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METAI-VOL: IX 

OREGONO MOKYKLŲ 
ĮSTATYMAS SUGRIAU

TAS 
FEDERALIS TEISMAS PRI

PAŽINO NEKONSTITU-
CINIU. 

POTSTl.AMl). Oro., bal, 1. 
— Čionai fodoralis toismns.iS-
sprendi', kad Oregono valsty-j 
bes įstatymas, kuriuomi visi 
vaikai verčiami lankyti vien-
tik publiškas pradines mokyk 
las, priešingas šalies konsti
tucijai. 

Tuo įstatymu norėta panai 
kinti visos privatines mokyk
los, taigi ir parapinės. Maso
nai ir jų" šalininkai trypė iš 
džiaugsmo, kad jie buk jau 
radę priemenę spausti katali
kus. 

Bet jie pražiopssojo svar
biausia daiktą, tai ta, kad ne 
viskas sutinka su šalies kons
titucija. 

Begalo didis žmonių laisvės 
laimėjimas. 

Premiero Poincares 
Karūnai Yra Pavojaus 

ŠIANDIE BALSAVIMAI PASITIKĖJIMO KLAUSIMU 

RUMUNUOS. SOSTINĖJE 
RIAUŠES. 

Žydai atakuojami, jų namai 
daužomi. 

PREZIDENTAS NETARIA 
NUOMONĖS. G H I G A G O J E . 

PARYŽIUS, bal. 1. — Va- šaukta kaip ilgai Vokietija 
kar parlamentan atėjo nese
nai atsistatydinęs premieras 
Poincare. J is parlamentą su
pažindino su ministeriais ir 
pranešė apie savo politinį nu
sistatymą. 

Parlamente jis begalo šal
tai sutiktas. Atstovai neparo
dė jam jokio savo entuziaz
mo. J a m kalbant, valdžios o-
ponentai dažnai pertraukė ka
lba užgauliojimais. 

Premieras Poineare nieko 
nauja parlamentui nepasakė. 
Pasakojo tik apie savo senąjį 
nusistatymą. 

Kuomet premieras pažymė
jo, kad F ra ne i jos kareiviai iš 
Rnhro teritorijos urbusią at-

neatmokėsianti karo kotnribu 
eijos, tik du atstovu pradėjo 
raliuoti. 

Vienas atstovas atsiliepė: 
" Premieras yra geras kaipo 
diplomatas, bet netinkamas 
politikas.'* 

Dar kitas: " T a s pat sena
sis nusistatymas ir tie patys 
seni jo patarėjai balnuose." 

Nežiūrint to, premieras ne
išvestas iš užimtos pozicijos. 
Nes turi geras akis, pasitiki 
savimi. 

Šiandien parlamentas bal
suos valdžios pasitikėjimo 
klausime. Nežinia, kaip tas 
baigsis. 

NAUJAS KARDINOLAS 
SVEČIAVO STUDENTUS. 

Patarė eiti plačiau pasaulin 
su misija. 

ROMA, kovo 3L — Kardi
nolas Mundelein vakar suren 
gė formalius pietus Tikėjimo 
Propagandos Kolegijos "a l 
ma inater" studentams, kurie 

.reprezentuoja įvairias fantas' 
ir šalis. 

Kituomet patsai Kardino
las šioj Kolegijoj ėjo moks
lus, dėlto jis labiaus prie jos 
palinkęs. 

Kardinolas ragino studen
tus baigus mokslą eiti pla-
cian pasaulin su misija pla
tinti tikėjimą, nes Kolegija 
juk tam tikslui ir įkurta. 

Pranešta, kad Kardinolas 
Hayes namo iškeliaus balan
džio 10, gi Kardinolas Mun-
delein — gegužės pradžioje. 

Vaikai Rusijoje Pereina 
Tikrą Pragarą, 

TAI PAGAMINO SOCIALISTŲ BOUEVIKU VALDŽIA 
——_mm-Lm—»————. 

BERLYNAS, bal. 1 — 800, • šiandien jau nebegalima nie-
000 Rusijos vaiku neturi na-1 kur į namus priimti. Nes jie 
mų, išbadėję, apsiauti viso- užkrėsta sveikuosius, 
kiu niauriu ligų. 

Šiems vaikams atsivėręs 

BUKABESTAS, kovo 31. 
- Tomis dienomis ši. Rūmu-

jnijos sostinė praleido labai 
dideles riaušes, atkreiptas 
prieš žydus. 

Hiauses sukėlė studentai, 
prie knrjjc prisidėjo darbinin 
kai ir kiti gyventojai. 

Sumišimai kilo, kuomet pra 
dėta nagrinėti byla keleto* stu 
dentų liž sąkalbiavimą nužudy 
U čia du įžymiuoju žydu, vie-
x\ą laikraštininką, kitą banki
ninką, ir tris ministorius, ku 
rie esą pataikaują žydams. 

Būrys studentu pirmiausia 
įsilaužė butan, kur bankinin
kai turėjo suvažiavimą. Vie
tos bankininkas Blank, žydas, 
pavojingai apdaužytas. 

Galybė žydų gatvėse apmu 
šta. Jų namų langai išdaužy 
ti. Sostinėje kilo tikras pra
garas. 

[Tik pašaukiu, keletas tūks
tančių kareiviu įvedė tvarką. 

WASBIN(iTON, bal: T. — 
Philipinų salų, gyventojai rei 
kalnu ja nepriklausomybės. 
Prezidentas Coolidge nesenai 
paskelbė, kad tas laikas dar 
neatėjęs. 

Paskiaus pakeltas sumany
mas už dešimties metą duoti 

toms saloms nepriklansomy-
bc. 

Karo sekretorius AVeeks 
praneša, kad tuo klausimu 
Prezidentas Coolidge nebeži
nąs kaip spręsti. 

Tuotarpu pačiose salose or 
ganizuojama politinė partija, 
kurios tikslas nepriklausomy-
}>ės gavimą saloms prailginti 
ligi 25 metų. 

Kuomet amerikoniški tnis-
tai įkėlė į tas salas savo le
tenas, tai apie nepriklauso
mybę negali but kalbos. 

"KLAIPĖDOS JULE." 

Kovo 30 <]. Chieagos Vyčių 
choras Aryan (Jrotto teatre 
vHdurmiestyje pastatė opere-
tę "Klaipėdos J u l ę " ir susi
laukė visiško pasisekimo. Žmo 
nių atsilankė į 700. Muzikalė 
dalis tapo atlikta puikiai. 

Operetė yra amerikiečio 

gi po šio laimėjimo galima 
pasakyti, kad visi Vyčiams ne 
palankieji — pasitraukite iš 
kelio!... 

Priekabiu jieškant, gaiįma 
jų surasti vaidinimo dalyje. 
Gal trumpas laikas neleido 
veikalo visiems dalyviams per 
studijuoti, gal neužteko jėgų 
tinkamiau darbu pasidalinti, 
bet buvo matyt trukumai ir1 

atskirų vaidintojų užsilaiky
me ir minios grupavimosa. 

rašyta; ji visa savo struktu- B(tt t i o n e ] y f f u m a i ^ l į b u t 

ra amerikoniška. Dramatinė 
dalis mažai išvystyta ir sil-

išlyginti ehoruį įgavus dau
giau prityrimo ir atkreipus į 

nai surišta i teatralę v i e n y j e ( l o m t , s p r i e i(- d a r re[[ 
e. Bet muzikalė dalis yra la- k i a p r i d ( H i § v i e g o s n u o l a t i n į 

]>na 

JAAPONAI ŽUVININKAI 
STREIKUOJA. 

RUMUNUA PRIEŠINGA 
PLEBISCITUI. 

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
SVETIMŠALIU SPAUDA. 

Amenkon'sk* šovinistai 
dirba. 

ALBANV, X. Y., bal. L— 
New Yorko legislaturos atsto 
vas Coughlin įdavė bilių, ku-
riuomi norima pataisyti įsta
tymą apie svetimų kalbų s pa u 
dą. 

Bilinje pažymima, kad pra 
dėjus liepos 1, 1024, visi Nc\v 
Yorko valstybėje leidžiami 
svetimomis kalbomis laikraš
čiai sale svetimos kalbos vi
suomet dėtų ir anglišką teks
tą (vertimą). 

fTaigi, visi straipsniai ir 
kiekviena žinia, kadir mažiau mėnesį. 
sia, tnr but išversta angliškai I Tą patį mėnesį tik viename 

tikras pragaras. 
Kasgi tai visa pagamino? 

Tai socialistai bolševikai, tai 
bolševikų vaidžia. 

Pirm kelerių metų ji pa
skelbė visu vaiku nacionaliza-
vimą. Įsteigė neva kokias 
valstybines vaikų prieglau
das. Bet pasirodė, kad teori
joje galima kurti kuogražiau 
sią rojų, kas praktikoje visai 
netinka ir nebegalima. 

Tad iš daugelio tų neva 
prieglaudų l>olševikų komisa
rai vaikus paleido. 

Dešimtys tūkstančių vaik,ų 
nebeturi namų, nei tėvų. Juos 
prarijo karas arba balševikai 
išžudė. 

Šiandie tie vaikai, nuo G li
gi 15 metų* amžiaus, pavirtę 
girtuokliais, paleistuviais, va
gimis, plėšikais ir net žmog
žudžiais. 

Dešimts tūkstančiu tu vai-
kų turi venerines ligas. 

Pačių bolševikų raportas. 
Iš pačių Maskvos laikraščių 

tenka patirti, kad pas 2,347 
elgetaujančias mergeles, 10— 
14 m amžiaus, susekta vene 
rinės l'rgos tik viena vasario 

Bolševikų elgimasis. 
Tai buvo pirm keturių me

tų, kuomet boba bolševike 
Kolątaj (lenkė) sudarė pla
nus nacionalizuoti visus vai
kus*. 

Bolševikų valdžia jos pla
nus priėmė ir ją pačią pasky 
rė vaikų nacionalizavimą vy
kinti. 

J paskirtas prieglaudas pir 
miausia paimta našlaičiai. Pa 
skiaus darbininkų vaikai ir is 
bado apimtų plotų Vaikai pri 
eglaudose buvo mokinami ko 
munizmo. 

Paskirtą prieglaudoms di
delį fondą bolševikai išvogė. 
Nel>etekus pinigų, prieglaudų 
durys atidarytos ir vaikai pa 
leisti gatvėn. 

Tegul tad pasidžiaugia pa-
sauli6 socialistai. 

NAUJOJ VĖTROJ ŽUVO 13 
ŽMONIŲ. 

VIENNA„ bal. L — Čionai 
bolševikai turi taikos derybas 
su rumunais. Susitaikymą 
daugiausia trukdo Besarabi 
jos klausimas. 

Bolševikai atsižada teisių 
prie Besarabijos. Bet reika
lauja, kad toj provincijoj bu 
tų pravestas plebiscitas. Su 
tuo nesutinka Rumunija. 

TOKYO, bal. 1. — Sustrei
kavo vietos žuvininkai, kuo
met valdžia padidino taksas. 
Miestas neturi žuvų. Tuotar
pu žuvis japonams yra svar
bus maistas. 

PASTOS DARBININKAI 
MITINGUOJA. 

Cook apskrities paštų dar
bininkai turėjo susirinkimą. 
J ie reikalauja algų padidini
mo. Nes labai pigiai apmoka
mi, kas skaudžiai į juos ir jų 
šeimynas atsiliepia siaučiant 
brangenybei. 

6 ŽUVO VIENOJE SA-
VAltEJE. 

LONDONAS, bal. 1. — Čia 
streikas dar nesibaigia. Val
džią laukia krizis. 

TOLEDO. O., bal. I — Pra 
eitą savaitę t čionai nuo na- Chieagos džingoistai begalo 
mae gaminto alkoholio vartoji šėlsta, kuomet universitetų 
rrio G žmonės žavo ir 1 miršta, studentai stovi už pacifizmą 
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NUOJA VISUS DARBI
NINKUS 

ST. PAUL, Minn., bal. 1. 
— Pastaromis dienomis s*ftar 
k i vėtra su sniegu palietė vai 
stybes: So. ir No. Dakota, 

, Minnesota, Pennsylvanią, Ma 

ARGENTINA PENSU0-. ' f * r * V X T J 2 S S 
skaičius nuolat didės. 

Pensijoms fondą, sudaro 
perpus darbininkai ir darb
daviai. Darbininkai, iš savo už 
darbių i'ondan moka 5 nuo& 
to, kiek uždirba. Darbdaviai 
tiek pat moka iš apturimo pel 
no. 

Nepilnamečiai ir namie dir 
bą žmonės nemoka i'ondan. 
Tečiaus jų darbas yra pris-
kaitomas prie abelno 25 m. 
darbo. 

Be to, žmonės darbininkai 
yra apdrausti ligose. Jiems 
sergant išmokami uždarbiai, 
taip kaip dirbant. , 

PENSIJA BUS MOKAMA 
IŠDIRBUSIEMS 25 METUS. 

« « 

Tai begalo svarbus išmėgini 
mas. 

ir tas vertimas šalimai? ats-
paudintas. 

BUENOS AIRES, Argen
tina, bal. 1. — Argentinos 
prezidentas de Alvear paskel 
bė dekretą, kuriuomi panai ki 
na įvairius darbus visiems 
tiems, kurie pėr dvidešimts 
penkerius metus be paliovos 
dirbę tokius ar kitokius dar
bus. 

Kiekvienam Argentinos res 
publikos gyventojui, kurs iš
dirbęs 25 metus, lygiai pilie
čiui ir nepiliečiui, pradėju ryland ir Virginią. 

Visur atlikti begaliniai nuo š i a balandžio diena bus moka 
sioliai. Apie 13 žmonių ture- m a p ^ į i į į kuri bus lygi pas 
jo zuti. kūlimam kiekvieno uždarbiui. 

Petrogrado gatvėse rasta 1,- T j a b a i d i d e l i n u o s t o l i a i a t- Pensija mokama ligi mirsiant. 
200 vaikų, žuvusių nuo bado 

Tas pat liečia ir skelbimus. i r šalčio. • % 

Pačios bolševikų valdžios 
KONSTANTINOP., bal. 1. 

—- Turkijos valdžia apdeda 
taksomis čia visus ameriko
niškus interesus. 

paskirta komisija išt iki vai-
kįų padėtį paskelbė, jog 90,000 
abiejų lyčių vaikų turi vene-

likta Pittsburgo apylinkėse: 

bai graži ir atskiros dalys y-
ra tiesiog žavėjančios. Neku-
rios dainos kaip "Gėlių dai
na , " labai greitai taps visų 
niūniuojamos. 

Sulyg operetės ir išpildy
mas. Muzikalė dalis atlikta 
t i esi ogf žavėti nai. Choras taip 
gražiai išsimiklinęs ir taip su 
1 artinai pasirodė, kad retai 
kur ir anglų teatruose gali
ma išgirsti geriau dainuojant. 
Solistai p. Ramanauskas, p-
nia Lauraitienė, V. Volterai-
t& K. Pažerskis, A. Benaitis, 
J . Balsis ir kiti savo dalykus 
atliko puikiai. Vidurmiestyje 
statant yra kitokie pas pub
liką ir reikalavimai. Bet mu
zikalė dalis visus taip užža
vėjo, kad' reikalavimai atkar 
toti buvo nepaliaunami. Buto 
įteikta keletas gėlių bukietų. 

" Klaipėdos JuVV' jau tre
tį kartą statoma Chicagoje. 
Tad sunku buvo tikėtis, kad 
pasiseks sutraukti taip 'skait
lingą klausytojų būrį; boto, 
oras buvo nepakenčiamas: dri 
J>o pavasario ištižęs sniegas ir 
daugelį nubaidė. Bet jeigu to 
viso nežiūrint tiek žmonių at
silankė, ir pasisekė dalyką 
parodyti tikrai gražiai, tai Wy 
čiai gali džiaugtis savo laimė 
užims pritinkamą sau vietą. 
Jei kas nors buvo upo nus-
kiu tempu ir .pasiryžimu žen
giant, Vyčių choras lengvai 
uims pritinkainą sau vietą. 
Jei kas onrs buvo upo nus-
to3?s> jeigu kas nors buvo a-
bejojęs, ar Vyčių chorui apsi 
moka gyvuoti i r veikti, tai 
"Klaipėdos Ju l ė s " pastaty
mas visus abejojimus panai
kino. Vyčiams ir Vyčių cho
rui reikia ne tik gyvuoti, bet 
reikia augti ir tobulėti. Tai-

pridė 
mainymą. Butų tai tikę ba-

minstreliu" lėtu i, a r 
šposams, bet ne dviejų aktų 
operetei. Bet tai jau klaida 
paties teatr/). Štai tau ir di
dmiesčio teatras!... 

P. Pociui už rūpestingą 
pri rengimą muzikalės dalies 
priklauso čionai labai didelis 
ačiū.- Choristams ir solistams 
už sutartinumą ir pasiryžimą, 
bei ištvermę — garbė! 

Jeigu Vyčių choras nesus
tos laimėjimu besidžiaugda
mas, jegiu jo tokia sutarti
nė iš 60 žmonių ižaugs į 100, 
jeigu visuomenė chorą dar 
smarkiau parems, dėdamies 
choro nariais — rėmėjais, tąi, 
lietuvių daina tokią mums gar 
bę gali atnešti, kaįp ukrai
niečiams garsusis ukrainiečių 
choras. 

Pasalinis. 

"MOONSHINE" AUKA. 

Palei 56 gat. ir Ceųtral 
Park ave. vienoj pilnoj van
dens duobėj rastas lavonas 
Charles Boucek, 5731 Parksi-
de ave. Galva buvo vandeny, 
gi kojos ant sausumos. 

Mrs. Boucek praneša, kad 
jos vyras daug gerdavo. Tad, 
matyt, girtas eidamas krito 
su galva duobėn ir negalėjo 
pakilti. 

I • • • • • • • ! » ^ . — , . . . . • — . • , I, • , - + • 

CHICAGO. — Šiandien pra 
matomas gražus oras; šalta. 
m , ' • * 

P I N I G U K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Francijos 100 frankų 5.50 
Italijos 100 lirų 4.22 
Šveicarijos 100 fr. 17.29 

asr-*—: 

i 

Yra priekaištų. 
Kuomet praeitą rudenį pra 

vesta .tas pensijų įstatymas, 
daugelis darbdavių pasi pikti 
no. Dar ir šiandie jie tvirti
na, kad įstatymas vargiai 
veiks, kad pensijų fondas su
sirinks begalo didelis ir jį 
valdyti nenustatyta atatinka-Mirus pensionieriui, pensi 

ją toliaus mokama jo pačiai • " ^ priemonių. 
WASHINGTON, bal. 1. 

—! arba motinai. Tečiaus darbo organizaci
j o s ir valdžia pensijoms pa-

Senate keliamas reikalavimas 
pašalinti is vietos Theodore 
Roosevelt, karo laivyno sek-

nnes ligas. Sako, tų vaikų retoriaus asistentą. 

Apdrausti ligose. lankios. Jei įstatymas nepa-
Praneša, kad šį mėnesį ra- žymi atatinkamos fondui kon 

sis mažiausia pusė miliono trolėa, tai tas bus pataisyta. 

ooc; 

i 

Siųskite Savo Giminėms 

l IETU VĄ 
P I N I G U S 

"DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO' RANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. T5TZ ^ 

t 
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LIETUVIŲ SATAltOCy 

D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
. . » • • • • • • . I . . . . . . 

Pasai Motų *•••••••••*• 13.00 

nuogiąs dėtis prie Vyčįų; pa-
tys t4vai tcsideda Vyčių, ne

įdomiu sužinoti, kiek "N-nos , y | slavai, tiek katalikai -teteisia- si*s $1,500,000.00. Tikrai di 

Jf orenomeratą mokaal lakamu. Lai-
-<a* «ssito«i oao aarašymo dieno*, 
<*• aso Naajv Metų. N orini permaJ-
iyti adreeą visada reikia priaiųe-
11 lx tenai adreaaa. Pinigai seriaa-
eial siųsti iaperkant krasoja ax ex-
srsso "Money Order" arba įdedant 
•tarifus į registructa i*is> a. 

DRAUGAS PU*. OO. 

4334 Soutn OafiOey Aksone) 
Chicago, IlUiioifl-

M Rooseyel* 779* 

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

^Chieagos JTyeių choras di
deliame miesto teatre pastatė 
operetę "Klaipėdos Julę". 
Pasisekė visiškai; Mėgėjai ir kurioms už Klaipėda, reikės 

grąžino savo skolininkams f 
oiėjais. Chicagiečiams tuotarlKiek gražino ainiąų tiemą 
pu — viena aiški pareiga.' bu 
ti Chieagos Vyčių choro rė
mėjais. Lietuviams butų kuom 
pasididžiuoti, jeigu tas cho
ras turėtų rėmėjų bent 500. 
Juk tai lengva padaryti. 

Atėjo jau Lietuvos laikraŠ 
čiai su žiniomis apie "patai
sytų" p. l>aviso Klaipėdos 
klausimo išrišimų. Pataisytas 
jis yra kiek geresnis, bet 
džiaugtis ypatingai nėra iš ko 
Lietuvai. Suglaudus, sąlygos* 
yra tokios: 

Lietuva už Klaipėdą turi 
užmokėti, kaip už kviečius, 
tiek kiek pasakys Eeparaci-
jų komisija. Jei neturi iš ko, 
tai privalo užstatyti Klaipė
dos turtų. Uostų valdys fak-
tinai atstovas tų valstybių, 

i 

mokiniai statė, o padarė taip, 
kad profesionalams seniams 
nebūtų buvę gėdos. Visai ne
geresnių dalykų tenka maty
ti amerikonų vidurmiesčio te 
atruose. Žmonių buvo į 700 
Žodžiu, pasisekimas visiškas. 

O prieš statant "Klaipėdos 
Ju l ę " Vyčių chore buvo pas
tatytas klausimas, ar beapsi
moka gyvuot. Mūsų visiems 
darbams trūksta ne jėgų, ne 
prityrimo, ne visuomenės pa 
ramos, bet trūksta drųsos ir 
pasiryžimo. Kuontet Vyčiai 
pasiryžo ir išdrįso — atsira
do ir pasisekimas. 

Vyčįų choro pasisekimas y-
ra labai reikšmingas. «Toji 

operetė buvo jau statoma 

užmokėti. Lietuva skirs guber 
natorių, kuris turės teisę pa
skelbti kityj daromų Klaipėdo
je tvarkų. Lietuva galės nešti 
visų išlaidų naštų. Už pluk
domas Nemunu prekes Lietni-
va muito imti negalės. Len
kams privalėtų leisti Nemunu 
ir Klaipėda naudotis preky
bai, nepaigant dabartinio ka
ro stovio. Jei sųlygas bevy-
kinant iškilt,ų nesusipratimas, 
tai kiekvienas Tautų Sąjun
gos narys turės teisę kišti sa 
v o no6i. 

v 
Geroji pusė tų sąlygų yra, 

kad žadama už nekurio laika 
leisti jas pakeisti, kad nebėra 
pasiųlymo apie plombuotus 
vagonus iš Lenkijos per Lie
tuvą, svarbiausia, kad tie visi 
pasiūlymai buvo pasiųlyti T. rJu kartu, tad buvo pavojin-

H statyti ją tretį kartą. C h ° U ^ ; g a L 0 
ras buvo bekrinkąs, dalyviai ' 
nebenorėjo i praktikas lanky
tis, rėmėjų skaičius ėjo ma
žyn. Bet pamėginta dar syki 

kiek jų išmesta, kiek palikta, 
dar nežinia. 

Lauksime žinįų, ir tikime, 
kad daug nesąmonių iš jų p dideli darbą atlikti, pamegm- fi , w • • i • • * 

v. , Galvanauskui pasisekė išmesta įtempti trupučiuką daugiau1,. ^ , 
^ • ,, , , |ti. Bet visgi neramu darosi. energijos. Kezultate — ir cho 

ro nariai sujudo, pasidaugi
no, pasidarė virš pusė šimto 
narių chore, arti 300 choro 
rėmėjų, apsnūdimas ir silpny 
bė pasikeitė uolumu ir darbš 
tumu. Džiaugiasi Vyčiai, džia^ 
ugiasi su jais ir visuomenė. 

Mūsų visiems darbams tru 
ksta ne pasiryžimo, ne drą
sos, bet uždavinių ir pavojų. 
Mums reikia uždavinius sau 
tik užsibrėžti didesnius, rei
kia darbo duoti musų orga
nizacijom^ ir" jos bus gyvos 
ir džiaugsis laimėjimais ir 

daugėjančiais nariais, kuo
met juos pritrauks nauji, aiš
kus darbai. 

Pasipiktino "Naujienos,'' 
1 kad Chieagos arkivyskupas 
''Draugui*' įsisteigiant buvo 
jam užtikrinęs paskolą $10,-
000.00. " Drangas' ' tą pasko
lą jau senai grąžino. Kuomet 
skolos grąžinamos, auga kre
ditas ir atsakomvbė, bei žino 
niii pasitikėjimas. Butų mums 

kuriuos jie paragino prie Bi 
ngolų, Bishopų ir jiems pa
našių "biznių"! 

"N-nos" moka biznį vary
ti. Ir jų brzniškumo charak
teristiką girdėjome iš dalyva
vusių ".N-nų" jubiliejiniame 
"koncerte", kur rodomi buvo 
ristikų lašiniai. Žmonės taip 
pasakė išeidami: "nulupo ir 
nieko nedavė ,\.. 

MUSŲ DISKŲ KANKINYS. 

Vyčių choras Chicagoje, 
kaip ir visa Vyčįų organiza-

Rusijos bolševikų valdžia, 
daugumoje susidedanti iš vie
nu, žydų, pakėlė negirdėtą 
žmonijos istorijoje tikinčiųjų 
krikščionių persekiojimų. To
je * laisvės'' šalyje nėra lai
svės turėti savo tikybiniu įsi
tikinimų. Bažnyčios uždarinė
jama, jos paverčiamos teat
rais, sandėliais, arba taip 
sudaužytos, apgriautos stovi. 
Tai 20 amžiaus socialistinės 
"kultūros" gyvi paminklai. 
Žmonės priešinosi kruviniems 
bolševikų komisarams. O tie, 
neva atstovaują žmones, vi
suomenę, — Charkove, Niko-
lajevske. Kijeve ir daugelį ki
tų miestų atsivedė raudono-
nosios armijos gaujas, užsta
tė kulkosvaidžius, paleido šau 
tuvų ugnį. Šimtai ir tūkstan
čiai beginklių žmonių, savo 
krūtinėmis ir pūslėtomis nuo 
darbo r r akomis ginančių baž 
uyčias tik^čiųj^A. nuo bolše
vikų kulkų paplūdo kraujais. 
Jie galvų — gyvybę paguldė 
už savo tikėjimą, už savo 
šventenybes. Jau n:°tai sukan 
ka, kaip tie negirdėt* pasaulį 
žiaurumai yra daromi Rusi
joje, j 

Panorėjo bolševikai — ko 
misarai pasipinigauti. Visus 

pasiturinčius išsmaugė, tur
tus pasisavino; bet komunis
tų godumas nesumažėjo. Jio 
matė, kad bažnyčiose darbmin 
kų žmonių suaukoti šventieji 
indai yra nemenkos vertės. 

er 

Išleidžia tada dekretą, kad 

gai& parodymui pasipriešino, dek pinigai. 
To visb pasekmė *-» pasipylė 
Iš naujo nekaltų žmonių krau ' Iš Maskvos pranešama, buk 
jas. Uždaromi į požeminius 
galėjimų- urvus kunigai. Be 
teismo tat šaudomi, užmuša
mi. Suima aarcivyskupą Joną 
Feliksą Ciepliaką, pralatą 
Butkevičių ir įąug kitų. Bol
ševikai kalėjime nukankino 
prel. Butkevičių; 29d. kovo, 
1923. Arciv. Ciepliaką buvo 
pasmerkę rniriop, bet kitų vai 
stybių pribijodami, pakeitė mi 
rties bausmę dešimties metų 
kalėjimu. Senukui vyskupui 
visgi lemta buvo saulutės švie 
eą išvysti. Metus tamsiame 
Butirkos kalėjime (Maskvo
je) iškentėjus, jis yra išveja
mas — ištremiamas iš Rusi
jos. Ištremdami iš "Rojaus", 
jie padarė naudos, — nes 
kartus yra gyvenimas komu
nistų Rojuj. 

Karo atgarsiai. 

TRUMPOS ŽINIOS 

Generolo mirtis. 
Paryžiuje mirė Verduno gy

nėjas gener. Jurgis Nivel-
le. 

Mussolinio dekretas. 
Romoje paskelbtas Mussoli-

nio dekretas, paliuosuojantist 
visus dvasininkus nuo karei
viavimo prievolės. 
Seniausias vyskupas. 

Seniausias pasaulyje vyskn 
pas, J . E. F. M. Redwood, 
Willingtono areivysk. (Nau
joje Zelandijoje) švenčia savo 
55 vyskupavimo metus. Jisai 

Rumunija grūmoja naujų/ ka
rinių jėgų Besarabijos srity
se, o taip pat minuojanti Du
nojaus upės įtaką į juresC Ne 
prieš gerą. 

Grekijos regentas. 
Pasiskelbusi Grekija respu

blika, paskyrė sau "regen
tu ' ' admirolą Coundoutiotis. 
Tai bule daroma, kad išven
gus diplotatinių santykių na* 
traukimo su kitomis vaMybė 
mis, kuriu, atstovai skirti yra 
prie "Grekijos Regento" val
džios. 

Melagingas dokumentas. 
Paskelbtoji "Berliner Tage 

blat t 'e" T. Wolfo slaptoji su 
tartis tarp Franci jos ir Čeko
slovakijos, pasirodė neteisin
ga: T. Wolfas buvo prigau
tas tarptautinių klastuotojų, -
tai melaginga, nesamoji sutar 
tis. 

I. H. Thomas saugojamas. 
Anglijos kolonijų ministe-

ris, p, J. H. Thomas, specia
liai saugojamas nuo pavojų 
policijos. Kiti Darbo Partijos 
ministeriai nėra specialiai sau 
gojami; p. J. H. Thomas mato 
kraštutiniuose darbiečiuose 
savo gyvybei pavojų, tad ir 
saugojamas. 
Laivyno bilius. 

Washingtono Kongresas pri 
emė laivyno kredito bilių 
$272,000.000. 
Eina prie tvarkos. 

Maskva sutiko pasirašyti 
bendros garantijos ir nusigin 

PROGRAMAS 
i'iil »!>«• 

OANTIS SEHUKTANT. 
Tarp * * * # $ . 

Ko susi r u-
piiĮHif ~-

— Matai, 
brolio laišką 
skaitau iš Lie
tuvos. -*-

— ką- gi-
rašo. — 

1* »eko vtekas tvarkoj: tė 
tukas nieko nemato, o mamy
tė dar mažiau. — 

Pažanga. 
"Di rva" prisipažįsta, kad 

"Dąrvą" skaitą "katalikai pa 
miršo jau pasakyti ir "amži
ną atsilsį" už numirusį. Gi
riasi, kad tuojaus pamirš ir 
kryžių... 

Argi ne progresas... į pa, 
miriimaf Tikri "pirmeiviai." 

Dviem ponam tarnauja. 
— Tai tik musų katalikai 

progresuoja, tai tik susipra
tę, Jonai. — 

— Netikiu. Petrai. Kame da 
/ykasf — Ar nematai! Kol 
fcmogus gyvas, tai jisai tUc 
vienam kuriam ponui tarnau-
jpa, o kai numiršta, keliems 
patarnauja. — 

— Na, na!— 
» 

, — į ta i ir Pranciškus Ašis 
numiręs skelbiasi bedievių lai 
kmštyje, kad bus dievotai su 
bažnytinėmis iškilmėmis ant 

Busiįos bollevikai-koinuni-
stai, mto l i e k a i žmonių pra
lieto kraujo paraudę, skelbia 
savo artimiausius uždavinius 
sovietų oficioze "Izviestrja.*' 
Viskas suimama į aštuonis pu
nktus. Komisaras .'Zinovįevas 
taip rašo: 
1. Reikia tikrai tikėtis, kad 
įvyks "proletariato revoliuci
ja Vokietijoje. Franctrzų, len
kų, čekoslovakų, austrų ir ru
sų komunistai turi būti prisi
vengė prie lių didelių Vokie
tijoje įvykių." 
2. Komunistų Internacionalas 
turi pasirūpinti pirmoj eilėje, 
kad butų sutverta didelė ko-
nunistų partija Anglijoje. 
B. Visomis priemonėmis rei
kia remti Amerikos ir Japoni
jos komunistus, 
t. Įvykiai rodo, kad Lenkijo
je kils didelis krizis. Komu
nistų Internacionalas negali 
būti užkluptas netikėtai to į-
vykio. 
% Yra tikra, kad Balkanų ša
lys, tarpinikaujant Bulgarijai, 
gali virsti revoliueionierinė-
mis. 
6. Svarbiausias Internaciona 
lo tikslas tai kuodaugiau su
burti darbininkus į komunis
tus. 
/ . Revoliucijinio jaunimo su-. 
būrimas į organizacijas turi 
didelio revoliucijai pasiseki-
m' katal&ų kapinių palaidota*. 
į. Partjos disciplina turi ^ l - ^ b e d i e v i a m s b i ^ 0 ^ 
M smarki kaip niekuomet. Ma-1 ^ ^ D į e y a s j m &l^irią 
vkva pasiliks Internacionalo ntilsį suteiktų. 
vostiaė, bet pergalėjus Euro
pos buržuaziją, ji bus galima Ąjimanavimas. 

yra kUęs iš Anglijos ( iš Bir tiekta Tautų Sąjungos visom*] " i s ū ž Basijos. Tai yra Euro* 
'valstybėms. Belgija, Finlamli Pos civilizacijos priešų pro 

klavimo sutartį, kuri buvo paVk l l r P*oktariatas skaitiinges- Girtuoklis:. —- Tai kad aš 

mingham). 

Girtuoklystė Irlandijoj. 
i • 

Ija ir Estonija dar nedavusios 
j atsakymo. 

Ir landi jn per 1923 m. alko-1 
liui pašventė per $200,000.00'). j Neatsisako sosto. 
Kiek tai gero galima butų ** Grekijos karalius Jurgis m 
tuos milijonus padaryti! k o s i neatsisakysiąs nuo Gre-

rieiaiine. - u n cp a s^ akysiant i tauta už i r , . T ^ J L * ^ •. ' 
Briiestrofl^e susimušė dą1 ^p^blUca* Vienybę, j L. K. rederaciją. 

traukiniu: Ostende — Baaelio' . ' t _ t J : t %*m susiklausymas turi būti 
ekspresas su prekybiniu. S

 S ^ ^ 5 . P r e 2 i d e n t 0 ^ r t i s * 
užmušti ir 12 sužeistų. 

i 

gramas. Gera yra j.'ažbti prie 
i® tikslus ir priemone*.. Lm • j as^įjogę 
gva tuomet atsispirti. Ameri-' 
koje lietuvių tarpe komunis
tai ima smarkiai veikti. Jie 
seka Maskvos patarimus. Ka-

tuiėčiatt visu* tuos pragertus 
pinigus, tai įt galėčiau dat/fti 
labai daug... pragerti. 

:t\ 

kijos sosto kol plebiscito ke-Į< , i k a i I ^ ^ ^ ^ i ^ v i s i f Ne. - Hm... tai .gerai. -
Nuėjus įn'.^ijonieriui, uodu-

kas trina rankas: — Gerai, 
visiškas, laikykimės vienybės. k a d n i e k o a P i e ^ ^ n e a t s i " 
Daugiau kreipkime domės į 
musų jaunimo organizacijas. 

Paryžiuje mirė p. Delabaa 
de, dvidešimts keturis metus 

P. Afrika blaivėja. |centralinės ūkininku F i i i ^ | ^ p į i i i ^ L . j). Š. A. — "do-
Pietų Afrikoje smarkiai plo sindikatų prezidentu išbuvę*, i roininj^ų Susivienijimą turė-

. . a . l3 .. , . . . . į į D l a i v y ^ - Alkoliui P ^ ^ ' p Į j j į Į Į i Į į i pasauUo laivynas.'darni visuomet priešaky musų 
visi svientleji brangus indai ta kova. ' į „ D a i l y Chonicle" skelbia, j tikslą - Tėvynės ir mušu a ^ 

| buk pasaulio prekių laivynas meninį gerbūvį. Dirbkime Die-
bažnytinių daiktų jokios tei- p r a g 0 j (Cekoslavokijoj) nau turi apie 7 milijonus tonų vo garbei, Tėvynės ir žmoni-
butų jiems atiduoti. Prie tų j B r a n g u s h o t e l i s , 
bažnytinių daiktų jokios tei- p r a g 0 j (Cekosh 
sės jie neturėjo. (Tiek pravo-.jaį statomas kotelis kainuo- įtalpos. 

Klausiu kunigas uoduko: — 
Ar|^asitaisei. Nevogei vištos? 

— Ne. — r- Nei žąsies ? — 

jos labui. 
I . • • • • Į l l 

minė paklausti. — 

Keliavo užsimąstęs bijiiistas 
ir vedėsi šunį. Sėdo į omni
busą, pametė bibliją ir pamir
šo šunį. Padavė pagarsinimą 
: laikraščius: "Pamesta bib
lija su nukirsta uodega ir 
šuo su užrašu ant kupros. Kas 
rado, prašau atvesti". 

f^Hr1-— -
* - ' - ' » - • - — - - • • ~ 

D-ras S. U. 

KRIKŠČIONIŠKOSIOS PARTIJOS 
LIETUVOJE IR VALDŽIA. 

cija, turi m/usų visuomenei di 
dėlės reikšmės. Mes dejuoja
me del musų jaunimo nutoli
mo nuo lietuvybės ir visuo
menės. Musų išeivijoj jaunimo 
klausimas mums pasidarė 
skaudžiausias. Vyčiai yra jau 
nimo organizacija, jaunimo> 
užbaigusio mokyklas, pradėju 
šio savystoviai gyventi, sa-
vyttoviai veikti. Ne vien tik 
daina bus g}*va mus,'4 jatmuo 
nafenė, ne vien tik sportu ir 
baseball. Jaunimo jėgos ver
da, blaškosi, jieško savo ener 
gijai kelių įvairių. Įvairiais 
budais veikiant visą jų ener 
giją sunaudojant, galima ir 
jiems patiems džiaugsmo duo 
ti ir daug darb,ų nuveikti, nau 
jų, kitoniškų, negu senųjų dar 
bai. 

Bet jauniems reikia visos 
visuomenės pritarimo. Tad tė 
Vai tegu prikalbina savo jau-

:i 

(Tąsa). 
Valdininkai Provincijoje. 

Dar blogiau yra, negu ministerijose, 
tai provincijoje. Ten gyvena valdininkai 
kaip pas Poną Dievą už pečiaus ir ne
labai ko bijo. Sunku jų darbus ten «u-
gaudyti ir sumatyti. Jeigu jie neturi są
žinės ir priedermės jausmo, tai jie el
giasi, kaip jiems patinka, o ne kaip val
džia ir ministerijai nori ir liepia. Todėl 
nėra paslaptis, kad daug įstatymų ir val
džios įsakymų, kuriuose valdininkai ir 
milicijos tarnautojai apeina. Norint daryt 
šunybes, nesunkus daiktas, ypač jei žmo
nės nesusipratę ir nepraneša, kur reikia. 
"Shin sakė nevienas buvusisjrusą raštinin
kas valsčiuje, kad jis mokėjęs suktybių 
knygese taip padaryti, kad žemiečių vi r 
šininkas ir norėdamas negalėdavęs jo 
pagauti ir prisikabinti. Ar gi negali taip 
atsitikti ir prie dabartinės valdžios Lie
tuvoje. Žinoma, dauguma tokių sukčių 
galų gale valdžiai pakliūva ir tampa nu 
bausti, bet lig to laiko spėja daug šuny
bių pridaryti. Tokia padėtis ir sudaro 
krikščionims ministeriams didžaiusią var 
Įi';ą, Už tokius sukčius reikia pačiam rai
ni s teriui atsakyti, ir jis katįnamas, kad 
nėra tvarkos. Žinomu energingas ir §abus 

ministeris gali daug bloga prašalinti ir 
gera padaryti, bet visgi negali visų suk
tybių pagauti ir nubausti, jei neturi už
tenkamai ištikimų sau žmonių. 

Kas kaltas? 

Jeigu kas klaustų, kodeV priimami 
valdininkai geriausieji žmonės! Kaip pa
puola visokio šlamšto į valdininkus! Ži
noma, čia yra šiek-tiek ir musų apsilei
dimo. Bet daugiausiai atsiranda tai dėlto, 
kad mes neturimo Lietuvoje daug inteli
gentų, iš kurių galiant butų valdininkų 
pasirinkti. Juk darbas valstybėje reikia 
dirbti, jis nelaukia. Todėl ir buvo priima
mi, ypač pradžioje, kurie tik panorėjo ir 
šiek-tiek moka valstybinį darbą dirbti. 
Kartais įsiskberbė j tarnybą netikę žmo
nės per kitų užtarymus ir protekcijas, 
bet dauguma tai dėlto, kad nebuvo ki
tokių žmonių. O ant kaktos neparašyta, 
koks jis žmogus. TUi vėliau daugelis pa
sirodė, kokie jie paukščiai. . 

Valdžios Koalicija ir Demototybe. 
Kadangi mes esame dabar koalicijoje 

su valstiečiais liaudininkais, tai mes ne-
galime-gi tiesiog išmesti valstiečių liau* 
dininkų partijos valdininkų iš tarnybos. 
Apart to mes gyvename demokratinėje 
respublikoje. Jeigu mes ir nebūtume ko
alicijoje su valstiečiais valdininkais, pri
versti dabartinės poKtinės padėties, tai 
visgi negaįėtume mėtyti valdininkų, ko 
liai aiškiai jų nepagauni nusidedant įs

tatymams ar darant suktybes. Juk demo
kratinėje valstybėje visi nesusikompra-
mitavę 'piliečiai turi teisę užimti valdiš
kas vietas ir nuo jų negali būti be rim
tos priežasties atstatyti. Ta padėtimi kai-
kupie nesąžiningi socialistinių partijų vai 
dininkai pasinaudojo. Jei jie apeina įs-
tatiymus, tai vėliau moka suversti bo-
dlj, ant savo žinybos ministerio krikščio
nio. Yra žinomų; atsitikimų, kaip miškų 
urėdai vargino be reikalo žmones del mal 
kų, arba žemės ūkio įgaliotiniai apskri
tyje vargindavo ir nuskriausdavo norin
čius gauti žemės bežemius af mažemius. 
Jie darė greičiausiai dėlto, kad sukomp
romituoti krikščionių valdžią. Mat jie sa 
ko visą darą sulyg įstatymų ir vyriausy
bės įsakymų, todėl nesą jie kalti, bet kri
kščionių valdžia. Tokie tai valdininkai 
daug gali pakenkti, savo politiniams prie 
sams — krikščionių partijų valdžios at
stovams. 

Prisiplakusieji. 

Čia reikia dar priminti ir tokius val
dininkus, kurie yra apsikrikštiję krikš
čionimis demokratais, ūkininkų sąjungos 
ar darbo federacijos šalininkais i& išro-
kavimo. Tokie dažniausiai visai neturi 
saro nuomonės ir įjolitinio nusistatymo, 
bet tarnauja, kame geriau. Tokie fcra blo 
ge^ni už tikrus politinius priešus* nei 
jie šiandien tavo pfieteliai, o ryt gali ta
ve parduoti. Jei jie pridirba šunybių, tai 
turi toji krikščioniškoji partija, prie ku-

rios jis prisiskaitė, be reikalo kentėti. Ži
noma, kartais buvo kalti ir katalikų vei
kėjai už neatsargumą, kad jie tokius po
nus greitai prie savųjų priskaitė, džiau 
gdamiesi įgijo daugiau darbininkų ir pa-

Savivaldybės. 

Demokratingoje Lietuvoje turi dide
lės reikšmės gyvenime savivaldybės. Y-

t pač apskričių ir miestų savivaldybės ga
li daug ko toonių, gerovei ar pragaiš
čiai pasidarbuoti. Dabar pažiūrėkime, 
kas apskričių savivaldybių viršūnėse sėdi 
ir valdo. Žinoma, ten pasitaiko ir gerų, 
nusimanančių ir rimtų žmonių, bet dau
giau tai rasi į vairaus plauko /cicilikų" 
ir nedamokytų. Kaip jie ten papuola? 
Labai paprastas cfelykas. x\rba .katalikai-
rinkikai snaudžia it- nesasiorganizuoja, to 
del atvažiavę i rinkimų vietą fteturi aiš
kaus nusistatymo, ką rinkti, nepasiieško 
kandidatų, urna geri kandidatai, turė
dami kitas vietas arba kitus nuolatinius 
užsiėmimus,-kaip tai geras ukes, malūnus 
ir ta, nenori pakliūti į savivaldybes. Ne
sant tinkamesnių kandidatų kaltais pra-
eina kokie* vargonininkai ar raštininkė
liai, ieškodami sau duonos ir šviesosnės 
vietos. Iš tokių nedamokytų atsiranda 
daug visokių cicilikėlių. Ir štai jie dabar 
tampa apskrities ponais: jie turi darbuo
tis žmonių labui ir prisidėti prie jų ap-
šviotos. 

(Tąsa seka). 

x 
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# Columbia 

šis pražus Naujas 
Columbia Phonogra-
fas, Motelis 420 Kai
na $100. Lai Colum
bia krautuvninkas tau 
ji parodo. 

Eik ir pats persitikrink 
apie 8į puiku Naują Colum
bia Phonogr&fa. šis mode
lis 520, kaine. $125. 

VELYKINE MUZIKA 
PRIMENA TAU TĖVYNŽ 

Velykos — kaa-gi neatsimena Velykų šventės tėry-
pcl! Kaip linksmai laikas praleidžiama tarpe savo jau
nystės draugu. 

Galima grault labai gražiu muzikos šmoteliu Lietu
viu kalboj Įdainuotu ir JgTaintu kurie kaip tik tinka
mi Šiam laikui. Kuomet juos Kirui tai .rodos kad pergry-
venti ir vėl tas linksmas dienas tėvynėj. 

čionais apačioj talpiname fcekurios Velykinius re
kordus. ^ muzika yra taip grali kad ji nekuomet ne
atsibosta. 

Nueik llandlen pas Columbia pirkly ir nusipirk 
viena i i šių puikių rekordu. Pasiimk ši liata su savim 
Ir paprašyk kad lau juo pag rotu. Jeigu dar neturi 
phonogTafo tai paprašyk pirklio kad tavu parody
tu, gi Išsirinkęs ftMtpirk. 

10 — Coliu, 75c. 
(Viena mergaite. (I berirn* eina Oaa. 

•\ erm/ks* ( AtvaJlemo Kvefrettat. 
IOUUUr fKjM ,taa Saboniu. 

( Bartame. 
(ftitovomt AtOreici. 

1 CruM ** * š^rtS* f. i rarl l . 
1 W W 1 * (Jonas )Umansnak**v 

( Tenorą*. 

E-7479(M,vrn^,,v o*kš pas 
(mane. 
( Orchestra "Kaunas" 

E-T«03 
(Ką močiutė padarei 
( S. Šimkus. 
(Kaipgi gratrb*. gražus. 
( M. Petrauskas. 

(Kas bos be degtinės. 

B M Q £ (Dykai nieks n«*\efa. 
- i O » 0 ( j . Gdešiunas ir P. 

(Bu kanai t is. 

(Gnl Šiandiena. 
E 7 2 5 6 ( S T c 4 k a s J^2*'1 ma ilau -

(siaa. 
(Jonas Bntenis, Baaao. 

(Plaukia sau laivelis. (Daržely Aly vii. 
•n frAAo ( 9- Rimkus. « A Q 1 * (Jėaaai Kristau malo-
E-YOU2(AŠ jslvilk^iau čigono * - « H O (niausiąs. 

(mba. S. Šimkus. (Jona« Butenis, Basso. 

(Ave Maria (lotmiškai) 
E - 3 8 4 2 (Sveika Maria. 

(O. RoHer, Soprano. 

(Linksma diena mums 

B i 0 1 i ( nušvito. 
- * * * * < PulkJm ant keliu. 

(Jonas Butonu*. Baaao. 

COLUMBIA PBOXOGK4PH COMPANY. X E ^ VOKK 

TS^t!m^^^m!Sc!^^^^^^^^^^^^^^^TT^^^^^\^^^-7!!^^^^^^ . 

jfelefonas Canal 5395 

JOHN G. ME2LAISKIS 
• -T. 

Generalis K 011 traktorius, 
statytojus ir senų namo 

taisytojas. 
2319 West 24 th Streat 

Ohicago, OI. *^- — • 

Tel. Lafayette 4233 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, nttnviafns visa

dos patarnauju kuoserlaosia 
M. YUftKA 

3318 We»t 08-Ui 8treet 

LIETUVIAI ORABOEIAI 

A. Masalskis 
Graboriui 

Patarnauto lal-
• dotuveee »ee-
I mviae, 

I a « e ir kft 
reikaluose. 

$307 Auburn A ve. Chicago. 
* — mm 

i 

S. D. LACHAVYICZ 
Lietuvis Graborins 
3314 W. S M PL 

Cicaco, DL 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausia. 
aelkele meldžiu at-
aiiauktl, o mano 
darbu buelte u*3»-
nėdlstU. 

Iflft 
313* 

For Headache 
Siek Stomach 

Oae ar two Oranreine powdera brace ynu 
rtfht up, the pain ta gone. your į tomtcb 
Mttle*. nervea ral*x. the entire ayatam 
rvaponda. Perfect medicina for men or 
tomea , prvventa nearly ali alckneas. Ort 
a 10c pka;. Orangelne powders of tny 
druggiat. Milliona uaed yearly. They nevrr 
fail. Formula on every pkg. No aareoties. 

C I C E 8 0 J E 
Misijos baigėsi. 

Praeita sekmadienį šv. An
tano bažnyčioje baigėsi šv. 
Misijos, kurias davė gerb. uii-
sijonierius kun» Dr. J. Navic
kas, La Sailietis* Misijos bakv 

sti ukę. Kuomet bėda, nėra 
sarmatos. Nubėgau pas p. An 
drėko, parodžiau laišką ir po 
pieras, jisai man sako, jog 
ta farrna yra to pardavėjo to 
vo, o ne jo. Čion p. Andrekus 
ėmėsi darbo ir išgelbėjo ma
no 4,600 dol. /Tariu jam už 
tai nuoširdžiai ačiū ir ki
tiems patariu reikale kreiptis 

po gerą Smogį ir teisingą pa 
tarnautoją. Adolp Andreijaii 
skas, Box 107 R. No. 2. 

'JM9S ^ CLEVELANDO. 

geni iškilmingai su išstatymu 
ftv. Sakramento Mišparais, pa pas p. Andreką> žinomą kai-
mokslu atminčiai, Misijij kry 
žiaus adoracija, palaiminimu 
Šv. Sakramento ir &v. Tėvo 
palaiminimu, kurį suteikė Tė
vas misijonierius. 

Per Misijas žmonių bažny 
(ion lankėsi daug, ypač pas-
Kutinį vakarą, i r galimas dai
ktas visi atlikę išpažintį per 
šventas Sakramentus susivie
nijo su Viešpačiu Dievu. Tai 
gi šios misijos visais atžvil
giais turėjo geriausio pasise
kimo, ypač tame ,kad ne vie 
na*> nutolfB nuo Dievo grf-
žo prie Jo pavesdamas Jam 
savo širdį, savo sielą. 

Misijos paliko neišdildomų 
įspūdžių; lygiai paliko bran
gios atminties apie patį mili
jonierių ir jo gražius pamoki
nimus. 

Mūsų vienintelis jam už jo 
šventą darbą atlyginimas tai 
malda prie Dievo* Kurio Žo
dį įisai į mūsų Širdis pasėjo. 
Duok, Dieve, jam ilgiausiais 
metus tą šventą darbą dirbti. 

Katalikas. 

AR ŽINAI, KAD 
Lietuvių vyrų yra du syk 

tiek kiek moterų Suvienvtose 
Valstijose Amerikoj (sulyg pa 
duoto census 1920) dėlto ir 
yra kad lietuviai vyrai dau
giau ruko/ Ar žinai kadHel-
mar Turkiški Cigare tai yra iš
dirbti geriausių išdirbėjų. Tur 
kiškų cigaretų pasauly! 

Apgar. 

Terpetinas Pa 
naikina 

D A U T A R A I 
N4PRAJPATB 

j 
: 
| 

»« -»«-»«- • ' *« 

Ir. Ritiiii Žukauskas 
»34t 8. Blorfaa 8t. 

Talando* Paned. Sered. Ir Su-
batom nuo t iki 9 vai. vakarą. 

4634 SouOi AiOilanrt Aveou« 
Vjd. Utar, Ketvr. ir Petn. ttuo 

1 IMI 8 vai. vakar* 
j i n ' " — - * • • • •* * — * * 

Kuomet gerklę taip įkanda, kad 
negali nieko nuryti net ir andena ry-
Jimas dunda 3 » M H — tuomet at
simink naują išradimą, kuria suteiks 
greitą palengvinimą. 

Naujas Turpentinc Ointement tiuo-
Jaus panaikins tą skausmą atleis ty-
nintą. 

ftattjas Turpo išradimas yra taip 
sudarytas, kad greitu laikg iialcngvl-
n» a ra vt^ai prašlina skaudėjimą 
gerklėje. * Ištrynus nepalieka nei jo-

, , . . ( 1 klo kvapo. 
Turpo greitai sustabdo greitai §al-

tj, krupą bronchitis ir neuralgiją. 
Palengvina rumatizmui, pleurisy ir 
lumbago. 

Nelauk ilgai su skaudama gerkle. 
Nusipirk nuo savo" vaistininko Tur
po šiandien. Nebūk be Turpetttine 
Olntment, nes jis savyje turi gydan. 
cius vaistus kaip Manthol if Camp-
hor, Turpo 35c. Ir' TOc. už dėžute. 

• • 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
4201 South ItockwcU Street 

Telefonas Lafayette 802« 
Priėmimo •nlandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare 

Pranešimas •argantiema. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad ai ardau 
takias ligas, kurtos buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują sar-
•Snciu aydymui būdą: nestlpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar-
fSTu, o gtdau — NAPRAJ>ATUOg būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargua 

l is dar smagumą telkia. _ 
feira J4« aplaaklai net keletą gydytoju, pas kuriuos pagalbos Ir gt 

nasuairadai. o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi. Inkštų, ausų ne-
t^dejTjno. naktiniais susKUpInlmais. ar kitokia w o t liga. atatk, o aš noriai 
patarnausią 

Už Ką Balsuoti. 
Šiandien rinkimų dieiuj, tai 

svarbi diena. Šiandien mes 
rinksime miesto valdininkus, 
nuo kurių priklausys ar mu-
sų gyvenimo sąlygų ]>agerė-
jimas ar jų pablogėjimas. Tai 
gi reikėtų mums Amerikos pi 
lieėiams lietuviams ir balsuo 
ti ir2 U} partija kuri mū
sų manymu piigeritis mūsų 
gyvenimo sųlygas. 

Balsuokime visi! 
Bahuotvja* 

PENVVATER, MICH. 
Iš ūkininkų gyvenimo. 

Ūkininkauti yra geras daili
tas, bet ūkininkauti gerai yra 
svarbu. Čion reikia ne vien 
žmogaus sumanumo, patyri
mo, bet taip pat ir ūkės su 
derlinga žeme. Tokią ukę pir 
kti galima vien tik kreipian-
tės prie gerų žmonių — a-
gontų, kurie yra piečiai susi
pažinę su ukėmis ir yra žmo
nių ūkininkų žinomi kaipo ge 
ri patarnautojai norintiems 
pirkti ukes. Svarbu tat apie 
tai pasiteiriauti pas pačius u-
kininkus. 

Prityrimas mane štai ko pa 
mokino: 1923 metais atvažia
vus man iš Benton, AVisc. pir 
kti farina. apsistojau pas 
p. Andrekus. Jis manė apva
žinėjo po farmas 2 dieni ir 
man taliai patiko ūkės. Bet aš, 
manydamas, kad agentas man 
gali patarnauti perdaug reika 
laudamas atlyginimo, pasitėi-
riavau pas ūkininkus; sura
dau vieną farmą pigesnę, ne-
gu agentas man rodė. Suly< 
gau 4,600 dol. už 89 akrus su 
vi8kuom. ir maniau, kad per
ku 4,000 dol. pigiau, negu per 
agentą p. Andreką. 

Padarėme raštus ir užmokė 
jau pinigus rugp. August 14. 
1923 m. Bet atėjus sausio 4 
d. 1924, gaunu aštrių laišką, 
jog už tą ukę dar turiu mo
kėti $6,700, kitaip turiu aplei 

Kovo 7 d. Clevelando Lietu 
vių draugijų šv. Jiirgio pa
rapijos knygynas, draugija, 
Jaikė bertaininį susirinkimą 
knygyno kambary. Buvo svar 
styti bėganti reikalai suriš
ti su knygyno gerove. Nutar
ta įtaisyti tam tinkamus 
stalus vietoj buvusių. Juos 
padirbdins patys nariai nes 
perkant perbrangiai atseina. 
Tam darbui išrinkta komisi
ja. Taipgi nutarė rengti agi-
tatyviškas prakalbas knygy
no gerove, kad plačiaus su
pažindinus su žmonėmis šu> 
knygyno tikslą ir jo vertę, ir 
kam jis likosi suorganizuotas. 
Labai reikalinga ir pageidau
tina kad- ko daugiausiai vi
suomenė kreiptų domės į <\ 
prakilnų sumanymą. Šis kny
gynas užlaikys visokias ka
talikiško turinio knygas bei 
lai k rakius,- kaip šios šalu?s, 
taip ir iš Lietuvos parėjusius. 
Bus ne vien Hetuvių kalba 
laikraščių ir knygų, bet bus 
jų ir anglų kalboje. Prakal
boms d\ena dar nėra paskir
ta, vienok įvyks neužilgo. 
Prakalbų vakare bus užraši
nėjami nariai į knygyną. Na
rystės mokesnis vienas dole-
ris į metus arba 25c. 3 mė
nesiams ir gali dalyvauti 
kaipo pilnasis narys bei. nau
dotis knygomis, šiam darbui 
išrinkta komisija: J . Sukis, 
A. Padegimas, M. Jankaus
kienė. 

ISrinkta spaudos platinimo 
komisija, kurios užduotimi y-
ra užrašinėti visus katalikiš
kus laikraščius einant per 
stubas ar bile kokioj įstai
goj. Šie asmens galės prira
šyti prie knygyno draugijos. 
[ šią komisiją išrinkta Dar
bininkų Sąjungos, Susivieni
jimo, Mcrterų Sąjungos bei 
visi padorus katalikiškų dr-
jų nariai. Iš moterų įėjo! A. 
Navickienė, V. Juknienė, *bį. 
JankaUckienė, M. Kuzmauc-
kienė. Jurgis Sukis pirminin
kas darbuosis, partraukime 
knygučių iš kitų knygynų ir 
teiks informacijų. Išrinkta 
korespondentai susirinkimų 
darbuotų paskelbti laikraš
čiuos, valant platesnę agita
ciją: Paulina (Jlugodienė ir 
Jurgis Kuzas. 

Laikraščius partraukti, ku
rie dar nelanko knygyną ap
siėmė klebonas kun. Vilkutai-
tis ir Adomas Padegimas. 

Šių metų valdyba: pirm.— 
J. Sukis, vice-pirm. — A. 
Kunigiškis, prot. rast. — M. 
Jankauckienė, fin. rast. — K. 
B Uis, kasieriaus vardo neteko 
sužinot, kasos glob. A. Na
vickienė, M. Kuzmauckienė; 
(varkdąrys — Debesis. Visa 
valdyba darbšti, užtat suma
niai visUs reikalus veda, ir už 
tai priklauso jai garbės, žo-
cHą. Knygium yra Pijus Ta-
mtišttttis; jis lanko-.kas vaka
rą knygyną ir norintis kny
gų, visados jo patarnavimą 

gauna. 
Knygynas, nors dar jaunu

tis' nesenai atgaivintas, bet 
gana tvirtai stovi: turto turi 
$95.46, narių — 15., knygų yra 
daug, didžiuma suaukota. Šv. 
Kazimiero draugija aukavo 
knygų 300 dol. vertės, kun. 
Vilkutaitis — 200 dol., Lietu
vos Vyčių 25 kuopa — 200 
dol.. i r ketetas pavienių na
rių, kurių nespėjau sužinoti. 
Už visas aukas knygynui ir 
už tas ką pirmą susirinkimą 
iš atstovų buvo surinkta 
$12.50 tloL Knygyno draugija 
išreiškia kibai nuošir
džiai aėiuv Pageidautina, kad 
atstovai savo draugijų susi
rinkimuose praneštų nariams 
tr pageidautų leidimo, pereiti 
per narius užrašinėjant juos 
knygynam 

Knygyno susirinkimai atsi-
būna kas pirmą i r trečią penv 
ktadienį mėnesio. Visi yra 
kviečiami, atsilankyti ant su
sirinkimų, knygyno kambary, 
Šv. Jurgio parapijos salėj 67 
Supericr A ve. 

P. Glu-nė, koresp. 

A D V O K A T A I 
•y • • • « • • » O M —• 

S W. B A N I 8 
A1W)3\AEA£ 

Room 301 — Tek*. RAnrtnlptt ttffft 
Vai: Nuo 9 ryto Iki S po plotų 
V&k&rals. 8303 So. Hal*Ut! km 

Tėte*. Vardo 1013 
čmcfcto. 
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JOHN I. BA6DZIUNAS 
ADVOKATAS 

V * t » t>*1»»»» vi**i*H« T«<4*niu«t». K*7uml 
na«Ja Atmtrnktua. I 'adare pirkimo Ir 
p * r * » v l m * Deiiuatrntua Ir IruUojImn* 

7 South Dearborn Street 
ROOM ir»»H TltlHllNB BLl>Q. 

Telefonas Ylandolnh 8261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telef«>|i»s Canol iflfi? 

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

, MftropoUtan Siate Banko Name 
2201 W. S2nd St. Tel. Canal 6633 

1 • • » • » » » . » » . - » 1 « . « . ~ — . 

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

, Orisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambnrls 530 

Telefonas Centfal 6330 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
TeleTnsttls: Yanls 4681 

• ^ ^ ^ » ^ « » ^ » ^ * » » > • • • » » • • • • • • į 

A.A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldurmlestyje 
CUIOAOO TEMPLE BUILDUTG 

77 West Unslilncton Street 

Soora 1724 Te!. Dearborn 8057 
amu Tel. Hyde Park 3335 

£m • • » • » • • • » ' • • » » » » » » »-^**m4mm»%i 

• I 

JOSEPH 6. 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 1318 Ashland Bloclc 
Telefonas Dearborn 4766 

Vakarais: 2841 W. 23-rd Place 
Telefonas Canal 3530 

•*A 

W Central 6800 
A. F, 

STASULANI 
ADVOKATAS 

VidurmiestiJ Ofisas 
Room 1708 Chkago Temple Bldg. 
77 W. VVashington St. 
CICERO Ofisas: Panedello vak. 
1814 S. Cicero Ar. Tel. Cicero 5036 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais T S * , 
8286 S. Halsti-d St. Tel. Boul. 8737 

3 J » » » » » » » — * • —•»• • ' 

J. P- V V A I T C H E S 
L a w y e r ! 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 5X4—516—127 Jf. Dear* 
boni S t. Tel. Randolph 5584—5585 
Vakarais. 10717 Indiana Av«. 
Roseland Tel. Pullman 6377 
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Draugai 
Tautiečiai! 

"Aš moku keletą centų daugiau, 
bet rakau HELMAR dėlto, kad 
myliu labiau gerumą, negu dau-
guntę." 

Jus irgi mokėtumėt perviršį jei 
bent sykj paragautumėte 100% 
gryno Turkiško tabako esančio 
HELMAR. Nėra geresnio tabako 
auginama už Turkiško ir HEL
MAR yra 100% grynai Turkiški. 

HELMARS 
» 

yra absoliutiškai gryni — 

HELMARS supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad nelužtų. 

MruLJ4jtfUd 
Gamintojai augšči.ausios 

rųšies Turkiškų ir Egyptiš-
kų cigraretų pasau'y. 
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3«"CrB^.TJaT^.S 

Q I 9 mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
^ motina pareiškė," kad jis negaus nė 

j trupučio.' 

Ing. S. V. Pat. Biure. 
Matai ką jis daro! 
Palauk, kuomet jį sugaus motina! 

Motinos, rrebauskite savo vaikų neturėji
mu Elmbino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išyemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—-duokite jiems Bambino be jokio 

ptomai pranyks 
perims šitas ne-
paliuousuotojas. 

KŪDIKIAI MgGSTA JĮ4 JIE NET PRAŠO DAUGIAUSl 
F. A d . K!CHXĖK "& CO. 104.114 So. 4th Si^ BROOKLYN, N. Y 
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KAUNAS!! 
Kauno Kl b urnas 

^KAUNAS^^Jame galima j>amatyti visą Kau&ą 
kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ro
mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau
tuvės, Lietuvos streeikariai, mirusiųjų Lietuvos kar
žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. 
Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2,^4 So. OaMey Avenue Chicago. Illinois. 
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NAUDINGA YRA SKATTOJ PAGARSINIMUS 
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NUBAUSTAS 75-ienu ME
TAMS. 

Kriminaliam teisme teisė-
įas Caverly llarry C. Tho-
lim* už užpuolimą vienos mo
teriškos kriminaliais, tikslais 
įjubaudė 75-iems metanus ka 
i&jimu. * 

llarry C. Thomas skaitosi 
sampionas kriminalistas. Jis 
areštuotas vasary. Prisipaži
no atlikęs apie 250 įvairiu kr i 
nainaliu darbų. 
Aršiausi tu — tai vieno žmo 

gaus nužudymas į r vienos m o 
teriskės užpuolimas. Už pas
tarąjį prasižengime, taigi, jis 
ir, nubaustas. Žmogžudystę ne 
vyko įrodyti teisme. 

P R A N E Š I M A S . 

MONTANA VAIKINAS PA-
UUOSUOTAS. 

Joe Alontana, 17 m., kurs 
kituomet nužudė vieną detekti 
\Ui kuomet j u du nesiklausę 
inėjo iš krautuvėms virtuvėn 
ir mėgino pagrobti "moon-
shin*>s", kad turėti įrodymu 
prieš visą šeimyną.. 

Kuomet detektivai pradėjo 
muštis su vaikino tėvais ir 
tėvukais, jis peršovė vieną 
detektivą, nuo ko tas mirė. 

Žinoma, areštuota visa Mon 
tanų šeimyna. Senesni paliuo-
suoti. Pats žmogžudis per 7 
mėnesius be teismo išsprendi 
ino buvo laikomas kalėjime. 

• Pagaliaus jis tonus dieno
mis po kaueija pairuos uotas. 

Keletą kartu kriminaliam 
teisme iššaukta Montaną by
la. Bet valstybinio prokuroro 
asistentas visuomet prašė 
teisėjo atidėti tol iaus. Sako, 
kaltintojas užimi as. 

Misijos Dievo Apveizdos 
parapijoje. 

Balandžio 2 d. vakare 
7:30 vai. Dievo Apveizdos 
parapijoje prasideda Misijos. 
Pamokslus sakys garsus pa
mokslininkas kun. Dr. Navic 
kas, La Sallete kongregaci
jos vienuolis. Misijos baigsis 
40 vai. atlaidais bal. 6, 7, ir 
5 dieną. 

Visi parapijonai ir tikin
tieji yra nuolankiai kviečia
mi lankytis per tas Misijas 
ir atlikti velykinę išpažinti. 
. Dievo Apveizdos par. kle
bonas, KUN. L ALBAVI-
aus. 

Š\\ Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 3 skyrius turėjo va-' 
jų 2 kovo. Šie asmenys au
kavo: 
J. ir O. Sloksnaiciai . . $25.00 
iV. Kumslytis 10.00 

DARBININKAI PAGAL 
VOKIME. 

Kiną rinki mii laikai. Tr jau 
skalno Chica.coje politikie
riai politikierių; užpuldinėja. 
ir daužo. 

•TATEMENT OF THE OTV.NER-
8HIP, MAHAGEMENT, CTRCU-

LATION, ETC, REQl IRED 
BY THE AUT OP CON-

GRESS OP AUGUST 
2 4 t h , 1912 . 

et Draugi*— I.ithuaninn Da!L» Frlend pur». 
U*a«d Daily eicept Su».iay» at CMraro Jlii-
aoi* for^April l»t, 1824 Htate of Illinois, 
Ceunty ot Coolt. 

B«fo »for* m«, a NTotary Public ln and for tn« 
Stata and eouoty afcreaaid, personaliy ap-

Ckr*d Rev. Vincrat Kulikauskas, wlio, 
ving b*en dūly awon> according to law. 

dcpoaea and eays that he ls the Bustnosa 
Maoartr of the Draugą* Publtabing Co.. and 
that tbo fo))owing la, to the b«st of Iii* 
knoivledg* and belief, a tru* •tatement of 
ta* ownersh>p, managcment, circulatlon, 
•to., of th* aforeaald publlcatlon for th«> »to »bo-wa in the abovo caption. requtr«d 

tb Act ef Auguat 24. 1912, embodied ln 
•octlon 441, Postai Lawi and Regulatlona 
prlatfrrt on tbo revera* of thi« form, to wlt: 

1. That the namas and addresaea of the 
publlahar, edltor. managlng edltor, and buat-
-a*** managera are: 

Publlaher: Draugaa Publlahing Co., 2334 
8. Oakley Are., Chicago. 1)1. 
aVJItor Rev. Ignatius Ctsaitta. S3S4 S. Oak
ley A v a . Chtcago. I U. 

Managlng Kditor: Nona 
Business Manag^r: Rev. Vinrrat Kuli

kauską*. 1314 8. Oakley Ave„ Cblcago, UI. 
B. That the ownera are= Draugas Publ. 

Co., I. •-: Rev. H, Vaičiūnas: 4943 
W. I t th St.. Cicero. XII.: Manan Fathera. 
4*34 & Oakley Ave., Chioago, 111. Many 
• t hera. 

S. That the known bondholdera, mort-
gagaaą and .other security boldera ownlng 
•r holdlng 1 per cent or more of totai 
amount of bonda mortgages, or other aacur-
Ureo are: Martan Fatliera. 

4. That the two paragrapha nei t abova, 
gtvlng the namaa of the ownera, etock-

• Uoldara. and aecurlty hokiors, if any contatn 
. not on(y the Hat of atoekhol.lera and aecur
l t y holdere aa tliey appear upon the booka 
ot the company but also. in casea wheie tha 
•tockholder or security hokler appeara upon 
the books of the company aa trustea or la 
any other flduciary rulatlon, the name of the 
peraon or corporatlon for whom auch truatee 
la actlng. la glven. also that the aald two 
patagrapha coataln statements embracing 
affiant'a full knowledgt! and belief aa to the 

• ctfcumatances and condltlona under wh!oh 
ftackholdera aod oecurity hotders who do 

' not appear upon th» i>ook^ of the company 
aa truateea, hold stoc-k and aecurttiea ln a 
capaclty other than that of a bona flda 
•wnar: and thls afflant has no reaaon to 
bolleve that any other peraon, aaaoclation. 
• t corporatlon haa any tntereat diract or In-
dttect ln the aaid stock, bonda, or other 
aacuiitiea than aa eo atated by hlm. 

(. That the average number of coplea oi 
•ach laoue of thia pubitcation aold or dia-
trlbuted, through »h« rnalle or otherwlae, to 
pald aubecribere durtna th» »\x months prr-
cedlng the* date ahown ahova is 13.500. 

V. Kullknuakoa. Mjrr. 
•worn to and au^acrlhod bofore ro« thl.-* 

SLot <lay of Maroh, 1924. 
• (8JDAL) Juvlln Mackicn-irh 

Notary Rnbll** 
(May commiasion eiplrea Juna 7th. 1934). 

Kytuose LDK S kuopos stro 
piai rengiasi į Seimą, kuris 
Įvyksta balandžio pabaigoje, 
bet Obįeagos IiWCS. kp. vi
sai snaudžia ir nieko nevei
kia ir negalvoja apie įvyks
tantį Seimą. Taigi reikėtų šį-
tą pagalvoti ir mums apie pa 
gerinimg. darbininke būvio ir 
yavo orgaiuj <<Da^binink{^.,, 

Butu gera, kad T#T)KS. Chi 
eagos Apskritys ateinantį se
kmadienį turėtu susirinkime 
ir kad į šį susirinkimu visos 
kuopos prisiųstų kuodaugian-
siai atstove, kad skaitlingai 
susirinkę galėtume limitai pa
galvoti ir ką nors gerą galė
tume Seiman įnešti. Lai Ap
skrities valdyba pasistengia 
Mitinai sušaukti susirinkimi}. 

Susipratęs Darbininkas, 

Po $5: A. Rugienis, . Ka-
traitis, K. Vileikis, K. ir Ą. I-
gnataviciai, J. ir B. Naujo
kai, I). Maksvieiai; 

P . Sr iubas $2.25; 
Po $2: A. Marcinkevičius, 

E. Nausėdienė, K. Krivickas; 
Po $1> J. Valaitis, 0. Ka

va lauckienė, M. Stungis, N. 
Stroga, V. Dargužis, P. Mar
kūnas, J. Lytus, J . -Lebežins-
kas, K. Kozerskis, P. DoviV 
daitienė, J . Berkelis, J. Cba-
raske, U. Lingaitė, O. Deks-
nienė, J. Rusgis, M. Stankevi
čius, B. Lingaitė, J. Mockus, 
O. Sinkevičienė, N. N.; 

Sloksnaičiai prižadėjo būti 
amžinais nariais; jau jie $50.-
(K) paaukavo. 

A. Kumslytis prižadėjo bū
ti garbės narys; jisai paau
kavo $10. 

Po 50e.: J . Kraučiunas, O. 
Ambrozaitienė, O. Rutkaus
kienė, A. Charaski. 

Smnlkiij 75c. 
VIRO $96.00. 
Aukų tą vakarą surinkom 

$96.00 o pelno iš vakaro buvo 
$59.00, tai pinigų iš viso bu 
\o $155.00, o su prižadėjimu 
$245.00. Jei yra kokia klaida 
šioj atskaitoj, meldžiu mūsų 
skyriui pranešti. Kitas aukan 
(ranešim v " 

Komisija. 

$100,000.00.s , Jo ofiso adresas: 2342 So. L 
Spulkos^sdvetorius. Justas ayitt st. 

Mockevičius taipgi yra D. K. 
L. Gedimino Skolinimo ir Bu 
davojimo Draugijos sekreto
rius, Metropolitan State Ban 
ko, ir Pioneer Fire Insuran
ce Co. direktoriumi. Jo sekre-

r * 

toriavimo laiku Spulka auga 
.kaip ant midijų. Prie spulkos 
reikėtų kiekvienam priklausy
ti, nes tai vienatinis būdas, 
kuris padeda' sutaupyti pini
gus ir nupirkti namą. 

Norėdami nusipirkti namų 
ar prisirašyti prie Paskolos 
draugijos, atsilankykite pas p. 
Mockevičių, kuris jums pui
kiai ir teisingai patarnaus. 

Kosiiimeris. 

Portugalijoje kilęs valdini n 
kų streikas, kaipo protestas 
prieš valdžios sumanymą nu
mažinti jiems užmokesti. 

* • 

AR ŽINAI, KAD 
rhieago /yra vienas i.š did

žiausių Lietuviškų miestų vi
sam pasauly, net perviršiją p0 
piilaeija Kauną? Ar žinai kad 
Turkiškas tabakas tai geriau 
šias tabakas eigaretams, ĵ 
lMmars yra pndirbti iš HX)̂  

Turkiško tabako? 
Apgar. 

Arinai 
4 » ' 

JUSTINAS MOCKEVIČIUS 

D A K T A R A I 
» » » » i » » » « » » — » » » » » » » » n 

NORTH SIDE. 

Northsidiečiai! Neužmirški
te, kad jau art i Imlandžio 2 
ir 3 d. — Kas gi ypating) 
bus tomis d ienomis? 

Nugi, parapijos svetainėje 
įvyks įdomios kun. Dr. K. 
Rėklaičio paskaitos apie Ro 
mą. 

&itos paskaitos įvyko jau 
keliose Obieagos lietuvių ko
lonijose. Visi, kam teko būti 
tose paskaitose, negali atsi
grožėti jomis. 

Gražus Romos paveikslai, į-
domųs jų aiškinimai, puikus 
"moving pictures, , , kuriais 
paskaitos įvairinamos — visa 
tai daro galingo įspūdžio 
klausytojui ir žiūrėtojui. 

Žmogus ne tik čia gauna 
rimto pasismaginimo, bet if 
daug naudingų ir reikalingi; 
žinių apie tą Romą, kuri yra 
visų katalikų centras. 

Nepatingėkite tad, nortli 
bidiečiai, ateiti į šias paskai
tas balandžio 2 ir 3 d. Sere 
doje ir ketverge 7:30 vai. vak., 
o nesigailėsite atėję. 

Rengimo Komisijos Narys. 

IS VVEST SIDĖS 
PADANGĖS. Į 

Istoriškoji Vakarienė 
Jau Čia Pat. 

Įžymus VVestsidės Biznierius. 
Justas Mtfckievieįus kaip ir 

daugelis kitų mūsų įžymių bi
znierių yra atkeliavęs iš Lie
tuvos. Jis atvažiavo dar jau 
nutis būdamas 1905 m. kuriuo 
se buvo didelė bedarbė. Ma
žai turėdamas pažystamų ir 
nemokėdamas anglų kalbos, 
turėjo didelį vargą gauti dar
bą. Bet šiaip- taip gavo dar
bą fandrėje, kur labai "brau 
itiai" mokėjo, net $2.50 į sa
vaitę. Po sunkaus dienos dar
bo, Justas vakarais lankėsi į 
mokyklą, kad pramokus ang-
'ų kalbos ir įgijus daugiau 
mokslo. Pramokęs anglų kai 
bos ir rašyj)08 jau gavo Mar 
«shalfield krautuvėje už "sal 
esmaną". kurioje išdirbo ilgą 
iaiką. 

\ Reni K e statas. P-nas Moc
kevičius susipažinęs m biznio 
"eikalais, nors nedaugiausini 
kapitalo turėdamas, užsidėjo 
Real Kestate biznį, kad tinka 
mai patarnavus savo taufie-
<;iam« ir sau pragyvenimą pa 
darius. Kadangi p. Moekevi-
*ius patarnavo sąžiningai, 
mandagiai ir gerai, tai labai 
greitai pritraukė apie save 

daugybę klientų, kurie pagel
bėjo Justui Mockevičiui išau
ginti biznį taip, kad pralenkė 
net senus Amerikonus biznie 
rius. Jis šiandien vertas virš 

F Telefonas Bonlevurd Itftt 

iDr.S, A Brenza 
4tO« So. Ashlaod Avena*j 

Ohloago. UI. 
Vai.: t ryto Iki 11 pl»t: 1 po 
piet iki t po plet: C:St rak. Iki 
»•!• rak. 

Kur tiktai nueisi, siu kuo tik 
susieisi, ką susitiksi ar išgir
si, tai visi, visur, visuomet 
Ulbai susidomėję kalba, šne
ka ir teiriaujasi apie Westsi 
dės jaunųjų moterų rengiamą 
ją Aušros Vartų parapijos 
naudai Istoriškąją Vakarit-
nę, kuri įvyks ateinantį sek
madienį, balandžio (i d. 6:30 
vai. vakare p. Aieldažio sve
tainėje, 2244 W. 23rd PI. 

Delko taip visi ir visur a-
pie ją kalba ir teiriaujasi t 
\Vell, del to, ka1 d tokios va
karienės kokia įvyks bal. 6 
d. dar Obieagos lietnvįų para 

pijose nėra buvę. 6i vaka
rienė, tai tikrai istoriška! T 
ją bus sutraukta publikos ne 
vien iš AVestsidės kolonijos, 
bet ir iš kitų kolonijų. 

Skaniausi valgiai. Šioje va
karienėje bus pataisyta ska
niausi valgiai. Kad tinkamai 
šiame pokilyje svečius ir vieš 
nias pavaišinus, bus specialiai 
nusamdyti virėjai — kukoriai, 
kurie pa rmins ? skaniausių 
valgymų. 

• 

Programa* Be skanių val
gy nuj, bus puikiausia progra-
ma. Girdėjau dalyvaus pp. N B P A L E I 8 K I 3 8 A V 0 M I N T [ E S 
Saboniai, p-lės: St. Bagdonių NORĖDAMI pu-kti parduoti arba 

. 
Bažnytinis koncertas. 
• 

Verbų nedėlioj, šv. Mykolo 
bažnyčioje bus duodama Šven 
xasis Koncertas. Programoje 
dalyvauja šv. Vardo Kated
ros kolegijos eboro vedėjai; 
geib. kun. Mahoney ir gerb. 
kun. Sinitb, šv. Mykolo par. 
choras; Irus ir kiti. Šiam kon 

PASINAUDOKIT PROGA ^ e r t e vietin
v

iai l i e t ū v i a i t u r ė s 

Kurie norite pirkti bizniava namą prOgOS p l a č i a u S u s i p a ž i n t i SU 
su jrroserne; namas beveik naujas, L ^ » i« .~* <. T U —A 
karstu vandeniu apšildomas, suvi- bažnytine muzika. Į koncertą 
aais moderniškais j taisymais, seras 
biznis; arba mainysiu ant nebiznia-
Yo namp t ar loto. - -= 

Kreipkitės, 
ai»i Place. 

ss= 

kviečiami atsilankyti Visi vie
tiniai ir; svečiai iž kitų Ch: 

cagos kolonijų. 
\ 

tė, Šiauliutė, Juozapaičiutė ir 
taipgi mok>'klos vaikai. Kal
bėtojų bus taipgi įžymių, ku
rių publika mėgta klausytis. 

West Sidės moterų energi
ja. Muap kolonijos moterys 
*:ai tikrai pilnos energijos ir 
gerų pasiryžimų dirbti Baž
nyčios ir .Tautos labui. Štai, 
kovo 28 d. Meldažio svetainėj 
įvyko kalbamos vakarienės 
"engėjų susirinkimas, kuria
me buvo išduotas raportas, 
kiek yra jau padaryta darbo. 
Pasirodo, kad dirbama su di
džiausiu pasišventimu ir ener 
gija. 

/Rengėjos eina po namus ir 
pardavinėja tikietus. Neta-, 
rios jau pardavusios yra net 

už $lf>0.00 tikietų. Taigi pa
sišventimas ir darbas didelis, 
kuris atliekamas ne del tuš
čios garbės, bet del labo baž
nyčios. 

Vyrai paremkime. Moterys 
dirba, prakaituoja, gi mes vy 
rai, paremkime jųjjų darbą 
savo skaitlingu atsilankymu į 
šį istorišką pokilį. Atsilan
kę nebusime apvilti, bet tik
rai busime visu kuom pilnai 
patenkinti. Tat pirkite tikie
tus iš kalno. Girdėjau, kad ti
kietų galima gauti ir "Drau 
go" ofise. 

Paspartutas. 

mainyti namus farmas, lotus arba Ji 
blie kokius* biznius, kreipkitės J mū
sų ofisą viąuomet busite užganė
dinti padarom greitai, pigral ir gerai. 

C. P. SI ROMSKIS CO. 
aS52 So. Malsted St. Ohlcsgo, UI. 

Te. Boulevard »641 

BOARD OF ELEOTION 
COMMISIONERS 

of the City of Chicago, 111. 
Room 308 City Hali 

OFTCJAUS PRANEŠIMAS 
PopleroH Spalvos Oficialiu Balotu 
Primary Balsavimuose, Balandžio 8. 

1824. 
SuVl? roikalavimo Sekcijos 34 "Ak 

tas pavelijantis laikyti I'rimary Bal
savimus politiškų partijų, užgirtas 
kovo 9, 1910 priimtas liepos 1-mą 
1910." .Siuoini yra duodama OFIC1A 
1JS PRANEŠIMAS; kad Tiimary 
Balsavimai jvyks balandžio 8, 1924 
mieste <'hiragos Chlcago Heights 
prldniesty Cicero, Summit, Oook 
Paviete Illinois, Balotai bus atspau
sdinti atskiros spalvos kiekvienos po
litiškos partijos: 
DEMOKRATŲ . . . . Rausvas 
REPUBLIKONŲ . . . . Žalias 
SOCIALISTŲ . . .. Sahnon 

VIST SPECIALIAI blotai bus at-. 
spausdinti ant Mėlyno popicro. 

Sampeliai gaunami Board of Elec-
tlon Commisioners, Itoom 308 City 
Hali, Ohicago BalJtndžlo 3, 1924 ir 
potam. 

VttA V. Į M M n 
AtiOiony C / a r u c c k i -

H 8 r r y A. f . ipsky 
B f ) A R D O I ' E l J S C r i O I f COM^flST-
O N F d l K O F T H K C I T Y O F ^ f l I C A -
G O I R K X — O F I C J O O P T H K CITY 
O F OHTCAGO H E I G H T S . P R I F M l E -
HflO ( 1 C K H O I R S I M M T T , I t J U 

p o r J O H N S. R l ' S C H , 
Jos«>pli B. ririiiing. Advokatas 

( h h f Klerkas. 
Approveil: 

KDMl'JiO K. JARECKI 
Pavieto TelM'jas. 

Chicago, Illinois. - • 
Balandžio 1924. Apgar. 

Tel. Boalevard 0581 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 8t. 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nno f 
lkl S vai. vak. Nedėllomis nno 

Iki 1 vai. po pietų. 

t 
Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILTJS — 

a 

'I 
Telefonas 8eeley 7488 

Dr, I. M. Feuiberg 
Oydo specialiai visokias vyrų tr 

moterų lytiškas ligas. 
8401 Madlson Street 

a£amp. Western Ave. — Chicago 
Valandos: 1—4 po pietų 7—8 vak. 

r Tel. Boulevard 2180 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, III. 

- i 

i>-
I ) — Ba peili* Ir 
D — B« IkiMajs, »— B « * j«4d« pavojaus sveikatai. 

—PaeUeataJ Bereikia s i n t i , ra
li toaj valgyti , iv gaU eiti 

Pacroa "GaU-atecMe* (akmenie tuliyja) 
Ir a l m e n | s šlapumo paalėja ba o-
paracljoa, aa tam tikromis moka-
Hikomle prlamooėmle bei vaiataia 

Apkiurtoalenu BUgra^iina girdėjimą. 
(aytaa eieekiae Ilsae paeekmratrai, ir Jei 

yra reikalą* daro operacija*. 
rrefeeUoealĮ patarnavimą telkia aavo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, 111. 
Oflaa* atidaryta*: kaadlea nuo t vaL 

po plet Iki t vaL vakarą, 
Nedellomla Ir aeredomle oflaa* a i 8a 

ryta*. 
U J 

fT 

= ars 

PARDUODU, MAINAU ir 
PERKU 

Namus, lotus, farmas, bučernes, 
groserlus, automobilius ir kitus biis-
nius. Turiu namu ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, y-
pač prie Vienuolyno (Marąuette" Ma-
nor) kur yra puikiausi Chicagos ko
lonija, dabar lietuviai apsigyvena. 
Norintieji pirkt, parduot ar mainyt 
kreipkitės ypatUlkai, ar laiškų, gausi
te greita, teisinga patarnavimą. 

REAL ESTATE 
8418 W. Marąuette Rd. arba 67 Blvd. 
Arti Westem Ąvc. Chicago, 111. 

Tel. Prosrjeet 8878 

Metinės Sukaktuvės. 

A, f A. 

KAZ. F. SHLEPOVVICZ 
A. n. Kazimiera atsiskyrė nuo 
nu ĮSŲ KOVO 30 d. 1823 m. Gi
mė Clijcagojc. Pamaldos už am 
žiną atils| Kast. i vyk s Balan
džio 1 d. 5— ir 7 dd. Ar. Kry
žiaus bain. 8:00 vai. ryte. Jau 
metai praslinko kaip baisioji 
mirtis atskyrė žydinčią ajpžcl? 
iŠ mušu -šeimynos, girdis tary
tum perverta iŠ tokio sunkio 
smūgio. Mes savo dukrelei. — 
seselei nieko1 negalime sutrik
ti kaip tik maldą. Tadgi nie
kados nuiMĮ brangios Ka/. ne 
pamiršime savo maldose. 

Širdingai dėkojame gerb. ku 
niganis: A. Skrypkni. A. Mar-
tinkftil ir J. ('Ižauskai. ftv. Ce-
eilijos. ' chorui,, Teatrališkam 
KJkogul Ir ftv. Kryžiaus \hini-
nams. Graboriui M. A. E-
žerskhii. Giminėms ir pažysta
miems, kurie kokJu nors būdu 
prisidėjo prie a. a. Kaz. pas
kutinio patarnavimo. 

Prašome visu giminiu ir pa
žystamu dalyvauti viršminėtose 
dienose pamaldose. 

Ilsėkis juodojoj žemelėj Ir 
lauk mušu prie tavęs ateinat. 

Liekamo dideliame nuliūdi
me ir skaudžiomis širdimis mo
tina ir sunūs. 

Dr* Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yard* 0994 

Valandom-
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po'piet 

Nno 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHTUCRGAa 
4442 So. Western Ave 

« Telef. Lafayette 414f 

Ofiso Tel. Boalevard §6BS 
Rezid. Tel. Van Buren 0294 

Dr. A. A. R0TH 
R I S A S GYDYTOJAS HC 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriška, Vyriška 

Valka ir visy chroniškų llga. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted S 
Kampas 31it Str. 

Vai.: 10—l l ryto: J—i po plet 
7—i vak. Ned. 10—12 d-

Dr. CHARLES S EGA L 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Moterų Ir Vyru \A*ą 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8.8t vrjtare 
Nedėlioruis: 10 lkl 1. 

Telefonas DrezeJ 28»o 

D r . M . Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHIOAGO ILLINOIS 
Telefonas Y arda 5032 

Valandos — 8 iki 11 i i ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedėllom« ofi-

, « • uždarytas. 

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

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: 9—12 iš ryt* 
Nuo 2 vai. po piet iki 9 vak. 

[Dr.MStrikoI' is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ* 
4601 So. Ashland Avenue 

Tel. Boalevard 7830 
VaL: 2 lkl 4 Ir 6 lkl • 

Ned. 10 lkl 12 
Namai; 6641 So. Albany Aveoae 

Tel. Prospect 1920 
Vai., pagal autartj 

>» m m a i 

Jei. Ganai 0257 Vak. Ganai 21 lf j 

DR. P. Z. ZALATORIS! 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Ohirur^as 

»»žt 8o. Halsted Etreet 
Valandos: 10 iki 12 ryta; i lkl t 
. PO pietų; 6 lkl 9 Tl rajeare 

Telefonas Canal 72S8 
PETRAS CIBULSKIS 
Haliavojlmo Kon t rak torius 

IR 
POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
muau blanlo 

augimas reiš

kia sąžiniška 

Kostumeriama 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

• • • ' — < i 

NORĖDAMI 
£ I ^ I F I , ' T

P A R D U 0 T I Ali. MAI-
g ™ VISADOS KREIPRITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

UFABIONAS CO, 

809 *. 351h St Chicago 
TeL Boulevard hWŪ ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAfffUS. 

Pasekmingai shmeiam pinigus ir 
» Parduodam UiTakortea. 
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