęs dvasios ir kūno galybė
je, vistiek turi pasiduoti sprendimams, ku
riuos Praamžius kiekvienam pažymėjo ug
nies raidėmis danguje!

i
Šimtametis Ramzes’as, galingas Egi

pto valdovas, prieš kūno balsų milijonai 
drebėjo pusę amžiaus, nūngi jautėsi taip 
silpnas, kaip kad paverstas kedras... šmau 
giųs slogulys įveikė milžino galiūno krū
tinę ir čiulpė iš jos kraujų, jėgas, net ir 
sųrnonę iš tvirtos jo galvos. Paguldytas 
ant Indijos tigro kailio, merdėjo didysis 
faraonas. Jo kojos buvo apdengtos trium- 
faliu Etiopijos kunigaikščio munduru. 
Kad ir šykštus buvor tačiau jis davė įsa-

Vertė A. Matutis kymų ko greičiausiai pašaukti iš Kaniū

kų šventyklos išmintingiausių gydytojų ir 

tarė jam; •

— Žinau, jog pažįsti smarkius vais
tus, kurie iš karto užmuša arba pagydo. 
Parenk gi jų mano ligai ir tesibaigia tas 
viskas... taip arba kitaip...

Gydytojas svyravo valandėlę.
— Atmink, Ramzesai, — tarė gydy

tojas, — kad nuo valandos tavo iš aukš
tojo dangaus nužengimo, Nyliaus jau ši
mtų kartų išsiliejo. Argi galiu tad nu
teikti tau vaistų, abejotinų net jauniau
siam iš tavo karininkų?

Kamzesas net atsisėdo, išgirdęs tuos 
gydytojo žodžius.

— Žinok, kad esu labai hipnas’, — 
drebančiu balsu jmšaukė Kamzesas. ■— Ir 
tu,, kunige, drįsti patarimus man davinė
ti! Geriau tylėk ir išpildyk tų, kų įsakau. 
Juk gyvena trijų dešimčių mano anūkas 
ir įpėdinis Ilorus; Egiptui nedera turėti 
valdovų, kurs nepajėgia užšokti ant žirgo 
ir rankoje laikyti kalavijų.

(Bus daugiau)
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Ponas, Ponia, Panelė
(Pabaiga) nas daktaras A, ponas advo-

riklų. Atrodo, kad Stancikas, 
Rašinskienė ir Varakulis po

NAUJOS LENKTYNIŲ ŽINIOS
--------------- J

Gnbysta nesulaikomai eina pirmyn. Janušauskas 
vejasi Varakulį. Petrauskas pralenkė Gilienę 
ir Varkalienę. Grybas eina ant Misiūno.

•'Draugo” vajaus—konteste O Kazlauskienė, 4356 S. 
lenktynėse vakar Įvyko vėl Rock wc II st., Cliicago 118,600 
nauju ir kai kam netikėtų at J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
mainų. Brigbtonparkietis G u-i Melrose Park, III..........  85,850
bysta užėmęs garbės vietų, ne- P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
sulaikomai eina pirmyn. Kuris 1*1., Chicago, III......... 76,500
kontestininkų bandys jį sulai- į A. Gudenas, 6807 C. Camp- 
kvti, šiandie dar nesimato že- heli av., Chicago, III. .. 63,00 

Bugentavičiu-, 1616 N, Lin
coln St. Chicago, III. 61,900

ilgo tylėjimo pradės byloti, Į Sutkus 1007 Eight st.,Wau-
nes kitaip Gubvsta toli juos kegan, III.....................  54,100
paliks uįžpakaly. . A. Condratas, 1706 S, Ma-

Janušauskas įveikęs Stulgi-i y°n,ensi,1S ave- Phila- Pa.
........................... 49,700

Vaicekauskas, 4242 S. Ma-
plewood ave., Chicago, III.

............. 32,000
Gaižauskas, 148 E. 107th st.,

Roseland, III. ........ 31,910
Bacevičius, 1850 Wabansia

Ave. Chicago, III......... 26,700
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,

Scranton, Pa................ 25.850
Ip. Taruška, 2334 S. Oakley

Ave., Chicago, III. .. 20.3.?'
A. Langmanas, 4521 S. Wa-

slitemnv Ave. Chicago,
IR.....................  17,700

M. Povaitienė, 700 S. 9 st
Tlerrin, Tll............................ 9,400

A. Nemčiauskaitė . . 8,500
J. Balsis, 610 Wall St. Rock

ford, III. . ................ 5,800
Varaitis, Luzerne, Pa. l,Ct)O

, . . ,v. J. Baltrūnas, 945 N. 25 St:
senojo savo balsų skaičiaus T • tu, , E. St. Louis, III........... 1.006
dabar pasiryžo Misiūną pra- . T, , v,. ~ ,- v . A. Paukštis 2225 S. Oakley
lenkti. Vakar jo zvgis nepa
vyko, nes ir Misiūnas nesnaįi- 
džia. Šiandie, kaip matome,
Grybas, dar arčiau prislinko.'
Linkime Misiūnui nepasiduoti, j ---------:—

Garietis Aukškalnis savo &į gražų vardų nešioja se
iniške vajaus vedėjui reiškia niausiąs Lietuvoje katalikų sa
lt pgailėstavimų, kad Valančius vaitinis laikraštis, 
nuo jo pabėgo. Rašo, nebūt “Šaltinis” duoda daug ido- 
žernaitis, nenori man pasiduo- niių skaitymų, kuriuose būna 
ti. Bet palauk, jei ne šių, tai nuodugniai išaiškinti mūsų gy- 
kitų savaitę mes dar turėsime veninio klausimai. “Šaltinis” 
persitikrinti. Neištruksi, Ana- duoda daug žinių ne tiktai iŠ 
stažai! Lietuvos gyvenimo, bet ir iš

1 visų pasaulio Kraštų.

t (gal tik laikinai) pradė- 
ytis Varakulį. Dar ketvir- 
tūkstančių balau ir atsi

stos grota aštuoniolikiečio ko-
ntestininko. Ar toks pasaky
mas išsipildys, negalima iš 
anksto sakvti. Pamatvsinie, 
kas toliau dėsis.

Binghamtonietis Petrauskas 
ne kasdien laiškus parašo. Bet 
kai sykį parašo, tai jau būna 
kam nors supraizas. Vakar 
tokį supraizų jis padarė Var- 
kalienei ir Gilienei, tačiau pa
staroji lengvai gali atsigrieb
ti, nes ne už jūrių-marių Pet
rauskas nuo jos atsistojo. Vie
na metinė “Draugo” prenu
merata ir Petrauskas vėl bus 
užpakaly.

Grybas, ilgokai rymojęs ant

nvp... Chicago, Till......... 1060

“ŠALTINIS”

F. Gubvsta, 4355 S. Mozait 
... 465,066

Vietoje svetimos spaudos 
nuolatinio garsinimo, prašoma 

1706 YV. 47 , dėti savosios spaudos garsini- 
St., Chicago, III............ 460,616 mus.

D. Rašinskienė, 1639 S. 5t! “ftiltini’ atranda viso pa 
Ave., Cicero, III......... 459,130 <nnli«. laiškai, šiuo trumpu ad-

P. Varakulis, 724 West 18 resu pažymėti:

St., Chicago, III 

V. (Stancikas,

Chicago, III. .... 450,230 
J. Janušauskas, 1301 S. 

50th Ct., Cicero, III. 447,050 
A. Stulginskas, 1628 S. 5(1 

Ave., Cicero, III. .... 433,270 
P. Petrauskas, 14 Johnson 

st., Binghamton, N. Y.
........................ 247,310

Ag. Gilienė 3131 Emeraid 
Ave., Chicago, III. .. 247,190 

M. Varkalienė, 6315 So. Lin
coln Ave., Chicago, Tll. 239,570 

S. Staniulis, 6651 S. Talmon 
- • Ave., Chicago, III. .. 221,150 

A. Valančius, 1226 S. 50
Ave., Cicero, III.......... 190,00

V. R. Mandravickas, 815-45 
St., Kenoslia, Wis. .. 177,55(» 

J. Aukškalnis, 1354 Harri- 
t . son St., Gary, Ind. .. 1^5,300 

Misiūnas, Roseland, III. 245
. W. 108th'St................  149,030

Grybas, 2244 W. Adams
St., Chicago, Tll......... 148,270

Rėkus, 1850 Wabansia ave.,
Chicago, III.................... 134,560
A. Žolynienė, 6709 Archer 

*Ave., Chicago, 111. ... 119,950

kain nors, anglas turi save 
“pagerbti”, sakydamas: Mis
ter Stoek, arba Mrs. Day, ar
ba Miss Loockie. Bet lietuviai 
savęs negarbina, kai rekomen- 
duojasi, ir nesako: ponasKau-

ORDINAI IR PASIŽYMĖJI
MO ŽENKLAI SOVIETŲ

RUSIJOJ

doni ir duodami už nuopelnus 
bolševikų valdžiai.

Dabar Sov. Rusijoj varto
jami tokie ordinai ir kiti pasi
žymėjimo ženklai:

I) “Raudonosios vėliavos” 
ordinas, — orden “Krasnavo 
Znameni,” įsteigtas 1918 me
tais. Šis ordinas yra tik vieno 
laipsnio, tačiau gali būti kele
tu kartų duodamas už žymius 
kovų nuopelnus, tiesioginiams 
viršininkams tarpininkaujant. 
“Raudonosios vėliavos” ordi
nų dovanoja Revoliucinė Sov.

katas B, ponia draugijos pir
mininkė C, garsi mūsų veikė-

Lenkijos per bajorus, !ja D’ £erbiamas klebonas ku-!pas, ponia Krūvelienė arba 
.jnigas E (apie “gerbiamųjj panelė Šešplaukytė. Lietuvio 

klebonų atskirai pakalbėsi- ar lietuvės pavardės galūnė 
me), ponas kapitonas F, po- šeimyninę padėtį pabrėžia, 
nas vargonininkas G ir tt. Čia Taigi, “ponas, ponia, pane- 
tai jau tikrai gauname “svie- lė” mums reikėtų vartoti tik 
stu užteptų sviestų”. Sveikas tais atsitikimais, kada rodome 
protas ir pati logika neturė- savo mandagumų, reiškiame 
tų leisti tokių dalykų, čia pa- kitam žmogui tam tikrų paga- 
minėtais atvejais visai be rei- rbų viešose vietose, kalboje 
kalo pridedamas “ponas”. Jei ai-ba laiškuose. Dažniausiai 
nori tyčia surašyti arba pa- panašiai, kada anglai vartoja 
minėti visus minimo asmens “Misteri Mrs., Miss”. Kada 
titulus bei pareigas, tai jau anglai kreipiasi “ladies and 
kas kita. Bet ^norėdamas ver- gentlėmen”, lietuviai sako:

Gerb. skaitytojai jau paty- 
kad “ponas” j IJetuvų at 

ėjo iš
kurie šį titulų išplatino po vi 
sų Lietuvos kraštų. Kadangi 
pradžioje “ponavo” tarpusa 
vyje tik bajorai, dvarininkai 
ir iš viso “ponai” (turtuoliai, 
valdininkai)), tai mūsų liau
dyje susidarė sųvoba, kad po
nas yra tik valdovas, turtuo
lis, šviesuolis, t. y. tie žmonės, 
kurie anais laikais turėjo di
delių teisių bei privilegijų ir 
buvo galingi. Liaudies (pap
rastų, bemokslių ir baudžia
vos laikais beteisių žmonių

re.
Paėmę Rusijoj valdžių bol

ševikui tuoj išleido dekretų a- 
pie panaikinimų visokių rūšių 
caro laikų ordinų ir šiaip pasi
žymėjimo ženklų už įvairius 
nuopelnus. Išleisdami tų dek
retų, pažymėjo kad naujai ku
riamoj socialistinėj valstybėj 
jokių ordinų npi kitų pasižy
mėjimo ženklų negali būti, nes
visi piliečiai yra lygūs, niekas 
negali turėti bet kokių privile- Rusijos Karo Taryba arba Re-
gijų. Be to, dar niekindami vi
sokių rūšių dovanas — ordi
nus, skelbė, ♦ kad tai vra, / tik

kaimiečių) akyse pirmėje ei- tingai Paminėti tam tikr$ as-'“ponios ir ponai’*, “gerbia- tikrumoj pasirodė. Nepraėjo 
Įėję ponais buvo dvarų’savi- men*’ Pamin^k 3° pavardę ir mosios ponios ir ponai”, arba nei kelptaa mėnesių, kai išdy-

*' * __ 2 J _ 2 _ *1—A? J 1- /II - . _ m/A m r* o i o nv/Jinnn nr/ nnoJ
ninkai, dvarponiai, t. y 
prastai bajorai (šlėktos), ku
rie turėjo žymiai daugiau tei
sių, negu valstiečiai.

pa„ pridėk vienų kurį titulų (dak- dar geriau: “gerbiamosios ir 
taras, advokatas, senatorius, gerbiamieji”.

voliucinė įvairių frontų karo 
Tarybos. Apdovanojimas, ta
čiau, dar turi būti tvirtina

buržųjų padaras ir daugiau nias Centralinio Sov. Rusijos 
niekas. Tačiau visai kas kita j Vykdomojo Komiteto. Čia rei

kia dar pridurti, kad šiuo or
dinu, be atskirų pasižymėju
sių kovose asmenų, gali būti 
apdovanotos ir atskiros ka
riuomenės dalys.

2) Revoliucinės garbės vė
liavos (Početnyja revolincion- 
nyja krasnvja znamena) ordi
nai duodami kautynėse pasižy
mėjusioms kariuomenės dali
ms.

Tokiais ordinais kariuome
nės dalis apdovanoja Sov. Ru
sijos Vykdomasis Komitetas 
savo iniciatyva arba tarpinin
kaujant viršininkams.

3) Revoliucinis garbės gin
klas (Početnoje revoliucionnoc 
orožije) duodamas Centralinio 
Vykdomojo Komiteto arba Re
voliucinės Karo Tarybos auk
štesniems viršininkams už ko
vų nuopelnus. Tokiu ginklu

(Tųsa iš 3 pusi.)

go pirmasis ordinas už pasi 
žymėjimus kovose dėl socia
listinės respublikos. Kiek vė
liau visa eilė kitų ordinų ir 
ženklų. Taigi pasirodė, kad 
tie šūkiai prieš ordinus ir ki
tus ženklus buvo paleisti tik 
dėl efekto, prisitaikant to lai
ko nuotaikai. Tačiau gyveni
mas parodė, kad ordinus nė 
kiek nemažiau mėgsta raudo
nieji vadai, palyginant su ca
ro laikų valdiniais. Tik skir- 

j tumas dabar tas, kad jie ran-

pulkininkas ir tt. arba visuo-1 ITlžtat susirinkimuose, laiš- 
Tokia tin* (visiems tinkamų) “po- kuose ar kalbėdamiesi su ki

butis buvo visoje carinėje Ru- ’ tais asmenimis, sakykime “po-
sijoje. Dėl to seniau valstie- ®et» gerbiamieji prisiminki- nas A, ponia B, panelė C ’. 
čiai (krest įane) vienas kito me vien£ dalykų. Šiandien lai- Bet netituluokime be galo ko- 
nevadindavo ponu. Tik ilgai- kraičiuose ir knygose šalia ra- respondencijose. O savo arti
mui ėmė ponu vadinti ir kiek- garsiųjų vyrų (valsty- mus draugus bei gimines va-
vienų daugiau pasiturintį ar b’U prezidentų, ministerių, mo- dinkime tiesiok vardais, 
mokslus išėjusį femogų, nors ir kslininkų ir tt.) pavardžių ne- Vaikai turėtų vadinti kitus 
iš kaimo kilusi. Tuo būdu randame “pono” arba kitokio asmenis ponais, o gimines: te- 
“ponas” plačiai prigijo lietu- žodį atstojančio titulo ki- ta Birutė, teta Barbora, dėdė 
viuose ir virto mandagumo bei tomis kalbomis. Rašoma ir sa- Vytautas, dede FTazimieras, 
tam tikros pagarbos reiškimu, koma: Bnandas, ITūvens, Mak diukime tiesiog vardais.

Tad be reikalo daugelis Donaldas, Musolinis, Fordas, j Redakcijos pastaba. Redak-j 
Amerikos lietuvių vis dar ma- Smetona, Voldemaras ir tt. cija sutinka su autoriaus min-1 a l P^3 . e a
no, kad, vadindami savo tau- Tai .kuo gi jie blogesni ar gentimis ir šia proga prašo visų vo gerb“ skaityMus ir musil 
tiečius (t. y. savo tautos žmo- resni? Kuriems galams tūks- savo bendradarbių, o ypač ko- 
nes) ponais, jie tartum laiky- tanciai lietuviškų laikraščių respondentų vienodumo dėliai 
tų juos esant bajoriškos kil- karespondentų rašo: naujų nevartoti
mes. Taigi, per laikraščius, draugijos valdybų sudaro pir- 
laiškus ar betarpiškai vadin- nrininkas p. A., vicepirminin- 
dami ponais savo profesijona- kas P- kasininkė ponia C 
lūs, visuomenės veikėjus ir ir tt.; susirinkimų ateidarė dr- 
kiekvienų nepažįstamų ar ma- 3°s pirm. p. Lašas; po to pirm 
žai pažįstamų asmenį, mes vi- P- Da§as pasakė prakalbų ir 
sai nestatome jų į kokių nors tt. ir tt.? Tokia “ponavimo” 
aukštesnę padėtį visuomenėje gausybė kartais pakiša mintį, 
arba šiaip aukščiau savęs. Pa- kad tai daroma lyg pajuokai, 
gal šių laikų lietuvių suprati- O tie vargšai laikraščių rai
nių, tai yra vien mandagumų džių statytojai (zecerai) gali 
reiškiantis žodis, panašiai kaip apakti, beieškomai straips-

“ponas, ponia, panalė, p., p-lė.

veikėjus, kad niekas čia ne
rastų progos įsižeisti arba 

taip labai dažnai: Iįžiūrėti kokį pažeminimų.
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“DRAUGO" EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGĄ { KLAIPĖDĄ

“ŠALTINIS”
Paštas Marijampolė 

LIETUVA.
Savo skaitytojams užsisaka

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

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausčua 
1024 Center St.

Rašt. P. Fabijonai ti s 
2320 W. 23 PI.

Tžd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Ave. 
AGITATORIAI:

J. D i niša
3347 Auburn Ave. /
Kun. J. Mačiulionis,

2334 S. Oakley Ave 
Z. Gedvilas

12311 So. Emeralrl, Ave.
.M Alikas \

10555 S. State St 1t
' I' ■ I

uiuose ‘ir korespondencijose tų 
“ponų, ponių ir panelių” ir 
stengdamiesi jų nepraleisti. 
Vienam dienraščio numeriui 
tenka surinkti, tur būt, dau
giau kaip šimtų tų titulu. 
Kiek nereikalingo darbo ir 
vietos laikraštyje panaudoja

.. T. . ... . . ta daugybė tų nereikalingudien Lietuvoje, kaip sakiau, „ ,v. ' . * , . .
, . ,v._ . žodžių arba jų sutrumpinimu!jau kitokios palzauros } “po- _ . . '

n,” viešpatauja. Jei amenk»1”J takume
randame tokius titulus, tai jie 

Didžioje Lietuvos kunigai k- ten vartojami tiktai tam, kad 
stystėje lietuviai “pono” ne- būtų galima išsyk sužinotišei- 
žinojo. Visi krašto gyventojai, myninė to žmogaus padėtis, 
betarpiškai (tiesiog, patys) pavyzdžiui, ar Smith yra vy-* 
kreipdamiesi j savo kunigaikš- riškis ar moteriškė ir jei mo
čius, nesakydavo “jūsų eks- teriškė, tai ar ji ištekėjusi ar 
celenoija”, bet visai papras- ne. Tai visas reikalas. Užtat 
lai ir gražiai: šviesusis kuni- skaitytojui nesunku šeimyni- 
gaikšti, šviesusis valdove, mv- nė padėtis atspėti, skaitant to
limas vade ir tt. Iš tikrųjų, kių žinntę: policija suėmė plė- 
toks kreipimasis buvo gražus, šikų gaujų (gengę), kurių su- 
paprastas, lietuviškas (saviš- darė: Mr. Smith, Miss White, 
kas) ir. kartu pareikšdavo y- Mr. and Mrs. Brown, Mr. 
patingų padėtį to asmens, į Black and Mrs. Moore. Kaip 
kurį buvo kreipiamasi. Nieko matote, tokia trumpa žinutė 
geresnio ir negalėjo būti. angliško laikraščio skaitvto- 

Bet tas nelemtas susirišimas jui daug pasako, 
su lenkais įkalė mums lenkis- Lietuviams gi nėra būtino 
kųjį “ponų, ponių ir panelę”, reikalo spaudoje šalia daugv- 
o per tiek daug laiko apsipra- bės pavardžių dėti “ponų, po- 
tome su tuo. Tad vartojant nių, panelę”. Žmogaus šeimy- 
“ponų”, čia nieko baisaus ar ninę padėtį mums aiškiausiai 
poniško nėra. nusako lietuvių pavardžių ga-

Bet daugelis lietuvių kar- lūnės, pavyzdžiui: Mr. Peld- 
tais nelogiškai galvoja, pri- žins — Peljžius, Mrs. Peldžius 
durdami tam tikriems asme- — Peldžiuvienė, Miss Peldžius 
nims net po kelis titulus: po-----Peldžiūtė. Prisistatydamas

anglų “mister”.

Esu girdėjęs Amerikoje lie
tuvių tarpe tokių pasakymų: 
“Štai, Mitkus susikrovė iš sa- 
liūno pinigų ir nori apsigy
venti Lietuvoje, kad jį ten po
nu vadintų”. Tai yra labai 
pavėlavęs supratimas. Šien-

Didysis Scandinavian—American Linijos 
Laivas FREDERIK VIII

užsisakykNeatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų — 
vietų dabar.

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap

lankyti Lietijvų šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.

Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei 
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
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D R A U O A « kovo H d., 1932
ORDINAI IR PASIŽYMĖJI

MO ŽENKLAI SOVIETŲ 
RUSIJOJ

(Tęsinys 4 pusi.)
būna kardas arba revolveris, 
prie kurių prisegamas Raudo
nosios vėliavos ordinas su pri
taikintais užrašais.

4) Raudonoji darini vėliava 
(Orden trudovogo krasnavo 
znameni). Šį ordinų duoda 
taip pat fCentralinis !Sov. Ru
sijos Vykdomasis Komitetas 
ypatingai pasižymėjusiems į- 
vairiose darbo srityse darbuo
tojams.

5) Lenino ordinas (Oitlen 
Leniną).

6) Raudonoji žvaigždė (Kra 
snaja Zviezda).

Be išvardintų ordinų Sov. 
Rusijos kariuomenėj, kaip ir 
kitų valstybių kariuomenėse, 
vartojami ir tam tikri paska
tinimo ženklai — dovanos:

a) padėkos,
b) be eilės atostogų gauti,
c) atminimui,
d) garbės- diplomai,
e) dalių vėliavų fotografi

jos,
f) paskyrimas į dalies vė

liavos garbės eskortų,
g) piniginės dovanos už -- 

vairius projektus ir darbus,
h) šaulių sporto individuali- 

ški ir grupiniai ženklai ir kt.
Taigi, kaip matyti, Sov. Ru

sijoj, kaip ordinais, taip ir ki
tais ženklais bei dovanomis 
buržuazines valstybes net ir 
pralenkia. K—s.

EKONOMINE PA
SAULIO NEGERO- 
VE IR KRISTAUS 

MOKSLAS

rų asmenų ar organizacijų, bet 
kiekvieno krikščionio paireiga. 
Liberalų kapitalistų - skelbia
mos savanaudiškos nuomonės, 
klaidingos marksizmo pažiūros 
i valstybę pakerta krikščioniš-

Dnlair visi skundžiasi irde-'kam gailestingumui šaknis, 
juo ja. Visiems trūksta pinigų, i Daug kur tas krikščioniškas 
Kiekvienas susirūpinęs iš kur j gailestingumas susilpnėjo. Ar 
čia ištraukti litų. Lyg kokia mes gerai žinome Šv. Rašto 
epidemija pasaulį apėmė nege- žodžius; “Jūs negalite tarnau-
rovė, lyg kokia baisi rykštė vi
sam pasauliui graso nedarbas, 
Kaukų ir biržų bankrotai. Vi
suose kraštuose, vienuose dau
giau, kituose mažiau ta nege
rovė yra jaučiama. Kas dary
ti ? Konferencijos, suvažiavi
mai, visokie nutarimai lal>ai 
mažai tegelbsti. Kas iš tikrų
jų yra toji pasaulio negerovė? 
Ar ji nebus tiktai mamonos 
garbinimo padariniai. Pinigas, 
neribotas visokių malonumi) 
ieškojimas, paniekinimas dva
sios dalykų, — juk tai Euro
pos kapitalizmo ženklai. Juk 
jis, tas nelabasis Vakarų Eu
ropos kapitalizmas, paneigę 
artimo meilę, išvijo iš ekono
mijos Kristaus mokslų, par
puolęs ant kelių pagarbino au

ti Dievui ir mamonai” (Luk. 
16, 13)?

Ar šiais, visokių negalavimų 
laikais, mūsų artimo meilė ne
atšalo ar krikščioniškasis gai
lestingumo jausmas nesusilp 
nėjo? Ar tik šiandien nesipil
do Evangelijos žodžiai; “Dau
gelio meilė atšals” (Mat. 24, 
13). Ar ne tiesų įrašė popie
žius Pijus XI minėtoje encikli
koje, kad egoizmas (savanau
diškumas) yra didžiausia šių 
laikų nuodėmė?

Atrodo, kad šiandien, kri
zės laikais, artimo meilės ug
nis vėl sušildys atšalusias žino 
nių širdis, suvaldys jas, pa
šventins jas. Taip turėtų bū
ti, bet ar bus? Krikščionybė 
nori savo dvasia persunkti mi-

Arbatmedžio lapai skinami 
kelis kartus per metus (daž
niausia 4 kartus). Arbata esti 
žalia ir juoda. Žalios arbatos 
lapai išdžiovinami saulėje, o 
juoda džiovinant dar kaitina-i 
ma ant bedūminės liepsnos, 
arba kepama (sproginama) 
karštoj krosnyje.

Daugelis mano, kad arbata 
yra visai nereikalinga ir jos 
vartojimas yra “tai tik ponų 
išinislas”. Iš tikrųjų arbata

ja ir atsiranda jėgų dar ke-, vidurius. Tat kai kuriais at- 
lias valandas darbuotis.* j vėjais arbatos gerti visai ne

stipri arbata ^oipo vaistas Salima. Tuo labiau, kad daž- 
vartojama šiais atsitikimais:
apsinuodijus įvairiais migdan
čiais nuodais, kaip tai alkoho
liu (šnapsu), morfinu, opiju- 
mu ir kitais širdį silpninan
čiais nuodais; gaivinant apal
pusį nuo apsinuodijimo smal
kėmis (garais), atsigaivinu
sius po sušalimo arba pasken
dimo, esant laisviems vidų-

žmogui yra labai naudinga riams ir panašais atsitikimais.
Arbatoje yra vaisingos nie 
džiagos vad. Coffeino (Thei 
no) — apie 1 nuoš — Coffei

Bet be naudingų žmogaus 
kūnui dalių arbata turi ir ke
nksmingų medžiagų. Iš tokių

nūs dažnai gydytojų skiria- yra vadinamas taninas. Tani- 
mas ligoniams sergantiems ši- nas žmogui kenksmingas tuo, 
rdies ligomis, prie smarkių kad džiovina burnų ir kietina 
galvos skausmų ir panašiais'
atsitikimais. Coffėinas (arba
ta) žymiai sustiprina širdies i 
veikimų, pakelia raumenų jė-. 
gų, pašalina nuovargį, sustip-'

mausia (žmonėse vartojamos 
blogos arbatos lūšys, o jose 
kenksmingų dalių (tanino) 
labai daug.

Negalima arbatos gerti šiais 
atsitikimais: sergant nemiga 
(ypač per vakarienę), sergant 
širdies neurozais, prie inkstų 
uždegimų, sergant nervų ligo
mis, esant palinkimui prie vi
durių užkietėjimo, prie lyti
nių nusilpnėjimų ir apskritai 
tais atsitikimais, kada kraujo 
induose (gyslose) yra padidė 
jęs kraujo spaudimas.

Juoda (pupelių) kava ir ka
kao žmogaus kūnui turi los

ĮVAIRYBĖS
Ausis kaštavo 50,000 frankų

Prancūzijoj per automobilio 
katastrofų vienas ponas nete
ko ausies. Jis padavė automo
bilio savininkų už tai į teismų 
ir reikalavo jam už ausį su
mokėti 200,000 frankų, nes, 
būdamas be ausies, jis negalė-1 
siųs surasti gražios ir turtin- į 
gos žmonos, taip pat mažiau 
giri lesius. Teisėjas išnagrinė
jęs bylį, ponui iš aut miobilio 
savininko priteisė tik 50,000 
frankų.

kso veršį ir ėmė niekinti žino-,. . . ' ntis, pažiūras ir darbus. Mes
gaus dvasinius dalvkus. Klai- . ■ i j i -i »»•,v. . v. ... . *v. turime suprasti, kad knkscio-džio,jaunos didmiesčiu gatvė- ; -v, , v ., , . . . , niskoji kultūra atneš tautomsse bedarbių minios — tai Ii- j , . . ... ..., , . , . . . . ! pastovių ir tikrų politinę, so-
beralų ir laisvamaniu kapita- I • , v ■ . ,icialmę tvarkų. Kristaus doro- nstų padaras. Jie padiktavo i . . .,,v. .. įve sugrųzins šeimoms pasitivaldžioms savo nuomones, ne i, . •• - , .: kojinių ir suskilusių visuome- tarptautinę politika padarei • . , .. .. f . 1 |nę sujungs i harmonijų, sude-pinigo tarnaite. i - , , ■ . ...imdama laikinius dalykus su

Sovietų Rusija, pasmaudo- Į žemi5kus 8U dvasi5.
dama šia ekonomine negerove,' kais> privatinę teisę su visu0_ 
paleido į pasaulio rinkų viso-1 mcninL, Dė, [o dabal.tin6 krl. 
kių prekių žemiau rinkos kai- Į^ turi būti istorinis paragini.

uos, kad dar labiau suardytų‘mas priruo5tį Kristaus idėjos 
pakrikusį Europos ūkį ir tuo < s4lygas> SQ,ygaSi ka_
paruoštų dirvų revoliucijai. Ir i riose tarpti kriksžionU.
tas viskas vyksta mūsų aki-'koji idėja. vienas 8rarbiausiy! 
vaizdojel rSrt, dįenų reikalavimų — tai!

Šių dienų pasaulio negero-! gailestingumas. “Būkite gai- 
vė — tai neteisingos santvar- lestingi, kaip jūsų Tėvas da
lios, nežmoniškos įstatimdavy- į uguje yra gailestingas” (Luk. 
stės ir mamonos garbinimo i 6. 36).

padaras. I
Dabar prieš mus naujas 

klausimas: pasaulio negerovė 
ir Kristaus mokslas.

Kų čia gali padėti Kristaus 
mokslas? Pirmiausia jis graso 
išnaudotojams ir tiesia pagal
bos rankų nuskriaustiesiems.
Kristaus mokslas smerkia klai 
dingas teorijas ir kapitalistiš
kus išnaudotojus. Popiežius 
Pijus XI vienoje savo •encikli
koje tarp kitko pasakė; “Jei
gu kas daug rūpesčio padeda, 
k;Jl galėtų surasti darbo, tai 
elgiasi pagal Šv. Torno Akvi- 
inečio nurodymus ir dabartie* 
reikalavimus. Kas gali duoti 
darbo, tegul duoda. Kas turi 
kokių nors priemonių darbui 
surasti, tegul panaudoja jas.”

Krikščioniškasis gailestin-

rina protines jėgas.—Juk ne 
vienam’ skaitant šias eilutes 
prisimena ne vienas atsitiki
mas, kada būnant visai nuvar- 

■ gūsiam .bet išgėrus vienų kitų 
stiklų stiprios arbatos ar ka
vos, nuovargis įžymiai sumažė-

KAIP VAIKŲ SPECIALIS
TAI GYDO SUKIE- 

KIETĖJIMĄ.
į Sukietėjus viduriams pab vaikus at- 
! si randa dieglys, Išpūtimas, odos 11- 
I gos ir tt. Tas silpnina juos, kaipir 
suaugusias; padaro juos piktus, 
karščiuojančius ir nerirnaujančius. 
Bet nevartok vaikams gyduolių, ski
riamų suaugus.ems pataria vaikų 
spec'aiistai. 90% daktarų nuošimtis 
pataria vieną vaistą nuo sukletėiimoi 
slogų ir kitų valkų ir kUdilt ų su
sirgimų. Milijonai motinų Jrodė jos 
gi rūmą per 30 metų. Cas»orVt yra 
grynai augmeninė, nekenksminga ir 
aardi. Tikroji Castoria visada turi ' 
P'letche Jo parašą. Saugokis lcutaci- ' 
IV- I

1

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI 
LIETUVON?

Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti 
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė 
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku- 
r e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom
panijos laivus.

Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficiales ekskursijas į 
Lietuvų tiesiai per Klaipėdų. Pirmoji ekskursija iš New 
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu EREDERIK VIII, 
o antra BIRŽELIO 16 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 leidimų sugrįžti—reentry permit.

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

Kurie norėtų važiuoti į Europų anksčiau ar vėliau, ga
lite pasirinkti laikų ir laivų sekamai; •

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

pačios reikšmės kaip ir arba
ta, tik jose yra daugiau cof- 

jfeino (Theobromino-kakaoj) ir 
maistingų medžiagų: riebalų, 
cukraus ir baltymų.

Ąžuolų kakao (Eichel-ka 
kao) turi daug tanino ir dėl 
to labai gerai jų vartoti esanr 
laisviems viduriams.

Kakaos vaistingoji medžia
ga vad. Theobrominas pinčiai 
vartojamas prie kai kurių in
kstų ligų ir prie slapūno pūs
lės susirgimų.

V. K.Į #
37 SMULKIŲ ŪKIO SAKŲ 

KURSAI
Žemės ūkio rūmai nutarėI X

šiemet suruošti 37 įvairiose 
vietose smulkių ūkio šakų ku
rsus. Dalis kursų yra jau pra
sidėję.

’l ♦

DOUBLE 
ACTING
IfPBAKINC
I\Vpowder

Tėmyk kelkų ąraiu- 
mą Ir jų šviežumo 

išlaikymą.

5 sAMEPItlą
l 4OYEARS =
25 ounces for 25$ ’

A. Vaiašinaa.

ARBATA
Arbata gaminama iš arbat- 

niedlžio lapų. Arbatmedis au
ga krūmais — iki 2 metrų au
kščio. Jis auga Kinijoj, Japo
nijoj, kai kuriose Azijos daly
se, o taip pat Ceilono, Korė
jos ir Javos- salose.

Manau, ne pro šalį bus su- 
į sipažinti, kaip ta taip dažnai 
mūsų geriama arbata gamina- 

■ ma ir kokia mūsų kūnui iš 
jos yra nauda. •

(.ISTERINE
raliavęs

SORE THROAT

n 19 d. EREDERIK Vili
22 d. 1LE DE FRANCE
23 d. BREMEN 

Balandžio—April 2 d. — EUROPA
” ” 8 d. — 1LE DE FRANCE

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

7 d. — BREMEN 
16 d. — FRANCE

7,

n

Gegužio—May 
n n
»> »»

Birželio—June

99 99

MILLIOMSOF POUNOS UStD 
BV OUR COVERNMENT

SIU ITGHIIE EROS

Right Irom the first touch, antiseptie, 
healing Žemo takes the itening 
misery out of moaąuito bites, rashea, 
and many other skin afflietions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade wfaea safe, 
antiseptie Žemo is appLied. It i»- 
stantly eases razor-smart. Alw*ys 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

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

Telephone Koosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VVa.shington St 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Vtarn, Ketv., ir Subatoe 
6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Dafayette 7387

Namų Tel. Uyde Perk 2395

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IJl HALLE 8TKEJGT 
Room 1984 Tel. Randolph 9881
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
8841 Be. Htlffted St. Tel. Virtory 9641

Valanlos — 7 Iki 9 vakare
Utarn . Ketv. ir subatoe vakare

Buy gloves wlth whot 
it savęs

oth Paate gaunama po 35c.
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kla. Ją vartotadama* per 
metus sutaupai |3 00.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25c

i

Listerine užmuša slogų ge
malus veik akymtrkoj! Tas 
lengvina gerklę ir Balina, so
pėjimą. Listerine apsisaugo 
nuo slogų. Nesenai tirta 102 
žmonių pd7 2 % žiemos 
mėn. Kurie gargaliavo cm 
Listerine sirgo, 1-3 mažiau, 
1-8 trumpiau tr % lengviau, 
negu tie, kuris negargaliavo. 
Lambert Pharmacal Co. flt. 
Louis, Mo.



,Penktadienis, kovo 11 d., 1932
1

d r i n g i g
mis $26.16. Sykiu $44.16. Viso 
surinkta $44.16. Viso išmokė
ta $36.16. Pasilikęs pelnas pa- 

pasakydami atitinkamas kai- siųstas per Liet. Gen. Konsu
las Lietuvos Nepriklausomy- lų Lt. 80.— Vilnių Vaduoti 
bės šventei: vietinis klebonas Sųjungai, Kaune.

LIETUVIAI AMERIKOJE 

NEWARK. N,J, “
Liet u vos Nepriklausomy bos 

sukaktuvių minėjimas. (Sekma
dienio vakarų, vasario 21 _ d., 

Į* lie\v ar kiečiai ir apylinkės lie
tuviui iškilmingai ir vykusiai 
minėjo Lietuvos 14 metų Ne
priklausomybės sukaktuves. 
Minėjo kaip prideda visi lie
tuviai bendrai, dėl to ir pa

kun. lg. Kelmelis, d-rė Aldo
na Šliupaitė, “Tėvynės” reda
ktorius S. E. Vitaitis, kun. S. 
Stonis iš Peterson, N. J., imi- 

; gracijos inspektorius V. riir- 
j v-ydas ir Lietuvos
konsulas P. Daužvardis.

Komiteto vardu dėkojam Šv. 
Jurgio draugijai už davimų 
salės be atlyginimo, o taip pat 
draugijos pirmininkui P. Srai-

WEST PULLMAN. III,
X Kovo 3 d. pas mus buvo 

šitoks atsitikimas. Plačiai ži
noma biznierė B. Sucilienė au
tomobiliu važiavo į didmiestį. 
Jai važiuojant Normai Avė. 
ir 115 gatve, atūžė didžiulis 
trokas ir visu smarkumu smo- 

Sucilienės automobilio už-

A K T A R A
Ofisas Tel. Grovehlll 0617

Res. 6707 S. Artesian Avė.
TeL Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai.: 2-6 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus

ge

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Valkų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis ir Ned«Įlomis pagal susitarimą.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395
Tel. Ofiso 4050bakauskui, kuris yra daug pa

sidarbavęs savo patarnavimu J tomobilis du kartus
. , kaipo sepecialis policistas; Šv. gjucįiienė išliko sveikutėlė, net

Komiteto sekretorius A. S>. Cecilijos chorui ir jos vedėjui 
A. Stanšauskui, artistei Z.
Vitaitienei ir visiem kalbėto- 

eb jams, kurie net už kelionę ne

gen. vice-

sekinės buvo labai geros. Žino-' perėsite dvi rėžo
mų prisirinko kiek tikrai Lie-į *»ueija»: Lietuvos Delegatuos 
tuvių Šv. Jurgio draugijos dį. !p*™iiuukui Ženevoje, (Švei 
•džiūlėje salėje telpa. Vakaru i 11 i Lietuvų per Lie-
vedė V. Ambrazavičius. j*“™8 Atstovybę Washingto-

. 'ne. Abi rezoliucijos priimtos Programų pradėjo Šv. Ceci- . . .
... , , » ir telegramomis pasiųstoslijos choras, vedamas p. A. °
Stanišausko. Puikiai suvaidin- 
t|MLLaisva Lietuva”; veika-

Surengimo lėšų padengimui i ranauskienei už patarnavimus 
ir Vilniui Vaduoti Sųjmigai! Pavaišinant svečius progra-

pakalį, taip smarkiai, kad au-

ūkiniai nenukrito. Žmonės sa
ko, kad ji stebuklingai išliko 
nesužeista, nes automobilis su
daužytas, kad net negalima

Res. 9866

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

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

3304 — 71st Street 
Nedėliomis tia susitarus.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6*14

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kanip. 35 ir Halsted ŠL)
Vai.: l-S ir 1:89-8:89 vai. vak. 

Nadėlloj susitarus
▼ai.: 1-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

MadėJtaj sutdtanu

reikalavo atlyginti; A. žiugž- į pataisyti.
dai už suteiktų dykai duonų! * * d Rry£i •
ir už patarnavimų svečių pri- i iįgOnjnėje padaryta tonsilų J_____________ ____
ėmimo įeikalu, o taip pat ^a* • operacijų Br. Zubaitei ir Ant. t Phone Bouievard 7042 

Matulauskui. Jau sveiksta.

i
DENTISTAI

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 ,Tel. Lafayette 6793

ra visai pritaikytas 16 Kaune parinkta aukų. Auko- n|o« dalyvius kava ir užkan- 
vasario minėjimui, o taipgi! jo: A. Žiugžda $3, S. F. G u- džiais. Taip pat dėkojame vi-
giedant Lietuvos ir Amerikos 
himnus. Solo gražiai padaina
vo Zosė Vitaitienė, kurių pub
lika savo aplodismentais net 
keletu sykių iššaukė pakarto
ti..

Kalbų programos dalį išpil-

das $2. Po $1: M. Valukonis, mems 
J. Juknis, K. Banis, F. Petru- viems.
tis, A. Radzevičiūtė, B. Sta-: 
niulis, K. Jasaitis, K. Jasaitis, i 
M. Gebenė, P. Sinkevičius, M. 
Akialis, V. Ambrazevičius, 
kun. Ig. Kelmelis ir A. S. Tre-

dė įvairių pažiūrų kalbėtojai, fčiopas. Viso $18.— Smulkio-

GRABORIAI:

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIA* LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- i 
sau prie grabų 13- 
dirbystės.

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

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 1 įy, 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

aukotojams ir daly

V. Ambrazevičius, pirm., 
S. F. Gudas, Iždininkas, 
A. Trečiokas, sekretorius.

CICERO, ILL
Radio stotis A. J. J.

X Praeitam sekmadieny į- 
vyko Šv. Antano draugijos su
sirinkimas. Draugija nutarė 
eiti Velykinės išpažinties ko
vo 12 dienų, o sekmadienį ry- 

7;36 vai per Mišias eiti

1439 S. 49 Court, Cicero, III.1 
Tel. Cicero 4997

X Kovo 17 d. apie 8 vai. 
vakarų, labdarių 10 kuopa 
rengia kauliukų žaidimo va 
karėlį, parapijos salėj. Bus ge
rų dovanų laimėjimui. Rep.

MELROSE PARK, ILL

DR. G. L VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Aru 4 i Straet

Tel. Canal 6122

DR. G. I. RLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
P^zidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 

4 Iki 8:80 vakare

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago. Lb

S. M. SKUDAS ~
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7582
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
; Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

^119 AUBURN AVENUE 
Chicago, 111.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina 8ta 

Tel. Bouievard 62O8-8|1S

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN4 ir NAKTĮ 
Meg visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Moterų Sųjungos 60 kuopos 
Melrose Parke, mėnesinis su
sirinkimas įvyko vasario 14 d.
Per susirinkimų buvo nutar- B°ulevard 7689 
ta surengti kauliukų ‘ lošimus 
su laimėjimai. Komisijon iš
rinktos A. Švilpauskienė, K.
Žvirblienė ir K. Januškienė.
Mūsų kuopoj būtų sunku su
rasti darbštesnių narių, kaip 
šitos. Bei kokie sumanymai

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Rez. Hemloek 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Canal 6764 Res. Republic 6350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
• vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS 
Ligonius priima kasdieną nuo

pietų iki 8 vai. vakaro.
' Nedėliomis ir seredomis tik

i.škalno susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2136 WEST'22nd STREET
CHICAGO

prie Šv. Komunijos. Užtaigi 
kviečiami visi nariai dalyvau-, eina iš jų. Garbė melrosepar-
ti.

X Skaitytas ir vienbalsiai
priimtas užkvietimas į L. R. tus darbus.

kietėms ir pavyzdys kitoms 
draugijoms matyti jų nuveik-

Tale. Cicero 1269

UR. GUSSEN
X-R*y

K. S. A. Vakariniu Valstybių Kitas susirinkimas įvyks

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

va L vakare
Nedėliomis iv Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Vai.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 S. Richmond A.ve. 
Telephone Republic 7868 

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

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt SU 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

UR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bulvd. 

4:30 — 5;30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

seimelį* kuris bus kovo 13 d, kovo 13, d., 2:30^įal popiet,
Šv. Jurgio pa-jos salėj, Chi- Vaičiulio svetainėj. Visos na-
cago, 111.

Šv. Antano draugija nutarė 
paaukoti 16 dolerių dėl mai
tinimo vaikučių, kurie kas 
dienų gauna pietūs parapijos 
svetainėj.

lės yra kviečiamos ateiti į šį 
susirinkimų; bus labai svarbių 
dalykų aptarti. Kiekvienai na
rei būtų naudinga ir pagei
daujama atsilankyti. Bus sva-v
rstoma kauliukų lošimo reika-

X Raportai iš Kat. Federa-! lai ir planas tam įvykdyti.
ei jos Vak. Valst. konferenci
jos. Paaiškėjo, kad konferen
cija labai puikiai pavyko. 
Daug delegatų, jų tarpe buvo 
kunigų, advokatų, daktarų.

Raportas iš vietinio Federa
cijos skyriaus ir Labdarių 3- 
čios kuopos. Pasirodė, kad vi
si šauniai darbuojasi. Labda’ 
rių 3-čia kuopa rengia 2 va
karų: kovo 31 d. kauliukų me
timų, o balandžio 9 d. “Barn 
Dance”.

Jaunamečių skyrius gražiai 
darbuojasi ir padės motinė
lėms skleisti tikietus. Žvirbly
tė, Černauskaitė ir Karečkiū- 
tė valdybos narės, sparčiai 
rengiami padaryti surengti 
pelningų kauliukų lošimo va
karų. Gralžios mergaitės prie 
gražių darbų. Lauksime gerų 
pasekmių. Kor—te

VVAUKEGAN. ILL,

VIEŠA PADftKA

AlA
.Va. Viktorą* Krcneiiis

Mirė kovo 4, 1932. O po ge
dulingų pamaldų Šv. Antano 
parapijom bažnyčioj, palaidotas 
kovo 7 d. šv. Kazimiero kapi
nėm*. šiuonil norime pareikšti 
*Uio8 padėkos žodžius gero. 
kleb. kun. H. J. Vaičiūnui už 
gedulingas pamaldas, pasūdy
tus pamokslus bažnyčioj ir ka
pinėse. Seserims .mokytojoms 
už prireiigimą vaikelių grabne- 
šiais. Gerb. bargonininkui p. 
Mondeikal, graboriui Eudeikliit. 
Dėkojame, giminėms, draugams 
kaimynams ir pažjstamicms už 
šv. Mišių aukas, lankymą pa
šarvoto velloniea namie, daly
vavimą pamaldose bažnyčioj ir 
lydėjimą ) kapines. Tariame 
širdingiausj ačiū visiems!

Dar prlmohutine, kad devinti
nių pu maldos Įvyks šv. Antano 
bažnyčioj subaloj, kovo 19.7:30 
vai. ryte. Giminės pagal išgalę 
praAoml dalyvauti.

Nuliūdę: tf’val. aeaolAa. bro
liukai, Ir visa giminė.

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

' SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus į '•1 I
naujų vietų po num. 4645 8.
Ashlųnd Avė. Vai. 2 iki 4 ir

-------------------------------------- y Nea. pagal sutar-
Dr. C.K. Kliauga ti. Tel. Bouievard 7826. Na-

dentistas mai; 6641 So. Albany Avenue. 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomu *
2420 W. Marųuette R«J. r.rli VVestem.Teh ProSDeCt 1930.

Avė. Vlione Hemloek 7828 I
Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

1821 So. Halsted Street

DR. 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 dieną ir naktį 

VIRGINIA 0036

TeL Groveitill 1695

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraaomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 6994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Re*. Tel. Hemloek 8874

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

Antras ofisas U Rezidencija
6564 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. i<uo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-4 po 
pieL Utarn. ir Subat. Nuo 2-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimu.

Kovo 13 d. 7 vai. vakarų Palengvins akių Įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

Lietuvių svetainėj rengiajna I svaigimo, akių aptemimo, nervųotu- 
' mo, skaudamą akių karsti. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę Ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra parodanča matlaa- 
eias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 iki 19. 
KREIVAS AKIS ATITAISO { TRUM
PĄ LzUKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

puiki programa.
Visas pelnas eis Šv. Baltra

miejaus draugijai, kuri su Šv. 
Juozapo draugija turi būtinai 
sumokėti daug skolų svetai
nės reikalams. Taigi prašome 
visų atsilankyti ne tik wauke- 
ganiečių, bet ir iš kitų miestų. 
Praleisite smagiai vakarų ir 
pamatysite kų nors naujo. Ir 
pagelbėsite draugijoms ir sve
tainei, kuri mums tuip yra 
reikalinga.

Visi į tų vakarų.
Rengėjai: J. Ši m ui ynas, V. 

Špokas, B. Mačiulis, A. Tau- 
čias.

Kiek iškasama gintaro
Kasimo būdu viso, pasauly 

esančio gintaro gaunama 90% 
ir tik 10% surenkama jūros 
pakrantėse ar šiek tiek toliau

Tel. Bouievard 7589

nuo jūros. Daug labai gintaro 
yra iškasama Prūsuose: 1918 
m. buvo iškasta 3,026 klgr., 
1917 _ 41,353 klgr., 1919 — 
73,363 klgr., 1923 — 396,676 
klgr., o 1929 m. jau net 464,- 
236 klgr. Vienas kilogramas 
gintaro Lietuvoj yra malždaug 
gaunamas iš 25 kūb. metrų že
mės, semiamos iš kuršių ma
rių dugno.

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St._____________

Kampas 31 Street ■ Kes phon<
• i En«lewood 66«1

Vai. 16-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. {wautworta »ooo 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

Tel. Wentworth 3666
Rez. Tel. Stewart 819J

UR. H. BARIUN
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALŠTED STREEi 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Office Phc^r 
Wentworth 800v

DR. A. R. McCRADIE

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO, ASHLAND AVĖ
SPEC1JAL1ŠTAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 18

Telefonas Midway 2880

Hemloek 81(1

DR. V. S. NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IR CUIRUROAS 
3420 West Marųuette Road 

VAAAMDO8:
9 tkl 11 ryto. 7 Iki 9 vak. 

Utarn. Ir Katv. vak. pa«*i avtartt

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
6558 SO. HALSTED STREET

VaL 8-4 tr 7-9 vai. vakare

A. L. DAV1DŪHIS, M. b.
4919 80. MICHIGAN AVKNUk 

Tai. Kanwood (197
Valandos:

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

apart (vantadtanlo ir katvlrtadieo i

Tel. Hemloek 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

Ofisas 61(6 South Kedzie
Res. 6426 So. Caltfornla Avė. 

Vai.: S«4, T-9 v. v. U^ririant Ketv
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C H I C AG OJE MOTKIENt IR SATKIENĖ 
VYRŲ VAKARIENE J PRANEŠIMAI

STATANT DRAMOS 
VEIKALUS

Town of Lake.— šv. Kazi-eių šeimynoms. Ar bereik gra-i West Side.— Ekstra. Ruo- 
zesnio sumanymo?! Ir reikia šiamoj vyrų vakarienėj per m*ero akademijos rėmėjų 1 
tikėtis, jog šie šokiai visais atvelykį, bal. 3 d., parapijos gyriaus susirinkimas įvyks

Dievo Apvaizdos parapija. Už IŠNAUDOJIMUS
Susivienijimo Brolių ir Se-' ________

serų Lietuvių draugija laikys
svarbų mėnesinį susirinkimų Jake Karehmer’iui baigės
sekmadienyje, kovo 13 d., 1 v. j dieno« *

Statant dramos veikalus, atžvilgiais pavyks, nes komi- salėj, pačių vyrų nutarta, kad kovo 11 d- ftv- Kryžiaus par. Kvieč.
popiet, mokyklos kambary. ' ji laikai.

aami visi nariai ir narės
vakar

ŽMONA ĮSIMAIŠĖ

reikia turėti ne tik inteligen- sijon išrinktos lubai veiklios
tiškų jėgų vaidinimui, bet ir narės: Zofija Bajorinaitė, Zo- patar _ ... ...
gilaus supratimo bei nujauti- fija Navickaitė, Jadvyga Ski-|tvarkos salėje įžiūrės vien vy- ’^irinkti.
mų. statomojo veikalo turinio.>ndervtė, Valerija Stupelytė ir rai. Moterys bus tik sodina- 
Tikrai artistiškai pastatytas S. Gapševičienė irH. Remper- mos už stalų kaipo garbingos
veikalas neapleis nė menkiau- tienė. Žinoma, komisijai ko-1 viešnios. Bet specialiu leidimu Town of Loke.—

rienę gamins, prie stalų mokioj po pamaldų. Visos susirinkti ir įmokėti mokė-L 
maus, programų pildys ir Pra«omos gausiai su- gčius Kag gekantj susirinki. į Lan

Jis išlaikė “Chicago Infa- 
Free Milk Depot” įstaigų.

aiškais ir telefonais iš tur-

Du jauni plėšikai sulaikė 
Harry Klein’ų ties šio namais 
ir pareikalavo atiduoti pini
gus. Klein’as davė plėšikams 
4 dolerius.

Kada plėšikai norėjo kraty
ti jo kišenes, jo žmona neti

„ - . , _ , I tingesniųjų žmonių kaulijo pi-mų Peuzsimokes, bus suspen- • j i ♦ ,
Valdyba duoti ir dė, to susi n^8- įimtus dolerių sau kro- pabūgo, smogė Klein’ui j pa-

» i ‘ vesi, o vargdienių kūdikių Jis‘von8i ir ™«TiriiVnpaselpos. Ta,p „,ūsų įstatai [pfen’u kaip ir kau5t paspruko.
Kauliukų sako. Be to, turime svarbių “

kėtai atidarė duris. Plėšikai

...................... . . . . . , • ,i • . , v . . , ... i Federalinis teismas jį pri-sios smulkmenos, kuri turi rei-1 operuoja visos nares, o ypač j vyrų tarpų įėjo ir dvi moie- losimai rengiami Velykų gra- reikalų. Ateidami atsiveskite ažino kaltu už paštus naudo 
kšmės veikalui. Dažnai mūsų daug gelbsti minėtai komisi-irys, būtent Motkienė ir Šat- bo papuošimui gėlėmis šv. po naujų narį. Dabar vyrai ir

........ T - , • ................. ijima suktybėms. Jį laukia kageraširdlžiai scenos mėgėjai, jai bizmeno Barskio dukryte kiene. Jos ne vakarienę ga- kryžiaus bažnyčioje įvyks Ka- moterys lygiomis teisėmis pri-i k-,:jn)ag 
statydami “tragedijas”, padu- Zofija Šimkienė. S mins, ne kitokį darbų dirbs, rciauskų name (4642 So. Pau- imami.
ro iš jų tik “liūdnas” kome- Barškis laiko baldų krautu- tik ant scenos štukų parodyt*, liną St.) kovo 10 dienų 7 vai. Kor—tas
dijas... Žiūrėtojai juokias ten, Vę (1748-50 W. 47th St.). Čia Kas bus tos moterys, tik atė- vak. Visi esate kviečiami at-
kur turėtų verkti... Bet sese- ji p. S. Šimkienė, yra tėvuko ję vakarienei1 pamatysit. silankyti ir paremti šį kilnų
rys kazimierietės niekuomet bizny pirma ranka, manad i Rau. tikslų.
tos klaidos nėra padariusios, žerka ir “sales laily”.P. D. R --------------- r —
Jų pastatyti scenos veikalai------------------4 ‘

ŠOKIU MOKYKLA

K .

PAIEŠKAU PUSSESERES
Marijonos Urbaitukės. Yra 

Vietinė įtekėjusi, bet nežinau vyro

LAIŠKAS
T. A. B. P.roducts,
S183 So. Halsted St., 
Chicago, 111. 
Gerbiamieji:

Afi vartojau jūsų vatstus Ir esu pll- 
______ Inai užganėdinta. Sirgau per 6 metus.

j Gyvenimas man . buvo nemalonus, 
Norėdami išmokti Šokti vai- ' Vartojau visokių daktarų vaistus, 

bet nieko negelbėjo. Siuntė ant op>--

____ ■ . pavardės.
_ ______ Marąuette tuk.- Sv. Bar- Pirnliaus gyvMI() virginia,

- - - - - - - i Jau kelintą savaitę katnuo- boros pasirinkimą- 'Minn I5 £ietuvo» vra Suva,.
Lietuvių teatrališkas kliu- ,.gos Bro„yWPa. įvyks sekmadienį kovo 13 ,i. R„,ybos p|okRf

T0WN OF LAKE
MARQUETTE PARK

sų, foxtrot ir kitus šokius, tai racjios. 
kreipkitės adresu:

W. MISEVIČIUT*
5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto

Ims rengia kauliukų ir ko, tų. ,i|ifraaits> (6.149 S. Washteua,v 2 vaL 
lošimų šeštadienį, kov.o 12 ,1., . . a. kloj (I

popiet, parapijos nioky-
(68tb ir Washtenaw Av.) jos, kaimo Bunzų. Malonėkite

Tel. Yards 4554

Kai vienas žmogus patarė T. A. 
vaistus pavartoti, tat pirkau vt 
bonką. Ttt-oj pasijutau geriau. Išvi 
tojau 5 bonkas Ir dabar esu pilu 
sveika. Veliju visiems savo goriau
siems draugams vartoti T. A. D. me
dicinų.

lieka amžinai žmonių atminty. 
Štai, kad ir “Vakarienbutis”, 
statytas prieš 12 metų, o žmo
nės apie ji dar tebekalba ir pra
šė jį pakartoti.

n
Visuomenės įprašytos sėst- ‘ 

rys kazimierietės, nors ir la
bai užimtos, bet pasiryžo tų 
reikalų vėl sce.nai duoti. Iš
bandyta tinkamiausios rolėms 
mergaitės, kurios galėti! tin
kamai vyrų roles vaidinti, čia 
mat, reikalingi nepaprasti ga
bumai, balso turtingumas, bei 
tam tikra mimika. Rašančiai 
šias eilutes teko matyti mer
gaičių repeticijas ir nors vai
dintas ant “plikos” scenos 
be kostiumų, muzikos bei švie
sų, bet vis dėlto vaidinta taip 
jautriai, įspūdingai ir su gi
liu veikalo turinio Supratimu, 
kad be ašarų neapseita. Reži- 
sorė, gerb. Sesuo M. Skolasti 
ka nepraleidžia nepastebe.ius 
nė menkiausio gesto iš mer
gaičių pusės, kuris veikalui 
Lenktų. Užtat ir va’dinimas 
iš ana beveik tobulas, atminus 
kad sunkias roles vaidina tik 
jaunutės mergaitės, o ne su 
hrendę artistai.

Avė.). Ši mergaitė, kad ir jau
• ui. vakare, visiems gera, visuommfj >u yr„ Visi nuoširdžiai kviečiami at

gerokai iškilusi, kaipo gabi elti ' S> s"«rinki'»'h nes ta- Mr. K. Rimkus-2531 W. 45th 
studentė ir pijanistė, ypač r,me <*“* 8varbh) "M*1* «P’ pUce, Chicago, IU. 
daug yra gavusi publikacijos, 8Vars‘ytl- Taip pat bus labai ______________ ___________
kai nėtoliesi trejetų metų bu- svarbl,s Pa8itarimaa 
vo vargonininkė ir vedė gan- vaJaus' Turėsime bendrai pa
singų chorų, šv. P-lė» Gimimo fldarh™«. M gantnmėm ko 
parapijoj. daugiausia naujų narių įrašy

ti į mūsų Šv. Barboros drau
giją

Valdyba

žinomų biznierių Kareivų sve
tainėj (4644 So. Paulina St.). 
Prašoma • visų atsilankyti ir 
kartu praleisti linksmai laika. 
Komisijų sudaro veiklios mer
gaitės ji A. Mikolaitė, M. Lau- 
rinskaitė, B. Sulpaitė ir J. Tu- 
rskaitė. Raporteris

atsišaukti šiuo adresu: PARDAVIMUI 
MEAT MARKET

Reikia tuoj parduoti.
Tel. Cicero 1464-M

Su pagarba,
Mrs. F. Zonaviek.

3919 W. 47th St., Chicago, III. 
Šitokių laiškų mes turime šimtus.

T. A. D. per 12 metų daugeliui žmo
nių pagelbėjo, dabar tebegelbsti ir 
gelbės toliau.

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted Street 

chicago, n.n

TIK VIENAS DOLERIS
kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis 
‘ ‘ ŽEM AICIŲ PRTETELIUS ’

laikraštis

Z \
' R. ANDRELIUNAS '

__ ._____ Be to, Bronytė lietuvių vie-
X Šv. Kazimiero Akad. rė- ««ose vakaruose, ne sykį pro- 

mėjų l skyrius rengiasi prie gramoj dalyvavo, paleisdama 
vajaus vakarienės, kuri įvyks savo pirštelius pijaninti į dar- 
kovo 13 d., J. Frenčiaus sve- bų. Tik nežinia, ligos dėliai,
tainėj (4600 So. Wood St). Bronytė ar besuskubs paren- ......................................... .v . . K , v.„ , . . v ,• ii- • v v .. draugijos visi nariai prašomi kslų is dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitii kraštų.Bus vakarienė ir gražus pro- gti savo lekcijas, ir birželio • • , ° • XT , , D • j ••

.................. ........... “2EMAIICIŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomiau- _
šių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų.

gramas. Jos dalį išpildys nio- mėnesį, 1932 m., gauti Ph. B. 
kyklos vaikučiai, taipgi solis- diplomas iš Dė Paul universi- 
tai ir kalbėtojai. Pinu J. Čc- teto?
pulienė su darbščia komisija
rūpinasi, kad viskas gerai pa
vyktų. Prašoma mūsų visuo
menės gausiai atsilankyti.

Rėmėją

PADARYTA OPERACIJA 
J. JUROELIENEI

WEST SIDE

Nekalto Prasidėjimo mer-
Crnžiai išlavintas choras iš gaižių sodalicijos mėnesinis 

100 akademikių išpildys dalis susirinkimas įvyko kovo 3 d. 
Kantatos “Septyni žodžiai nuo Prieš susirinkimų gerb. kleb. 
Kryžiaus”. Mergaičių orkest- kun. Mačiulionis pašventino 
ras taip pat nuolat prakti- kryžių, Saldž. Širdies ir Pa
kuojasi. Kostiumai parinkti neles Švč. paveikslus, kuriuos 
su dideliu skoniu, be to, ypa- viena iš narių kliubui paauko- 
tingos šviesos renduojanios, jo. Taip pat pašventino visų 
kad pastačius tų veikalų tik- kambarį. Per susirinkimų bū
rai meniškai. “Vakarienbutį” vo pristatytos naujos narės: 
statyt, kaip jį pastato Seserys E. Černauskaitė, K. Urbaniū- 
su akademikėmis, tai neleng- tė, J. Yates, E Erris, A. Ga-
vas dalykas. liauskaitė V. Galiauskaitėir E.

gausite kas savaitė K)—12 j

Brighton Park.— Pinuos
gvardijos šv. Kazimiero Kar.

“ŽEMAIČIŲ PRTETELIŲ” 
puslapių tvarkingai.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite įdomiausių pavai-

(M*xiuette Jcwelry A- Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 

plau bus 'dykai nufot-nerefuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemloek 8330

susirinkti į Nekalto Prasidėji
mo Šv. M. P. parap. salę, ko
vo 13 d., 7:30 vai. rytų. Ten 
susitvarkę eisime į bažnyčių ŽEMAIČIU PRIETĘLIUJE rasite gražių straipsne-

Zonytė i§klausyti gv Mišių ir prfmitį lių apie tikybiį, iiiokslų, ūkį, istorijų, teisę, sveikatų ir tt. ir tt.
Šv. Komunijų. Taipogi tų die- ŽEMAIČIŲ PRIETELTŲ” galite išrašyti saviškiams 
nų-2 valandų popiet įvyks dr- Lietuvoje. Kaina 3 litai.
jos susirinkimas. Yra svarbiu . .

‘ “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” pagaliau jūs rasite tiek 
visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų 
įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vienų numerį perskai
tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.

reikalų. Visi nariai prašomi
Vakar dr. S. Biežis Šv. Krv- laiku pribūti ir atsivesti nau 

žiaus ligoninėj padarė sunkių narni.
operacijų Zofijai Jurgelienei, 
“Draugo” redakcijos štabo 
nario Ižmonai. Daryta tulžies 
ir apendicito operacija. Pavy
ko. Linkime greit pasveikti ir 
sustiprėti.

PE0PLES FURNirUSE C0. 
RADI0 PROGRAMA

Antradienyje vėl su pasigė
rėjimu teko girdėti gražų lie
tuvių radio programų iš sto
ties WGES, kuris antradienio

Kviečia Vaidyba

NAUJAS IŠRADIMAS

OEKSNIO GALINGA UOSTI H 
m .oe■ riemtiN* l>»>i Šimtus melų

tau yra gutavM Oekaulo Galinga 
Mostls vra sudaryta IS lS-kos skirttn 
«ų cleiiimlų. ,S vii ų kfaAtų »viei 
-i»ių visokių medžių aliejų. Dekg-

■ ' o-.i >.ga Musi.ia kaipo saulės spiu
■ pasekmingai gydo: Rsuma- 

Rankų, Kojų. Nugaros <k«'o

‘ ‘ ŽEMAIČIŲ PRIĘTELIUS ’ ’ 
kiekvienam, kuris tik pareikalaus.

siunčiamas susipažinti

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” skaitytojų intencija kas 
mėnuo laikomos SV. MIŠIOS.

Hnvinjnkas
l>S! gerinusios rųSies 
ir patarnavimo. Sau
kit.

GRKEN VALI.EY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Uoulcvard 1389

Wm. J. Kareiva

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099

Mes permnfuojaiiie pianus
“‘ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” redaktorius-leidėjas Ka- fornK-ius ir kitokius dalykus.

| Musų patarnavimas yrazimieras Berulis.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Lithuania, Tel-

impkų Kojų tirpimo f nai ’“žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.įsųjų ulksteleiimg Ir Motp ’ * » o ,

TIK VIENAS DOLERIS
iki Visųjų utketelėitmg ir Motp 

i>kim -,k» jdėjuii'i'- Tūkstančiai
iioniii yru ne gi iv '» unhtonsi d» 
• ♦Ino apie tai

UekitnlO Galingu Mostle yra tiek 
verta aukso, klek ji pati averla, sulig 
a'idoe gydymo Ovm-aiituojaiu: jeigu

,, , a . .A. _ .. , vakarais yra duodami Peop’es uio k»tp raėnm. pinigus gra-“ Vakarienbutis bus pasta- Pociunaite. Draugija paskelbė T, .inam i*»r«i<itu r »i"»ir Kiau-ku*, ........................... . \ . . furniture Co. krautuvių: 41-tytas ateinanti sekmadieni, vajų ir visos nares stengiasi „„ o_ . , . .
, 10 j o . , k' . . ..... • ... <7-85 Archer Avė. ir 2536-»0kovo 13 d., 8 vai. vak. Karto- naujų narių atvesti ir laimeli Street
janias Verbų sekmadienį, ko- paskirtų dovanų. Pasirodė,
vo 20 d. Įžanga asmeniui 75c. kad p-lė Doviataitė daugiau- fiyhį programas susidėjo 
Nė vienas nepraleistit šios šia šį kartų atvedė nauju na- dainų, muzikos, juokų ir į- 
progos, nepamatę šio veikalo, ri'ų, net tris. vairių kalbų. Dainavo J. Gu-

X. Per susirinkimų buvo nuta-
------------------ rta rengti “Sewing Circle”
CHICAGO, ILL. kiekvienų pirmadienį kliubo ^5^ mžinierius A. Žvirblis

....... ....... . kambaryje. aiškino klausytojams apie ra-
Visi žinokite, kati Amerikos Kovo 11 d. mergaitės nuta- dl° “te,evision” ir oro ban- 

Lietuvių Ihikterų draugija rė surengti “Pop Com So- gas-

,«i. I'HKKN'H DIBCOVERT
iiNTMENT kaina 76 rentai
nr.KEN*8 0INTMF.NT

I|»|ITH||||I 4’OhTS
et

das ir A. Giedraitis. Dr. T.
Dundulis kalbėjo apie vėžio

MOTINA HELENA TŪKS
TANČIUS IŠGYDO SU 

ŽOLĖMIS
Specialia 5 Dienų Namų 
Treaimentas su Žolėmis 

Duodamas Dykai
Alos pMtebėtlnos Soliu Gyduolėsrengia labai smagius šokins cial”. Prašome visų narių da- O juokdarys “Čalis Kepu-

trečiadieilio vakarų, balandžio lvvauti. rė” nanfmnknin Houb nnni\i «M>*»l»ka/lwmblnaeljB garlausi’j

o d., hnoreland Motely, botn Vasario 23 d. surengti kau- ir skanių juokų. Tarpuose dai- 8ur,nktu *®Hų. Tuk«tančiai. kurie
ir T niro __ i «• , . , „ . sunkiai sirgo. Ūpo IMgydytl per per-ir įjaae. liukų lošimai gerai pavyko ir nų ir kalbų programa buvo eitun 33 metus. Motina Helena. i7»i

Tenka payžmėti, kad šios gražaus pelno draugijai davė. paįvairinta su labai gražia 7diVnų^amJ^tmenu-XeikUe
draugijos šokiai ar šiap viso- Pirmininkė dėkoja visoms ine- muzika fir įvairiais praneši- pM J* dėl **• handort*°Jo treatmento.
kios pramogos visuomet būna rgaitėms ite tikietų išplatini- mais. Pranešėjas pranešė, kad J®*. Kad surasti kokia titikrųjų yra
pasekmingos, įspūdingos, yra mų ir už gražų pasidarbavi- dabar Peoples krautuvėse ei- Į
kuo pasigėrėti. Šį sykį tuo la- mų. na didelis Velykinis išparda- kl* ,w ? 1

hiau, kad šokiai rengiami ge- Pirmininkė baigė susirinki- vimas radio, rakandų ir kitų Jeigu jus negalite ateiti asmeniškai.

ram, gailestingumo tikslui — mų ir dvasios vadas. kun. J. namam reikmenų už sumažin-

visas pelnas skiriamas betnr- Mačiulionis sukalbėjo maldų, tas kainas. PjLlamMiia l4e dykai. Pridėkite 10 c. apmokė- rtuųvBiuB

greitas, geras ir nebrangus.

Į Mes pervežanie daiktus iš 
ir į kitus miestus.

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1

M. ZIZ A S
*

Manių Statymo Kontraktorlus 
(alau iyalrlMUriu* namus prieinama

Jau netoli
“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 į “DRAUGO” PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenuc
CHICAGO, ILL.

M U,

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek RK14

Talaf- Republic

D. GRICIUS
OCNBKAL.IS KONTRAKTORIUB 
Statau namus kaip muro taip tr

nuo mažiausio iki didžiausio 
‘ p»m> nrieinamtaaatoa.

M52 WE8T 69th STREET

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KGNTRAK 

TORIUS
6504 S. WASUTENAW AVĖ.

Tala< 
■•mlook S*<7

JOHN YERKES
Ramų Telat 

Rapubllc MI8

pluinblng A Haatlng IJaturto 
KOMTRAKTOlUUa

Mano darbas pilnai garantuotas

MB WMT 69th 8T1BST




