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VOKIEČIAI ATSIPRAŠO 
ŠVENTOJO TĖVO. 

Atsiprašymas iškeltas del 
Ludendorffo. 

/ 

COLOGNE, ba l 1 (suvė
l inta) . — Muniche 1c islamas 
už valstybės išdavystę gen. 
Ludendorff teismo kalbėda
mas apšmeižė Šventąjį Tėvų 
i r parią Kataliku Bažftyėia. 

Gen, Ludendorff kaltino 
Vatikaną, buk karo pabaigo
je šis savo taikos siūlymais 
sukoneveikęs vokiečiams karo 
laimėjimą. 

Tas priekaištas begalo ne
teisingas. Nes tokiu pat bū
du Vatikaną kaltino ir Fran-
cija. Pastarosios autoritetai 
tvirtino, kad Vatikanas karo 
laiku palaikes Vokietijos pu-
sę. 

Rbonisb-AVeslphalian Bajo
rijos Unijos prezidentas gra
fas von Caleii tad del to gen. 
Ludendorffo šmeižto pasiun
tė Šventajam Tėvui laišką, 
kuriame atsiprašo ir reiškia 
savo ištikimybę Apaštalu So
stui. 

Lenkai Persekioja Lietuvių 
Gimnazijos Mokytojus 

"DRAUGUI" SPECIALĖ KABLEGRAMA Iš KAUNO 

•M 
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KAUNAS, bal. 10. — Kovo 
paleisti Klaipėdos Krašto 

laukininkystės nūnai del prieš 
valstybinės politikos. Pas
kelbti nauji rinkimai. 

Lenkai pašalino keturis 
Vilniaus Lietuviu gimnazijos 
mokytojus. Vienuolikai kitu 

grasina. 

ŠAUKIAMAS ŠVENTOJO 
VARDO DRAUGUOS 

SUVAŽIAVIMAS. 

Lietuva ir Švedija pasikei
tė prekybos sutarties notomis. 

Su Danija, Islandija ir Nor
vegija sutartys padarytos 
pirmi aus. 

Kovo pabaigoje Lietuva 
paskyrė Klaipėdos Krašto e-
vangelikams vyriausią pasto
rių Gailių. 

Balandžio 10 Kaune pasira
šyta prasikaltėlių išdavimo 
sutartis tarp Lietuvos ir A-
merikos. 

Tarptautinė #oložinkelLų 
sąjungos konferencija Floren
cijoje įvyksta balandžio 23 d. 
I ie tuva shmėia inžinierių Sa 
baliauska. 

PERDAUG POLITINIŲ 
PARTIJŲ. 

BERLYNAS, bal. 17. — Ne 
betoliausia Vokietijos parla-
mentan rinkimai. Šiuose rin
kimuose žada dalyvauti virš 
20 įvairių politinių partijų, 
"kurios turi vis kitokius sieki 
mus ir pro^namas. 

Kiek žinoma, stipriausia y-
ra republikonų partija, kurios 
tikslas — visomis galimomis 
pastangomis palaikyti repub-
likoninę valdžios formų. 

Praeitas Vokietijos parla
mentas turėjo suvirs dvyliką 

atskirų partijų. 8 k a i t-
lingiausi buvo socialistai. J ie 
turėjo 180 atstovų. Paskui 
sekė centro partija su 72 at
stovais. Tolinus nacionalistai 
su 65 atst. ir tt. 

GEN. W00D PRIEŠ FILI-! 
PINU NEPRIKLAUSO

MYBĘ. 

Senatas Taipat Priešingas 

NEW YORK, bal. 16. — 
Baltimorės Arkivyskupas Cu-
Tley oficialiai pakviečia uren
tojo Vardo Draugijos Ameri
koje atstovų suvažiavimą, 
kurs turės įvykti ateinanti 
rugsėjį AVasbingtone. 

Arkivyskupas tą pakvieti
mą paskelbė per tos Draugi
jos na.cionalį direktorių, kuni
gą Michael J . Ripple. 

NORVEGŲ FARM0S 
UŽLIETOS. 

Amerikonizavimas. 

BERGD0LL NEBETEKO 
PILIETYBĖS TEISIŲ. 

SVARSTOMAS ABELNAS ATEIVUA VARŽAS BOJUS. 
\YASHIXGTOX, bal. 17 — • nuisų revoliucijos laikais vie 

Senatas taipat vienbalsiai j na penktoji dalis šalies # y v e - Į ( a j p dfcug vand 
išsprendė, kad japonams ntojų nekalbėjo angliškai, 
ateivija į S. Yalstylies griež
tai uždraudžiama. 

. , , . i _ L « . "Sfes turime atlikti išmėgi-
Kadangi tą pat pirmiaus # ° 

.... . . .. tĖ„ntww^ nima: Jei ziuo/rus nori gyvėn-
atliko ir žemesnieji Kongre- ^ 

įso rūmai, tai japonf) ateivi jos 
uždraudimo klausimas liks iš
spręsti pačiam Prezidentui, 
kuriam bus paduota patvirti
nti abelną ateivijos varžymo 
bilių. 

Baigęs japonų klausima, 
senatas pradėjo svarstyti a-
belna biliu. 

Naturalizavimo komisionie-
rius ta* paskelbė. 

WASHiX<iTOX, bal. 17.— 
(irover Cleveland Bergdoll, 
amerikonas milLonierius, kurs 
karo laiku slapstėsi nuo pri

verstino kareiviavimo, pas-
kiaus suimtas ir kaipo dezerte 
ris karo teismo nubaustas ka
lėjimu, tečiaus pasprūdo Vo
kietijon, nebeteko Suv. Valsty 
bių pilietybės teisių. 

Ta ip išsprendė naturaliza
vimo komisvmierius R. P. 
Crist. Komisionierius tą išs-
sprendimą paskelbi'', kuomet 
Darbo departamento sekreto
rius Davis paklausė jo opi
nijos tuo klausimu. 

Bergdoll yra pripažintas ar 
inijos dezerteriu. I r jei jis pa 
bėgo svetimon valstybėm kad 
išsaukt i užtarnautos baus
mės, tuo būdu jis nebetenka 
pilietybės teisių. 

Kaipo toksai .ateity jis ne
gali but priimtas atgal šion 
šalin. Tečiaus ypatinguose at 
siekimuose tos rųšies prasi
žengėliams Prezidentas gali 
grąiinti prarastas teises ir 
privilegijas. 

Diskusuojama kvota. 

Žemesnieji Kongreso rūmai 
bilių pravedė taip, kaip norė
jo biliaus autorius Jobnson. 
Tai yra pripažino 2 nuošim
čių kvotą 1890 metų cenzo 
kiekvienai tautai. 

Tnotarpu senate iškelta 
balsų prieš tą pripažinimą. 
Senatas sako, kad žemesnių
jų rūmų kvota diskriminuoja 
pietrytinės Europos tautas. 

Dėlto, iškeltas sumanymas 

t i Amerikoje, Ameriką pripa
žinti savo šalimi ir mirti už 
Amerikos idealų palaikymą, 
tai toksai žmogus yra vertas 
but Suv. Valstybių piliečiu. 

" T a d tokius žmones leiski
me čia ir juos amerikonizuo-
kime. Mūsų imigracinių pro-
blemų išsprendimas yra tame, 
ką mes atliekame įsileidžius 
ateivius, bet ne tame, ką mes 
darome drauzdaim" jiems inė-
jimą. 

Negrų klausimas. 
44 Jeigu iš pietrytinės Euro

pos žmonėms atvykimą už-
drausime, negrai iš pietų per
sikels į šiaurius ir tenai dirb
tuvėse užims darbus. Tuo
met jųs, republikonai, iš šiau
rių pasijusite turį neišspren
džiamą negrų problemą, kaip 
šiandie turi demokratai pie-

CHR1ST1AN1A, bal. 17. — 
Rytinėj Norvegijoj buvo žiau 
i i $iema. Daug prisnigo. Ir 
kuomet gryžta šiltesnis oras, 
sniegas tirpsta ir vanduo už 
lieja didelius žemumų plotus, 
kur randasi daugiausia apdir 
bamos žemės — farmų. 

Kai-kuriose vietose atinado 
ens, kad far-

meriai turėjo apleisti savo na 
mus ir .sodybas. Visur van
duo, visur susisiekimas gali
mas vienais tik luotais. 

Vietomis išgriauti vieške
liai. Tik vieni geležinkeliai 
dar laikosi. 

WASHINGTON, bal. 17.— 
Philipinų salų generalis gu
bernatorius gen. AVood pri
siuntė karo departamentui 
raportą, kuriame pažymi, kad 
šiandie duoti toms saloms ne-
priklausomyvę reikštų neap
sakomą smūgį vakarų civili
zacijai. Nes, anot gen. "\Vood, 
salų .gyventojai dar nepribre
ndę patys vieni valdytis. I r 
iš Amerikos pusės toksai žy
gis butų tiesiog beširdis. 

Tečiaus gon. AVood perso
naliai, kaip jis sakosi, nieko 
neturįs prieš filipinų troški
mus. 

Žinios iš Lietuvos 
Jei butų iš Lietuvos pusės in
tereso ir jei reikalai verstu, 
tai pasiliktų dienai kitai ir il
giau. Visą tą švedų preky-

"Klaipėdos Žinių'\ prane-'binių ir pramonės organizaci-
šimu k m. gegužės mėn. p r a - ' j ų delegacijos kelionę Klaipė-

LAIVAI PLAUKIOJA KAS 
SAVAITE TARP KLAIPĖ-

DOS IR LATVUOS. 

džioj Švedijos didžiausia gar
laivių bendrovė, Angfartygs-
aktiebolagot SVEA, su Švedi
jos valstybės subsija, pradeda 
savo reizus Stockholmas-Klai-
pėda, Klaipėda-Stockholmas. 
Iš Švedijos pirkliai ir vyriau-

dos organizuoja Švedijos Pre 
kybos ir Pramonės Ministeri
ja. Tat Švedija įdomaująs; ar 
negalėtjų būti suorganizuota 
lietuvių pramoninkų ir pirk
lių delegacija Klaipėdon. Pa
geidaujama, kad butų atsto-

sybė tikisi, kad tiesioginis su- vaujamos Lietuvos rimtos or-
sisiekimas tarp Švedijos ir ganizacijos. 
Lietuvos žymiai prisidėsiąs Diena tai švedų kelionei 

PRAGAIŠO AMERIKO
NIŠKAS LAKŪNAS. 

PREZIDENTAS TURI 
PIRMENYBĘ. 

pripažinti 1 nuošimčio kvotą, 
. . i n i n ^ , . I tuose. Pagal mus pietuose ne 
bet 1910 metų cenzo. Tokiu . , , , . . , ,, 

ORAS 

budu pietrytinės Europos tau 
tos dangiaus laimėtų. Tas 
numanymas bus aptariamas. 

Walsh už tolerantiją. 
Senatorius AValsb kalbėda

mas apie ateivija pažymėjo, 
kad Amerikai reikia dangiaus 
tolerantijos. 

*Kas tie žmones 
atvykimą mes norime uždrau
s t i ? " klausė senatorius. • I r 
tuojaus atsakė: 

'ITai graikai, kuriems civi
lizuotas pasaulis, turi but dė
kingas už dailę, literatūrą ir 
gražias gyvenimo mintis. 

" T a i , italai, kurie nuo se
novės Romos laikų daug vis-

beliks jokių darbininkų. 
Senatorius Heflin iš Alaba-

ma pasiųlė, idant per dvyli
ką mėnesi|ų nei vienas ateivis 
nebūtų įleistas. 

Japotiai T. Sąjungon. 

Iš San Franeisco parėjo ži
nia, kad per ten kaip -kartas 

. . Europon vyksta Japonijos įes, kuriems) l J x 

delegacija, kuri dalyvaus T. 
Sąjungos konferencijoje mie
ste Brruksely. Toje konfe
rencijoje bus nustatytas tarp-
tautinei imigracijai pagrin
das. * ;v 

Dėlto, japonai Amerikos 
užgynimo klausimą iškels toje 
konferencijoje. 

Bet kas iš to, kad jS. >Vals 

\ WASHINCTON, bal. &7^ 
Prezidentas Coolidge kandi
datūra rejinblikonų partijai 
šiandie yra labai rimtas da
lykas. Iš skiriamų valstybių 
delegatų naeionalėn konven-
cijon, Prezidento pusėje jau 
yra 532 delegatu. 

Konvencija skaitys viso 
1,109 delegatus. Didžiuma *de-
legatų skiria kandidatą. Pa
sirodo, kad Prezidentui ma
žai ko trųksta. 

iTęčiaus konvencijoj ir tais 
delegatais kartais nebegalima 
pasitikėti. Nes išnetyčių gali 
išsprūsti koks kandidatas, 
kaipo "juodas arklys ." 

CHIGNIK, Alaska, bal. 16. 
— Iš Se\vard čionai atskrido 
trimis aeroplanais amerikoni
ški lakūnai, kurie yra kelionė
je aplink pasaulį. 

(Tečiaus ketvirtasis aeropla
nas, kuriame yra tos kelionės 
viršininkas, majoras Martin, 
pastaroje kelionėje pragaišo 
ir kol-kas nežinia kur jis ran
dasi. 

Spėjama, jis turėjo nusilei
sti kur ant vandens. 

Atskridę čia lakūnai gryžo 
jo ieškoti. Pasiaista jo ieško
ti ir karo laivai. 

OLANDIJA SU BOLŠEVI
KAIS VEDA DERYBAS. 

NORI ATGAUTI 
NUOSTOLIUS. 

jos praplėtimo, ir iš kurių ta r 
CHICAGO. Šiandie ne- • po išėjo Amerikos atradėjas, 

pastovus oras ir kiek šalčiau. "Nereikia pamiršti, kad 

kuom prisidėjo prie civilizaei- • t y b ė s n e t u r i n i e k o b e n d r a s u 

ta Tautų Sąjunga. 

MADRIDAS, bal. 17. — 
Daugelis Ispanijos valdinių 
nebeteko didelių turtų nupuo
lus vokiškai markei. Tie žmo 
nės turi įvestinimų Vokieti
joje. 

Ispanijos vyriausybe dar
buojasi nors išdalies tuos nitb 
stolius atgauti. 

AMSTBRDAM, bal. 17. — 
Olandija su bolševikais atnau 
jino pirklybos reikale dery
bas. Bolševikus atstovauja 
Krestinsky, Maskvos atsto-
vas Vokietijoje. 

prie prekybinių ryšių išsivy
stymo. Ligšiol patirta, kad 
švedai, pavyzdžiui, negali pir
kti Lietuvoj tokių produktų, 
kaip sviestas, kiaušiniai, pau
kščiai, mėsa ir vaisiai vien ,de/ 
to, kad nėra reguliario ir grei 
to laivais susisiekimo. 

Švedijoj džiaugiamasi, kad 
Lietuva daro čionai didelius 
užsakymus, bet drauge pui
kiai suprantama, kad norint 
pastoviau užinteresuoti Lie
tuvą pirkti iš Švedijos, reikia 
švedams pirkti iš Lietuvos. 
Tik abipusė prekyba gali duo 
ti gerą vaisių. 

Susisiekimui su Klaipėda 
manoma parinkti vieną geres
niųjų laivų, kuris tiktg *<»* 
vien prekėms vežti, bet ir ke
leiviams. Iš pradžių plau
kios jis kartą per dvi savai : , Amerikos žibalo prekybos 
tes, bet jei pasirodytų, kąd j bendrovė pargabeno iš Ame-; 
prekių rastųsi daugiau, plau-; rikos į Lietuvą žibalą, kuris 

bus paskirta kiek vėliaus. Bet 
numatoma, kad švedai savo 
laivu galės atvykti Klaipėdon 
tarp gegužės mėn. 1-15 d. 

Švedijos pirkliai labai susi
domėję, ką Lietuva galėtų ek
sportuoti Švedijon ir norėtų 
žinoti, prekių vardus, rūšis ir 
jų kiekybe, taipat ko Lietu
va artimiausiu laiku norėtų 
pirkti iš Švedijos. Be įvai
riausių geležies, plieno ir va
rio dirbinių, be įvairįų veislės 
gyvulių, Švedija turi didelę 
"bal tosios" manufaktūros 
pramonę, elektros įrankių, 
chemijos produktų, krikštalo, 
cemento, superfosfato, galen-
terijos, odos dirbinių, mašinų, 
įrankių ir tt. 

AMERIKOS ŽIBALAS. 

RUMUNAI TAIKOSI 
SU KREDITORIAIS. 

BUKAREŠTAS, bal. 17.— 
Rumunijos pirklybos skolų 
atpildymo komisija čionai 
pranešė iš Romos, jog su ita
lais ir šveicarais kreditoriais 
susitaikinta. ' 

AKRON. O., bal. 17. — A-
mierican Hard Rubber Co. ka-
sierius iš bankos vežė 17,000 
dolerių. Plėšikai atėmė vi
sus pinigus. 

ATGAIVINTA MOTERIŠKĖ. 

LOUISVILLE, Ky., bal. 17. 
— Vakarinėse Kentncky ang-
lių kasyklose sustreikavo 10,-
000 anglekasijii: 

N E F YORK, bal. 17. — 
Čionai kalbėdamas 'Valstybės 
sekretorių* Hughes pažymė
jo, jog Coolidge yra idealis 

PLATINKITE "U&ATMĄ." prezidentas, 

Mrs. Mary Sobčinski, virin
dama ant gazo baltinius nei 
negirdėjo, kaip užviręs van
duo užgesino ugnį ir gazas 
pradėjo sunktis virtuvėn. 

10 metų jos duktė Steila pa
rėjo namo iš mokyklos ir ne
galėjo atsidaryti durįų. Per 
langą tečiaus pamatė motiną 
gulinčią ant grindų virtuvėje. 

fTuomet ji įelefonavo savo 
vyresniajai seserei vienan o-
fisan. Ta parvyko, įlindo 
per langą vidun, atidarė du
ris, užsuko gazo ragelius ir 
pasaukė policiją. 

Policija per tris valandas 
dirbo su pulmotoriu ir atgai
vino moteriškę. 

kios dažniau. 
Švedijos vyriausybė ir pir

kliai " K i t o s " žiniomis mano 
atidengti tą susisiekimą kiek 
galint iškilmingiaus, o taipat 
padaryti ir gerą praktikos 
pradžią. Manoma pirmu lai
vu prisiųsti Klaipėdon Švedi
jos pirkiįų ir pramoninkų or
ganizacijų atstovus. O drau
ge nusivežti ir prekių pavyz
džių, kurie interesuotų Lietu
vą. ;Taigi tai lyg butų drau
ge ir maža Švedijos prekių 
pavyzdžių paroda. ( 

Iš kitos pusės pageidauja
ma,, kad ir Lietuvos prekybos 
ir pramonės organizacijų ats
tovai atvažiuota Klaipėdon 
su savo prekių pavyzdžiais. 

Švedai norėtų sustoti Klai
pėdoj dviems, trims dienoms. 

pasižymi savo grynumu. 

a LIETUVA" KAREIVIAMS. 
Ministerijų kabinetas nuta

rė, kad butų siuntinėjama ka
reivių švietimo reikalams 400 
egz. "L ie tuvos" nemokamai 

PAŠTŲ SKAIČIUS. 
Lietuvoje yra 142 pašto, te

legrafo ir telefono įstaigų, 1 
centralinė telefono įstaiga ir 
68 agentūros. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litrą $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Francijos 100 frankų 6.24 
Italijos 100 lirų 4.22 
Šveicarijos 100 fr. 17.29 

R3 JCTT 

Siųskite Savo Giminėms 

L iETU V Ą 
P I N I G U S 

DRAUGĄ" 

• 

a 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-

į | tais ir telegrama. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
RtM kasdieną išskyrai neaeidienla* 

Matams $6.00 
Pusei Metų 93.00 

Oi prenumeratą mokaai likalno. Lai
ka* asaitod ano niraiymo dienos, 
i t nio Saalų Metų. Norint permal-
•jti adresą risada reikia prisiųs
ti b sanas adresas. Pinigai gerian
tis! tinsti išperkant kratoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
Btnafisi registruota lai***. 

DEAUGAS FUA. 0 0 . 
2334 Souta Oakiey Aretme 

Chicago, Iillnois, 
Tel. Eoosevelt 779) 

T R U P I N I U K A I . 

• M M M M H U M I M 
D R A U G Ą 

• • t — m ifti- imajs *0m$mmmmt*mmm—m* 
Ketvirtadienis oat^lT ^ Ii 

« m! • « • • 

Nepersenai tapo atrasti iš
mirusios veislės gyvūno kiau
šiniai. Apdužę, aptrešę, pa
puvę, tie kiauliniai nebetiko 
padarytį "ham and eggs." 
Nes jeigu gyvųjų gyvūne vi
sa veislė išmirė, tai apie kiau
šinių senumų kų ir bekalbėti. 
Bet Amerikos turtuolis užmo
kėjo už tuos apdužusius kiau
šinius $50,000. Mat jų radi
mas daug kainavęs ir žilos se
novės jie yra liudytojai. 

Suprantamas dalykas, kad 
nei tų kiaušinijij viduje, nei 
ant kiautų viršaus neužrašy
ta, kuriais metais jie tapo pa
dėti. Bedievukai rado reika
linga paskelbti, kad jie tapo 
padėti prieš 10,000,000 metų. 

ar prie tų kaulių atrasta uo-!vukams ir silpno tikėjimo 
degos liekanos, ar ne. Palau- j žmoneliams patartume ir šį 
ksime ramesnių ir rimtesnių' kartę tokį pat išmėginimą, pa
žinių. 

Tik juokinga, kad penktuki-
daryti. Nueiti, paerzinti go
rila, su lazdele. Jeigu jisai 

niai ' 'mokslo v y r a i " ir už pe- supykęs, ims keikti lietuviš-
aktuka taurint iej i tikėjimo, • kai, ar kitokia kokia kalba, 
nežino, kad mušu tikėjimui 
nebaisu, jeigu net ištikro tap
tų atrasti tikri beždžionžmo
gio kaulai. 

tai reiškia bus žmogus. Jei
gu parodys tiktai gyvulio pik
tumų, tai bus tiktai gyvulis. 

I r taip yra su visais bedie-
vukų argumentais. Pakrapš-

Suprąsdami, kad supelėju- i tyk jų argumentus su lazdele, 
sių kaulų ir su/lužusj|U kiauši-1 pasirodys arba pasmirdę kiau 
nių argumentai yra silpnas šiniai, arba supuvę kaulai, ar-
dalykas rimtesniam žmogui, į ba gyvi gyvulukai. Tik rei-
surado gyva gorilų. I r vėl, kia būtinai su lazdele. Pa-

l v 

triubija penktukinė pasaulio i šaulio apgaudinėtojai leng-
išmintis, kad tai esųs mūsų viau supranta lazdos argu-
giminaitis. Vėl džiaugiasi 
bedievukai ir nosis nuleido 
savo tikėjimo pamatinių tie
sų nežinantieji, į bažnyčią 
neinantieji "krikščionis," kad 
jų tikėjimų gorila jau pri
baigs. 

mentę, negu rimtų įrodymų. 

Kadangi pasaulyje yra rim
tu žmonių, reikia duoti ir rim-
tai argumentų. Apie juos ne
mėgstama laikraščių rašyti. 
Bet visgi jie praneša tokių 

Nepavydėdami nei laikraš- naujienų. Prof. M. G. Kyle 
čiams, nei gorilų rodantiems 
eirkininkams jų pelno, mes 

iš Missouri, po ilgjų metų ti-
riuėjimo Palestinoje ties Mi 

atsitikima. 

Visi laikraščiai, kurie iš 
žmonių kvailumo ir sensacijų 
pimgų daro, tuos kiaušinius 
nufotografavo, patalpino siek 
sniniug aprašymus ir* atkarto
jo pasakų apie jų dešimtmili-
joninį metų senumą. Vieni 
džiaugėsi, kad savo bedievu-
kizmui surado "nesugriauna
mų" argumentų; kiti susiru-

:ia papasakosime vienų tikrų j l'usia Ju ra surado Sodomos ir 
Oomoros miestu liekanas. Su-
rasti senovės kapai iš prieš 
Abraliominių laikų. 

Tokiu būdu, Bv. Rašto pa
sakojimas apie Sodomos ir 
Ciomorros buvimų ir sunaiki
nimų pasitvirtina ir papras
tuoju mokslo argumentu. 

"N-nos*" apie tai nerašys. 
Nepatogu. 

Apie 30 metų čia pat Ame
rikoje buvo panaši sensacija. 
Buvo rodomas cirke gauruo
tas žmogus, žalia mėsų rijus, 
nesuprantamais .garsais bur
buliuojąs, piktas ir protingas. 
Skelbta, kad tai gyvas bežd
žionžmogis. Pasitaikė į cirkų 
užeiti vinani pakeleivingam 
Lietuvos dvarininkui. Tas 
su lazdele keistų gyvulį paer
zino. O gyvulis šoko visu pi
ktumu ir purtydamas geleži
nės užtvaros štangas suriko ! ž i a v ; # n i a s Dalyvavo Panevė 

PANEVĖŽIS. 

LSfffcŲ KERŠfAd V I L N I U J * 
• « . . . . . — * ' . . . • . . - n , *i 

Pralaimėję Klaipėdos klausime, Lenkija negali nurim-

TRfcMfOS ŽINIOS. 

Ifcaias Ltdifo). 
ti. Jų spauda kaltina *7isus: savo valdžių, visuomenę, kuri Indijoje, Punjab siaučia ma 
nesekė akyk i KlaipČftos eigos Tautų Sąjungoje ir nerea
gavo savo protestais^ o net ir ginklu prfeš l ie tuvę, kalti
na Lietuvos valdžių, kad esanti nesukalbama, kad Lietuvos 
valdžia tik tuomet besisk&itysianti su Lenkija, kuomet Len 

ras. RoVO mėnesy mirė per 
25,000v~žmonių. 

Į žemės ašigalį. 
Milane p. R. Amundsen 

kalbėjosi su Mussolini apie sa kų karo komendantas valdysiantis Kaunu ir tt. 
Tasai visuomenėje laikraštijos sukurtas neapykantos, v o s u n m n y m ą lėkti į žemės 

pagiežos, pralaimėjimo ūpas, turėjo kokiu nors būdu 'apsi- gįj«aĮį • 
reikšti darbais, reikėjo viso to rasti kaltininkus. 

Lietuva išnaujo pakėlė pasaulio akyse Vilniaus klau- ."*US PinĄrai. 
simų. Lenkai. itužo. J i nenorinti apie tai nei' klausvti. Su- F r a * e i J a išleidžia naujus 
prantama, plėšikas, v'agis retas kada prisipažįsta kaimy
nui skriaudų padaręs. O čia jaučia, kad pasaulio Viešoji opl-
nija stoja už Lietuvą^ jaučia, kad jiems ir besipriešinant, 
Vilniaus klausimas savaimę, vystysis lietuviams palankioje 
prasmėje. Patys Vilniaus Srities gyventojai nerimsta, ---
juos Lietuvos tvarka, Lietuvos teikiamos tautinėms mažu
moms laisvės, Lietuvos litai, visa praeitis, pačių ateities pla
nai verste verčia linkti arčiau prie Lietuvos. Kad taip vis-
k'as Lenkijai nepalankiai yra susidėję Vilniaus krašte, no
rėtų jie bent visų lietuvių kultūrinį, mokslo, darbų sutruk
dyti. Lenkų valdžia baudžia ir labai skaudžiai baudžiu lie
tuvius veikėjus, moksleivius, visų lietuvių visuomene už lie
tuviškos gyvybės rodymų. Lenkų valdžia Vilniaus krašte 
uždarinėja gimnazijas, pradžios mokyklas, neleidžia tvertis 
lietuvių draugijoms. To negana. Štai "Draugu i ' ' telegra
ma pranešama, kad Lenkijos valdžia pašalino iš Vilniaus 
lietuvių gimnazijos keturis mokytojus. Tas pats likimas 
gresia vienuolikai pasilikusių mokytojų> Ko lenkai nor i ! 
Jie nori uždaryti lietuvių gimnazijų. To negalėdami atvi
rai padaryti, nes ir Švenčionių lietuvių gimnazijos uždary
mas jiems daugiau pasauly nemalonumų suteikė, dabar i-
masi kitos taktikos, — prašalina mokytojus, o kaip nebus 
mokytoji}, suprantama, kad gimnazija be mokytojų negali 
gyvuoti, ji turės užsidaryti. 

Skaudžiai persekioja Lenkų Valdžia lietuvius Vilniaus 
krašte, bet jie susilauks sau vien priešingų vaisių. Lietuvio 
būdas atkaklus ir pastovus. Lietuviai iškentėjo panašius lai 
kus, kuomet Rusija Lietuvų spaudė, niekino, rusino, tau
tos sųinony naikino, o nieko nepadarė. Lietuva šiandie gyva, 
atsinaujinus, susitvarkius, o senoji Rusija — žuvus. Jos 
vietoje stojo kiti valdovai. Vienos valstybės neperseniausia 

metalinius pinigus po 2, 1 
frankų ir 50 cnt. J i e bus pa
daryti iš bronsos su aliumi-
niunru. Kas mėnuo išleisiu po 
20 milijonų tokių frankų. 

Mokslo vyras. 
Friburge {Šveicarijoje) bai 

gė Universiteto mokslus kun. 
N. Pakafka, vilnietis. Gavo 
filosofijos licenciato laipsnį. 

Pavasaris Fratrcijoj. 
Francijoj pavasaris. Medžiai 

žaliuoja, Bet užėjęs šaltis ap 
gadino daug jaunų lapeliu. 

Iškilmės. 
Prezidentas Coolidge va

žiuosius 22 bal. i New Yor-
kų dalyvauti " Associated Pre 
s s " iškilmingoje vakarienėje. 

Kontrabandistas. 

Nuožmumas, 
— Ar gailė
siesi, žmone
le, kuomet aš 
numirsiu? — 
— Žinoma, ai 
šku. ' T ik ta i 
numirk. — 

Tramvajuje. 
— Ar aš galiu Tamstytę pa 

lydėti ?— 
— Bet aš Sveiko nepažį> 

tu.-— 
— Taip, bet aš Tamstos no 

pažįstu, o vienok pasitikiu.— 

Susirūpinęs. 
— Kaip aš buvau Jaunutė, 

besi-slidinėdama įkritau ake
tėm jau buvau pasinėrusi po 
ledu.— 

— O ar Tamstų kas ištrau 
1kė. — 

Suramino. 
— Nežinau nei kas daryti, 

širdele, su tuo mano vyru: 
diena dienon girtas vos pa-
rsirioglina namon. — 

— Su mano žmogumi blo
giau, — jį parneša.— 
Pas dailininką. 

— Padaryk, meldžiamasis, 
taįp į mane panašų atvaizde, 

Cliristianijoj sugautas d i d e . k a d i r tie galėtų mane pažin-

lietuviškai: " T u , rup...!' 
Pasirodė, kad atvažiuojam 

%t\ į Amerika, nesukalbantį lie-
pino, kad jų sudužęs, kaip t ief^vį , milžiniškų barzduotų vy 
seni kiaušiniai, tikėjimas nu-
sfojo mokslinio pamato. 

Tiktai katalikai nepasijudi
no, nes jų tikėjimo tvįrtvbė ir 
pamatai nesiremia senais 
kiaušiniais, nors jie butų že
mėje pelėje ir per 20 milijo
nų metų. 

rą, prie rubcžiaus pagavo cir
kiniai spekuliantai, uždarė į 

Kitur tapo rasti seni kau
lai. I r sudūdavo viso pasau
lio popieriniai trimitai, kad 
tie kaulai taip pat "milijoni
n ė s " vertės. Ant visu skers-
gatvių vaikiščiai, laikraščių 
pardivinėtojai, garsiai šaukė, 
kad surasti kaulai pusiaužmo-
gio-pusiaubezdžionės. Esų 
tai žmonijos ir bezdžionijos 
bendro protėvio kaulai. 

Laikraščių kaina yra nedi
desnė, kaip 5 centai. -Tad vi
si "mokslo vv ra i " nesugeban-

geležinį kalėjime ir badu pri-j šiais metais liepos m. 3—6 d. 
vertė maitintis žalia mėsa. Šiauliuose. 
Suprantamas dalykas, kad a- Lietuvos kaimo jaunuome-
pie tų šunybę su lietuviu žmo-, nė stipriai organizuojasi. Jų 
gumi laikraščiai mažiau tcra-:obalsis: "Dievui ir Tėvynei" 
še, negu apie beždžionžmogio vykinamas gyvenimam Pažy-
suradimo. mėtina dailus jaunimo tarpe 

apsireiškimas, — solidam-

Panevėžyje įvyko 19—Itl 
Pavasarininkų atstovų šuva- praeitis pirštu įrodomai sako, kad ir Lenkijos panašus liki

mas laukia. 
Siųskimo užuojautos r>areiškimus vilniečiams, n e g a i 

lėkime darbo, triūso, pinigo, kad mūsų Tėvynės vargstančia 
dalį išHuosavus iš žiaurių okupantų. Tikri lietuviai parems j eroplaną. Taisosi ir vėl lėk-
gyvai savo brolius Vilniečius jų kovoje su amžinu Lietuvos s 1 ^ - * 

Į Balionų lenktynės. 
= ^ r - r - ^ = Į Europoje ruošiamasi prie 

žio apskrities kuopų atsto
vai. Nutarta visose kuopose 
pavesti 'Savaitę be nikotino/ 
paremti Centro Valdybos lio 
terijų, gyvai ruoštis prie ' J au" priešu, 
nimo kongreso/ kuris įvyks 

lis vežantis kontrabandų ae
roplanas. J is buvo pilnas deg 
tinės. . 

Papročiai. 
•Pli-illppinuose ir šiandie nic 

kinamas žmogus, kuris nenc 
šioja su savim peilio. Savotiš
ki papročiai. * 

Tolima kelionė. 
Stuart Maebaren, anglus, 

lekia kjtric pasaulį aeroplanu. 
Karfu saloj sttgadnks kiek a-

Besidžiaugiantiems l)edie-

— 

sojo ve i Kimo srity 
džiaugtis, kad Lietuvos jau
nimas supiato nikotino blėdin 
gumų nepribrendusiam žino

mas, inicuitiVa, naujų gyve- ' gaus organizmui; reikia pa 

nimo kelių ieškojimas. girti, kad pirmuosius atpra- Į bolionu lenktynių. 3 Valst., 
Įvedami nauji švelnesni pa j tinimo rūkyti bandymus,, įve- j I*T»nija, Francija ir Belgija 

!>ročiai tiek dvasios, tiek vie sdam* "Savaitę be n iko t ino . " !^ 1 , 6 8 P° 3> ° A n sHja , Italija, 
soįo veikimo sritv. Reikia * ^ . ! Šveicarija po 2 bolionr. 

Drąsiai, jaunieji Draugai, 
kovų su blogaisiais užsilikti- M i r t i s -

Mirė Ne\v Yorke "Scienti-siais papročiais l 

Mikas. 
rtn M dSH -~-s 

fic American" laidė jas Karo
lis — Allen Munn. 
n ic • M * r i O ^ i i II •*• i m i, m i 

ti, kurie niekad nėra manęs 
matę.— 

šiauriuose. 
Pakeliui žmonai į Šaulius 

vagys pavogė ryšulėli. Nuliū
dusi tų eina ir apsinakvojti 
karčiaiuoje. Žydas jai leidžia 
gulti ant suolo pas langą. Nak 
1y kas tai baladoja langų. 

— Sora, atidaryk langų 
ir priimk laimikį. — Atidaro 
žmonelė langą, anas įki^'a jai 
jos ryšulėlį. Paėmusi savo ry 
šuiėiį, tnojaUH moteriškė ap 
leido karčiama. 

Gatvėje. 
Susikabinę du berniuku, 

kad mušasi, tai mušasi, net 
kupros dulkai Ateina pagyve
nęs vyrukas. 

— Vaikai, knris pametėt pi 
nigus? — ^ 

Bematant nustojo peštynės, 
nors nei vienas pinigų nebu
vo pametęs., 

1924 VA3ARI0 MĖNESIO 
PARINKTŲ PRAMONIŲ 

DARBAS. 

Iš 52, keturias dešimts pen čiais palyginant su sausio niė-, koperaeijų. I r nedideli pelno tai savo " bepartyviškumu'' 
kiose pramonės įstaigose pa'nešiu. Padidėjimas labiausiai imant, pamažu susideda rtlil- mulkina nesusipratusius pilie-

Vasario mėnesy Jungtinių 
Valstybių pramonės įstaigose 
darbas padidėjo 1, 2 nuošim
čiais —tai pirmutinis padi
dėjimas nuo 1923 metrų bir-

rodoma 'algų padidėjimas va apsireiškia automobiliu, stik-
sario^niėnesy, sulyginus su 10 lo i r puodų pramonėse. 
pramonės įstaigų sausio mė
nesy. 

Palyginant 1924 metu vasa 

Algų padidėjimas, praneša
ma vasario mėnesy 45 įstai
gose ir, sumažėjimas 14-koje 

želio mėnesio, sako Jungtinių skaičius padidėjo 221 darbi

no mėnesy su 1923 vasariu, 'įstaigų. *ras tepalietę tik ma-
4,689 įstaigose darbininkų žų darbininkų skaičių. FL1S: 

Valstybhj Darbo Departamen 
v to Statistikos Skyrius. 8,222 h#ji daugiau galvoti, kaip uz1 . " ' . 

, , , . , 1 T- įstaigose, o2 pramonės srity 
t>enktuk:a, nutarė, kad su J ie- . 

se, 2,693,636 darbininkai Vie-va ir Adomu pabaigįa. Jur
gelionis per Žemaičio parodos 
atidarymų drųsiau paskelbė, 
kad "dailė buvusi prieš Ado
mų ir Jievų." 

noj vasario mėnesio savaitėje 
uždirbo $72,552,483. Tose pa
čiose įstaigose sausio mėnesy 
2,661,233 darbininkai savaitė 
jo teuždirbo $67,970.9S2. To-

1 |del, darbas padidėjo 6, 7 nuo-
Siau/ladušiai tikintieji ir ei- K- v. . , . . K Ą 

J smičiais, o uzmokesnis o, 4 
ttiški divorsų apaštalai 1š 
"Mokslo Tavorsčjf" džiaugėsi neapsakomai. Bet kata-
talikai vėl žinojo, kad tokių 
mėginimų surasti Jievai ir A-
domui protėvį-bezdžionžmogį 
buvo jau daryta nekartų. I r 
visi jie susibankrutijo. Visi 

i rba oedievukų idėjų mela
gingas šmugelis, arba tikrų 
tikriausi senų gorilų kaulai. 

I r su šitais kaulais ta pati 
Ims istorija. Ant tų kaulų, 

nuošimčiais. 
Sausio pabaigoje, sezono i n 

vestoriaus sutrauka ir visi 
pranešimai maždaug rodo, 

kad darbas ėjo pilnu žings
niu. Palyginant panašių į s ta i 
gų suskaitąs sausio ir Vasa 
rio mėnesių, darbas vasary 

ninku, -kuomet algos i}aclidė-
jo 8, 6 nuošimčiais. 

Darbo padidėjimas buvo 17 
iš 43 pramonės įstaigij, algos Tokiu padavimu tilpo Kau 
gi padidėjo 31 pramonės įs-_no "Vienybėje" akylus Lie-
laigoj. 

Automobilių pramonėj dar
bas padidėjo 18 nuošimčių; 

NESIDUOKIM APGAU
DINĖJIMUI. 

užmokestis padidėjo 29 nuoš. 
Puodų, elektrinių mašinų, ge
ležies ir plieno, kepimo ir pia 

tuvos koperaeijų liečiantis 
straipsnis. Lietuvos katalikai 
jau pradeda 'aiškiai suprasti, 
kur socialistų ir bedievių j nesąmonė! Ko|»raeijos augi

mų pagrindžia tikinčioji vi-

žiniškos sumos, kurias leidžia 
arba pajininkus apmokėti, ar 
ba pagrindinį kapitalų padi
dinti, arba aukojama viso
kioms draugijoms, mokyk
loms ir tt. Taigi, koperaeija 
— svarbus reiškinys ekono
miniame gjnrenimef 

Nestebėtina, kad socialistai 
stengiasi koperaeijų paimti sa 
vo va*lovyštėn ir jų panaudo
ti savo tikslams. Nežiūrint į 
tai,* kad Lietuvos koperacijos 
nariai dlaųgunioj katalikai, 
bet kopfcra^ijos vadovybė yru 
socialistų rankose. Aiškiausi 

tie seni kaulai pasirodė esųJp a < i idėjo iš 52 pramonės įstai
gų 36 šiose, algos padidėjo 
45 įstaigose. 

Cukraus išdirbystėj padėti^ 
pagerėjo darbui ir algoms pa 
didėjant 40nuoš. Nekuriose ki 

kaip ir ant tų kiaušinių, me- tose išdirbystėse darbas pa--
tų data nėra parašyta. I r didėjo nuo 12 iki 25 nuošim 
fiūkrašėlai patys nepaskelbė, eių. 

" bepartiviškumas " veda. 
Amerikos lietuviai katali- j suomenė,, o koperacijos vai-

nų pramonės padidėjo ir dar j kai senai tai yra patyrę, kadisius tvarko netikėliu būrelis, 
bas ir algos, kuomet vežimų, su socialistais dėtis niekados; SS^eialistai subruzdo, nes pa 
ratų, gatvekarių dirbimo, ba- katalikui neapsimokama. jjtsto pavojų netekti kofjteraei 
tų išdirbystėse parodoma ir Koperacijos naudingumo' jos vadovybės. Kas kuo gali, 
darbo ir algų mažėjimų. šiais laikais niekas nebegin-i teisinas ir skelbiau jog kope-

šarpas į socialistiškas įstai
gas. Rodos, užteks įrodymo, 
kad socialistų peršamasis "be 
partyvrškumas" koperUcijoj 
tėra meškerė gaudyti nesusi
pratėlius. 

Savaime suprantama, kas 
turi Vadovauti Lietuvos kope-
racijai. Lietuvos visuomene 

daugumoj katalikiška, reiš
kia, ir jos palaikomus kope-
ratyvus turi vesti katalikai, 
o ne socialistai. Katalikai tu
ri pagaliau nusikratyti sveti
mų dievų. Katalikai privalo 
išsirinkti į koperatyvų vedė
jus katalikus žmones, sųžinin 
gus piliečius, nusimanančius 
koperacijos srity k" tikrus sa 
vo tautiečius, gerbėjus ir tau 
tos mylėtojus. Nes socialistai, 

kaip praneša " R y t a s " , pre
kes perka iž perkupčių žydų. 

Grupuojant pramonės įstai
gas, medžio, popieros, mais
to, 'akmens, geležies ir plie
no grupės padidėjo ir darbas 
ir algos dvylikos mėnesių pe 
r lodė. Chemikalų grupėse tik 
algos tepakilo. 

75 nuošimčiai pramonės įs
taigų dirbo pilnų laikų, 22 
nuošimčiai dalį, 3 nuoš. nV 
dirbo. Tai yra pilno laiko dir 
bimo padidėjimas 6 nuošim-

čija. Per koperaeijų žmonės ! racijoj negalį būti jokio par-
nusįkrato eiles perkupčių, vi
sokių tarpininkų prekių par-
sigabenime iš svetur. Šalia to, 
per koperaeijų patys žmonės 
ima savimi rūgintis ir pama
žu pratinasi savarankiškai 
darbuotis. Koperacija ypač pa 
dėti išsilavinti savistovume ir 
išmokinti mus daugiau savi
mi pasitikėti. Dar vienas da-
lykas, tai piniginis pelnas iš 

tyviškumo; koperacijos dar
bas esųs grynai 'bepartyvis/ 
Girdi, vistiek, ar silkes parda 
vinės katalikas ar socialistas. 
KOperacijai rupi tik kelti žmo 
nių medžiaginę, gerovę. 

Reikia atsakyti, kad "be-
partyviškuma«" yra mėgia-

gaudinėti nesusipratusius 
žmonelius. S^usų gi socialis-

čius. Reikia skirti koperacijoj 
du dalyku: ekonominė sritis 
ir visuomenės sritis. 

Ekonominė koperacijos sri 
tis yra ta, kurioj rūpinamasi 
kuogeriausiai tvarkyti pirkly 
stę, kad butų kuomažiau iš
laidų prekių pargabenime ir 
kuopigiau butų pardavinėja1 

ma prekės. Čia reikia suma
nių, sąžiningų vedėjų, šioj 
srity gali lygiai darbuotis so 
cialistas ir katalikas; čia ga
li silkes pardavinėti ^kaip ti-
kintisy tai ir netikintis, by 
tik, žinoma, jis laikysis bent 
pagrindrniafcsių doros dėsnių. 

Kas kita koperacijoj vi
suomeninio darbo sritis. Žiū
rėk, kiek tai yra progos tur
tingam koperatoriui pridėti 
prie krašto kultūrinimo. Ko-
paratyvas gali šelpti mokyk- j i r *** W mušu prekės daro-
las,§ prieglaudas, labdaringas s i nebeįperkamos. 

įstaigas, gali steigti visokias G ana socialistiškai — Sydiš 
lavinimos įstatais, gali platin 1 • 1 • . v •• ^ » •• 

. r - ., . / - kam gaivalui tarnauti! Paie-
ti spaudų ir tt. ir tt. Čia jau be aiškinimo aišku, jog, koks 
bus koperatyvo vedėjas, jis 
tokias ir įstaigas palaikys. 
Čia jo pasaulėžiūrai ir įsitik-
riniman^ pilna laisvė. "Bc-
partyviškuhias" durnais nud-

miausias socialistų žodis ap- ulkės padangėms s. Kai p vilkas 
į miškų tempia avį, taip sočia 
ristas traukia koperatyvo p a 

gėm apsiginti nuo išorinių 
priešų, nusikratykim ir vidu
jinių parazitų. Imkimės vieny 
bėję patys save aprūpinti. Mu 
sų palaikomus koperatyvus te 
veda mūsų žmonės, o ne žyd-
žiuojų socialistai. 

Susipratęs Valstietis. 



Ketvirtadienis Kai. 1? 8., 10*24 D R A U G A S 

G I C E H 0 J £ t Vakaras. 

Labdaringos Sąjungos 3 kp. 
i P-ni Elena fcakauskienė išva- ***** vakarą su labai Įdo-

žiavo j Rytus. 

Balandžio 16 d. p-ni E. Ka 

tietos turi per mažai, o far-
nioje dar nebuvo tinkamo na 
mo naujokams. Kas kita bus 

-dabar. Štai ir tasai naujoky
nui skirtas mūras. Jisai nė-

I Oeerojo nei 
muosius ir draug su jais p ra - į k u T 8 ^ n e ( ] 6 1 c n e a t s i lankvtn 
leisti linksma Velykų šventę, j j ų ^nfrm vakarą. 

/ 

K 

mia programa. Kaip jau teko 
sužinoti vakaras ivyks pirma 
sekmadieni po Velykų, «y. An ' **> U ^ ' P1**"8* *** ^ & t a l 

l« .u ,kknė. viena į ž y m i o j , a n o svetainėje. Lab- PHS- * > . * * * ™ r g ° «*»!» 
Vakaruose dainininkių, išvu- j ( f c r i d a r b a i y n | v i e ] ] i a ten besirengiančių idealių 
iiuvo į Rytus - Bostonan ap , d l n i a u s i u i r t o d e l l a i n e b u v a jaunuoLų per 40 žmonių tu-
lankytu savo seseris ir arti- Vt- • • • ,. , . !rės savo koplyčia-, savo kny-

nvjii* -avu . e a iCiceroie nei vieno lietuvio, j JT 
gynėlį ete. Prie to muro sta
tomas dabar vėl naujas kiek 
mažesnis nuiro namas. 

Neiškenčiau neužsilipęs ant 
pat rūmo viršaus. Koki puiki 
apielinkė! š t a i į pietus ma

itosi du nedidoki ežerukai. 
Ten toliau farmerių trobos. 
KUoj pusėj statosi nauji gy
ventojai. O čia apačioj, netoli 

Hytuose p . Rakauskienė ža-į' 
J& užtnikti apie mėnesį lai
ko. 

Bostoniečiai jau senai lan
kia atvvsktant savo lakštutės, I 
kuri jiems ten gyvendama vi-1 
sados maloniai paeinlbėdavo-

Koresp. 

padainuodavo. 
Laimingos kelionei! 

Kas tik iš svetur užvažiuo
ja į Cicero kampą, taip vadi- i 
namą (Irant Works, kur dau 

giausia apgyventa lietuviu, 
Į tuo jaus," va ką pastebi: " J e i 

fcartota. 
Ateilankiusieji įgavo daugy 

daug gražaus įspūdžio. 

SĮėjus bažnyčios, žiuri ir vėl mes kitu kuopų vakarus visa 

Gavėnia jau baigia slinkti. 
Verbų nedėlioj įeinu bažny
č i o j pilna žmonių^ net nus
tebau. Rotetos iš kur liek ga
ilėjo rastis. Būdavo kitais ne-

dėMieniais rasdavos, kai 
l u r įr sėdynių tuščių, dabar 
ir tos užimta. &į kart per šv. 
liisias choras.labai gražiai su 
giedojo "Daržely aryvų", kai 
iur iems net gaili a&arėlė 
skruostus suvilgė. Choras V-
ta didele, nors parapija ne 
IfrerdMžiausia, Chorui Vado
vauja varįr. J . Kudirka ir jam 
Už tai priklauso garbės. 

maifcai kaip gale grabo sėdi 
brolis vežimėly atiduodamas 
paskutinį patsarnavima. Laido 
tuvių Vaizdas tikrai buvo liu 
dtfas. 

Ilsėkis- Jonai, datug gražių 
į a vyzdžių palikęs svetifttoje 
;žemelėje. Teužmoka Viešpats 
tau kankinio vainiku. 

Mainerio pati. 

dos remtame. Agatonas 

BRIDGEPORtAS. 

LIE*. ATSTOVlTBirS IR 
KONSULATŲ ANTRAŠAI. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIVIvlTfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FAB10NAS 08 

gu visi Cicero gyventojai su 
r*. .v v jnno%namo, kur vingiuoja, ra* 

manvtu ir nuvalvtu JS prvsa . .. . _ v., 
. . . ' Itosi upeliukas, nebeuzilgo sn 
kio namų visas tvoras, tvore 

augs sodas. 1 ' ubagišku-

809 W. 351h S i Chlcago 
Tel. BcuIeTard 061A ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. i 

les i r visokius 
mus," tai 100% apsišviestų, 
pagražėtų miestas ir patįs na 
mai atrodytų daug gražes
niais ir brangesniais. Dabar 
tas Cicero kampas atrodo 
kaip kapinės. Tvoros rei galini 

, gos nuo kiaulių ir kitų gal-
įvijų. Rodos;. Cicero gatvėse ne 
i matyti tokių gyvulių/ ' 

Reiktų cicerieėiams pag'al-
voti apie tai ir prašalinti ne^ 
g*rbingus prikaiš'.ojinms. 

Gee. 

PARDUODU, MAINAU ir 
PERKU 

MARIAN HILLS, ILL. 

Iš Ciiicagos durnų ištrukęs, 
negaliu atsigrožėti dailiu kai 
mo oru. O tie paukščių bal
sai, tiesa, ne Lietuvos, bet vis 
gi malomjs, švelnus. Štai jau 
rakaras. Pasigirdo koncertas. 
Netikėsit, tikras koncertas, 
geresnis negu per radio ~ gir
dėti. Aš jį labai myliu. J is 
man primena tuos pačius Lie 
tuvos balų muzikantus... ~ 

Kitokio upo įgavęs, gumtes 
grože pasidžiaugęs, grįžau Vėl 
prie savo darbo į s u ru k u s į 
Chicagą vargelio vargtų. 

D. K. 

Namus, lotus, farmas, bucernea, 
groserius, automobilius Lr kitus biz
nius. Turiu namu ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, y- „ 
pač prie Vienuolyno (Marąuette Ma-
nor) kur yra pulKrausi Chicagos ko
lonija, dabar lietuviai apsigyvena. 
Norintieji pirkt, parduot ar mainyt 
kreipkitės ypatiškai, ar laišku, gausi
te greita, teisinga patarnavimą.. 

Jc MAMOT 
REAL ESTATE 

3418 W. Marquette Rd. arba 67 Blvd. 
ArfI tTestcrti Ave. Ciik-ago, IU. 

Tel. Prospect 8678 

Šilta pavasario diena. Mede 
liai pradeda sprogti, leisti 
žalius jaunus lapelius. Išva
žiavau iš Chicagos pakvėpuo 
ti tyresniu oru, pabėgti nuo 

WESTVILLE, ILL 
Mušu. miestelio korespon

dentai kartais sukrunta raŽy 

laidotuvės. 
Šiomis dienomis persiskyrė 

su šiuo pasauliu a. a. Jonas 
(!ienis. Velionis paėjo iš Lie
tuvos, Utenos apskrities, Bal-
ni.kų parapijos. Paliko Lietu
voje motina ir du broliu ir 
Vieną Westvillėje. Noriu pri« 
minti, kad a. a. Jonas buvo 
tikras lietuvis-tėvynairais; kuo 
rtiet buvo sveikas, visur savo 
darbu ir auka prisidėdavo. 
Atvažiavęs į Westvillę šilo? 
$anizavo L. D. kuopą, K. Fe
deracijos skyriaus buvo pirmi 
ninku, priklausė prie Labda 
rybės draugijos ir prie S. L. 
R. K. A., net ir sirgdamas 
darbavosi del tėvynės ir ka-
lalikybės. Buvo įgavęs vėžio 
ligų į gerklę ir nors buvo per 
savo taupumą susidėjęs centų, 
bet visus praleido besigydyda 
mas i r bevažinėdamas prie 
daktarų specialistų. Buvo da 
rę septynis sykius operaciją, 
bet nieko negelbėjo. Neturint 
pinigų, buvo paduotas į be
turčių namus ir ten išbuvo 
6 mėnesius. Pagalius, jam pa 

Lithuanian Legation, 
1925 F Street, N. W. 

VVashington. D. C. 
Lithuanian Consulate, 

008 So. Dearborn Str., 
Chicago, 111. 

Lithuanian Consulate, 
38 Park RciW, 

New Y<^k Gity, N. Y. 
8uite 814—816 

G H I G A 6 0 J E . 
HORtH SIDB. 

ti tyresniu oru, pabėgti nuo dentai kartais sukrunta raŽy- g mėnesius. Pagalius, jam p 
dirbtuvių durnų. Vos valandą j Ii, kartais vėl apsnūsta. PHe \fl$m prašant, buvo parvež-
važiavęs į Chicagos vakarus, jSios progos tat ir aš įsim^sy l a s pas ^brolį ir čion per geri 

Michael Jasnauskas & Co. 

REAL ESTATE 
Perkame ir parduodame 

namus, lotus, farmas ir biz 
nius, skoliname pinigus, in 
siuriname namus, langus i r 
rakandus į geriausias kom
panijas. 
Prielankus i r teisingas pa 

tarnavimas užtikrintas. 
Kreipkitės žemiau duotu 

* * » » : 2259 W. 22r,d Str. 
Phone Canal 1295. 

Chicago, m. 

štai aš jau Lr farmų srity. Dar ^u , kad rr su t rumpoms ži 
keletas pasisukimų ir ištolo|Uutėnt*l 
pamačiau augštą didelį namą. 
Jis stovi aukštai ant kalvos. 
Saulutės spinduliai žėri lan
guose. Važiuoju artyn. Tai 
Mariau Hills vieta. Ten tėvai 
Marijonai turi įsigiję plačią 
i'arnią prie 63čioa gatvės. Vie 
ta daili. Ištrukus iš Chicagos 
lygumų, Marian llills Upielin 
kės kalvos atrodo yt kalnai. 
Ten šiemet pastatytas naujas 
muro namas. Jisai kainuos, 
kaip girdėjau, Marijonams 
per 70,000 dolerių. Tame na
me Marijonai rengia naujo-

LIETUVIAI GRABORIAI 

f" . - . . - . - » 

A. MASALSKIS 
Graborius 

Tel. Blvd. 4130 

Patarnauju lai- j 
|dotuvėse, vestu
vėse, krikštyno
se ir kituose rei 
kainose. Kainos 
pricinaiiiG^. 

3307 Auburn Ave. Chicago 

gerų 
žnvonių labdaringumą, yryač 
kai-kurių moterų, buvo pri-

Po ilgos, šaltos žiemos, jau žiūrėtas lig mirties. A. a. Jo-
užstojo pavasark. &uo pir- no brolis Stanislovas jau šeš

tuos balandžio taip sakant ti metai kaip sunegalėjęs. Mai 
gamta parodė savo jėgas pri nose jam strėnas pennušė ir 
keldama iš miego gyvybes. 
Nūnai jau net ir visam sut
vėrimui linksmiau. 

iki gyvas bus be kitų pagel-
bos nieko negali daryti. Šaip
ia ip iš vietos — vieton tik 

Bal. 6 d. Vyčiai statė sce- vežimėliu persikelia. 
non labai gražų veikalą " P i 
loto Duktė ." Ypač gavėnios 

Laidotuvės įvyko Verbų ne 
dėlioj. Buvo tai perimantis 

k yną. Kandidatų girdėti vis , jų tarpe buvo ir labai gerų, 
randasi kaskartą daugiau, buvo ir silpnesnių. Vaidini-
Ivol kas nebuvo galima jiems mas išėjo labai gerai. Bal'an 

laike labai pritinkantis, duo- žmogaus jausmus, verksmin-
da žmogui įsigilinti labiau į gas Vaizdas. Po pietų lydžia 
Kristaus teisiną ir, žinoma j a . a. Joną į bažnyčią; pra-
Jo kančios paslaptis. Visų važiuoja kunigas, paskui ka-
vuidintojų nevardinsui. Bet rabonas su velioniu, paskui 

karaboną* stumia vežimėlį, o 
jam sėdi nabašninko brolis 
Staselis. Liūdnas vaizdas ne 

visų priimti, nes Chicagoje ulžio 13 d. veikalas buvo at j vieną iki ašarų sugriaudino. 

— 

S, D. LACHAWICZ 
Lietutis Gtmbortus 
3*14 W. 8»rd PI. 

Ctcago, I1L 
Patarnauja laido-

tuvėee tuopigiau"**-
Reikale meldžiu At
sišaukti, o mano 
darbu bukite užga
nėdinti. 

TeL Oanal tV!t 
l l t t 

y 

1 

— 

REMKITE SAVUOSIUS. 

• 

. 

NAUJUJ ĮJ A M Ž i y 

I S T O R I J A 
Parašė 

Dr. Jonas Totoraitis, Marijampolės Valstybinės Rygiškių Jono Gimnazijos h 
tori jos Mokytojas. 

Istorija padalyta į tris daliai 

PIRMA DALIS. 
• Atradimų ir reformacijos laikas. 1*~? 

(Nuo Amerikos atradimo 1492 m. iki 1648) ^ 

ANTRA DALIS. 
Neaprėžtos valdovų valdžios arba absoliutizmo laikas. 

(Nuo Vestfalijos taikos iki pran^Uz^ verolitfciįai 1648 —» 1789)' 

TREČIA DALIS. 
Konstutinių kovų ir ekonfcji nio progreso laikas. f « 

Ši istorija begalo interesinga. Kiekvienam reikėtų įsigyti. 
Eaiaa tik $1.5Q (Nuo 1789 — 1914 m.) 

DRAUGAS *UB. CO. 2 ^ 4 South Oakley Avcnue 
Chicaf o, Illinois. 

S*. " ? • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • » _ •*• 

Lietuvos Vyčių Stos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
ttal'andSio 9, 1924 parap. svet. 

Per šį susirinkimą prisira
šė P. Beržinskas ir J. Pres-
kinas. Abu yra gabus s valdi
ninkai. Komisijonieriai išda
vė gražų raportą apie svai-
dininkus, kuris buvo priim
tas vienbalsiai. Vytis Poška, 
atsižvelgdamas kokią naudą 
svaitiiniJikai neš'a, paaukavo 
to sporto reikalams $15.00. 
Kad atsirastų daugiau tokių 
Vyčįų, kurie įvertina svaidi-
ninkų darbą nereikėtų galvą 
sukti kaip tymą finansavus. 

Grįžtame pie "normalcy". 
Seniau susirinkimai tęsdavos 
ne trumpiau kaip pustrečios 
valandos. J ie taip įgrisdavo, 
kad vos tik Saujelė narių te
lankydavo susirinkimus. Gi 
dabar valandos laiko užtenka 
nuodugniai kuopos bei orga
nizacijos reikalus svarstyti. 
Tiesa, reikia apseiti be "pra 
kalbų" bei "pamokslų," bet 
tas kuopai gero daro. Už tai 
kreditas priklauso pirm. P. 
Valaičiui, kuris taip gabiai ir 
rimtai susirinkimus veda. 

Lygos naujas vice-pirminin 
kas J . Rėkus pranešė apie ly
gos veikimą bei rengimąsi 
šį sezoną. Kartu pranešė apie 
nepaprast. vakarą, kurį vyčiai 
svaidvninkai rengia ty. šoki, 
kuris įvyks gegužio 2 d. gra 
žiausioj svetainėj Dreamland 
Ballroom, Paulina ir Vanbu-
ren gatvių. Kuopa netik pri
žadėjo remti Vakarą, bet už 
tikrino išparduoti 150 tikie-
tų ir skelbimų nemažiau už 
$100.00 gauti. Lai prižadai 
nepasilieka prižadais. 

Beje, kuopa rengia gražius 
šokius p\rmą šeštadienį po 
Velykų bal. 26, (Sv. Mykofo 
parapijos svetainėje. Tikima
si kad kitos kuopos mūsų va
karą nepamirš paremti, nes 

iŠ jaunimo darbuotės. 
L. Vyčių 16 kuopos savai

tinis sus-mas įvyko bal. 9 d., 
vyči.ų kambary. Sus-mas buvo 
skaitlingas nariais; gyvai da
lykai svarstyta ir svarbių da
lykų nutarta;, Išrinkta komi
sija surengimui pasilinksmi
nimo vakarui, kuris įvyks šeš 
tadi/jny, bal. 26 d., Šv. Jur
gio parap. svet. Valdybai pa
vesta sudaryti planą, kiek ir 
kokios dovanos bus duodamos 
tam nariu-ei, kuris-i, laike/ va
jau daugiau narių prirašys 
prTe kuopos. I r nutarta po 
Užsibaigimo vajaus, visa kuo
pa, su baseball komanda, nu
siimti paveikslus. 
Šiame susirinkime prie kuo 

pos prisirašė 6 naujos narės; 
panelės: O. Zabrauskaitė, P. 
Jankauskaitė, Z. Mikniutė, J . 
Kančiutė, E. Bendikaitė ir A. 
Poškai tė. 
Aplankė A. žemaičio dailės 
parodą. 

Ketvirtadienio vakare bal. 
10 d. L. V. 16 kuopos skait
lingas būrys narių aplankė p. 
A. Žemaičio dailės parodą. 
Dailės paroda visiems begalo 
patiko. Tie puikus ir žavėjan-
tys dailininko piešiniai, jo 
maloni ir įspūdinga kalba vi
sų širdyse paliko malonių Lr 
neišdildomų įspūdžių, nes vi
si galėjo matyti ir grožėtis 
mūsų tautos genijaus genijali 
škais dailės kuriniais. 

Korespondentas. 

A D V O K A T A I 
i - ^ 

Telefoną* Tards 23fO 

F. P. BRADOMIS 
A D V O K A T A S 

(Bilvęs ViLnlaub ir Kauno Apy-
grarcKį TėMhfo* Teisėjas) 

Veda bylas visuose Tteismuote 
Padaro vTaoKilig dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
3112 S. 11 ai v t ed St. Chlcago, 114. 

i 
LAIŠKAS. 
'Aš varto

ju Pe-ru-na 
•avo šeimynoj 
per paskuti
nius 25 m. del 
šaltių lr kosu
lio. Mes nebū
tume vartoje 
lkf Šiol jeigu 
nebūtume p«-
ve geru rezul
tatu". 
Geo. Cassidy, 

Standish Mich 
Pe-ru-na yra 

vartojama Am-
per nask. 50 
m. seimyn«Par 
duod. visur Ta 

^bletu «r Skys-
' t lmo formoj. 

— ——. 

S, W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
19 W. Monroc Street 

Room »04 — Tek Kandolph 2900 
Vai.. Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais 3205 So. lfalstcd Str. 

Telef. Yards 1015 
Chieago. 

HM I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

byiM TIMMM Te iunuu 
Abstraktus. Padar* p irk ia* 
m« DakaiacMtiu Ir lsallojli 

7 Stout& Dearborn Street 
ROOSf 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas Rando hph 3201 
Vakarais: 2151 West 22 Si. 

Telefonas Canal Į6«7 . 

C. V. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22nd St. Tel. Ganai 0692 

Š V E N T A S R A Š T A S 
Ką tik esame gavę is Lie

tuvos " NAUJĄ TESTAMEN-
TĄ. , , Knyga labai gražiai at 
spausdinta ir mažo formato 
- - didumo sulig maldaknygę. 

"Naujas ^Testamentas" rei
kėtų kiekvienam katalikui įsi
gyti, nes tai yra Katalikų ti
kėjimo, pamatas. 

Kaina tik $1.25. 
DRAUGAS PUB. CO. 

0334 South Oakley Ave. 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisai Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambarls 530 

Telefonas Central 0300 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4081 

A. A. Slakis 
A D V O i A t A S 

Ofisas Vldurmtestyje 
GHIGAGO TEMPLE BUILDING 

77 Weet Wasbimjton Street 
Room 1720 Te!. Dearborn 0067 
Namu Tel. Hyde Park 3305 

JOSEPH C. SOBOL 
A D V O K A T A S 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Examinuoja Abstraktus. Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

155 North Clark Street 
Room 1518 Ashland Block 
Telefonas Dearborn 4700 

Vakarais: 2341 W. 23-rd Place 
Telefonas Canal 3589 

KVIETKINE 
ANT BRIDGEPORTO f 

iPuikiansios nusikintos kvre-f 
jtkos, vestuvėms bankietams, 
jpagrabams vainikai ir ki
ltoms pramogoms. 
> Patarnavimas mandagiausias, 
[kainos žemiausios. 

URBA FLO WER SHOP 
3324 Auburn Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

Tel. Centrai 0800 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vidurmiesti] Ofisas 
Room 170S Chlcago Temple Bldg. 
7 7 W . Washingtan St. 
CICERO Ofisas: Panedėlio vakT. 
1314 S. Cicero Av. Tel. Cicero 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais va*. 
3236 S. Halsted St. Tel. Boul. 8737 

t 

Telefonas Canal 5 ^ 5 

JOHN G. MEZLAISKIS | 
Generalis Kontraktorim, 
statytojas ir senų namu 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

C^iicago, IU. 

Tel. Lafayette 4223 
rsltm m i 

P L U M B I N G 
Kaipo Uetavys, He<ttvla«ns visa

dos patarnauju kuogeriaosia 
M. YUSKA 

S228 West 38-th Street 

_ _ _ , • • • • - - - - r - - - - -r T i • • 

J. P. VVAJTCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dfen.: D. 514—510—127 N. Dear
born St. Tel. Randolph 5584—5585 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roscland Tel. Pollman 0877 

}j*&m*++l~ m U m m ^ * fci» • • • • t* * * ̂  m im 

Į • -

Telefonas Canal 7233 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliarojimo Kontraktorfos 

0 A 2 y 
m 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

NspapraBtafr 
mūsų blsnio 

augimas reiš

kia aaJSniika 

Kostumerlams 

' patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

• 

REMKITE SAVU(^ltJS. 
M M — — 

— * 

Dr. M. S t a p u l i o n i * 
4201 South Rockweil Street 

telefonas Lafayette 8020 
Priėmimo valandos: Nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare . . . . . ^ 

Pranešimas sertanUem*. Turiu farbe* pran*«t TamMal. kad •* rf<**> 
tokias ligas, kurioa buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartojn nauja ijr-
gančiu gydymui bud%: neslipnlnu lltfonlu vaistais, net oporaeMomia navm/-
gtnu. 6 gydau — NAPRAPATIJOS būdu, Gydymas šiuo būdu yra anrgua 
jis dar smttfuma tflkttu _ _ ^ 

Jalgu J»u aplaalhil n«t keletą gydytoj ų, pas kuriūotpa^elbos lr # 
nesustradal, o aergl alrdlea; nervų, ramaty. pa^a^ytraml, ln^««*. »»*! ' 
girdėjimo, naktiniais •uarttaplnlmaia, ar kitokia sana ligai atalla o a* norW4 
patarnausiu. 

/ 



D R A V O A 8 Ketvirtadienis bal. 17 d.. J.924 
s^ 

CHICA GOJĘ 
PENKI PAŠAUTI, 3 PO-

LICM0NA1. 

Joseph Boscmis, mcksiko-
nas, vienoj biliardinėj, India
na Harbor, Ind., susiėjo su 
Franeiseo Jacinero. Susiba-
rus už kokios tai moteriškės 
nepasidalinimą, Bosquis išsi
traukė automatinį revolverį ir 
peršovė savo konkurentą. 

Žmogžudis tuo jaus sprūdo 
laukan, įsėdo pravažiuojantin 
gatvekarin ir nuvažiavo į Ga-
ry, Ind. 
, Indiana Harbor policija tuo 
jaus painformavo Gary poli
ciją lankti gatvekario ir pik
tadarį suimti. 

Keletas poliemonų laukė. 
Išlipęs iš gatvekario žmogžu-
dis ir pamatęs prisiartinau-
Ciną policmonus, pradėjo į 
tuos šaudyti. 

Tris policmonus jis pašovė, 
tečiaus ir jis pats mirtinai 
pa šautas. 

PRANEŠIMAS CHICAGIE 
6IAMS. 

Iš priežasties Velykinių 
švenčių, Konsulato ofisas, ku
ris randasi po num. 608 S. 
Dearborn St. užsidarys penk
tadieny, balandžio 18 d. 1 vai. 
po pietų ir bus uždarytas šeš 
tadieny ir pirmadieny po Ve
lykų. 

ant didžiausio Šokio su prog ko vakaro ir t a r t u su mumis 
raina, ko lietuviai dar nėra Į žaidė, Hnksmai vakarą pralei 
surengę Cliicagoje. 

BRIGHTON PARK. 

EI, VYČIAI! 

Bažnytinis koncertas. 
Nekalto Prasid. šv . Pane

lės parapijos bažnyčioje bal. 
13 d. vakare įvyko taip va
dinamas, šventas koncertas, 
pritaikintas gavėnios laikui. 

Pirmiausiai, gv. Agnietės 
(choras, vadovaujant gerb. 
varg. Stasiui.Žiliui, sugiedo
jo įvairius hymnus. Buvo ma
tyti didelio pasišventimo mu 
sų. varg. Žilio puikiai islavv 
nant chorą,, kuris tą vakarą 

-P, . pildė įžymią programos dali 
Po 4 metų sunkaus darbo i r ^perdedant , geriaus nega-

ir nemažai pasišventimo i š j i i n i a n a r ( H i n e i t i k ( H i g > V a . 

lio! Šventos Agnietės choras. 

MISS ADDAMS Už 
JAPONUS. 

Žinoma visuomenės darbuo 
toja Miss Jane Addams pa-
siiuitė telegramą Prezidentai 
Coolidge. Prašo jo daugelio 
moterų organizacijų vardu ne 
patvirtinti biliaus, kuriuomL 
Kongresas nori visai uždrau 
sti japonų ateiviją. J i sako, 
japonai turėtų lygias teises 
sn kitomis tautomis. Xi»s ki
taip gali- kilti tarpautiniai ne 
sutikimai. 

DUODAMA DAUGIAU LAI
KO MOKĖTI TAKSAS. 

I Cook apskrities iždininko 
Carr asistentas L \ndb ei mer 
paskelbė, kad už nekilnoja
mas savastis taksos turi but 
užmokėtos ligi gegužės 1. Te 
eiaus iždininkas simet mokė-
jimo kliką prailgina ir po ge
gužės 1 d. Kaip ilgai, neži
nia. Bet žmonėms duodama 
progos tuo palengvinimu nau 
dotis. 

PROHIBICUOS VY-
KINIMAS. 

Chicagos policijos viršinin 
kas Collins turėjo naują kon
ferenciją su policijos kapito
nais. Šiuos jis įspėjo ener
gingai ir sąžiningai vykinti 
prohibiciją, taip kad Chieago 
butų kuosausiausias miestas. 

Patirta, kad daugelis buvu-
ein saliuninkų isnaujo įvai
rius svaigalus šinkuoja. I r 
juokus daro iš prohibicijos 
vykinimo. 

(Teėiaus policijos viršinin
kas nesijuokia. Kapitonai 

s, jei bus susekti apsi
leidime. 

dalies jos steigėjų — narių, 
o ypač buvusios valdybos, L. 
V. Chicagos Aps. "bbaeball" 
lyga sulošė labai žymią rolę 
Chicagos bei apLelinkės Vyčių 
istorijoje — i nešė neapsako. 
mai daug gyvumo i mušu org. 
per tuos kelius metus. 

Visi pripažįsta, kad sporti 
ninku dvasia — jų pasišven
timas pridavė daug energijos 
ir kitiems nariams, kurie jau 
buvo pradėję pesimistiškai 
manyti apie L. V. org. Clii-
cagoje. 

Per tą trumpą laiką spor
tas pritraukė didelį skaičių 
prakilnaus čia augusio jauni 
mo, kuris jau buvo bev<*ik 
užmiršęs apie savo tautą if 
tikybą. 

Štai pradžia galutino Įsiku 
rimo L. V. org. tikslo sutrau
kti jaunuomenę po "Dievas ir 
Tėvynė" vėliava. Ar tai ne-' 
džiuginančios pasekmės ? 

Bet, neužmirškime, kad dar 
tik pradžia lygos veikimo — 
prisirengimas prie didesnio 
darbo. Iš anksto pramatoma, 
kad ateinantis sezonas hus 
dar pasekmingesnis už praei
tuosius. Prieš atidarymą >į-
zono lyga rengia iškilmingą 
balių didžioje . "Dreamland 
Ballroom" svet., ant Van Bu-
ren ir Paulina gatvių. Tas j -
vyks pėtnyčios vakare gegu
žio 2 d. Visas pantas eis ly-

fgos iždan padengimui ateinan 
ėio sezono pramatomų išlai
dų del "įimpii-es" ir tt. 

Surengimui šio milžiniško 
baliaus ypatingai pasišvenčia 
Pr. Paliulis, J . Rėkus ir J . 
Martinonis. 

Nesnaudžia ir komisijos 
nariai; W. Misevičius su Pr. 
Savicku. Bet komisija nepa 
s».tiki vien savomis jėgomis— 
kviečia visus Chicagos Vyčius 
—vvtes talkon: 

Jei visi Chicagos L. V. 
nariai paremti šį lygos vaka
rą. — ateis visi be skirtumo 
ir atsives visus savo draugus, 
tai bus keleriopa nauda ne 
vien lygai, bet ir abelnai L. 
V. opgan. 
Todėl neužmirškite gegužio 

— 2 d. būti Dreamland svet. 

Tikimės sulaukti i r daugiau 
panašių koncertų. 

Programoj dalyvavo viena 
iš Chicagos įžymių daininin
kių p-lė Julė Širvaitė, savo 
nepaprastu lyrišku balsu suža 
vėjo visus atsilankiusius. 
Prie tos harmonijos prisidė 

jo ir smnikos stygos; grojo 
smuikininkės: p-lės O. Jova i -
Šaitė, O. Auškalnytė ir kele 
tas svetimtaučių. 

Pakviestoji "Alvernijos 
Konservą tori jos ' ' orkestrą sa 
vo dalį atliko pagirtinai. 

Klausytojų atsilankė gan 
skaitlingai, nes atjautė tiks
lą ir jam savo prielankumą 
parodė. Filia. 

10 METŲ SUKAKTUVES. 

Žmogžudis Sam Rosen, kurs 
andai nušovč savo pačią, ku
ri jį buvo pametusi, teisme 
prisipažino esąs kaltas ir rei
škė noro būti pakartas. Jo 
bylos nagrinėjimas atidėtas 
toliaus. 

Jaunimo domei. 
Bal. 10 d. š. m. įvyko Liet. 

Vyčių 4tos kuopos sus-mas, 
Dievo Apveizdos par. svet. 
Gyvais žodžiais sakant, febai 
puikus jaunimas buvo skait
lingai susirinkęs, ypač dau
gelis naujų narių. 

Naujų Narių Vajus. 
Naujų narių vajus, pasek

mingai sekasi, ir skaitlingai 
naujų narių susirenka ant su 
virinki mo, ichint prisirašyti 
prie Liet. Vyčių 4tos kuopos. 

Vienas vaikinas atėjo ant 
praeito sus-mo ir pasisiųlė 
būti nariu 4tos kuopos. 

Duok Dieve, kad daug to
kių butų. Užtat, jaunime pa
mąstyk! kur eisi? ką veiksi? 
t'ad jaunime, stokim į vieną 
vyčių organizacijų ir pama
tysite tenai daug veikimo, 
kaip antai: baseball, tenis, 
teatrų, ir tt., todėl labiausiai 
kreipiuos į brangius tėvelius, 
maloniai prašykit savo sūne
lį ar dukrelę, idant prigulė
tų prie vyčių organizacijos. 
Bus susirinkimas ateinančiam 
ketvirtadieny, bal. 17 d. Die
vo Apveizdos parapijos svet. 
8 vai. vak. 
Draugiškas Vakaras. 

Tuojaus po sus-mo buvo 
"bunco par ty" , pulkas jauni
mo atsilankė ant šio draugis-

do. Turėta ir skanių užkan-
džių. .Prie progos turime iš
reikšti padėkos visiems daly 
vavusiems už 'atsilankymą. Y-
patingaj^ mūsų dvasios vadui, 
kun. F . Vaitukaičiui,, kuris 
buvo atsilankęs 'ant musij va
karo, ir išreiškė savo puikiau 
sią nuomonę jaunimui, ragin 
damas juos prigulėti prie vy
čių organizacijos. 

Po visam, pirm. S. Šimulis 
ir baseballininkų manadžie-
rius P . Laurynaitis išdalino 
kiekvienam mūsų " t y m o " vei 
kėjui po švederį; pradėjus lo
šti, gaJės juos dėvėti. Juos 
pagamino kuopa. 

Jubiliejinė Vakarienė. 
Po ftv. Velykų pirmą sek

madieni, bal. 27 d. 1924, at 
si bus L. Vyčių 4tos kuopos, 
10 metų suk'aktuvės. 

Yra rengiama labai iškil
minga vakarienė su muzikali 
šku progrtimu, taip-gi pamar 
ginimui programo bus koletas 
gerų solistų, jie padainuos gra 
žių dainelių. Tos iškilmės bus 
pagerbimui mūsų kuopos or-
ganizotorių ir kuopos narių, 
kūne yra išbuvę kuopoje 10 
metų. 

Iš anksto yra kitų kolonijų 
kuopų jaunimas kviečiamas 

dalyvauti ant všio brangaus 
vakaro. 
* Vakarienė bus 5 vai. vak., 
o nuo 8 Vai. vak. bus šokis. 
(Iros labai gera ir žinoma or 
kestra * 'Ting-T.įng,'' jauni
mas galės linksmai vakarą 
praleisti. 

(Jaukite tikietus iš anksto, 
ir ateikite anksti, kad gauti 
vietos prie stalo, nes mes ti
kimės, kad svet. bus labai pi I 
na. Nerjfosivėluokito. 

Dar sykį esate visi kviečia 
;ni dalyvauti įmisų labai pra
kilnioj ir iškilmingoj 10 me
tų sukaktuvių vakarienėj. 

Gegužė. 

NORI PIRKTI NAMĄ 
Važiuok pas Lucas, o jeicu turi 

namą, Jotą ar kokios rūšies biznj, 
ir nori parduoti ar išmainyti tole-
fonuok: Lafayette 5107, gausi tei
singą, patarnavimą, pas: 

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer A ve. 

P A R D A V I M U I 
PLAYER PIANO BARGENAI 
$700 player pianas, suolelis kabi

netas ir 100 muzikos rolių. Paau
kuosiu už f 125. Garantuotas. >. 

3324 K. Marshfield Ave. 
1-mos lubos 

D A K T A R A I 
I T Telefonas Roulevard 1939 

|Dr,S,A Brenza 

NAMAS 
'ANT PARDAVIMO 

Parsiduoda n'amas 6 kam
barių, beismentas, įtaisyta 
virtuvė, šalę lotas, i r gara-
džius del 2 automobiliu. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
1323 S. 49th Ave. Cicero, 111. 

4608 SO. ASBXAND AVENIE, f 
Chieago, m . 

I Tai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 
piet iki 3 po piet. 6:80 vak. 

19:30 vak. 

PO 
iki 

B I Z N I S / 

WEST SIDE. 

THE GEEVUM GIRLS 

Moterų Sąjungos 55tos kp. 
įvyko susirinkimas balandžio 
I o 71. Aušros Vartų parapijos 
svet. Apsvarsčius bėgančius 
reikalns komisija išdavė ra
portą nuo rengiamojo vakaro 
Motinos Dienoje — gegužio 
II d. Raportas puikiai, skam
bėjo ir buvo vienbalsiai pri 
imtas. Visos sąjungietės ren
giasi vi.su smarkumu, kad tas 
vakarėlis pavyktų kuogerįau-
siai, nes ta?, yrą pirmu kartu 
rengiamas Chieagoje veikalas 
"Motinos Širdis." O kas ne
myli Motinos? man rodosi vi 
si Motinėle myli ir gerbia. 
Taigi reikalas butų visiems 
pamatyti šį taip puikų veika
lą i r apvaikščioti tą iškilmių 
gą Motinos Dienos šventę. Jau 
tikietai pardavinėjami. Mel
džiu visų įsigyti iš kalno bi
lietus. Komisija. 

ANT PARDAVIMO 
Delicatessen, grocerno saldainių, 

cigary ir kitokių dalykų krautuvė. 
Visoj apielinkėj kitos tokios krau
tuvės nėra. Gera vieta N. \V. Sidėj. 
Vieta nuo seno išdirbta randa pigi, 
galima daryti gera pinigą, J)el 
svarbios priežasties parsiduoda. 

Kaina $1600 už viską. Atsišaukite 
5105 W. JTorth Ave. ' 

Kampas Le Clniiv 

Telefonas 8eelej 7489 

Dr, I. M, Feinberg 
Gydo specialiai visokia* vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
1401 Madjson Street 

l a m p . Weatern Ave. — Chieago 
Valandos: 8—4 po pietų 7—9 rak. 

T e l . B o u l e v a r d 2 1 6 0 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chieago, 111. 

Tel. Boalevard 0687 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 w. 47.th m. 
Yalandoi nuo 8 iki 12 dieną, nno f 
lkl 8 vai. vak. Nedėliotais nno 8 

iki 8 vai. po platų. 

Ar žinai, kad suvirs 
4,."»00,000 pakeliu yra par 
duodama j metus laiko, 
žmonės turi pasitikė.jimoT 

Puritan 
Malt 

yra vartojamas žmonių, 
kurie, nori gauti geru re
zultatu. 

Sultingas--S tiprus 
Kodėl ncpamėprlni ? • 
Dviejų rusiu — Plain 

Piiritiu Malt Exlraef, 3 
uneiji; pakelis apyniu ir 
Kurlt'.tn Hop —r Cukrinis 

PURITAN 
MALT 

l 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandoi; 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 p i e t 

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 

i 
I ) B e marinime, 
t)-»-B« peilio Ir IM 
»)— B« kraui*. 
4)—B« J«U* pATOJaoa sveikatai. 
K)—Paeljentol nereikia sirgti, sa

li tuoj valcTti, Iv gali eiti 
I darbe* 

rae 'Oall-stenee' <akm«D{s tulžyje) 
Ir akmenie šlapumo puelėje be o-
peracljoe, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugražina girdėjimą. 
brde visokias l igas pasekmingai. Ir Jei 

yra reikalas daro operacijaa 
Prefeaijonalt patarnavimą telkia savo 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero. Hl. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 1 vaL 

po plot iki t vai. vakarą 
yedt l iomis ir seredomls ofisas aidą-

rytas. 

I 
DR. A. K, RUTKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHTIURGAS* 
4442 So. "VVestern Ave. 

Telef. Lafayette 414« 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

I 
Ofiso Tai. Boulevard 9«tS 

Rezid. Tel. Van Boren 0294 

IKIS 
i'ia\or<*<l 
Sutrai* 
S y r u p 

A i m š č i a u s i o -

J»layn 
lvxt 
ra* t 
tsa 

Šv iež ia i s 
A p y n i a i s 

R u s i o s 

Dr. A . A . R 0 T H f 
Rl SA8 GYDYTOJAS tH 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyrišką 

Valką tr visą chronišką Ilgą. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 10—11 ryto: 2—S po piet 
7—8 vak. Ned. 10—12 d. 

Tikri 
Rcoultatai 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą po num. 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: 9-- i2 iš ryto 
NTuo 2 vai. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES S EGA L 
Perkėlė gavo oflsa po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovą, Moterą Ir Vyrų lAgų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—6 
po pietą: nuo 7—8.30 vrjsare 
Nedėliomis: 10 lkl 1. 

Telefonas Drezel 2ftM 

J Tel. 

I DR, P. Z. ZALATORIS 
C a n a i 0 2 5 7 V a k . GsMMsI 2 1 1 8 f 

Lietuvis Gydytojas I r 
Chirurgas 

1821 So. Halsted Str. 
Vaandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 0 

po pietų;-6 iki 9 vakare 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

PEARIi QOEEN KONCfcRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mušu krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

riegausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prusižku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

' 
« - .* •• 

• lt 
• »9 

Chicagoje pakeltas projek
tas per šešias mailes ežero 
pakraščiais įtaisyti maudi-
muisi vietas, taip, kad ant-
kart galėtų maudytis arti 

- » ) , 0 0 0 žmonių. * 

GEE! I'M NEARLV STARVETi 
I WAS SILLV TO LET S-S / -
TALK MEINTDTHIS^ d " 
FASTING STUNTl-l'M?) 
NĘARLV STARVED! r 

t&Ą™. 
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