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Kruppo Darbininkai Į Pa 
šaulio Darbininkus 

i» 
\ 

Šaukiasi Paliuosuoti Juos Nuo 
Francuzu Militarizmo 

ANGLU SPAUDA PRIEŠ PREMIERĄ POINCARE 
ESSEN, bal. 5. — Kruppo, tariniai autoritetai nenori noi 

įstaigų darbininkų taryba pa-; klausyti apie derybas, 
skelbė viešą atsiliepimą į vi-Į Prancūzų nužudyti darbi-
so pasaulio darbininkus. Dar-Į n inkai, kaip pranešta, bus lai-
bininkai šaukiasi pagelbos in- dojami ateinanti šeštadienį 
ternaeionalio darbo, idant jis 

ATSIŠAUKIMAS I AMERIKOS LIETUVIUS 
Į Į , Į Į 

Negyvai Girnos Kūdikis -- Sei
mas Palaidotas 

VALSTIEČIĮ SUKILIMAI 
RUSIJOJE. 

DEVER GAVO 103,748 
BALSUS DAUGIAU, 

CHICAtrON OltYžO DEMO
KRATŲ VALDŽIA. 

Iš 50 aldermanų, 38 Deverio 
šalininkai. 

I rinkimus abudu laikraščiai 
aiškiai pastdįggo piliečių sen

timentą, p^fclisį Deverio 
puaėn. Dėlto abudu laikraš

čiu paskutinę dieną persimetė 
Deverio pusėn. I r republiko
nų kandidatas beliko kaipir 
£tvienėtas. 

Tiedu laikraščiu tą ypatin-
- LIETUVOS LIKIMAS PAVOJUJE 

gelbėtų vokiečiams darbinin
kams pasiliuosuoti iš francn-
zų mil i tarinio jungo. 

Atsiliepime pažymima, kad 

LONDONAS, bal. 5. —Vie
tos laikraštis Daily News ka
rčiais žodžiais atsiliepia apie 
franeuzus, komentuodamas 

vokiečiai darbininkai visuo- darbininkų skerdynes Kruppo 
met buvo nusistatę prieš mi- j įstaigose, Essuose, praeitą 
litarizmą ir karą. Kuomet šeštadienį, 
jie pasiliuosavo nuo savo mi- Pažymi, ar Franci ja nori 
litarizmo, šiandie juos spaud
žia ir žudo svetimas militariz-
mas. Į 

Karo laikais milionai vyrų 
bereikalo paguldė galvas. Tai 
militarizmo aukos. Šiandie 
francuzu n.ilitarizmas atnanji 

istorijoje sulygti su h ispanais 
Holandijoįj, su austrais Itali
joj ir su vokiečiais Belgijoj? 
Mes tikime, kad Francija ga-
lų-gale.bus išprašyta šalin iš 
Buhro teritorijos. Kuomet 
ji atšauks iš valdžios savo 

„ i M ^ ^ i ^ m m & ų .jkkvi-f^^Lvrrini^o. .FoincareJ. 
Tai Įžanga naujau karan. 

BERNE, Šveicarija, bal. 5. 
— Anot žinių iš Ukrainos, 
pietinėj Rusijoj valstiečiai 
sukilo prieš bolševikų valdžią. 

Valstiečiai, apsiginklavę 
šakėmis ir dalgiais, kovoja su Į "VVilliam E. Dever, demo- patyrusiu,kadžymi dalis re 
bolševikais Žitomiero ir Raki-. kratų kandidatas į miesto ma- publikonų persimeta Deverio 
tno apylinkėse. I joms, laimėjo rinkimuose pusėn. NlfflfM 

Bolševikų viršininkai sau-' Chicagoje 103,748 balsais di-| Republikonų partijos kan
kinsi kariuomenės. Įvyks bai- džiuma. . i dfdatas kadangi niekas kitas ' M u ^ r n l L V ^ ^ Kr*K„ 
šios valstiečiu skerdynės. J I . <r»™ 1«7 ORI *JN*M& ' ~ ™ « b r o l M U ^ u k i a a užjūrio brolių 

NACIONALISTAI SU SOČI 
AUSTAIS KOVOJA. 

. r & * * ^ . E * * ? Pankelių gaivu smakas: Šleževičius, Garfunkel, Liaus, Vi-
lunas, Plečkaitis ruošia katalikų Lietuvai vergiją ir 
jungą. 

Socialistai padavė rauką Lietuvos judošiams ir smeigė pei
lį į tėvynės krutinę. 

xf broliai šaukiasi užjūrio brolių pagėlbos. 
£ T! _ L S "fbUV°' ka!P * *?. "C5? "R"*08 « * * - * • " * « nepasitikėjimo valdžiai, prie 

VIENNA, bal. 5. — Sale 
šios Austrijos sostinės kalvo
se apie 200 nacionalistų susi
rėmė su 400 socialistų. Ap
sišaudymai tęsėsi apie vieną 
valandą, kol nuvyko stiprus 
būriai policijos. Darbuojama
si būrius nacionalistų ir so
cialistų nuginkluoti. 

balsą. Jo oponentas Lueder, vienos srovės įrankis sutriuš 
iŠ vienos reptablikonų srovės kinti majoro Thompsono spa

rną. Gi Dever buvo kas-kita. 
Tai aukštai kvalifikuotas vy
ras, plačiai susipažinęs su 
miesto valdžios tvarka, ilgus 
metus buvęs aldermanu. 

Socialistų progresas. 
Del šių rinkimų ir socialis

tai gali pasigirti* Ir jie pil
na burna girsis. 

(Seka 4-me pusi p.) 

"Kuomet visos tautos šian-
••«Hwe "Yra sužeista darbininku *SH majoiu^SMu Dcveria « * ii tw*yb<» ant grieKiife 

Vokiečiai darbininkai pažy- die ginkluojasi/' rašo tas lai
mi, kad karo laiku Kruppo į- kraštis, <4karas gali kilti nei 
staigose buvo gaminami gink
lai ir amunicija. Bet šiandie 
dirbamas taikingas darbas. 
Produkuojami taikos laikams 
reikalingi daiktai. 

Darbininkų taryba mėgino 
užmegsti derybas su frartcu-
zais. Tečiaus francuzu mili-

KRUPPO ĮSTAIGOSE 13 
AUKŲ. 

BERLYNAS, bal. 5. r— Es-

imrė. Taigi francuzu bruta-

kandidatas, 284,230. 
Taigi, ^Deverio majoru iš

rinkimas kudne rekordinis. 
1915 metais šiandieninis ma
joras Thompson gavo 147,477 
balsus daugiau už savo opo
nentą demokratą. 

Taigi, kuomet Thompson 
turėjo 58 nuošimčius balsavu
sių piliečių, šiandie Deverio 
pusėn palinko kuone 55 nuo-
šimčiaL 

f. 

Išviso 713,015 balsuotojų 
dalyvavo rinkimuose. 

kurios Klaipėda susivienijo su Lietuva, netur teisės 
spręsti mūsų Tėvynės likimo! (Prof. Bučys). 

BROLIAI IR SESERS, 
AMERIKIEČIAI! 

—r 

monių. Seimas susirinko, kai 
ėjo aršyn tarptautinė pasau
lio padėtis ir grėsė didelis pa
vojus Klaipėda*, o žydai ir 

PRINCESĖ UŽ MOTERIS. 

j ROMA, bal. 5. — Siauri-
Kitų laUnėjimai. nant valstybės išlaidas, vald-

išrinkta demokratu — miesto 
huno auką Kruppo įstaigose ! k l c r k a s Gorman * iždininkas 

žaibas iš giedrosios padangės. 
Lenkija rytuose, lygiai kaip 

Francija vakaruose eina tokiu 
nusistatymu, kuris reiškia ka
rą. Išlietas kraujas Essuo
se, tai preliudija kraujo kla
nams Europoje, tai naujas 
pavojus civilizacijai." 

šiandie yra 13. 

DEL ŽYDŲ PAJUOKIMO 
KILO RIAUŠĖS. 

HISPANIJOS LIBERALAI £ į - % £ £ ^ T l 
NERIMSTA Inisteriu jau išėjo iš kabineto. 

Premieras nusprendė pa-
i leisti parlamentą, jei libera-
; lai atstovai imtų perdaug 
triukšmauti. 

Iš Romos ,gauta žinių, kad 
{Vatikanas nusprendęs per-
traukti diplomatinius santy
kius su Hispanija, jei parla-

PREMIERAS NORI PALEI
STI PARLAMENTĄ. 

Iš kabineto išeina ministeriai. 

MADRIDAS, bal. 5. — Ar
timiausiomis dienomis susi
renka Hispanijos parlamen
tas (cortes) sesijon. Parla
mento atstovai liberalai dar
buojasi parlam. pirmiausia 
svarstyti konstitucijos atmai
nos klausimą. Valdžia suma
nė atskirti Bažnyčią nuo val
stybės taip, kaip kitose šaly
se atlikta, kur įsiviešpatavo 
liberalai su socialistais. 

mentas padarytų atmainų 
konstitucijoje. Vatikanas 
priešingas Bažnyčios atskyri
mui. Nes tam priešingi pa
tys Hispanijos gyventojai. 

MASKVA, b. 5. — Kre-
menčuge žydai minėjo savo 
šventę Passover (mūsiškiai 
Velykos). Komunistai žydus 
užpuolė ir pradėjo juos ne 
vien pašiepti, bet dar pikt
žodžiauti. 

Neapsikentę žydai smarkiai 
atsikirto komunistams. Ki
lo riaušės. Neturima žinių 
kaip jos pasibaigi. 

UŽ ZIONIZMO APSVIL-
PIMĄ. 

. 

JERUZALĖ, bal. 5. —Čio
nai arabai švente "Nebi Mou-
ssa" (Pranašas Mozė). Lai
ke ėjimo gatvėmis arabai ap-

VOKIEČIAI UŽBLOKAVO 
RUHRO STOTI. 

Cervenka. 
Pirmukart miesto tarybą 

sudarys 50 aldermanu iš 50 
wardų. Nors aldermanai rin
kimų laiku nesiskelbė aiškiai, 
kokiai partijai priguli, nes 
pagal įstatymų aldermanu 
rinkimai turi but nepartiniai, 
tečiaus jie posenovei pažymi
mi ar tais, ar kitais. 

Taigi iš 50 aldermanu nau
joj taryboj b#s 38 demokra
tai* ir 12 republikonų. 

Tas reiškia, kad Chicagos 
valdžia gryžo atgal demokra
tų rankosna, kuomet miesto; 
gyventojai apsivylė republi-
konais, kurie pes pastaruo
sius 8-rius metus nieko gera 
nedavė miestui. Bet viso
kio blogo, tai ir perdaug. 

Bus atmainų. 
Gryžus valdžion demokra-

jtams, be abejonės, įvyks čia 

lių paliuosavo daug persona
lo. Tas palietė (daugiausift 
moteris, kurios karo laiku tas 
pozicijas užėmė. 

Karaliaus duktė, princese 
Yolanda, pasiuntė laišką gele
žinkelių komisionieriui. Jam 
nurodė, kad moterų iš tarny-
,bos paliuosavimas ją suskau-
dina. Nes kai-kurios iš jų 
neturi gyvenimui priemonių. 

Dalis paliuosuotų moterij 
grąžinta tarnybon. 

Laikraščiai jums paskelbė, 
kad valstiečiai, socialdemo- j lenkai, nesupratę savo laiku 
kratai, bolševikai, žydai ir rinkimų įstatymo ir nepaten-
lenkai susidėję nugriovė Vy- kinti rinkimų daviniais', pa-
riausybę, padarė neįmanomu kėlė triukšmą ir perkėlė jį i 
Seimo darbą ir privedė prie J užsienį, norėdami svetimųjų 
to, kad valstybės Prezidentas,' šalių įsikišimu suvaržyti Lie-
vaduodamos Lietuvos gerove, tuvos laisvę, 
priverstas buvo paleisti Sei-j Aišku, jog Lietuva reikalin-
mą. Naujo Seimo rinkimai ga buvo tvirto ir budraus va-
paskirti gegužės m. 12 i* 13 dovavimo, kuris, pasiėmęs j 
diena. Jei nenorime atidn/v *a>o rankas prarastą inicta-
ti Lietuvos į socialistų-lenkų- j tyvą nustatytų pastovią vi-
fcydų-bolševikų kompanijos daus bei užsienio politiką, 
rankas privalom dėt visas kieta ištverme jąją vestų ir 
pastangas, kad krikščioniško- ruoštųsi pasitikti nerimstan-
sios partijos laimjėtų rinki- čio pasaulio įvykių, 
mus. Bet — iš 78-nių Seimo at-

Atsišaukimo įtalpa. 
Šis jums, broliai ir sesers, 

stovų mūsų buvo tik 38-ni. 

Pakvietimas i darbą. 
siunčiamas raštas nušvies vi-' Kvietėm į bendrą darbą 
są Seimo darbų padėtį, Lietu- darbą valstiečių sąjungą ir 
vos vidaus ir užsienio politi- jųjų vadus-socialistus liaudi-
kos eiga, supažindins su mūsų cinkus. < ,Turime pažymėti, 

C H I C A G O J E 

Konstitucijos 11-as skyrius į PARYŽIUS, bal. 5. — Kad gu gyvuoja Mustapha." 
Katalikų Bažnyčią pripažįsta | užblokuoti francuzams gėle- _ 
valstybės bažnyčia. Tą sky- žinkelio stotį Wesel, vokiečiai; SUSIDAUŽĖ DU LAIVU. 
rių liberalai nori panaikinti. | j§ neokupuotos /Vokietijos da-

• Hispanijos Hierarchija yra iįes ant Wesel stoties paleido 
stipri ir todėl prieš tai įkelia [geležinkeliu 9 traukinius be 
protestą. Saragossos Arki-, inžinierių. 
vyskupas-kardinolas įspėjo. Ant Lippe upės tilto du 
valdžią, idant ji nekeistų kon-. traukiniu susikūlė. Paskui 
stitucijos. Kitaip katalikai a n t anų griuvėsių atūžė kiti 

traukiniai ir tuos toks pat li
kimas patiko. 

Geležinkelis taip daug už
blokuotas sulūžusiais vago
nais, kad ims daug laiko jį 
apvalyti. 1 

švilpė zionizmą ir krikštavo a t l n a į m j . Per sekančius ket 
už turkų vada M'. KemaJ pa- v e r i u g m e tus demokratai dar 
šą. Už tai keJ&as arabų į** b u o g i s patenkinti gyventojus, 
štuota. 

Arabai šaufeė: " Palestina 
lyra mūsų nuosavi šalis. 

&alin zionistai (žydai). Te-

i 

gyventojai nusisuks nuo vy
riausybės. 

Kad išvengti didelių nesma
gumų ar ko aršesnio, premie
ras Alhucemas norėjo su ka
binetu atsistatydinti. Tečiaus 

LONDONAS ,'bal. 5. — Bo
sforo pertakoje, Turkijoje, a-
merikoniškas destroyeris Fox 
susidaužė su Anglijos lengvu 
skraiduoliu. Destroyeris sma
rkiai sugadintas. 

KOLEKTORIUS APIP
LĖŠTAS. 

Edward A. Frear Real Es-
tate Co., 4509 Grand boulv., 
kolektorius Deląplano ties 56 
ir Green gat. užpultas trijų 
plėšikų ir apiplėštas. Atimta 
800 dolerių. 

Tuojaus pranešta Engle-
wood stoties policijai. 

1.1 MOONSHINE" AUKOS. 

darbuote krikščioniškos Lietu
vos gerovei ir pasakys kaip 
jųs galite eiti mums pagelbon 
vaduojant mūsų tėvynę. 

Seimas paleistas. Skaudi 
musii tėvynei žinia. Sunki 
Lietuvai valanda. Kiekvie-
'nas tėvynės ,gynėjas, kiekvie
nas tėvynę mylįs sunūs pa
klaus — DEL KO SEIMAS 
PALEISTAS! I r mes r f 
rinktieji atstovai — jaučiame 
dorinės pareigos paaiškinti 
paleidimo priežastis. 

Seimui susirinkus. 
Seimas susirinko, kai mūsų 

ekonominė ir finansinė padė-
Darbuosts neapvilti savo bal- ]> n a z Fuchs 43 m 6948 ^s> įv^1 1 8 savuosius pinigus 

jog pastarieji atsirado Seime 
nuostabiu būdu, nes per rinki
mus visoj Lietuvoj surinko 
vos aštuonis tūkstančius bal
sų ir nebuvo pravedę nei vie
no atstovo; jiems,, neradu
siems pritarimo šalyje, užlei
do Seime penkias vietas vals
tiečių sąjunga. Dar tikėjo
mės, kad bendrai su mumis 
mokės rasti rimtą, protingį 
būdą susitarti. Apsirikom. 

Pasiryžo išnaudoti. 
Socialistai liaudininkai ir 

valstiečių sąjunga, vėliau pa-
sivadinę — valstiečiai liaudi
ninkai, — būdami aršus kata
likų Bažnyčios priešininkai, 

DECATUR, 111., bal. 5. — 
Iš Philadelphijos gauta žinia, 
kad tenai mirė atsitarnavęs 
Suv. Valstybių karo laivyno 
rear-admirolas Moore. 

suotojų, kad tolesniai gauti 
pasitikėjimo. Taigi, bus ge
resnė tvarka, bus geresni lai
kai, bus sumažintos nereika
lingos miesto išlaidos ir re
zultate turės but mažesnės ta
ksos. 

Kampanijos pradžioje Chi. 
eagos du didžiuoju laikraščiu, 
Tribūne ir Daily News, sto
vėjo republikonų kandidato 
pusėje. Daily News tečiaus 

George s i , apkvaišęs nuo i r priešingiems Lietuvai gai-! nusistatė panaudoti sunkią 
moonshine" nužudė savo v a l a m s dirbant, reikalinga krikščioniškų frakcijų padėtį 

moterį ir patsai mirtinai pa
sišovė. Sakoma, mirštąs ap
skrities ligonįnėję. Į 

buvo griežtų ir tikslių prie- (Tąsa ant 2-ro puslp.) 

GRYŽJTA PRIE SAVp 
UŽSIĖMIMO. 

Pralaimėjęs rinkimuose re
publikonų partijos kandidatas 
į Chicagos majorus, Arthur 

daug rėmė ir demokratų kan- C. Lueder, gryžo prie savo 

O R A S . 8 — — 

didatą. Bet Tribūne griež
tai buvo nusistatęs už repfub-
likoną. 

Pajuto. 

Tik paskutirtę dieną prieš 

real-estate i' businesso.'f 

Du juodu plėšiku apipllėšė 
valgomų daiktų krautuvės sa
vininką B. Luppen, 2828 So. 
Dearborn st. Atimta 528 dol. 

DRAUGO PINIGŲ SIUN-
CHICAGO. — Šiandie iš TIMO SKYRIUS 

dalies apsiniaukę; maža at- Atdaras kasdieną (išskyrus 
mainą temperatūroje. šventadienius) nuo 9 vai 

, ryto iki 8 vaL vak. 

RIMINI rilDCAC 2 3 3 4 ^ 0 a k l e y A v e n T i e 

r l m b y MlnoAOi Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie-

Lietuvos 10 litų $1.00 tuvos Bankus: 
' Anglijos ster. svarui 4.69 BAI KĄ 

Francijos 100 fr. 
Italijos 100 lirų 

Lenkijos 100 mark. .0020 

6>47 PREKYBOS - PRAMONĖS 
4 9 1 BANKĄ 

• Norint kad pinigai butų Lietuvoj 
Vokietijos 100 mark. 0-45 ^ o ^ t t DOLERIAIS. r*tku 

• 
brangiau mokėti. — A 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

; 

"DRAUGAS" 
Akta kasdieną išskyrus nedėldlenins 

Atsišaukimas Į Amerikos Lietuvius 
(Tąsa nuo 1-mo puslp.) 

M e t a m s * i$600 j Seime ir nustelbti lietuvių ka
potai Metv.^ . . . . . . . . . . . . fS.00 ; » _ . -

ūš prtnumerata mok« iikalno. Lai- t ?*h k* 8 7 ™ * " * Lietuvoje. 
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, «H« pareikalavo, kad Preztde-
le nno Ifaujt Metą. Norint psrmai- t l t a s nebūtų renkamas iš kri-
nyti adresą visada reikia prisius- . vv. , , , .x , • • 
tt ir senaT adresas- Pinigai geriau- *™m ***<>, t>. 1S ukmin-
sia tinsti išperkant krastje ar « - kų sąjungos, krikščionių de-
prese "Money Order" arba iįe į m o k r a t ų i r d a r b o tederamos, 
dant pinigus į registruotą laišką. , . 7 7 . \ ,. v. . ,. j -

~ ~ . ~ ~ ~ _iiiiA ~~ \Tokiu būdu valstiečiai liauai-
DRAŪGAS PUB. 0 0 . . 

nvnkai kėsinosi atimti teisę 
| pastatyti savo kandidatą i 
I Prezidentus ir rinkti jį krik-
šėionių frakcijoms Seime ir 

j' m mvcitsosf^ •MMU jąsias rinkusiai ir pa-
GIŲVŽUS SVETIMŠALIŲ | laikančiai'visuomenei, tai yra 

Į keliems, šimtams tūkstančių 
••rinkikų lietuvių katalikų. 

8334 South O&kley Avenue 
Chicago, Illinois 

Te! Roosevelt 7711 

INFORMAVIMAS. 

Laikrašty "Sagina* E v e ; Pastatę šitokį reikalavimą 
ning S t a r " kovo 36 ik minto- valstiečiai liaudininkai atsi-
ry padėta pluoštelis gražiu j s a k ^ * e i t i i šeinio pivzidijumą, 
informacijų apie Klaipėda \l ^»»"> komisijų prezidiju-
Del tys teritorijos nesenai, m*s> atsisakė taipat būti ir 
įros nekilo kovas rytinėj Eu ; konrisijų pranešėjais. Visa 
Topoj. Rezultate santarvės va!> i Seimo darbo našta teko mums 
-lybės visą teritorija pripažino i vieniems. Bet, atsižiūrėdami 
.Lietuvai. 

Svetimšaliai informuojami 
kad Klaipėda senovėje buv< 
Lietuvos žemė. J i buvo apgy 
venta lietuviu, kurie iigu> 

tėvynės reikalą, buvome kan
trus. Ilgai ėjo derybos. 

Pasiūlymai. 
Siulėm valstiečiams liaudi

ninkams pasiimti vadovavimą 
Jhntimvhis nrinantfjo. Paga-! n i i u i g t w i , taWwtm. Atsisa-
liav.s atpasakota k l a i p ė d i š k i ^ s i u , . m j m t i v i m i . 

1 * 1 • • * • a • J • • I ' * 

sukilimas i r kaip teritorija 
atkovota Lietuvai. Išvardinti į : 
įžymieji tos žemės lietuviai j 
darbuotojai, kurk1 savo gimti-1 
nį kraštą prijungė prie mo-, 
tinos Lietuvos. 

Už tą gražią informaciją rei
kia dėkoti gerb. kun. A. Ta-
njoliuntti, kurs nesenai lank5 
si <*rand ttapids'e. Mich., ir 
tam laikraščiui pa<kftvė< tų 
naudingų apie Klaipėdą žinių, 

Svetimšaliai IK 'pančiais slfBU 
tykiais Europoje labai intere
suojasi. <;i iš kun. A. Tarno-
liūno informacijos jie patiriu 
įdomių žinių a]He Klaipėdą 
ir Lietuvą. Tas juos a rč iau 
supažindina su mūsų tauta i? 
mušu tėvyne. 

nisteriu kabinetą ir pasis 
jonie palaikyti, kad mus ir vi
sai i kabinetą nekviestų. Pa
siūlymą atmetė. Siūlėm pa
imti vadovavimą Seimui. Ne
sutiko. Norėdami susitarti 
atsitraukėm nuo darbo kabi
neto principo, kuris mums at-

1) greitas ir nuoseklus že
mės reformos vykinimas, il
gametė paskola ir plati eko
nominė page&a naujakuriams 
— bežennams, mažažemiams 
ir kareiviams — bei ūkinin
kams; 

2) panaikinimas spekulaci-
jos, palengvinimas žnioriėms 
gauti miško; 

3) suradimas naujų rinkų 
ūkininkų produktanis parduo
ti, žemės ūkiai apdedanu pa
keliamais mokesčiais, atsižiū
rint žemės rųšies, apkrovimas 
mokesčiais nuo pelno preky
bos, pramonės, advokatų ir ki
tų; 

4) ^darbininkų reikalų glo
bojimas, darbingumo pakėli
mas ; 

5) tvirta valdžia, griežta ko

davus Lietuvą Lenkijai pa
glemžti (Hymanso projektas). 
Atsiminėm, kad visa tai teko 
atitaisyti bendromis pajėgo-

. mis Galvanausko .kabinetui 
gminą priimti. Bet v a l s t i e č i a i \ i m l n e t f J rį , l ž i o i e a t s i s . 
liaudininkai atkakliai laikėsi =, . . . ; Z, vv. . ' 
savos programos, kurioje buvo 
gudriai pašiepta pi^tikvbinė 
dvasia., kuri socializmo išrūgo
mis mažino valstybės ir val
džios jėgą ir netiko, kaip ir 
jie patys buvo prisipažinę, 
šios tiienos Lietuvos gyveni
mo reikalams. 

Bet ir ei a, siekdami susi
tarimo, nusileidome. Sutikome 
ir jų ir mūsų programas drau 
ge j>atiekti ministerių kabine
tui vykinti, atsižvelgiant gy
venimo aplinkybių. Norėjome 
tiktai patikrinti taip sunkiai 
daromam koalicijos kabinetui 
pastovumą. Valstieėiai liaudi
ninkai ir ėia užsikirte reika
lam, kad- ministerių kabineto 
išsitenki mas iš jų programos 

tojusiam ir krikščionių demo
kratų blokui Steigiamajame 
Seime, nes, Oriniu! pasitrau
kus, socialistai liaudininkai ir 
valstiečių sąjunga nepanorėjo 
toliau dalyvauti valstybiniam 
darbe ir tik trukdė jį. 

Nebepakenčiama. 
Pagaliau atsiminėm, kad 

rinkusioji mus visuomenė ne 
tam mus rinko, kad atiduotu-
mėm Lietuvos vairą į rankas 
priešingas tikybai ir nepati
kimas tautos idėjos žvilgs-

pniu. 
Lietuvos gi padėtis ėjo rim-

tyn. Vilkinti derybas jau bu-
vo pavojinga Matydami /besi
artinant rimtiems įvykiams 

va su priešvalstvbiniais gai 
valais, panaikinimu* rekvieki-' vamneia atšaakti savuosius mi 
jų i r stuikų, sumažinimas val
dininkų skaičiaus, bet žymus 
paperimiuas JV būvio, reika-

uzsieiuo politikoj, nuo kuriu duotu jiems teises bet kūną . . . . . . • . , . . , , 
, 1V . - . . . 1 priklausė Lietuvos ateitis ir h-

lauti p iežta i iš valdininkų 
sąžiningumo, juos skiriant va 
duotis m1 asntcus simpatijų 
misį nė paitijų nusistatymais, šteževičiaus- Kabinetas. 
bet~Aien žmogaus tlnkatmmiu 
darbui i 

nisterius i«, kabineto. 
Patyrėme, kad lipdomas tra

pus daiktas, kuris kas valan-
<ia, socialistiniam vėjui pūste
lėjus gali subyrėti. O derybos 
tęsėsi jau pusantro mėnesio. 

Atsiminėm, kad 1T)1$ m. 
Šleževičius, stovėdamas kabi-

6) teismų. įstatymų ir tei-|netw piiešaky. eidamas netei
simo tvarkos tobulinimas, va-! sėtais keliais ir stigdamas tak-
lymas nuo nesąžiningų taniau 
tojų; 

7) visuotinas mokymas, že
mės ūkio ir amatų mokyklų 
plėtimas, laisvė kultūrinėms ir 

rodė tinkamesnis, ir siulėm, tikybinėms organizacijoms mo 
sudaryti koalicijos kabinetą. ; k v k | 0 : (loriainias visomaeiiės. 
Valstiečiai liaudininkai be ki-l tikybiniai įsitikiniumi auklė
tų ministerijų griežtai reika-j ; a m ^ hm«mįnaJm- ir neįžeidžia 
lavo sau švietimo ministeri- j m'u ^tsalinimas ix>litikos išt 
jos, kad palėmus ją į savo r a n - j n j o t y j ^ \r mokytojų.tarpo» 
kas iš lengvo gudriai vyti t i - | $) Vilnius ir Klaipėda Lie-
kybą iš mokyklos ir sudarky-; tnvai ir atatinkama karinome-
ti mūsų augančios jaiuiuome- Į n ė šiai idėjai ginti, kareivių 

švietimas ir drausmė, tinka-nės tikinčiąją sielą ant i>at 
gyvenimo slenksėio. 

Mūsų pro^rami Kabinetui. 
Pagaliau padarėme pasku-

mas kareivių i r karininkų me
džiaginis aprūpinimas. 

- - — 

Katalikės moterys-ir mer- Pagaliau padarėme pasku Nusileidome ligi paskatinąs, 
gai t ės! Suorganizuokite savoitinį Ivan.lymą — i»tskelb<'nii Berods kiekvienas geros va-
\ynis , tėvus, brolius ir sunūs j šią savo trumpą, aiškią pro- lios žmogus, turįs galvoje vien 
ir liepkite jiems eiti talkon gramą, kuri gultų ministerių l i e tu vos ir jos žmonių gewvę, 
Lietuvos katalikams. 

to, sukiršino kariuomene prieš 
save, supjudė mūsų visuomenę 
ir atskinrs .fos veikėjus tarp 
savęs, nesugebėdamas gi val
dyti valstybės, išaikvojo di
džiausius pinigus, ne?w>kėjo 
|>er kelerius mė'nesius valdi
ninkams algų ir privedė Lie
tuvą prie tokio stovio, kokia
me buvo Rusija Kerenskio me
tu. Atsiminėm — kokiu var
gu, )>akeitęs Sleževičių Galva
nauskas, tvarkė Sleževiėiam* 
Išliktąją netvarką. 

Griniaus Kabinetas. 
Atsiminėm Griniaus kabtite-

t$, kuris i^ražink'' ūiums armi
ja ir Vilnių kovos? su lenkais, 
kuris priplukdė Lietuvą sve
timšaliais spekulentais, suvil-
kino savųjų pinigų išleidimą 

i r valstiečių sąjungos „bloko 
piimininkas Sleževičius viešr : 

laišku Seimo pirmininkui at ! 
sisakė ateiti, paaiškinęs, ka< 
jie nepripažįsta Seimo išrink
to Prezidento. I r šito, šiame 
atvejyje jau visos tautos; už-
gavimo nepaisydami, įsileido-
me valstiečius liaudininkus į 
Selino prezidTjumą •— pirmuo
ju vice-pirmininka d-rą Joną 
Staugaitį ir antruoju sekre
toriumi. Makauske. Bet j*e sa
vo takto nepakeitė. Nedalyvau 
darni komisijų prezidijumūose, 
ir eidami drauge su bolševi-' 
kais ir socialdemsokratais jie; 
tik tykojo, kad darbą sutruk 
d v • zius. 

k imas, pasirįžome baigti dery
bas ir išrinkti Prezidentą, a-
tątinkantį mūsų visuomenės 
daugumos nusistatymui — 
kataliką ir tautininką. 

Kova prieš Prezidentą. 
Visu įnirtimu puolė valstie

čiai liaudininkai augšeiausiąjį 
tautos vadą — sieinK) išrinktą
jį Kesputerikos Prezidentą. Jie 
jau atvirai ėmėsi revoliucinio 
tnikdymo <larl>o, cfcdfe sau tin
kamų talkininkų socialdemo
kratuose ir bolšsnikuose. Dra a 
ge su l>olševikais ir so<*ialde-
mokratais jie iškėlė priekaiš-
tą,.jog renkant Prezidentą bu
vo apsilenkta su konstitucija, 
geimas niu/dugniai apsvarstė 
Prezidento rinkimus i r rack), 

Darbas nors sunkiai — aetoėsi. 
Betgi nesant Seime žydams 

(3 atstovai), lenkams <2 a t : 

stovu) ir vienam bolševikui 
(po teisino), sutraukę visas 
savo jėgas galėjome malšinti 
visus jų išsišokimus ir varyti 
naudingą valstybės darbą. 

Gauta pripažinimas Lietu
vos de jure. Drąsiu žygiu at
vaduota Klaipėda. Imta ener
gingai tvarkyti šalis. Panai
kinta rekvizicijos. Kiek lei
džia valstybės lėšos — padi-

galima' b'im) matyti &y4ų at
stovus Seimo runintae, dar 
nelankančius Seimo posėdžių, 
feet jau lankančius valstiečius 
liaudininkas. K»vo m. 2 d. 
pirmą kar t* alejo žydai į^Sei-
mą 4 r H į*1 4*^^ įsidrąsinu
sių valstiečių, liaudininkų fra
kcijom atstovas Sugintas ^vie
šai iš Seimo sakyklos užgavo 
Respublikos Prezidentą. Seimo 
pirmininkui pasiuiins pašalin
ti jį už tai iš Seimo penkien* 
posėdžiams, bendromis Valstie
čių liaudininkų, socialdemo
kratų, bolševikų ir žydų pajė
gomis pasiūlymas atmetamas. 
Seimo prezidijumas suardo 
mas. 

Naa|į pavojai gresia. 
Santarvės valstybės kiek at

lyžusios vėl inm smarkiai mus 
pulti Klaipėdos klausimu ir 
reikalauja priimti jų pastaty
tas sąlygas be |okių pastabų. 
Mums nesutikus, grasina nu
traukti santykius. Eina žinios, 
jog jau statomas rytų sienų 
klausimas ir greit bus rišamas 
Vilniaus likimas. 

J ūdos pabučiavimą? 
Tokiu laiku ministerių ka

binetui reikia turėti visa gale. 
dinta kariams ir valdininkams. Kovo m. 9 d. ministerių kabi-
algos. Pradėta valyti minis te-^etas ataLna į Seimą su dek-
lijos nuo nepalankių Lietuvai laracija. Ateina, kad gauti pa-
valdininkų — nelietuvių. Sei-j sitikėjimo ir tarti pasauliui 
man įnešta ir ruošta šie įsta-| drąsų l i e t u j tautos žodį. Bet, 
tymų sumanymai: Priverstino 
nuo ugnies apdraudimo panai
kinimo. Ilgamečių paskolų u-
kin inkams ir naujakuriams. 
(Tiekimo palengvinimų ūkinin
kams ir karo padegėliams mi-j atėjusį ministerių kabinetą 
škui gauti. Butų samdymo įs- (tą patį kabinetą, kuris atva-
tatyino pakeitimą, dvarų dar- davo Klaipėdą ir laiko Lietu 
bininkų ir ordinarininkų sain- vos garb^ rankoj) pasikelia 
dymo. Akcinių bankų ir ben- ^vijos iki vienos valsfiečių liau-
(Irovių sutvarkymo. Ligonių dinniKų, l>olŠeviliU, lenkųr*žy 

per kitas durte eina valstie
čiams liaudininkams talkon 
lenkai. Griovimo darlms pa
ruoštas. Mes turime 38-nis bal
sus, jie — 39-i». I r štai prieš 

kad jie visiškai atatinka kon 
stitucijos nustatytai tvarkai. I kasų darbininkams steigimo ir 

Nenori Ministerių Kabineto. l l P a * a 4 i a u M ^ a P" 
Prezidentas, nepaisvdamas na r s ty ta ir Seimui pirmam 

turėdamas ^ai tyniui patiekta v\Tiausy-
bes įneštas 1923 — šiems me-

— i - . 

atstovus pasitarti ministerių į tiečiai liaudininkai ruošė iš 
kabineto sudarymo klausimu.[pasalų tautos atstovybei — 

kabineto darbų pagrindai!:— galėtų nedvejodamas šią pro-Į ir ką tik nelmvo hc kovos ati- Lietuvos socialistų demokratų Seimui kerštą. Vis dažniau 

jų užgauliojimų, 
galvoj vien tėvynės labą ir no-
ivdamas nuraminti įsisiūbavu
sį ginčą, tuojau po Naujų Me
tų pakvietė per Seimo pirmi
ninką pas save visų frakcijų 

tams biudžetas. 

Socialistai ruošia kerštą. 
Tuo tarpu, laisvi nuo rupes

nio talstyfeės reikalais, vale-

dų ir socialdemokratų rankos. 
Mūsų įneštas pasitikėjimo pa
siūlymas atmetamas. 

Didelė gėaa tautai. 
Kovo m. ̂  d. — tai didelės 

gėdos mūsų tautai diena. 
Tą dieną valstiečiai liaudi

ninkai giliai įžeidė Lietuvą. 
Tą dieną lietuvių tauta mi

nės amžinai kaipo dieną, ku 
rioje valstiečiai liaudininkai • 

(Tąsa 3-me puslapy) 
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Dr. J. IN)toraitis. 

LIETUVOS ATGIMIMO 
LAIKRAŠTIS 

1S83—1323. 

f, 
("Aušros" 40 met»| sukaktuvėms paminėt i ) 

Tąsa, 
' ReilaktorJaudamas Šliupas kitų ra

šytojų raštus perdirbinėdavo savaip. Api< 
tai jis pats šiaip rašo: "Atėjusią mede 
gą stengiausi suvartoti, nors ^artais to
ji medega ne visam kam buvo tikusi; bet 
patiko mano metodą rašytojams, nes nė 
Vienas nesijautė nuskriaustas beesąs: ko;/-

į nas rado Aušroje savo atlialsį (1 ) . ' ' 

Atliekamu nuo Aušros redagatimo lai-
kn Šliui>as su Jankum apkeliavo Prūsų 
Lietuvoje daug vietųi. žadindamu žnx>nėse 
tautini susipratimą ir ragindamu įsteig
ti "Liet. mokslų Draugystę^, kuri buvo' 
Basanaviėiaus siinianyta, kiek vėliau iš-'j 
tikro įvyko ir k*Bi^lte , , pasivadino. Para- j 
%> įstatų sumanymą i r išsiuntinėjęs jį-
Sauerveinui, Storiui ir kitiems, sušaukė į 
1884 m. sausyje >u>irinkimą į Tilžę. Žmo-fJ 
n m Mivažiavo iš visii Pmsų Lietuvos kam- j 
pa apie 1500. Tik vokiečiai sutarė neduo
ti >alės. į kmią buvo užsakyta susirinkti.' 
Nesant kur dėtis, susirinkimas neįvyko, 
o žfHonės išsiskirstė po alines lėkdami pa 
skalų, kati ateivy* iŠ Rusijos norįs juo?' 

sukelti prieš valdžią, ir todėl vokiečiai ne
davę salės; vos tik pasisekė juos nura
minti, kad suėmę -žandarams neišduotų. 
Kn. dnrkšaitis žinojo, kas buvo sujudinęs 
lietuvius, ir ėmė kurstyti vokiškus laik-
rašėins ant Alinpo. Pmsų polie-ija atkrei
pė Į tai akis. ^Lietuviškoji raštų -Drau-
tiy'stė" pakvietė ŠliU}ją į savo susirinki
mą, kad išaiškintų Aušros tiksią ir savo 
veikimų Pmsų Lietuvoje. Aiškinimus,' 
kad Aušra nori palaikyti gimtąją kalba. 
i t šviesti žmones, nedaug ką gelbėjo: nors 
vieni tos draugijos nariai užtarė iietu-
vrus, bet kiti smarkiai užsipuldinėjo už 
lietuvių kurstymą. Policijos komisorius a-
tklžiai klausė ^ s a , kas buvo kalbama 
susirinkime. Po tam neilgai trukus apie^ 
15 kovo 1884 m. Rytinių Prūsų; -oberpre-
/;i.tientas. Schlickmanas iš Karaliaučiaus, 
Įsakė Šliupui per 30 dienų pasišalinti iš 
Prūsų žemės, bet tuoj jam vėl buvo pra- : 

nešta, kad išvažiuotų per 14 dienų nuo' 
pirmojo įsakymo. Jisai; tuo-tarpu sinar-* 
k tai dirbdamas, prirengė spaudai kelis Į 
Aušros numerius ir kitiems metams Auš- ' 
ros kalendorių. Rengdamasis išvažiuoti, 
už Aušros pinigus įsitaisė eilę drabužių, 

kokiame stovyje palieka pas Jankų Auš- redagavimo darbus kišosi ir Jankus ir 
ros reikalus, žadėjo i r toliau ją remti savo 
raštais ir prašė Mikšo, kad prižiūrėtų 
s]>aiidią.^veužilgio, jau žandarų ieškoma*, 1 
pro Sudargą su Pmsų gyventojo pašpar-
tu išvažiavo į Lietuvą XI). Jei nebūtų su
skubęs pasišalinti, Pmsų žandarai suėmę 
botų išdavę jį Rusijos valdžiai, kuri jo 
buvo prašiusi (2). 

Šliupui' pasišalinus iš Prūsų, Aušrą 
įedaguoti teko Jankai ir Mikšyi. Jankus 
rašėsi atsakomuoju redaktorium, o Mik
šo Šliupas išvažiuodamas bnvo prašęs, 
kad spaudą prižiūrėtų, nes tas būva bai-' 
g^ kelias gimnazijos klesas ir geriau 
tam dalykui tiko. Bet ar tas prašymas 
buvo visiškai išpildytas, nežinia. Jei Mik
sas ir prižiūrėjo spaudą, tai, be abejo, į 

. 

1) Varvas 1»©3, 92. I 

. • • _ • . . . /- . ~~ 3 . . i rusrsiroje avasroj«. sneiKe, 
pasiėmė kelionei regis 75 markes", pa- ' Varsan prasyti, smiigiu 
liko gana pinigų apmokėti dviem išei* 
si autiem numeriam, o Jankui už savo 
buvimą paskyrė tam. tikrą skaitlių 1883 
irt. Aušros egzempliorių, kad, juos ifei-
pardavęs, ntftnrėfcų skriaudos. Prieš ižva-
•/riuodamas pasišaukė nesenai iš Žemaiti
jos sugrįžusį Miksą, kad butų liudininku,' 

1) Vardas 19-03. &5-S7. * 
' 2) Vienybė Liet. 1903, num. 40, p. 478. Ap

leidęs Prusus, Šliūpas per Žemaitiją nuvyko j Kau
ną pas aficierą Pr. Srtiilgii}. šis turėjo vtltj, kail 
valdžia suyrąžisianti lietuviams spaudą, jei kreip-
siąsi su prašymu j Varšavos gremeral-gunberfiatorii} 
Gurką. .Rusų laikraščiai "Sovrem. Izviestija", Aksa-
kovo "Huš" ir "Mosk. Viedom". buvo" ėme skelb
ti nuomonę, kad lietuviams reikią duoti lotyniškas 
raides. Į tai atsižiūrėdamas "Varšavskio Dnevniko" 
redaktorius šččbalskis per Velvertu inspektorių Jur*. 
kevičių buvo paleidęs grarsą, ik_ad lietuviai, valdžičs 
prašydami, r au tų leisti laikrašti žmrottėms, vedamą 
rpsHHcoje dvastojeu Reikėjo tfk, k ad -kas važiuotų f 

is su šliupu iš Kauno nu
vyko į Mariampolf, kame drauge sa kitats Uetn-
viais -sustatė, prašymą į valdžią. Jame išreiškė rei-
kalttigulPą lietuviškos spa»Hd«>s, liet. kalbos mokyk
loje, i r lietuviško reliįfijos išgrirMmėjJmo; tai gavus, 
išnyksianti žmonfc** Vbhltų Intekmė, Softlartjsią su, 
Rusija Ir busiąs užkirstas kelias knygoms, gabe-
naftioms iš Prusą. Šliupas su tuo prašymu nuva
žiavo J Varšavą, bet nieko negavo.. Pamatęs sau 
gresiaJStį pavojų, sugrįžo tiesiog j Rygą, - iš kur p-er 
Žemaitiją ir Prusus iškeJiavtf i Ameriką. Varpąs 
IŠ*©?, 87—89. Tas prašymas su smulkmenoms y r i 
Vienybėje l ie tuvininkų 1903 num. 41 p'. 488-490. 

bent dalį jų pats atlikdavo. Tai matyt 
iš redakcijos atsakymų, kame atsakoma 
ir paėiam Mikšui (3), ir iš Jankaus ra-
švto atsisveikinimo, kuriuo Jankus ati-
duoda į31ikšo rankas *'^^ą Aaš-ros rėdy-' 
tuvės naštą, katra mano petį sunkiai len
k ė ' ' (4). '1 ̂ skutinis num»erix, kiiriawie 
Jankus pasirašo atsakomuoja reniakto 
įinm, yra aštuntasis 1885 m. Nuo devin
to pradedant, visų redakcijos raštą pa--
ėmė ant savęs Miksas ir spauzdino jau ne1 

pas Mauderode, tik savo naujai įsitaisy-1 

toje spaustuvėje, taip-paf Tilžėje. Pak ra i 
pos juodu abu stengėsi laikytis grynai 
tautinės, tokios, kokią buvo sunuanes Ba
sanavičius. "Mūsų laikraštis nėra... libe
rališkas", rašoma redakcijos atsakyTmv> 
se. <<rTikriems tėviškės mylėtojams, ar su 
kunigais, eonais ir ūkininkais iš vienoj 
eiti... Mums nerup nė politikos, nė vieros 
į)JatiHi«iasf.^mums tik Lietuva ir jo tiki-ks 
jie sunųsjrup." (5). 

-^Miksas, paėmęs Aušrą į savo ranka.s 
vienas redagavo. baigiantis 1885 ir 6 nu
merius 1886 tu., t. y. lig ji užgeso. Spauz
dino jisai savo spaustuvėje netik Aušrą, 
bet savo lėšomis ir kelias lietuviškas bei, 
vokiškas knygutes. J jas sukišo savo pi-, 
nigus ir, greit jų išparduoti negaiėdams. 

;inėjo į skolas. Skolintojams reikalaujant 
-sugrąžinti skolą, pasijuto sunkiame padė-

3) A. 1885, 247. 
4) Ib. 249. 
5) A. 1885, 174. 

jime esąs. Negaudamas paskolos j^as ar 
timuosius piietelius, laiškais kreipėsi į 
įvairius W y n ė s mylėtojus, šaukdamasis 
pag^bos. Bet čia jam koją pakišo arti
mieji draugai. Jankus, su kuriuo jis taip 
gražiai sutiko, kol abu drauge Aušrą 
vedė, dabar, kai skolininkai jį buvo ap
nikę, drauge su d-ru Bruožiu išleido at-
sišaakinią, kaltindamu, kad jis lietuvių 
dialykus pražūtingai vedęs. Beto laiškai< 
draadė, k«d niekas MikŠui pinigu nesių
stų.. Pageifeos negaunant ir negalint skolų 
atlyginti, Mikšo spaustuvė buvo parduota 
per licitaciją. Drauge buvo parduota Auš
ra, daugybė atsiųstų rankraščių, išspauz-
dintos knygos ir "Nemuno Sargas" , karį 
Miksas buvo ėmęs leisti Prūsų lietuviams. 
Tm atsitiko baigiantis birželiui ar prasi
dedant liepos mėn. 1&86 m. 

Taip pasibaigė Aušros gyvenimas. 
Jankus per licitaciją pigiai nusipirko li
kusius Aušros ekzempliorius i r Mikšo iš
leistąsias lietuviškas knygutes. Paskiklu^ 

j liūdnai žiniai apie Aušros užcfeswwą, %ė-
vy»ės mylėtojai užįauljė paskatinį nafci-
mingfjį jos redaktorių, ^li^pag per " U e -
tunškųjį Balsiąs giasino-Jankui, kad gTą-
.žintų MįkŠui pigiai pirkta* jo knygas. 
M Jankus to nedarė. Taip liko ant visa
dos palaidota Aušra ( l j . 

1) Vienybė Liet. 190S n. *2, p. 498-500 Ir n. 
*o. 9. 512—M4L 

(Tą*& scfca).-
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Lietiviai 

^ » » 
Amerikos Lietuviu Daktarų 

Draugijos nariai 

i Dr. C- Z. Vežeiis 
UK?X'VI8 D K i m S I « S 

§712 KO. AHiUJUfD 
ARTI 4.7-toa Gatvės 

Valandos: vuo t ryto iki I vak. 
Beredoniis nuo 4 lkl t vakar* 

I • • • Ž 

t 

ĮVAIRIOS ŽINELĖS. 
—» 

Gary, Ind. — Nesenai iš šios 
kolonijos išsikėlė j Hanuuond, 

i Ind. vienas jaunas, energingas 
katalikas darbuotojas, Jona< 
Vilkišius. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHTOAGO, iLLnroti 
Telef UOM Yards B#*9 

Valandos — t Iki 11 IS ryto 
po platų 5 lkl 8 vnJk. nedėliomis 
ofisas atdarytas. 

— — » 

f TeL Boolevard M«» 
• DR. A. J. KARALIU8 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan 8 traet 

Chicmgo. m. 

DR. A. L YUŠU 
1909 So, Halsted Str 

Tai. Ganai 11 l t 
•ai.: 10 ryto lkl I i po plak 
S lkl 7 Tai vakaro, 
•ai.: t iki 4 po platų. 
41 tS Archer Ave. 
Tai. Lafayette 4198 

Tel. Ganai Mf, Ymk. Ganai 21 IS 

DR. P . Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chimrgaj 
IMI South HaLsted Street 

Talandoa: l t iki 11 ryta: 1 iki 4 j 
pa platų: I lkl • vakare 

• 

mėgsta: dirbti, nes jų darbas 
atneša gausius vaisius.* 

Ex-kliubietis. 
- - • - - I . f . — 

VELY1CC ŠVENTĖ. 

Jau baigia. — Sv. Kazimie
ro Seserų Vienuolyno koply
čiai vajus jau baigiamas. Jau 
surinkta virs penki šimtai 
dolerių. Pažymėtinos aukos 
Si. Kybarto $100, Pov. Misiu-
r.-o $50, o kitos po mažiau. t-Jal 
dar atsiras stambių aukotojų. 
l*aug tam vajui pasidarbuota 
vietinio kun. kleb. J. Martin'o. 

- — • i • 

ATSIŠAUKIMAS .1AMEH6S U E N M R . = 

k. lichflievicz-Vidikiene 
KOSERKA 

101 S. Halsted St 
Kampus 31 gatve 

hone Yarda 1119 
iename ofise su 

Dr. J. F. Van 
aing. 

Sąžiniškas pa
tarnavimas prie 
gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 12. nuo 
€ iki 9 vai. vakare. 

Šposas. - - Nesenai čionai S. 
1*. A. kuopa surengė prakal
bas savo agitacijai. Parsikvie
tė kalbėti * * Na ujienų " redak
torių P. Grigaitį. Tas ir iš
kirto šposą rengėjams. Beveik 
visą kalbą pašventė agitacijai 
•nv. socialistus, tuos žvdber-
nius ir lenkbemius. Dar ir au
kų jiems parinko. O apie 8. 
L. A. visiškai mažai teprisimi
nė. Žmonių į prakalbas visai 
nedaug tcatsilankė, ir iš tų ke
letas girtų, kurie kalbėtojui 
i rukdė. 

Tie barzdylos — tai garie 
č.ai*is tikra nelaimė. 

mėjus pirma d©v«aią. Esu 
tikras, kad ta dovana teks. L. 
Vyčių 25 kuof>ai. Jaunime, 
prie darbo! 

L. Vy&ą choras taip buvo 
nusilpnėjęs, kad tik Uho keli 

Wanfcega», HL — Linksma dainininkai. Dabar paSidarba-
tai šventė, ramsų Viešpaties Vus kuopos pirm. Juoz. Sadau-
prisikėlimo paminėjimas, kn- g ^ į r Pr. Bortnikui, je> pa
ris didžiai ir iškilmingai yra gelbininkui, choras vėl išan-
fiv. Bažnyčios apvaikščioja-] g 0 į ĮmiJUigliį Linksma mu-
nms. Didžiausios žmonių mi-Jn i s Vyčiams, kad mųs myli-
nk>s renkasi į bažnyčią, idantJn ) a s klebonai kua. V. G. Vil-
priderančiai atidavus Jam: kutaitis veikia su rnuaiis irį 
garbę ir prašyti Jo palaimos.; dabar turime patogią vietą 

Ypatingai del šios iškilmin-; repeticijoms. Chorą mokina 
gos Šventės vietinės Šv. Bal- vargoninkas R. Adomaitis.1 

tramiejaus bažnyčios altoriai'Visi, kas gyvas, prie choro, 
buvo labai puikiai padabinti; SvaioUninkai. — L. Vyčiu 25 
paikiomisgėtėnus, žvakių dau-jkp. basebalto ratelis ir jau 

PINIGUS LIETUVON 
HastmaSia 
— per — 

SFti 

gybe ir t. t. 
Daug mūsų maldingų žmo

nių budėjo prie Jėzaus karsto 
j;er ištisą naktį, giedodami ir 
melsdamies. Apie 4 vai. ryte 
jau daugiau žmonių pradėjo 

daro pastangas, kad padarius 
ratelį vieną drūčiausių. iSįmet 
mano tunėti genesnes (pasek 
mes, negu pernai. Gal Šią va
sarą Detroito ratelis atvyks 

(Tąsa nu* 2-ro puslapio) ] Be Jusa pafcelbos arės lig . 
vienybėje sa bolševikais ir ; siti negaledavom atlikti di-1 
lenkais pažemino Lietuvos' otesni© darbo. Ypač nagaiės* 
vardą, ir p a a k i n o garbingas ?nie Įpravesti stu rinkimų t* 
aukas, žuvosias kavoje sai iusų, ka4a visas kraštas truk 
l^akaiis ir boiševifekis. į i m t a i s ta įi inigų. Ji#s Ja^šį<»l noriai i 
na&aičių dar lieįa ašaras dei i atsiliepdavo* į visus masų rei- i i 
žuvusių kovoje su lenkais ir'kalus, kurie yra bendri ir brau ]J CEITBAL MANUFAGTURINfiS 
bolševikais tėvų ir feroiią, o gųs Jygiai ir tfums. Turime ji ŪJSTRICT BANK U 

^ ^ ^ . ^ ^ ^ į v ^ l I u M w - » * « • Chioa^oJ 
Tartas virš $7,000,000.00 

Kovo i i d-1ią dieną, gal būti 
tų pačių našlaičių. balsa/sTin-

Doleriaia tr Litaij 
Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siuskite per 

kti.valstiečiai HaadfiniakaiAi-! skubi ir gausinga. Gausinga; 
kti tam, kad ginti Lietuvos 
garbę, susijungė su lenkais ir 
bofševikai*. Sasijangė tiktai 
tam, kad sugriauti, o ne tam 
kad |WLstatytL Vargas tėvy
nei, kurios sunųs sunkiausioj 
gyvenimo valandoj eina vienu, 
keliu su jos priešais! 

Karštas apjakano. 
Ar \mlstiec4ai liaudininkai 

būtinai tarėjo balsuoti nepa
sitikėjimą kabinetui? Mes grie 
žtai sakome — ne. Net •eidami 
savo neparlameiitario revolin-i 
ciaito takto takais, net turėda 
mi iŠsimtiaai savo partijos 

Clevelandą rungtiems. T o - ' t i k s l u s *« ̂ ^ we^isuoti, 
rink'tis bažnyčion, o pradėjus del ka^ myli atletiką, tegul i i e ^ a l ^ ° s«s^ikyti nuo kai 

Ką daro tą ir padaro. — 
Dabar gariečiai turbūt stums 
pirmyn Šv. Kazimiero parapi-

prisikėlimo iškilme, su proce
sija apie 5 vai. tai mūsų di
delė bažnyčia pasirodė esanti 
]>ermaža visus žmones sutal
pinti. Eilės stačių tiesėsi per 
visą bažnyčią. 

Procesija tvarkia ėjo — jo
je dalyvavo mokyklos vaiku
čiai, puikiai pasirėdė, Seserų 
Kazimieriečių gražiai islavin-

Žmonių duosnumas. 

j<.s mokyklos vajų. Jau yra, K a i P visados, taip ir šįmet 
padaryta^ ir pažadų ir gražių ; i (>s |*™*»j©s žmonės paroetė 
aukų sumesta. Jau vistiek ką 
mariečiai užmano, tai to ne
paleidžia, kol neužbaigia pase
kmingai. Užtad ganeciai ir 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

» 
» 

-t 
m. k, K, RUTKAUSKAS 

: 

GYDYTOJAM DI CHIRURGAS 
4449 «o. Wr»t*r« Arfau 

Tolef. Lafajaita 4144 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Momoe Street 
Room 904 — Tolcf. Randotph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pictij 
Vakarais: 3203 So. Halsted Slr. 

Tclef. Y'ards 1015 
Chica^o. 

» • » - - • - • - • - - » - - > 

Rezld. tol. Tan Baran 9S94 
Ofiso tel. Bonlerard f l t l 

I Dr. A. A. R0TH 
R i t a s OYBYTOJAS *t 

CHIRUROAe 
Spedallatas Moteridko, Tyr«ka 
Falkq te TISQ ekroolika U*%. 

Ofbaa: SSS5 S. Halsted 81. 
Vai.: 14—11 ryta; I—1 f* 
plot, 7—8rak. Nad. 14 II a 
Ra». 11S 9 Indapendanaa BML 

Chtca^o. 

A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

K 
i 

Abstraktai ezaminaojami, plnijfal 
ant reaJ cofte skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg, 
139 W. "^^shington Street 
Telef. Franklia 1174—4945 

VAKARAIS 
823* So. Halsted Street. 

(Eagle Muši c Co.) 
Telef. Boulevard 4737 

jog pritarta savo gerb. klebo-
niui, parodydami savo duosnu-
mų laike rinkliavos, nes surin
ko didžiausią aukų sumą, ko
kios dar nejudėta nuo pat už
dėjimo parapijos. Aukų jplau-
kė $700. 

Choras. 

Uiikė šv. mišių parapijinis 
choras giedojo nauja* mišias 

TaanAoa: t - i i rytais. l-I feoijT)rį(> knrin frer»i nrisirf*io-i» 
j platu ir T-l rakarais. Madėldla- j [ Kurių gerai prisirengė, 
j mals tiktai pa plati i iw i nu. I j ir todėl gerai atliko. 

Solo ir dueto giedojimu pa
sižymėjo $ . Prečinauskienė, S.; 
Dociutė, O. Burbutė, J. Kve-

j deriutė, J. Jakutis, A. Čiapa; 
[ir V. Rajūnas. 

Smuiką grojo J. Urbonas 
klarineta A. Karolis, ant var 
gonų varg. Nik. Kulys. 

Xetnis pro šalį paminėti jogį 
i 

clioro darbštumas yra vertas, 
pagyrimo, nes gražus giedoji
mas laike šv. mišių pakėlė 
žmonių dvasią prie To nuo 
Kurio viskas paeina. 

Ačiū pasidarbavimui mūsų 
corb. kleb-. kun. J. B. rtliorio, 
varg. N. Kulio, komiteto na
rių, Seserų ir parapijonų, šios 
šYeiitės išjyiidiiai ilgai su mu
mis pasiliks. 

Jų pasišventusis darbas at-
nosė tikrai malonius vaisius, 

i Trimitas. 

j s « > « » » » * « i » » » ' 

DR. CHARLES SEGAl 
Perkėlė savo ofisą po nnmerln 

4719 SO. ASHIiAJTD AVEHUE 

SPECUALISTAS 
DŽIOVŲ, MOtC TŲ U Y f T IĮ lAįįfį 

į Vai.: ryto nuo 14 — 12: nuo S—5 
{po pietų: nuo 7—8:34 vakare. 
• Nedėliomis: 19 lkl 1. 

Telefonas Drezel 9880 

< « • > » » • » — » — s s • » » » » » » » * * • » 

stoja prie L. V. 25 kp. fease-

ballo ratelio. 
Vakarą*. — L. D. K. Vytau 

to gvrardija rengia vakarą ba
landžio 8 d. Programą išpil
dys L. V. 25 kp. artistai, ku
rie jau rengiasi ir mokinasi 
veikalą "Mulkinė ir Mulkin-
tojai". Veikalas neilgas, .bet 
juokų net iki a«si|. Verta kie* 
kvienam ateiti ir pamatyti sį: 

veikalą, nes nesigailės. 
Pagerbimui. — Kovo 28 d. 

Liet Katalikiškų Draugijų Są 
ryšis turėjo sėkmingą susirin
kimą. Aptarus nepabaigtais da 
lykėli«s iš prnotoka-lo prieita 
prie naajij. 31. Uuseckas da-
wė pasiūlymą, kati imtų sureng 
tas pagerbimo vakaras mūsų 
poeto kun. Maironio — Mačiu
lio. Pasiūlymas tapo vienbal
siai priimtas. Tam darbui iš
rinkta komisija iš sekančių as
menų: A. Banys, M. Ruseckas 
ir A. A. Bukns, kad suradus 
budus to vakaro surengimui. 
Prie to dar kun. V. G. Vil-
kutaitis paaiškino, kati grei
tu laiku bus atidarytas para-' 
pijos knygynas kurį galės už
vardinti "Maironio Knygy-

atvėju. Page4ba reikalinga 

dėlto, kad įvedąs aukso valiu
tą, visa pabrango* Pravesti 
rinkiniams reikės nemaža pi
nigų. Mes-, pilnai įsitikinę į Jū
sų -fonoliška paramą gelbėjaat, 
tėvynę Lietuvą mūsų. Ateitis 
Jūsų rankose! 

Prie šios progos siunčiame 
J u n is katalikiškos Lietuvosr 

jūsų brolių ir seserų, širdin- -
giausias sveikinimus ir linkė-, 
jimas. 

Kaune, Kovo n&ėa. 16 d. 
1923 m J 

sa\iaio, pagalian bent nevers
ti visų savo frakcijos narių 
balsuoti prieš pasitikėjimą, Y-: 

pae, kad valstiečiai liaadinin-
kai buvo aiškiai perspėti, jog 
, , . . .i M ...i . Mieleska Vincas 
kabinetui reikalingas pasitikę-; !v . ^ 

, . , . , . . Oleka Kazvs 

n a s »> 

PRANEŠIMAS. 
onaaa Dr. O. M. 

raina t rankas Dr. Ckaa. 
lento Ir partnerio. VM 
pažįstami Ir draugui 
apžiūrėjimą Ir «ydyma kaip Ir] 
nuo patlaa Dr. O. M. Olaaar, 

U i t So. Morgan Street 
Ofiso Valaadoa: Wuo 14 ryte] 

nu 4 po plati), Kiro 4 Iki 7 rak 
lled. oao 14 lkl f po 

Telefonas Vardą SST 
»» a s i i » > « mtm m « i » » i » » > ' < r » 

CLEVELANDO JAUKIMAS 
STIPRĖJA. 

J. P. WAntHES 
L i w y e r 

LTJBTCVM ADVOKATĄ* 
Dlen.: R. 514-514-117 lf. Dear-
born Str. Tai. Ranaolph 55! 
Vakarais: 1S7S4 S. 
Roaelaasl Tai 

K * 

! DH. MAURICE KAHN 

Ava. 
4J1T 1 

• v n vToa As m OHIR^RGAS 
4431 sX 

Tel. T l 
OFfSO VaU: 

a—44 •. arto. i—» n» f—t *. a. 
WedėHom1«: nno l t • . tyta flH 
i m t o 

Laimėsiu vajaus dovaną. — 
Ctoaras. — Pagw t̂avwB. - • 

Vakarai. 

Garbė mums lietuviams tu
rėti tokį didvyrį, kaip kad ra
šytojas Maironis. Taigi, mūsų 
priedermė butų pagerbti musij 
didvyrius, lankydami pager
bimo vakarus. Laukite pas
kelbimo. 

Kitas vakaras. — Bal. 15 d. 
L. Vyčių 25 kp. statys sce
noj labai įspadiaga veikalą 
"Meilės Paslaptybėy\ Veika
las yra 4 aktų, 6 at^engimu: 
ir labai gražus. Visi, kas gy-: 
vas, nepraleiskite progos ir at 
eikite pamatyti šį rengiamą; 
vakarą, o nesigailėsite, nes L. 
Vyčių artistai jau visiems ži
nomi ir visada publiką paten
kina. Todėl visi rengkftės į Šį 
^akarą. fiengsiaos ir AŠ. 

Krikšč. Bemokr. frakcijos 
atstovai. 

Akmenskis Juozas 
Bistras Leonas 
Bičiūnas Vytautas 
Galdikienė Magdalena 
Gvtldienė Emilija 
Krupavičius Mykolas 

jimas tik keliems mėnesiams 
iki ateisiant į Seimą Klaipė
dos atstovybei. Ypač, kad vai-, 
st iečiai liaudininkai gerai ži
nojo nusistatyme — Klaipėdos 
atstovams į Seimą atėjas per
rinkti Respublikos Prezidentą, 
ir daryti iš naujį) kabinetą. 

Smeigė peiliu į kratinę. 
Jei jie nebūt apjakę kerštu, 

jei juose butų tėvynės meilė 
ir piliečio sąžinė, jei, paga
liau, jie turėtų nors bent kiek 
sveiko šalto politinio proto, 
jie but susilaikę nuo balsavi
mo. Ir to tikėjosi minisre'rių 
kabinetas. Balsuoti nepasitikė
jimą vyriausybei drauge su 
bolševikais, žydais ir lenkais, 
kurie atėjo į Seimą tiktai tam, 
kad griauti, balsuoti tą pat va
landą, kurią susitarusios pa
saulio galybės puola Lietuvą 
Vilniuje ir Klaipėdoj — reiš
kia smeigti peilį į tėvynės kru 
tinę. 

Vienintelis išgelbėjimas. 
Respublikos Prezidentas ne

galėjo, patikėti tėvynės laisvę 
ir likimą Seimui, kuriame Ši
tokie atstovai kiekvieną valą® 
dą gali sūdanti Iietaves grio 
vikų dauguma ir pastatyti Lie
tuvą į pražūtinga padėlį. Del 
to mes pritariam Seimo palei 
dimui. 

Respublikos Prezidento Sei
mas paleistas. Naująjį išrinksi 
tu, lietuviškoji visuomene. Iig_ 
šiol žinojai, kas yra Bažny
čios priešininkas. ValstieSMj 
liaudininkų ir soedaldemokra. 
•bų sftsidėįimas'sn inkais , žy 
dais ir bolševikais valstybės 
darbui griauti parodė, kas V-
m. mūsų tautos croešininkts. 
Tad teudėk, lietuviškoji visuo
mene, kad neįduotum Lieta-
vos į rankas tų, kurie susidė
jo su niusų aifiiinais Bažny
čios, tautos ir valstybės prie
šininkais. 

Dr. J. Vau Paing 
SPECIALISTAS 

Per daugeli metų vidujini ų,\ 
kroniškų licų, vyrų ir moterų. 

Neimkite patentuotų vaistų, ku
rie gali but ne nuo tos ligos. Pa
sekmingas išgijimas priguli nu< 
uradimo tikros priežasties ligo* 

Pilnai egzaminuoju kraują. Slapu* 
ma su Exray. Gydau su radiura.J 

ir alaktnu 

ir Laboi •• s ir J^aDoratorų; 
31«1 South Halsted S t 

Valandos: nuo 10 iki 4 pe 
nuo 7 iki 9 vai- va! 

Nedėliomis: 10 iki 12. 

Telefonas Yards 1119 

Tel. 
i-*«— • m m « S 

mal 2118 Blvd. 5052. Nakt. Canal 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
S241 So. Haktctl St., Cliicago 

Valandos: Nuo 10 lkl 12 diena,-
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak.. 

Nedėliomis 10 iki 12 dieną. 

i 

3. B. & R. Knigfrt mills di
rektoriai paskelbė kovo S0 d. 
kad pakelsią darbininkams ai-

Riauka Sikstas 
Starkus Zigmas 
Steponavičius Jonas 
Šmulkštys Antanas 
Tijūnaitis Stasys 
/Pamenąs Antanas 
Tylenis Antanas 

Ūkininkų Sąjungos frakcijos 

Balčas Stasys 
Draugelis Elizejas 
-Josiakas Petras 
Jokantas Kazys. 
Karoblis Vincas 
Kudla Kazys 
Mikšys Feliksą* 
t^cardinslva^ Vladas 
Stangaitds Justinas 
Skyrius Juozas 
Šilingas Stasys 
Vailokaitis Juozas 

Darbo Federacijos frakcijas 
atstovai-. 

Anibrozaitis Kazys 
Aleliunas Tadas 
Beržinskas Viktoras 
Jočys Betrns 
Kardisanskas Andrius 
Kasakatis Vadovas 
Kosarkis Kalikstas 
Šakys Kazys 
Radzevičius Petras 
Raulinaitis Pranas 
Lumbas- Pulgis 

• • 

Dr. Anelė KansaiUas B. C. 
CHIROPKACTOR 

G^daa be operacijų ir be gyduolių 
Tisokias staigia* ir krooiškas ligas: • 
aervų, Teumattana, paralyžių, naktl»|5 

susišlaplnhaaą, dusulį <tr visas (kitas li
gas; vyrų, moterų ir raikyt. Pata
rimai dykai. 
2159 W. 91 St., kampa* fceiavitt St. 

Telefonas Roosevelt S135 
Valandos: 3:*a Ik) 9 p. m. NerielioJ 

8 iki 12 a, m. 

?rsr 

CoBege 
2407 W. Madisen Staeat 
Telefonas Sedey la45 

Moko Siuvimą Patternų atr-Į 
pimo, Deslgnlng numini Ir na-j 
manai. VMtas *uodama dykid.j 
Diplomai, Mokslas lengvai* at-] 
mokėjimais. Klesos dienomis 
vakarais. Reikalaukit knygelesJ 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-i 
lių Taisyme. Norint informacijų Į 
rasyklta ar teleTonnektta. 

SARA PATEK, pirm. 

\ 

ĮUlafaaaa Tardą 11SS 
STAMLEr P. 

\0t*m+ • • • » • 

Balzamuoto jas 
Turlų automo-i 

bllius visokiems { 
kalams. Kaina j 

prieinama. 

3319 Anbnm J 
!Av%. Chicago. J 

S. D. LACHAWTCZ 
LTETCVIS GRABORTūB 

iri4 *w. t*-»a PL caicaja, m 
Patarnauja laidotuvėse kuopl-

Mnfla. tattaie -maMBla ataisan-
kti, o mano darbą bosite 
nėainti. Tel. Caaal 1271-

H N S B B - | 
ožga-4 

m* 
* m . O Telefonas Boalevard 41Bt 

A. Nas^skis 
Oraborins 

Patarnauju lal-

tynoaa tr kltno-
m raianlnsm 
Karnos prlalaa-

JS307 Anbiirn Ave. Ghicago 

Brightoo Parko Lietuviams žinotina f 
g 

BROLIAI, GELBĖKITE. 

Peoria, UI. — Kovo 10 d. nuo, 
influenzos mirė anglekasi-s J. 
Putinevičius, 32 m. amžiaus. 

Clevetetd, Ohio.'— Nors jau' 
Lr taip daug rašoma žinelių iš 
Clevelaiaio lietaviii veikimo, 
o labiausiai iš įaaniaio tarpo, kad pakelsia darbininkams ai-J Nuodugniai atpasakoję ̂ a 
bet dar prisidėsiu ir aš. ( g^s $2% nuoš. ,Tas palies de- vo pastangas kovoje už krikš-[ 

L. Vyeių 25 kp. nariai pra- vynioliką dirbtuvių Rfrode Is- čioniškos Lietuvos gerovę, mes 
<4ėjo naiių prirašymo * j » su land valstijoj ir 15,000 darįi- šaukiamės į jumis, musę 'bro- | 

^WtAWK)" Knygine Skyx*as ir Agentūra 

9 
9 

9 
a 
p 
p 
o 

i Mideliu smarkumu, kad lai-įninka 
• » • • • • • • » • • 9 

liai ir sesers amerikiečiai. 

I 
o 
o 
o m 

i 
d 

Bidaiai pas Joną Klimą siusti į i ietuva pinigu, J 
pirkti namų ar lotų ar daryti kipkių dokumentų, ne- ; 
pamirškite susipirkti knygų. Mat įpas Joną Klimą yra ] 
^Draugo" knygyno skyrius. Galite gauti knygų di- j ! 
džiansianie pasirinkime. Taipgi tiomtieji ažsisakyti | 
ar nasrprrkti dienraštį ^Draugą'' ar '"ILah'ą", kteapr | 
kities: • I 

JONAS KLIMAS * oj 

4414 Sonib California Avanue v tJhicafo, UJinois. 2 
g f t t 9 9 f t a a a ^ Q ^ a ^ f l a t > Q Q Q t t f g g g t t f g . t t ^ t a M g » » ^ < ^ a i t » 
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Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Šiandie, 8 vai. vakare, šv. 

Jurgio parap. salėje — Bri-
dgeporte įvyksta nepaprastas 
Lietuvos Operos Artistų Kon
certas. Dalyvauja ir vietos 
Choras p. Saurio vadovauja
mas. Naudokimės nepaprastai 
reta proga. Artistai atsisvei
kins &u Bridgeportiečiais. 

tlUlllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllilllllll 
DEVER GAVO 103,748 

BALSŲ DAUGIAU. 

PASIDARBUOS TĖVYNEI. 

(Pabaiga nuo 1-o puslp.) 
Nes jrj kandidatas į majo 

rus Cunnea šiuokart gavo 40 r Į klebonu, kad svetaine' 

Brighton Park. — Velykų 
rytą, kun. A. Brisk a i plačiai 
paaiškinus apie vėliausius j -
vykius Lietuvoje, ir apie rei
kalingumą teikti jiems £>ažal-
post tuoj neatidėliojant, bal. 
2 <1. Jono Klimo ofise, susi
renka mūsų kolonijos darbuo
tojai: pp. Jonukienė, Statkie
nė, JHOZ. Enčeris, B. Nenar-
tonis, J . Puodžiuvėlis, V. Pau
kštis, A. Banys, Valskis, K. 
Andreliunas ir J . Klimas. 
* Pp. Enčeris ir Nenartonis 

ina iš pasikalbėjimo su 

tymo. Taigi, po geroko ap
svarstymo, tnusų draugija 
vienbalsiai nutarė paaukoti iŠ 
iždo 100 dolerm Šv. Kazimie
ro Sesėm Vienuolyno koply
čiai. Pinigai tapo pasiųsti Vie
nuolyno iždininkei. Taipogi 
reikia paminėti kad ši draugi
ja dar jaunutė bet kilniuose 
darbuose nepasiduoda seno
sioms draugijoms. 

Reporteris. 

PRANEŠIMAI, 

gauta 
841 balsą. 

Jei atsiminsime anų metų 
rinkimus, tai socialistai atliko 

bal. 15-tai d. 3 vai. p. p. Su
sirinkusieji, kaip ir visada, 
neatsi sakinėdami pasidalino 

pažangą. 1915 metais jų darbais būtent: p. Statkienė— 
kandidatas į majorus turte jo C programos surengimui, B. Ne

i š MOKSLEIVIŲ DARBUO 
ras. 

# 

1 
Rengiasi prie ko nors iškil

mingo. 

Bridgeport. — Nedėlvakaryj 
prieš Verbas, nors buvo šaltas 
oras ir neramus, Giedrininkų 

West Side. — Ketvirtadie
ny, balandžio 5 d. 7:30 vai. 
vakare, Auiros Vartų par. mo
kykloje įvyks labai svarbus 
Kat. Feder. 3 sk. susirinkimas 
tikslu pasitarti kaslink rengia
mo vajaus sustiprinimui kata
likų akcijos ateina/nciuose rin
kimuose Liet. Seiman. Taigi, 
atsilankykite visi Fed. atsto
vai, draugijų valdybos ir šiaip 
veikėjai, k#d pasitarus kaip 
pasekmingiau padarius vajų. 

Valdyba. 

WEST PULLMAN. — L, 

REIKALINGA 
Naktinė virėja valgykloj nuo 

5 iki 1 vai ryta. mokestis at
sakantis. Kuogreičiausiai atsi
šaukite 

1564 North Robey Str. 
'Prie North Avenue 

Telefonas Armitage 4471 

Keivirtad- Balandžio 5, 1923 

GROSERNE ANT PARDAVIMO, 
apgyventa lietuviais. Biznis grerai 
iSdirbta, Grosernė randasi prieš 
Liuosybės svetaine 1819 Wabansia 
A ve. Atsišaukite tuo j aus. 

- • ' » ' ' ' ' '» 

Vyčių 35 kp. svarbus mėnesi
nis susirinkimas įvvks kotv. 
bal. 5 d. West Pullfnan l 'ark 
Club House, 128 St. ir Stewart 

18-tos kp. pati grietinėlė buvo Ave. 
susirinkusi p. Zofijos Vaitkui- . Visi "Vyčiai yra prašomi bu-
. . I ^ y ., . tinai atsilankyti šia* susirin-
tes namuose. Kuopa uzjryue įimaii " 

24,452 balsu; 1919 mttais — 
23,107. Gi jei šiandie jie gau
na jau 40 tūkstančių, tai gali 
" t r iumfuot i" su savo "prin
cipais ." 

Mažieji balotai. 

Du mažiuoju balotu pilie
čiai pripažino didžiuma bal
su. 

Vienu balotu pasiūlyta iš
leisti 20 miiionų doleriu bonu 
parkams, ežerio pakraščiu bu-
1 vardui ir šviesoms. 

Kitas M o t a s — aneksuoti 
dali Sticknev miestelio, atsi-
randančio tarp Clearing ir 
Argo. 

Išvažiavo. 

nartonis — kalbėtojų pampi
ni mui, J . Enčeris — plakatų 
padirbimui ir vakaro vedėju. 
Kiti aukščiaus paminėti dar
buosis laike programos, pra
kalbu. 

c 

Visi rengėjai buvo linksmi ir 
dėkineri klebonui BriŠkui su-

man visus jos sekretus aikk 
tėn iškeltį Todėl, pildant jos 
įsakymus, galiu tik tiek pasa
kyti, kad kiekvienas kp. na-
rys-ė rengiasi prie ko tai la-
la i iškilmingo. O ta iškilmė, 
sako, įvyksianti gan greit. 

Prie kp. priklauso skaitlin-

Pirm. 

Vaistinyčia Ant Pardavimo 
lietuvių apgyventoj ' vietoj, 
gera priežastis pardavimo. 
(Jeras lease'as. (įerai įsteigta. 
Saukite: 

Tel. Brunswick 2473 

Ant (Pardavimo Grocernė ir 
Bučernė, biznis gerai išdirbta 

žinoję, kad jis, kaip ir visa- t i s » Lindblomo miesto svei-
da, dalyvaus programoj ir sa
kys prakalbą. Mūsų kolonija, 
kaip ir visada, •mano propro-
eionališkai neatsilikti nuo ki
ti; kolonijų, o gal ir pralenks. 

Kom. narys. 

! ŠV. KAZIMIERO DR-J0S 
DARBUOTĖ. 

Didelė auka. 
Majorąs-elektas D«>ver va

kar vakare su savo šalininJ N o r t h S i d e - ~ Kovo 25 d. 
kais, įžymiaisiais Chicagos 6 v - Mykolo Ark. par. svet. L. 
demokratais, iškeliavo į Indi-Į1*- K a t - «v- KazinuVro Br. ir 
ana valstybę. Kalbama, kad Sos*Ml3 draugija laikė bertai-

gas Jvurvs. Mes turime sau 
per 12 metų. Pardavimo prie

iti garbe kad mūsų kp. susi- Rastis važiuoju Lietuvon. Visa 
ipnn.< biznis yra casli. 

Atsišaukite sekančiu antra
šu: 

J. VASILKUS 
5914 So. State St. 

Chicago, UI. 

daro is aktyvių narių. Vienas 
iš jų tai Jusaitis, "lirfdblomie 

tenai Dever sutaisys visus 
planus savo "kabineto" są
statui. 

LIBrTUVOS qPEROS AR
TISTŲ KONCERTAS. 

W E S T SIDE. — Balandžio 
3 d., Meldažio svet. koncerta
vo Liet. Operos artistai P. O-
leka, J . Byra ir smuikininkas 
M. Leškevičius. Publikos 
prisirinko apie 400. Progra
ma turininga ir įvairi. Apie 
artistų ir jų muzikale skoni 
bei balso privalumus netenka 
kalbėti. Visi gerai žinome. 
Mes tegalime džiaugtis, kad 
taip reti ir brangus svečiai 
teikiasi lankyti kolonijas ir 
kelti mūsų tarpe tautinio me
no skonį. Be dainų, mūsų 
publikai begalo patinka 
"kriaučius Motiejukas," kurs 

W v o monologą vaizduodamas 
smuiką padaro didžiausio 
Juoko saloje. Koncerte daly
vavo i r parapijos choras p. 
K. Saboniui vadovaujant. Te
galima pridurti, kad jauni 
vaikėzai, kurie nekantriai lau
kė šokių, nerimtai laikėsi. 
Šiaip ir medžiaginiai ir dva-

ninį susirinkimą. 
Iš raportu paaiškėjo kad 

ligonių buvo vienas. Draugi
jos veikiantysis komitetas pra
nešė, kad piknikas jau suvis 
arti ir reikia prie jo ruoštis. 
Jis Įvyks gegužio 27 d. š. m., 
Polonįa darže, lliggins Ave. 
ir GI str., Jefferson Park, Y). 

Išduota raportai iš A. Liet. 
R. Kat. Federacijos skyriaus 
ir Labd. Sąjungos ir paaiškin
ta jų veikimas. 

Svarstyta iš pereito sus-mo 
atidėtas pakvietimas prisi
dėti prie Sv. Kazimiero Sese
rų Vienuolyno koplyčios su 

katos komisijos narys. 
Vardan viso skyriaus tariu 

širdinga, aciu gerb. Vaitkų šei
mynai už visus gardėsius ir 
šilta, priėmimą kovo 18 d. 

Sekantis susirinkimas Įvyks 
bal. 8 <k, &v. Jurgio par. mo
kyklos kambaryj, 4 vai. po 
pietų. 

Pageidaujame kad Giedros 
Redaktorius, kun. Ani. Linkus 
atsilankytų sus-man. 

Koresp. 
v 

ATLAIDAI. 

ANT PARDAVIMO du namai abu 
ant 2 augučio, puso muro ir pus.' 
medžio. Viršutinis ^ksfabariu f lutas, 
elektros Šviesa, vant\ kieto medžio 
grindys, ąžuolo išdirbiniai, apatinis 5 
ir 2 k.irry>ariu su geriausiais j taisy
mais. I'žpakaly loto kitas namas vir
šutinis flatas 4 kambariu apatinis 2 
kambariy. Kaina $9,200.00 
JOSEPH I.OENEIITZ, Savininkas 

2154 West 2 2 į d Pla<-c 
Tel, Canal 5272 Tel. (anai 7236 

g - - - - - - - - - « • » 
Telefonas Yards 0994 

ANNA M. BONDZTNSKI 
Beauty Shop 

Veid*> Ir Skalpo Gydymą* • 
Plankai Taisomi. Dažomi. 
Ir Marcell Garbiniuojami 

Maniciirlne 

AJfNA M. 
Beauty Shop 

Veldp ir Skalpo Gydymas 
Plankai Taisomi. Dažomi, 
Ir Marcell Garbiniuojami 

Manic-uring 
Cokimbia College Metodą 

4031 Kiomii Ashland Avenue 
Atdara: Utarninko, Seredoj, Ket

verge ir Subatos Vakarais. 

NORĖDAMI 
PįRKTT, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 
*. S. L. FABiONAS CO. 

809 W. 351h St, Cticaio 
Tel. Beulevard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
i Parduodam Laivakortes. * 

20 metę prityrimo 
Akiniu prilaikymo mene 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akių Ligas 

Ar jums skaiuda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg-

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukančius 

tažkus ? 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

I Š I M U TONSILUS 
TobuliaulNli niik.le priuoiiiii: 

l f—be peilio, 
3,—be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
6,—be jokio pavoja** sveikatai. 

Po operacijoj pacljentaa gali tuoj] 
eiti J darbą, gali tuoj Talgyti: dai
nininku balsas tampa malonesnis, 
visa sveikata geresnė. Kuriems Iš
ėmiau tonsilua, yra pilnai užganė-
d ! nt i - _. . ,« , 

Ligonius su įvairiomis Ilgomis 
Iprijimu:— .___ i t . 

Kasdien nuo 1 ntf. po plstų lkl 
[f vai. pakars . _ 

Nedėllomls Ir ssredomls ofl 
j uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAB IR 

OBSTETRHLA8, 
|l411 So. 60tl» Avev Otceta, m . 

lkdirl>ėjiai ir Imp©rt«riai Otrlaamlų 

ITALIŠKŲ 
Ranka Dirbta 

Armonikų 
Otriausio vi' 
aam pa*aBllJ. 

Garaotnoja-I 
mos ant de
gi ratu meta 
a£ daag ie-
mesnes kal-
naH negu ka
klą kita fir
ma K. V: Ir 
Italijoj ralt 
jas parduoti. 
Kninf* su pil 
nom instruk
cijom duoda

me pirkėjams. Mes rarantuojame 
kad mokiniai calės groti ant armo
nikos is raidų i keturias mėnesius 
laiko. Rašykite angliškai reikalau-
junt inrormacijg. KataUegas siun
čiamas dykai: 
Hnatta Herenelli Aeordean Mfg. Cmi 
817 Bkie Island Ave: Chieagra, 1IL 

^ iiii£^iiiiiiiiiiiir^fiiiiifiiiiiiiii[^iffftfiffiti£^iiiiiiiiiiiif^rniniifiiii^ifiiiififiiii^iiiiifiiiiii[^iiiiiiiiiiii[^ifiiiifiiiii{^n 

= . Pirkite Plumberystes ir šilumos [taisymus nuo 
Firmos kuriai galima pasitikėti. 

parduodam yra gvarantuota 
g Grcižmam jums pinigus, jei neesate užtektinai užganėdinti, arba permainom 
S pirkinį. Skolinam įrankius išbaigimui darbo be atlyginimo. 

So. Chicago. — Sekmadieny, 
S <I. balandžio prasidės 40 va-
landi] atlaidai, Šv. JuozajK) ba
žnyčioj ir tošis jM>r tris diena?,. 
t. v. hal. 9 ir 10 (M. 

^MA5TER 
5Y5TEM 

MOKYKIS GERO AMATO 
kuris moka nuo $35 iki $no savai
tėj Kirp«'jai, Kišenių ir ir liningo 
dirbėjai. Kotu Presseriai ir elektra 
siuvamų masinu operatoriai. l e n g 
va išmokti, diena ar vakarais, ge
rai apmokama 

JOS. F. KASNICKA, Principal 
MASTFR TAILOKIXG .SCHOOr. 

190North State Street 
Kamp. I^ike Str. 4 tU#>r. 

-L 

AR NORI SUŽINOTI KAS 
DEDASI VIDUJE 

ŽEMĖS? 
Jei nori žinoti kas yra vi

duje žemčs, kokie mineralai, 
metalai, akmenys ir t t , tai nu
sipirk Geologijos ir mineralo
gijos vadovėlį, o jame rasi į-
domiausių dalyki]. Jame rasi 
išaiškinimus kaip ir kokiu bū
du pasidaro ežerai ir juros, 
sužinosi kiek aukšti yra kai-
nai irvgihjs vandenynai, žod-
džiu sakant, kas dedasi ant že 
mės paviršiaus ir viduje. 

Kaina tik 50c. ainiai koncertas puikiai nusi-
Beke. Marytė, j DISPUTAI SU BIBUSTAIS 

K^ tik iš spaudos išėjo 
14Disputai su biblistais." Kai-ATITAISYMAS. 
na tik 15c. Labai naudinga 

Iš Dievo Apveizdos par.- [pasiskaityti kiekvienam ir 
Seserų koplyčiai aukotoji} są
raše įsiskverbė klaida. Vin
centas Skyrius yra aukojęs ne 
rieną, bet dešimtį dolerių. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

išgirsti kaip kun. B. Bumšac 
truškino ponus biblistus, kada 
jie drįso stoti su juo į dispu
tas. 

"DRAUGAS" PUB. CO. 
2334 South Oakley Avemie, 

Chicago, UI. 

>5 Telephone "Station 
Prad-žioje ir pabaigoje kelionės gele
žinkeliu randame stotį, š is yra pai>-
raščiausias vartojimas žodžio "sto
t ies". 

Pradžioje ir pabaigoje telefono 
pranešimu yra telefono instrumentas, 

kurį vadiname stotimi. Yra stotis išsiplatinusi 
žeminės sistemos susinešti balsu! I r yra daugiau 
tokių kaip 14,000,000 Bell sistemoje. 

• 

•ELEFONU prisišaukimas y-
ra susijungimas ta'rp dvie

jų stočių. Long distance telefo
nas yra tai pasikalbėjimas dvie
jų ypatų iš įvairių miestų arba 
priemiesčių. 

Mes esame padidinę long <iis-
tance patarnavimą,, kurį vadina-
me "station to station' patar
navimu. Tas reiškia kad mes 

"station-tostation" ąpsiimame sujungti du telefono • 
long distance caih instrumentu ir tas. kuris saukia 
meet aimost nery re- kalbasi* su tuo kuris atsako ar-
ąuirement andĮhe u^ s u t l l 0 j . u r į greičiausia galima 
^ l t pmiSaukti, prie .telefono arba 

person -to- person stoties. 
caiis. Eveningand I r kainuoja jums mažiau šiaip 
night raus are sAU £auktį nekaip reguliariai kainuo-
lovoer. Consult the .1 .-. .į. . .° • u„ _ + ^ 
telephonedirectoryJor tų pasikalbėti tiesiog person to 
further detaiis or caii person" patarnavimu. Sutaupyti 
"Long Distance." galima apie 20%. 

Telefonų vartuotojai yra pra
šomi pamėginti šia metodų, šauk
dami long distance ir imti nau
dą sumažintų kainų. Ant "sta
tion to stat ion" šaukimų uždeda 
kaštą tik tada kada atsako toli
mą telefone (arba privatinio sky
riaus išmainą. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

• 

• 

Pirk syki pas 

mus, paskui vi

suomet pas mus 

pirksite. 

. 

Pabandyk musy išdirbinius, n persitikrinsi 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

' J 0645 
t 1692 Tel. Calumet 

•iiiiiiiiiiiii*jiiiiiiiiiiraiiiiiiiiira 

Oidžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

P E A R I J QFEEIT KONCERTTIf A 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—vien* i i didžiausių Ohloacoji 
Parduodame ui femlanrią kainą, kur kitur taip negaiuL 

Mašinėlių lti<gfĉ m« drokooti ir ofiio darhati yra ntuja» 
ites mados. Uflaikom viaokiui laikrodžiiia, fiedną lliubi-
&im ir deimantiniai; gramafonuf lietnviikaii rekordaii ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiakų ir prusiikų iidir-
byacių. BalaUtikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame Tisokius lenkini draūgyitema, taisome laikrodžius ir 
saniikaličkus instrumentus atsakančiai. ». 

Taipgi užlaikau pilna eilę optižku dalyku. 

Steponas P. Kazlavvski 
4 6 3 2 So. ASHLAND A V L , CHICAGO. ILL 

Telefonas BOULEVARD 7309 


