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METAI-VOL. VU 

PIRMAS PRANCIJAI SMŪGIS 
KONFERENCIJOJE 

> 

Prancija Turi Gyvuoti, Šaukia 
Barthou 

LLOYD GEORGE SUTINKA ATLYGINTI SOV. RUSIJAI 
KOVA DEL NUSIGINKLA- SANTARVĖ LAIKOSI VIE-

VIMO KLAUSIMO. NYBĖS. 

Tam tikslui pradžią Rusija : ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l a i m ė j 0 - I padėtį. 

Anglijos premieras Liloyd 
Georgo čia kuone kasdien tu-

GENOA, lial. 15. — Sovie
tų Rusija išnaujo gerokai už- GKNOA, hal. 15. — San-
važiavo Praneijai nusiginkla- t a r W l k a i p i r s e n j a u laikosi 
vimo klausimo. vienybės, kuomet prisieina 

Tas įvyko trečiadienį po L p l C 8 t i svarbiausius klausi-
pietų rinansu komiteto susi-' 
rinkime. Komitetui pirminin-
kauja Anglijos delegatas Sirį 
Robert Horne. Sovietu Ru-

, .. n atskirus susirinkimus su 
sijns narni tame komitete y- . . . 

, , , . -i • i>„ vyriausiais Pranei jos, Italijos 
ra l krainos prezidentas La- • r 
k n v s k i i ! ir Belgijos delegatais. 

Komitetui susiėjus Kakov- Vakar tie "dideli ke tur i" 
skii pinniausia pakėlė misi- turėjo konferenciją Rusijos 
ginklavimo klausimą. Sakė, klausime. Po konferencijos 
kad tas klausimas tampriai nuo Italijos delegato patirta, 
surištas su ekonomine kiek- kad tartasi apie paduotas Ru-
vienos valstybės padėtimi. Re sijai sąlygas, kokias Londone 
to klausinio juk bus tušėias sustatė ekspertai. Atrasta, 
komiteto visas darbas. 'kad kai-kurie tu sąlygų ]>os-

Pirmininkas tam klausimui j mai neteisingi ir del to bus 
pasipriešino taip, kaip reika-, pašalinti arba pakeisti. Nes 
lauja Prancijos interesai. Be'kaikurie posmai tiesiog įžeid-
to Prancijos delegatas ėmėlžia Rusiją. 

s i 
to 

LINKSMO ALELIUJA 
Velija Savo Skaitytojams, Ben

dradarbiams ir* Visiems Lietu- g 
g viams 

"DRAUGO"Red. ir Adm. g c* 

3' -

Žinios iš Lietuvos 

protestuoti. Be to Anglijos premjeras 
Bet Rakovskiui pavyko į t i - | j ) 0 tos pačios konferencijos 

kinti daugumą komiteto na- j pripažino, jog jis esąs palan-
riu. Ir pagaliau sutikta per- ]%:us (] u o t j atlyginimą sovieti-
žiūrėti vienos Rusijos arini- n 0 j Rusijai už buvusias mi-
jos užlaikymo biudžetą. Tuo i j t a r j n o s ekspedicijas prieš 

bolševikus. Tokiems daiktams 
baisiai priešinga Prancija. 

Louis Bartbou, vyriausias 
Prancijos delegatas, anglų ir 
amerikonų korespondentų su
sirinkime aiškino Prancijos 
padėti ir poziciją. 

Barthou skudėsi, kad Sov. 

klausiam memorandumą ža
dėjo Įduoti Rakovskii. 

Spėjama, kad kuomet komi
tetas pa;natys Sovietų Rusi
jos armijai išlaidas, tuomet 
Įsitikins, kad be nusiginklavi
mo negal but Europa ekono
miniai patvarkyta. 

Taigi, ne'/mnnt prancūzu 
• i i n « „ Rusijos delegatai puola Pran-

proicsto, nusiginklavimo klau •' * » 
. , K„„ ;„^+n„ ciią, vadina ją militaristine, 

simas palengva bus juostas, •"> •' % 

Tai visa užgynė. delegatas. 
B o t o , tas pat K»i«™imi Sakė, Prancija tegu bus te i-

Nesibijokite visai: IeSkote Nazariečio JeziSs; kuris tapo prikaltas prie kryžiaus: atsi
kėlė iš numirusių: jo nebėra čionai. 1 k 

D1NGUSK?) NOTA. 
— 

BOLŠEVIKAI VĖLINĄS! 
SU ATSAKOMU. '• 

AV A S11T N G TON, IV, bal. įg^uos ^ ^ kontr-paaiųlymu. 
12 d. (Kita). — J L ie tuvosP . 3 

i—»— 
pasinivma Lenkijai atiduoti r«tfvr*A t, i i - o • 
... . v

 J ... -^ GKNOA, bal. lo. — Sovie-
Y ūmaus gineą spręsti I arp- . v̂ ... , . . . ... > .. 

m • • T • • ' tų Rusijos delegatai vehnasi tautiniam Teismui Lietuvos 
vvriausvbė iki šiolei nėra ga-1 „%. * t *" "' 

" . . . , , ,- ,. t ? santarvės sąlygas, ku 
vusi iš lenkų oticialio atsaky
mo. Tuo tarpu kaip Vokieti
jos ir paskui kitų salių spau
doje buvo tilpę Lenkijos atsa
kymo turinys. 

Lietuvos vvriausvbė kovo 
mėn., 13 d. buvo pasiuntusi 
Lenku vyriausybei kita notą 
klausdama ar gandas, kad Į" 
Lenkijos nota buvo siųsta 
Lietuvai, kaįpo atsakymas į 
vasario 20 d. notą atsako ti
krybei. 

Bet ir į šita notą atsakvmo 
nesulaukta. 

-

su atsakymu į-paduotas jiems 
riomis 

Rusija gali but, priimta Eu
ropos valstybių draugijom 

Vyresnysis delegatas pra
nešė, kad, rasi, šiandie jie bus 
parengę atsakymą. Tai bus 
visa eilė kontr-pasiųlymų. 
Kai-kurias sąlygas bolševikai 
žada visai atmesti. 

Be kitako, bolševikai savo 
kontr-pasiulymuose reikalaus 
tarptautinės Rusijai paskolos 
arba ilgiems metams kredito. 
Tas būtinai reikalinga pa
tvarkyti Rusijos transportinę 
sistemą ir pramonę. 

INSUR~GENTAI UŽĖMĖ 
TEISMO BUTĄ. 

DUBLINAS, bal. Ift, — Ai
riai insurgentai kareiviai vi
dunakčiu čia užėmė Laisvos 
Airių valstybės teismo butą 
ir įsteigė savo ofisus. 250 in
surgentų užbarikadavo visus 
buto langus ir duris. 

— 

• 
- » • 

VIDUJINĖ RUSIJOS 
PADĖTIS, 

konferencijom 
Rakovskii 

padavė visą eile ir kitu svar
biu ekonominiais klausimais 
sumanymų. Tarp kitko pa-

siama jos atliktais darbais, 
ne žodžiais. Prancija priva
lo gyvuoti, šaukė jis. Nes jos 

siūlė tarptautinę pinigų mai- gyvvbės reikalauja pasaulis. 
„ybą paremti amerikoniško Prancija pasaulį apdovanojo 
dolerio arba angliško svaro daile, literatūra ir mokslu. Ji 

i,!(}u !gina Europos civilizacija. 
pagr 

BAISUS POTVINIS ILLINOIS VALSTIJOJE 
BKARDSTOYVN, 111., bal.jnhi darbuojasi apsaugoti nuo 

15 — Išsilieies Illinois upes' vandens pylymą. 
vanduo užliejo šio miesto di- Kiti keli šimtai žmonių ki
etesnę dalį. Trys ketvirtosios j tu r kasa ir dirbdina pylynms 
dalys gyventojų (viso 8,500! sulaikyti vandenį nuo vienos 
gyv.) arba paliego, arba su-1 žemumos, kad apsaugoti 6,000 
sikraustė aut antrųjų aukštu. | akerių žiemkenčiu kviečiu. 

Kol-kas čia neatsiųsta jokia! Žmonėms nei naktimis nei 
pašelpa, apart gumiimi gilių! dienomis nėra miego, nei ra
batu. Kai-kuriomis miesto gat- mvbės. 
vėmis reikia eiti arba su gu
miniais batais arba irtis luo
tais. 

BEARDSTOWN, 111., bal. 
Per čia eina vienatinis! 15.-— Nukentėjusiems nuo po-

Chicago, Burlington & Quincy 
geležinkelis. Vanduo, vieto
mis ir jam grūmoja. 300 žmo-

tvinio gyventojams pagelbon 
atvyko Raudonojo Kryžiaus 
būriai. Veikia ir Išganymo 

GENOA, bal. 15. J- Sovie
tų Rusijos delegatas konfe
rencijoje Rakovskii laikraščių 
korespondentams apie viduji
nę Rusijos padėtį štai ką pa
sakė : 

Črezvičaika panaikinta; 
nauji bausminiai . įstatymai 
pravesti; grąžintos privatinei 
nuosavybei teisės; asmeninė 
laisvė užtikrinta; svetimšaliai 
ir jų vedami reikalai apdrau
sti. 

iu Streiko 
ANGLEKASIAMS STREL taip pasielgdami kenkia vi-

KAS VYKSTA. ; suomenei! 
Tai tiapgi kalba. Kenkia *•>* '• '—y. 

Anglekąsiai pakildami strei; v i s l l o m o n e i ! K a i p kąpitalis-
kan pasirinko pasekmingą ta-1 t a i v i s u o m e t N a u d o j a visuo-
ktiką. Anglokasių viršaičiaij m e n c > t a i t a s d a r b a s j i e m g 

pirm streiko sudarė nuodug- s k a i t o s i t e i s o t a s > G i k u o m e t 

BRAUGUS SVETYS Iš 
ŠVEICARIJOS. 

KAUNAS. "Blaivybės" 
Centro valdyba gavo žinią, 
viso pasaulio tautų priešako-
holinio judėjimo veikėjams ži
nomas uolus kovotojas prieš 
alkoholizmą gerb. Dr. prof. 
R. Horcod, direktorius tarp
tautini 0 biuro kovai prieš al
koholizmą Lozannos mieste 
Šveicarijoje, š. m. balandžio 
5 d., žadą apsilankyti Kaune, 
kad sužinojus, ką daro ir ma
no daryti Lietuva kovoje su 
alkoholizmu ir kad supažindi
nus mūsų visuomenę su pas
taraisiais priešalkoholinio ju-
dėjimo laimėjimais pasaulyje. 

KAS TEN DEDAS. 

KLAIPĖDA. Pasinaudo
dami pakeltu vyriausybės ko
misaro trukšmu dėl Lietuvos 
pasienio sargybų sustiprini
mo, vietos bermontininkai, 
monarchistai ir heimatbundi-
ninkai uoliai bruzda, ginkluo
jasi kažin kuriam tikslui ir 
grūmoja vietos lietuviams. Pa 
nemunių gyventojai praneša, 
kad naktimis per Nemuną iš 
Vokietijos pusės kažin kas 
slapta gabenama į šio krašto 
pusę. Spėjama, kad tai gin
klai. 

LIETUVOS GARLAIVIAI. 

KAUNAS. Lietuvos Gar
laivių B-vė turi įsigijusi kele
tą įvairaus talpumo laivų. 
Ksamuoju laiku 2 garlaiviai 
plaukioja Nemunu Kaunas— 

DARBAS TURĖS KONFE
RENCIJA. 

GKNOA, bal. 15. — Kaip 
šiandie čia žada atidarvti 

w 

konferenciją žinoma u Am-
sterdam International , , uni
ja, kurioj priguli 25-ių Euro
pos valstybių įvairių unijų, 
viso reprezentuojančių apie Smalininkai, 1 remontuoja- <$ mūionus darbininkų. . 

mas, gi 2 — jurose. j D a r b i , ^ , ^ a t s tovai nori 
Nuo balandžio 1 d. L. G. B - ; p a d a r y t i į takos į ekonominę 

vės laivai plaukios Nemunu konferenciją. 
Kaunas—Klaipėda, ir atgal, 

500 ŠEIMYNŲ NETEKO 
PASTOGES 

NORFOLK, Va., bal. 15. — 
Priemiesty Berkley pakilęs 
gaisras nušlavė apie 200 na
mų ir todėl apie 200 šeimynų 
neteko pastogės. 

Be to, sunaikinta daug krau 
tuvių, 2 bažnyčias, keli laivia 
ir viena dirbtuvė. 

Armija. 
Visais Illinois up£s pakraš

čiais gyventojai pakelia dide-
liūs nuostolius. Ypač daug 
nukenčia ūkininkai. 

nius pienus. Visupirma nu
tarta vesti streiką ramiai, 
saugotis sumišimų arba de
monstracijų. 

Sustreikavę anglekąsiai vi
sur, kur tik reikalinga, nusta
tė piketininkus ir laukia, kuo
met gi pagaliau kasyklų savi
ninkai gaus proto ir sutiks 
stoti į derybas. 

Kasyklų savininkai nesiti
kėjo, kad darbininkų tarpe 
turėtų gyvuoti toks didelis so
lidarumas. Todėl jie nieko ir 
nedarė iš streiko. Et, sakė, 
vieni streikuos, kiti dirbs ir 
savininkai visvien neturės 
nuostolių. Dėlto jie nenorėjo 
nei konferencijos. 

Šiandien pasirodo. kitkas. 
Kasyklų savininkai, rasi ap
gaili savo tą netaktą. Bet jau 
pervėlu patiems pasiduoti. 
Tuo labiau jiems yra skaudu, 
kad dauguma neunistų kasyk
lų darbininkų perėjo streiki
ninkų pusėn ir atsisakė dirb
ti. 

Kapitalistų laikraščiai šau
kia, kad organizuoti angleką
siai neturi teisės kalbinti 
streikan neuni&tus. Girdi, jie 

i . , T » • • * * *• 

darbininkas pakelia kovą už 
būvį, tuomet jis veikia netoi-
sotai. 

Tas nieko. Bet streikuojan
čių aiiglekasių taktika pasiro
dė puiki ir pasekminga pa
mokinti turčius. / 

UŽDARYTA GARSI 
KASYKLA. 

PERU, 111., bal. 15. — Už
daryta visai Cherry anglių 
kasykla, kurioje anajs metais 
žuvo 258 anglekasiaf. 

Tą kasyklą valdė St. Paul 
Co. Kompanijos viršininkas 
sako, kad anglis galima pi
giau pirkti atvirame turguje, 
negu operuoti tn kasyklą. 
Taigi operavimas neapsimo
kantis. 

NESAMA JOKIOS ATMAI 
» 0 S . 

VVASHINGTON, bal. 15.— 
Komercijos sekretorius Ho-
over praneša, kad šalies "bu-
s i n e s s V dar neįvykusi jokia 
atmaina del anglekasių strei-

.ko. 

parveždami prekes ir kelei
vius. Iš muitinių pusės dide
lių kliūčių nebusią, pildant 
nustatytus formalumus. 

Greitu laiku manoma įsigy
ti didesnio talpumo keleivių 
garlaivį, kuris vaikščios Ham-
burgas-Londonas linija. 

.Taipat L. G. B-vės nutar
ta skirti vieną laivą, kuris ve
žios krovinius, prekes Stoti-
nas-Danzigas-Klaipėda ruož
tu. Iš Klaipėdos laivą per
krovus, jis grįš Nemunu — 
Kaunan. Tas laivas plaukios 
punktualiai minėtuoju ruožtu. 

SUSIRGO GRAIKŲ 
KARALIUS. 

KARO STOVIS PA-
NAIKINTAS. 

KAUNAS. Ministerių ka
binetas nutarė panaikinti di
džiumoj Lietuvos karo stovį 
ir sudarvti tam tikra komisi-
ją, kuri smulkiaus praneš a-
pie atskiras vietas. 

KALINAS. Priruošiamieji 
darbai mūsų delegacijos į Ge-
noa konferenciją baigiami. 
Delegacija susidės, iš keturių 
vyriausybės atstovų: p. Gal
vanausko, Naruševičiaus, M i 
lašiaus ir P. Klimo, dviejų 
ekspertų finansiniais ir eko
nominiais klausimais ir vieno 
spaudos atstovo. Delegacijai 
butas jau rezervuotas. 

ATĖNAI, bal. 15. — Pra
nešta, kad susirgo karalius 
Konstantinas. Tečiaus nesa
ma pavojaus. 

ISPANAI MUŠA MAURUS. 

jTETUAN, Morokko, bal. 
15. — Vienoj vietoj ispanai 
atliko pavykusį mūšį su mau
rais. Krito 61 priešas. 

SERGA TENORAS JOHN 
McCORMACK 

NEW YORK, bal. 15. — 
Pavojingai serga operų gies
mininkas John McCormack. 
Padaryta gerklės operacija. 

CHICAGO. — Nepastovus 
oras šiandie; gali but lietaus; 
maža atmaina temperatūroje. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
bal. 14 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Vokietijos 100 markių .34 
Lietuvos 100 auksinų .34 
Lenkų 100 markių .02 
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iAKTuvii* UMSWtKQ m**™*—** I r įžymiausiai politikos va-
? - r > Q A i " r | A C>> das ir vyriausias dvasios va-

das sutinka. Lloyd George at
sako į klausima, pasiseks, jei-
gu svarstymai .rknisis gera įsi
tikėsimo valia, Pijus X pridu
ria, jeigu pasia/ukojimo dvasios 
nepristigs. Atpenč, visa veltui. 

Deja, mūsų dienų politika 
daugiausiai paremta smailu, 
vylingu liežuviu, kurs tiek pla
ka, kiek laižo svetima saldai-

taadfea* ifekyras ne*lėldienju» 
PRENUMERATOS KAINA: 

Metams $«00 
Pusei Meti W-00 
Prerfumeratoa mokasl iškalno. Lai

kas skaitosi nuo uislrašymo dienos 
a s nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti 
ir selnas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti ISperkant krasoje ar expreae 
"Money Order" arba Įdedant pini
gus i registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00. 
2334 So. Oakley A ve . Ohicago. 

TeL Roosevelt 7791 
•HIHtlIlNIlillllllllHIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIa 

GENUOS KONFERENCIJA. 
Genuos konferencija yra di

delis istorijos nuo tikis. J i ge
rai pasisekusi turėtų daugiaus 

l vertės negu AVashingtono kon
ferencija. Jos dalyviai stengia
si nustatyti pasauly ekonomi
nę ir finansinę lygsvarą. Už
davinys sunkus ir labai opus. 
Bet ar pasiseks? 

Nieks neabejoja kad Euro
pa ištiestomis rankomis sie
kia taikos. Nereikia Lloyd 
George kad pamėgdžiojus jo 
pasakymą kurį jis ištarė pir
mame konferencijos posėdyje: 
-— "Kuris yra vyriausias Eu
ropos reikalas f Tai taika, tik
roji taika"... Bet reikia jį pa
sekti visiems kuomet jis ten 
pat kalba: — "Ret jeigu tai
ka, ir jeigu įsitikėjimas ne
įsigyvens tautose, veltui mū
sų diskusijos".... 

J o Šventenybė Pijus NI rašo 
Genuos arkivyskupui: — 
"Mes su pasiilgimu trokštame 
kad valstybių delegatai netik 
drąsiai ir blaiviai apsvarstytų 
skaudžias apystovas kuriose 
tautos daužosi, bet butų pasi-
rįžę atnašauti auką visuome
nės gerovei. Tokiu būdu pa
darys žingsnį pirmyn prie vi
suotinos taikos įkuria pasaulis 
nori regėti... 

"Tikrosios ramybės ir tai
kos garantijos, anaip tol ne
rasi durtuvų skaičiuje, bet ben 
drame įsitikėjime ir tautų 

DRAU 
" I ,!• 

J> Šeštadienis, Balandžio 15„ 1922 
MM a=e 

nj. 
Dėlto, labai galima abejoti, 

ar teks kiekvienam lyžtelėti 
tiek krek jo neapvaldomas a-
petitas trokšta. I r jeigu šiuo 
atveju nebus "pasiaukojimo 
dvasios", dar kartų. — vel
tui kepamas taikos ragaišis. 

Pirmieji debatai rodo daug 
geros valios ir silpnybės. Vi
sas branduolys kurį sunkiai 
toks penkąsti yra Prancijai nu
siginklavimo, Vokietijai kon
tribucijos klausimai ir Rusijos 
*' rojaus ' ' ' ' kapitalistinėmis' ' 
vinimis apkaustymas. Opera
cija sunki. Ar jiems išteks 
1 ' pasiaukojimo dvasios' \ ver
žiaus nespėliokime. J ie patys 
netrukus pasisakys. 

NEI CENTO JIEMS! 
Amerikos lietuviai Lietuvos 

reikalams yra duosnųs. Šitas 
mūsų duosnumas, yra padrąsi
nąs net profesinių sąjungų rau 
donojo internacionalo "veikė 
j u s " važiuoti Amerikon pasi- mums amerikiečiams pasigir-

Turi kuo pasigirti. 

I r ponaitis Natkevičius ir p-
grade. Ten kuomet Krikš-
tis Žygelis yra buvę 1917 m. 
Rusijos Lietuvių Seime Petro
grade. Ten kuomet Kriks. 
dem. ir Pažangos partijos iš
kėlė Lietuvos nepriklausomy
bės klausimą, tai soc. liaud. ir 
valst. sąjunga, priešaky su sa
vo bosu M. Šleževičiumi, ku
rio uodegon laikėsi įsikibę ir 
tuodu vyruku: Natkevičius ir 
Žygelis, griežtai pasipriešino 
Lietuvos nepriklausomybei. -į— 
Jie pasisakė nenorį pertraukti 
' ' broliškai — socialistinių' * 
ryšhj su kerinskine Rusija J 

Dar daugiaus. Kada Seimas 
dauguma Kr. Demokratų ir 
Pažangos partijų priėmė nu
tarimą, kad Lietuva turi būti 
laisva ir nepriklausnoma val
stybe, tai jie, soc. liaud., Val
stiečių Sąjunga ir Socialdemo
kratai pareiškė prieš tai pro
testą, uždainavo internaciona
lą ir raudona skara nešini de
monstratyviai apleido posė
džių salę. Tokiu būdu jie su
ardė Seimą, ir tai del tos vie
nos tik priežasties, Kad dau-
giuna, Kr. Dem. ir Pažangos 
partijų balsais, liko padarytas 
sprendimas, kad Lietuva butų 
nepriklausoma valstybė!... 

Su jais drauge traukė inter
nacionalą ir išdūlino laukan 
Natkevičius ir Žygelis! Vadi
nasi " g r a ž ų " valstybinį dar
bą yra padarę... yra kuomi i t 

V E L Y K O S L I E T U V O J E . 
• i 

Myliu aš Velykas į I r kas jų nemyli! 
Maži ir jauni, ir seneliai pražilę, — 
Visi, kas tiktai susilaukė jų sveikas, 
Tik džiaugias gražiai, kad įau linksminties gali, 
Kad liūdnas gavėnios pasibaigė laikas,.. 
Velykos prikels ir didžiausią snaudalį! 

Išvarginti pasninko mūsų sodiečiai, 
Raitydami ūsus, dešras tiktai kerta. — 
Štai kuminą kurna ant mėsiško kviečia, 
Ė kumino vaišėse dikčiai išgerta... 

Juk tani gi Velykos! Anoks čia blogumas. 
I r grįždams iš vaišių namo, kaip tai sako, 
Žąsis varinėja sau linksmas nuo tako... 
Juk tam gi Velykos! Tad nieks "nepadyvys". 

Įr linksma visur. Šit, žiūrėki, ir šyvis — 
Ir tas nūdien žvengia linksmai iš pat ryto, 
Tarytum, nujausdamas, kad šeimininkas 
Netrukus sau jauną pačiutę pagaus... 

Pilkoji žemelė, ir ta lyg nušvito, 
I r saulė lyg šypso linksmiau iš dangaus: 
Visi, vos suskamba giesmė velykinė, 
Pradžiunga žmoneliai ir giria Velykas, 
Nors butų gavėnioj kaž kaip nusiminę... 

Myliu aš Velykas! Jas myli kiekvienas, 
Kam sodžiuje teko jaunystėj gyventi ^ - ' 
Ttenai tai linksmiausia sutinka tą šventę, 
I r švenčia bent keturias dienas... 

" Kas kiemas — žiūrėki -r- kitokios linksmybės -
W mmmm 

Čia risti margučių vaikai ir jaunimas 
Buriu susirinko. Čia kluonan vilioja 
Sūpynės. Jaunimas, gražiai susikibęs, 
Tik vaikšto po. sodžių, tik klega, dainuoja, . 
Sakytum, iš kur ir linksmumo tiek imas K 

Atsimenu, būdavo, kiaurą taip dieną — 
Kai mažas buvau — susilaukęs Velykų, 
Margučių pris 'krovęs, švilpuodams, basčiausi ' 
Nuo kiemo ik kiemo. Prakišęs nevienų, 

' Suvalgęs bent puskapį, r)rie dainininkų 
Jau drožiu būrelio. Tik !žiurau,.per ausį 
Kad trenks kits kitam du vaikai plikabambiai: 
Tai, mat, del kiaušinio sus'kovė ir zvembia. 
Na, šimts jų nematai | Aš bėgu į kluoną, 
Ten, sodžiaus gale, kur įtaiso kasmetai 
Klimavičiaus senis jaunimui supynęs — 
Ten dėdė Pranys, kurio dukterį Oną 
Mylių patylom, pasūpuoja ik kraigo. 
Kaip suptiesi gera! Bet štai jau apsvaigo 
Galva, ir akyse, tarytum, koks rūkas... 

Myliu aš Velykas! Kimšte prikimšta 
Maža bažnytėlė maldingų žmonelių. 
Štai žvakės jau dega. Suklaupę ant kelių, 
Jau meldžiasi žmonės. Malda jų karšta, 

- Kaip Nemuno bangos, į padangę plaukia... 
Žmonelės prisikeliant Kristaus taip laukia... v 

Štai "Linksmąją dieną" klebonas pradėjo... 
Suūžia tad vienu balsu bažnytėlė, 

> * 

I r plaukia po Lietuvą pastverta vėjo 
Giesmė, skelbdama, kad jau Kristus pris'kėlė!. 

Liudas Gira. 

pinigauti. 
Šiuo laiku važinėja po Ame

rikos lietuvių kolonijas taip 
vadinamųjų socialistų — liau
dininkų — demokratų, valstie
čių sąjungos ir raudonųjų mo
kytojų profesinės sąjungos a-
gentai. Jie prašo mųs dolerio, 
ima ir centus jei kas duoda... 

Kokia nauda butų Lietuvai 
iš to, jeigu ten pavyktų pasi
grobti valdžia tiems žmonėms, 
kuriuos čia atvyko atstovauti 
toki ponaičiai, kaip Natkevi
čius ir Žygelis, tai aiškiai ga
lime įsivaizdinti iš šių faktų. 

ti?f 
I r štai dabar juodu atsibel-

dę Amerikon drįsta girtis sa
vo "pasidarbavimais," drįs
ta .kaulyti iš mus dolierių sa
vo partijos tikslams! I r dar ne 
žinia kaip jie pagiedos apie 
Lietuvos nepriklausomybę, ka
da vėl atsisteigs kerinskjnio 
tipo Rusija, jie to šiandien 
dar nepasisako... 

kas. Toji jų sąjunga praėju
siais metais savo konferenci
joje yra nutarusi dėtis prie 
bolševikiško profesinių sąjun
gų Centro Biuro ir sykiu prie 
raudonojo Maskvos internacio
nalo. J i savo veikimu, savo 
laikraščiu "Mokykla ir Gyve
n imas" varo ne švietimo dar
bą, bet antitą,utinę, antivalš 

* 
Raudongalvių fabrikantai. 

Negana šito. Žygelis yra 
Lietuvos raudonųjų moikytojų 
profesinės sąjungos pirminin-! kių žmonių pasaulyje esama, 

gandą... Iš Lietuvos mokykhj 
nori padaryti raudongalvių 
fabriką ir darinažyČių vaiku
čių sielas užnuodinti bedievy
be, išrauti iš Ji j tautinę dva
sią kad išaukldjus internacio
nalo bernus...; >fo • : 

Tokie tai yra šitie "didvy
r i a i " ir jų ^-misijos" tiks
lai, t m 

Keista ir negražu. 
Nebūtų ko stebėtis, kad jx 

Natkevič. ir p. Žygelis yra sa
votiško nusistatymo. Juk viso-

bet tas tik yra įkeista, kad tie 
agentai nepradrįsta pasisaky
ti, kas jie ištiesų yra ir ko
kiems tikslams kaulyja iŠ mus 
dolerių. r 

Jie rašo straipsnius į laik
raščius, skelbiasi spyčiuose, 
kad tosios jų raudonos sąjun
gos esančios bopartyvės, kad 
prie jų priklausą visi Lietu-

leriais jų visokio** bėdose, IR SAVŲJŲ TARPE NETE-
ka^i tie žmonės savo dolerius 
atiduotų p. p. Natkevičiams ir 
Žygeliams. Mes tik pasisako
me 

KO "KREDITO •> 

!, kad nei vienas katalikas, 
nei vienas geras tautietis 

tybinę ir ąntitikybinę propa-> vos mokytojai, kad jie esą la
bai geri Lietuvos nepriklau
somybės rėmėjai ir panašius 
dalykus su teisybe nieko ben
dro neturinčius. Tai yra netik 
keista, bet ir labai_negražu 
apgaulingu būdu vi lipti / Js nūia 
pinigučių, dargi dangstanti efc 
savo laikraštukuose kunigų 
pagyrimais, kad prisiviliojus 
maža susipratusius katalikus. 

Nei cento jiems. 

Mes nieko neturime prieš 
tai, kad tie žmonės, kuriems 
rupi socialistinis " ro jus" , so
cialistų vadų aprūpinimas do-

" S a n d a r a " 13 N. rašvda-
ma apie kandidatus į liberali
šką S. L. A. Centro Valdvbą, 

tiems ponaičmkams neduosimo ^ y ^ ^ įdomM ^ ^ 
nei cento. I r labai būti, gailu, D r A L G r a i ^ i n n i > i ž c h i c a 

kad jiems pavyktų kame nors 
suvilioti tamsesnius mūsų bro
lius. 

Lai praskamba po visą A-
meriką mūsų nusistatymas ir 
lai bus visų vykinamas: nei 
eento jiems! ' 

Amerikietis. 
. . ; ii 

! -£>apa r*rjug XI išreiškė Ge
nuos konferencijai lnkėjimus. 
J is taipat kaip ir jo prano
kėjai yra garbingi taikos ku
nigaikščiai. {• 

Naujienos geros; griausti
nis atidunda; laukiama aud
ros, gi vėliaus ir giedros. 

— X — — X — X — 

gos: 
" J i s yra — t rašo "San

da ra , " — kaip amerikonai 
sako, ".good fellow." Užsi-

^ tarnavęs darbuotojas. Gal 
geras daktaras. Gal geras 
kalbėtojas. Gal geras agi
ta tor ius ." 

Vis — gal, gal ir gal ? Reiš
kia, ir liberalai jau abejoja ar, 
ištikrųjų, Dr. Graičiunas kam 
nors yra tikęs, "<}eras žmoge
liukas, ' ' arba kaip lietuviai pa
sakytų "Molio Motiejus" su 
trilypiu gal, gal, gal, arba 
" g a l " atmetus paliks tik "ot-
stavnoj soldat." 

Yla. 

JIS TIKRAI PRISIKĖLĖ! 
(Luk. XXIV, 33) 

Je*gu ko neatsiekia žmogaus galybė, va
kar, šiandien ir rytoj, tai prikelti numirėli, 
bet "nieko nėra negalimo Dievui". 

"Tėvas prikelia mirusius ir juos atgai
vina, taipat Sunūs atgaivina tuos kuriuos 
no r i " (Jon., V, 21.) Trys Evangelijos 
faktai: 

1. Nauja mirtis. — Visi kaimynai, gi
minės ir tėvai tiki kad Jairo duktė mirė: 
" J i nemirė, ji miega, sako Jėzus, ir ji** 
tyčiojosi iš Jo . . . " — "Jėzus paėmė ją už 
rankos ir ji atsikėlė,,. Jos tėvai nustebo" 
(Mork., V., 42). 

2. Mirtis nešama kapįnynan. — Gedu
lingas būrys lydi vienintelį našlės sūnų ir 
jau išėjo iš Nainio miesto. "Jaunuoli , aš 
tau sakau, kelkis .įr eik. Numirėlis tuo jaus 
atsisėda ir pradeda kalbėti. Visus pagavo 
baimė ir garbino Dievą". (Luk., VII, 16). 

3. Palaidota mirtis. — Jau keturios die
nos kaip Lozorius mirė... "jaučiama dvo
kimas". — "Lozoriau, išeik iš grabo!" 
"Daugel žydų kurie matė, įtikėjo į , j į" 
Uoa XI). 

"Sunūs atgaivina tuos kuriuos nori", 
bet dar daugiaus "Sunūs turi galybę pa
laidoti gyvybę, ir turi galybę ją naujai 
grąžinti (Jon., X, 18>. 

Kristaus iš numirusių prisikėlimą . 

Faktas palieką^ faktu, nors ir labiausiai 

butu įstabus. Ar tas faktas istoriniai yra 
tikras? šit klausimas. 

Kadangi šitas stebuklas yra mūsų šven 
to tikėjimo pagrindas, dėlto tikėjimo 
priešai stengėsi jį užginčyti įvairiausiais 
spėliojimais. J ų pasakymai susiveda prie 
šių: Kristus nebuvo miręs, bet tik apsi
metė esąs miręs; Kristus slapta buvo iš
vogtas iš grabo; arba Apaštalai buvo ha
liucinacijos aukos. 

Kiti kritikai matydami kad šitie spėlio
jimai yrasneužtektini, sako> Kristaus pri
sikėlimo faktas yra grynai antgamtinės 
tvarkos, ultraistorinis faktas, negalimas 
patikrinti paprastosios kritikos priemo
nėmis. 

Einant prie Įrodymų kad Kristaus iš 
numirusių prisikėlimas yra istorinis ir 
neužginčijamas faktas, belieka įrodyti du 
faktu: kad Jėzus tikrai mirė ir kad Jėzus 
trečią dieną pasirodė gyvas. 

I. Mirties ir prisikėlimo faktai. 

1. Kristus tikrai mirė. — Penkiolika 
kančios valandų: kraujo prakaitas, pla
kimas, trys valandos ant kryžiaus. Kuomet 
budeliai prisiartino kad užbaigus trijų 
prikryžiuotojų mirtį, jie specialistai paži
no, kad "Jėzus jau buvo miręs." Kad pa
tikrinus jo mirtį, šimtininkas perveria ie
timi Kristaus šoną. Pilotas, tiesa, nuste
bo jo mirtimi. J is yra šimtininko praneši
mu įtikintas ir leidžia Juozui iš Arimatė-
jos palaidoti Kristaus kūną. 

Budeliai žino kaš yra mirtis. Šimtinin
kas žino kas tai yra juridinis raportas. 

Kristus buvo palaidotas. Keturi Evan
gelistai nurodo vieta. Čion ateina moterys 
ir apaštalai jo ieškoti, tai vieta kurią sau^ 

go kareiviai. 
2. Ar Kristus tikrai prisikėlė? — Nag-

rinėkime du faktu: , : ' 
Į trečią dieną grabas buvo tuščias. Gi 

kūno negalėjo paimti nei žydai, nei mo
kiniai. 

Žydai. — Taigi jie patys pastatė prie 
grabo sargybą, nes Kristui esant gyvam 
girdėjo jį kalbant apie savo prisikėlime. 
Jeigu jie butų išvogę jo kūną, butų prisi
kėlimo kalbą patvirtinę. 

Mokiniai. — Kuomet Matas rašė savo 
Evangeliją, žydai spėjo kad mokiniai pa
siėmė jo kūną, besiremdami sargybos ra
portu, kuri* neva buvo i&migusi prie gra
bo. Žydų pasamdyti ir apmokėti sargai 
užmigo!.. Kodėl? J ie miegojo, kaip tuomet 
jie žinojo kad makiniai pavogė kūną? 

Mokiniai pabūgę išbėgiojo Kristų su
ėmus, jie bailiai, kurie dar kelias savai
tes slapstosi butų prašliaužę pro sargybą, 
sutrupinę grabo antspaudą, nuvertę akme
nį, išnešę kūną ir nei vienas sargybinių ne
būtų girdėjęs? 

Ir kodėl Emaus moikiniai stebisi kad 
Apaštalai rado tuščią grabą? Kodėl tas 
Magdalenos nusiminimas? Jeigu bent 
vienas iš jų butų taip pasielgęs, kiti bu 
tų žinoję. Bent Petras ir Jonas; kodėl sek
madienio rytą jie skubinasi j>rie grabo?... 

Kaip išaiškinus staigią Apaštalų atmai
ną? Jii bailumas, netikėjimas, paskui stai
ga uolumas, karštas tikėjimas,, pasišven
timas. Nėra pamato tokioms žydų paska
loms. 

Kriatus paairodė gyvas, t > 
Netik kad kūnas nei žydų nei mokinių 

aebuvo išvogtas ir jte ^pranyko. 

Staigus, skaitlingi kuopiniai ir atskiri 
apsireiškimai. . į . 

Jau sekmadienio rytą jį matė Magdele-
na, moterysjr I&tras. Vakarop Emaus mo
kiniai ir Apaštalai susirinkę. Aštuonias 
dienas vėliaus vienuolika jį matė, tik To
mo nebuvo. Vėliaus pasirodė keliems, a-
paštalams ir mokiniams ant Tiberiados 
ežero; galop "daugiaus negu 500 mokinhj, 
kurių žynius skaičius gyvena dabar" rgh 
šė šv." Paulius dvidešimts metų vėliaus 
(I Kor., XV. G.). J is pasirodydavo per 40 
dienų visaip įrodinėdamas savo iš numi
rusių prisikėlimą. Po to daugiaus nesiro
dė. / 

Visi atsitikimai kuriais pasirodė Išga
nytojas, turtingi 'savp smulkmenomis. Su 
Juo mokiniai kalbasi, drauge valgo, Jo 
žaizdas palyti. Tokis sutartinis iųpkiniu 
liudymas negali išeiti iš apviltų jautimų 
— haliucinacijos. 

Jie juk sveiki? stipraus organizmo dar
bininkai,, skaitlingi, kurių net 500 matė 
Išganytoją. BiftC nesąmoninga manvti 
kad jie visi kartu turėjo liguistus jauti
mus, ir liko prigauti. 

Lygiai neišmintinga butų manyti kad 
jie panaudojo melą ir vylių. Nes kokiu bu
riu jie slisyk butų susitarę meluoti? Kokia 
jiems nauda, kuomet jie persekiojami. 

Mes tad matome juos giliausiai įsitiki
nusius į Kristaus prisikėlimą. Jų nenu
malšinamas Akėjimas didžiausios drąsos 
pasigavęs liepia liudyti Kristaus prisikė
limą: *Mes negalime tylėti, sako šv. Pet
ras, tai ką osame_matę ir ką esame gir 
dėję" (Ap. D., IV. 20). 

x I r jų visas Kristaus mokslo skelbimas 

turi savo centru prisikėlimą: "Mes, mes 
valgėme ir gėrėme su juo kuomet jis bu
vo prisikėlęs." (Ap. D. X, 41) " J e i Kris
tus nėra prisikėlęs, tuščias yra mūsų ti
kėjimas" (I Kor. XV. 17). 

Galop jų liudymas siekia mirties. J ie 
pasirįfcusiai miršta už skelbiamąją tiesą 
ir niekas jų negali sudrausti. 

Todėl Kristaus prisikėlimu nei kiek ne
galima abejoti. " J i s tikrai prisikėlė"! 

V E L Y K O S . 
Pavasario dienos išaušo, prašvito; 
Pabudo užmigę gamtos veikalai; 
Ir meldė nuo Viešpaties apdaro kito 
Bailiai iš po sniego išlindę šilai. "T 
Numetus ledus, nusidžiugus Venta, 
Bučiupdama krantą, banguoja, putojus; 
Ją sveikina pempės giesme paprasta 
Ir žagrę išėjęs mėginti artojas. 
Prasijuokė saulė skaisčiais spinduliais; 
Vaikai vienmarškiniai palangėmis s 

, šildos;^ 
Dabinasi girios drabužiais žaliais; 
Ir žiedas ant kalno iš pumpuro gvildos. 
Velykos! Velykos.. Kas jūsų nelaukė, 
Kaip vaikas margai išrašyto kiaušinio! 
Taip jūsų šį meta eilė nusitraukė! 
Norėjot atvykti be rūbo žieminio. 
Bet štai ir sulaukėm! Giesmė vejykinė, 
Išbėgo į tolimą dangų zaunai; 
Užkaito iŠ džiaugsmo atšalus krūtinė, 
I r laimės ilgėjos nubudę sapnai. 

(Maironis Jaun. L ie t ) 
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DR. ALEXANDRAS M. RAČKUS. 

Chicago.< lietuvių visuomenė 
pagaliaus sulauki*' dar vieno 
jauno lietuvio daktaro asnie-

/ nyje Al. AI. Ra e kaus. Kadangi 
daktaro mokslas vra neleng-
yas ir ne kiekvienas jį gali at
siekti, todėl pravartu pažymė
ti svarbesnius nuotikius iš Dr. 
A. M. Raekans gyvenimo. 

Dr. A. M. Raekus gimė ( V 
kiškės miestelyje, Kauno Ap
skrityje, regis, kovo 26 d., 
1893 m. Kaip ir visi kiti mū
sų moksleiviai pradine mokyk, 
la lankė Airiogaloje ir ją bai
gė su atsijžyinėjimu 1902 m. 

Jakaičiu, kuris jį paragino 
mokytis anglu kalbos ir pamą
stęs jame didelj gabumą j mo
kslus patarė jam važiuoti 
į College de St. Lau-
rent, mieste St. Laurent, Que-
bec, Kanadoje. Išlaikęs lai
mingai kvotimus rugsėjo 4 d., 
1912 m. tapo priimtas į minė
tą kolegiją. Tuoj po naujų 
metų 1913 už pavyzdingą mok
slą liko pakeltas į ankštesnę 
klasę iš 600 tų kolegijos stu
dentų, iš kurių tik keturiems 
buvo suteikta toji garbė tarp 
jų ir Dr. A. M. Račkui. Baigė 

kus uoliai darbavosi skleisda- Organizacijos. Tafjįigį buvo L. 
tmas propagandą studentų i* 
iflačios svetimtaučių visuome
nės tarpe todėl kai-Kurie teti
kai studentai pradėjo daruti 
įvairias intrigas ir pinkles, 
kad tik užkenkus studento, A. 
|M. Račkaus, mokslui. Dr. A. 
iM. Račkus matydamas, kad 
(nebus galima Loyolo Universi-
Itete raitijai baigti mokslo per-

R. K, Pilnųjų Blaiv. Susivie
nijimo Literatiškos Komisijos 
narys, 1917-18 m. Vėliaus Am. 
Liet. R. K. Federacijos Sek-
fetorijato Vedėjas, 1918-19 m. 

Dr. A. M. Raekus ne vien 
tik darbavosi įvairiose visuo-
Imenes organizacijose, kaipo 
literatas, ir kalbėtojas, bet 
Itai'pgi kiek liuoso laiko ture-

/ 

įsikėlė į Institute The Chicago damas piešė vinietės laikras-
Medical Schooi. Šioj medical ĮČiamš ir yra nupiešęs keletą 

Kadangi jaunas A. M. Rač-' pasekmingai tos Kolegijos A-
Ii 

kus turėjo didelį palin- \ kademiškajį Kursą 1914 me
tais, apdovanotas pirmos rų-
šies premija ir garbės žymė
mis. 

Vėliaus du semestru moki-
klasiško mokslo Holy nosį 

kimą prie mokslo, todėl tėvai 
sutiko jį leisti į aukštesnį 
mokslą ir kiek laiko mokinosi 
Kaune.-Pirmą supratimą apie 
Lietuvą ir meilę apie jos pra
eitį įkvep<' jo širdin Tadas 'Cross Kolegijoj, Worcester, 
Daugirdas ir kun. Jonas Ei-, Mass. Nuo 1915 m. iki 1916 
noras, abu Airiogalieeiu. m. buvo Sočijologijos Fakųl-

Kaip ir dangei mūsų stu- teto studentu Loyolos Univer-
dentijos kiek laiko pasimoki-1 sitete, Chicago, UI. Šiuo laiku 
nęs Kaune buvo priverstas jau buvo nusistatęs eiti med* 
pavasary 1912 m. važiuoti A- cinos mokslą ir todėl įstojo į Hrb I ž o V G l o b ^ / B l i d a ^ studentu dar 
merikpn. Atvažiavęs Ameri-1 Medicinos Fakultą, Loyolos, tuvių R. K. Moksleivių Susj- bavbį mūsų tarpe su prakal-
kon per kiek laiko dirbo dir- Universitete. Loyolo IJniversi- į vienijimo pirmininku 1916-17 bomiš,rašydamas straipsnius 
btuvėj Gilbertvillėj, Mass. Gy- /tėte medicinos mokinosi iki Inu daug pasidarbavo sutrauk-- į fifef&vįų ir svetimtaučiu lai-
vendamas Gilbertvillėje, Mass.; sausio 12 d., 1921 m. damas Amerikoje gimusį j a u l . ' į j į į į g ^ Todėl Dr. A. M. Rar-
susipažino su gerb. kun. J. J. j Kadangi gerb. A. M. Rač- nimą prie Lietuvių Moksleivių. fcus į u r į užtektinai pamato ti

kėtis, kad lietuviai, kuriems 
jis tiek daug darbavosi stu
dentu, bebūdamas ir neatsiža-
<da toliaus darbuotis, jį rems 

schooi mokinosi iki vasario 1 
id., 1922 m. ir pabaigė medici
nos kursą išlaikydamas kvOti-
jmus pasekmingai, gavęs Dip
lomą ir mokslo laipsnį M. D, 
(Doctor of Medicine and Sur-
Igery). ^ 
i Dr. A. M. Račkus yra tuo 
įlaimingas, kad jis turėjo pro
gos Būti mokiniu tokių garsių 
profesorių: Charles LouLs Mix 
ir Henry Schmitz (Loyolos 
'Universitete), ir Dr. Harris E. 
Santee ir Dr. "VV". A. Newman 
Dorland (The Chicago Mecli-
cal Schooi). 
I Per visą savo mokslo laiką 
gerb. Dr. A. M. Račkus visa-
iclos buvo uolus visuomenės 
(veikėjas. Ne vien kaipo re
daktorius, literatas bet po vi-
Isas Amerikos kolonijas savo 
*gyvu žodžiu platino susiprati
mą ir kėlė apsvietą lietuvių 
tarpe. Ne vieną tūkstantį žmo
nių jis yra sulaikęs nuo ištau-
tėjimo ir subedievėjimo per 
savo prakalbas. Kaipo veikė
jas Dr. A. M. Raekus buvo 
iLietuvos Vyčių Centro Rašti
ninkas nuo II iki III Kongre
so (1914—15 m.). Taipgi buvo 
pirmutinis L. Vyčių organo 
1 'Vyčio'' redaktorius nuo 1915 
-16 m. Vėliau apleidęs " Vy
čio' ' redaktoriaus vietą buVo 
pakviestas prie dienraščio 
''Draugo" kaipo redakcijos 
narys 1916 m. ir tenai kiek 
'laiko darbavosi. 1916-17 m.į 
darbavosi kaipo Liet, Vy&įį 
Cerrtrb Literatiškos Komisijos! 
narys. Nūnai, šiais metais eį-
na pareigas Liet. Vyčių Cen-

igražių dažais paveikslų. Jisai 
yra nupiešęs viniečių laikraš
čiams "Darbininkui", "Tau-
ilos Rytui >\ "Mbkateivifti". 
Taip pat yra nupiešęs daug 
iįvairių peisaižų ir karikatūrų, 
ikurie tilpo įvairiuose lietuvių 
ir svetimtaučių laikraščiuose. 
Net Holy Cross Kolegija ir 
Loyolos Universitetas naudo-
(josi jo pieštomis viniotėmis. 

Dr. A. M. Račkus daug pa
sidarbavo iškeldamas lietuvių 
vardą svetimtaučių spaudoje, 
rašydamas įvairius straipsnius 
ginant Lietuvos nuo lenkų ir 
•kitų priešų priekaištų. Vėliau 
įjo pastangomis tapo sutvertas 
Lietuvių Studentų Propagan
distų Ratelis, kurs paskleidė 
fvirš milijono įvairių plakatų 
'apie Lietuvą tarpe amerikonu 
įjos pripažinimo klausimu. 

Kadangi gerb. Dr. A. M. 
Račkus per visą savo mokslo 
llaiką buvo uolus katalikų vi
suomenės veikėjas, dabar yra 
visiems malonu išgirsti sulau-
Ikus iš savo tarpo jauno dakr 
taro 

DIDELIS NUOŠIMTIS 
JĮ 

10% 50% 100% 
| 

Prižada žmonėms sukčiai, kurie savo prižadais išgauna iš beturčių žmonių sun

kiai uždirbtus pinigus, ir paprastai pabėga su jais. 

Niekas iš investavusių į mūsų 6% Mortgečius, arba mortgedių bondsus nėra nei 

cento nustojęs. 

Ponai Grisius, Macikas ir Sedemka. 
Mielai patars visada šiame banke apie geriausią ir saugiausią investmentų būdą. 

PEOPLES ™g BANK STATE 
r 

DIDELIS BANKAS 
Anjt pat kampo 

• 

47-th Street ir Ashland Ave. 
Lhicago 
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arba priešingų mums įsitiki- 14-th & Halsted St. 
nitnų žmones. Mūsų visi lietu-

jau kaipo profesionalo '/viai turėtų visados ištikus ko-
veikejo. Ir tikimės, kad gerink jai nelaimei kreiptis prie sa-
Dr. A. H. Kačkus kaip darba
vosi per visą sayo studenta
vimo laiką, taipat ir dabar 
neužmirš mūsų,visuomenės pa
likęs medicinos daktaru. 

Žinoma, visuomenė taip su
tvarkyta, kad vienas žmogus 
gyvena del visų ir visi del vie
no, todėl neabejojame, kad 
mūsų visuomenė neužmirš Dr. 
Račkaus dabar esant daktaru 
'kaip jisai neužmiršo lietuvių 
visuomenės būdamas studentu 

vo pažįstamo lietuvio daktaro. 
Dr. Ą.M.Račkus užbaigęs mole-
slą ir gavęs Valstybės leidimą 
praktikuoti atsidarė laikinai 
savo ofisą po No. 1527 S. 48-
th Cr. Cicero, 111. 

Draugas. 

18-th & Halsted St. 
12-th & Jefferson St. 
12-th & Halsted St. 

BRIDGEPORTE 

-

C H 1 C A G 0 J E . 
DIENRAŠTĮ " D R A U G Ą " 

GALIMA GAUT PIRKTI 
ANT ŠIŲ KAMPŲ: 

31-st & Halsted St. 
35-th & Halsted St. 
Halsted & Archer 

NORTH SIDĖJE 

Milwaukee & Paulina St. 

Milwaukee & Girard St. 
N .E. Corner 

Mitoaukee & Robey St. 
N. E. Corner 

VIDURMIESTY 

Vam Buren & Wells St. 
State & Madison St. 
State & Van Buren St. 
Clark & Van Buren St. 

ATLANTIKE 

47-th & Wentworth 

WEST SIDĖJE 

m**m**m**wmmmmm 

DIDZIAUSIA-STIPRIAUSIA 
Lietuvių Valstijine Banką Amerikoj 

OfficialiŠkos atskaitos parodo kad METROPOLITAN STATE BANKĄ pra
lenkė kitas Lietuvių bankas ir dabar yra DIDŽIAUSIA BEI STIPRIAUSIA Lie
tuviška Valstijine Banką Amerikoj. 

Blue Island & Western Ave. 

daugiau negu svetimtaučius 

18-tos APIELINKĖJ. 

Maxwell & Halsted St. 
, N. E. Corner 

Maxwell & Halsted St. 
S. E. Corner 

VIS DIDYN AUGA 
Pagalvok sau. Per toki trumpa laika—vos 10 savaieių virš 900 (devyni Šimtai) 

naujti kostumieriu užmezgė ryšius su šia STIPRIAUSIA, DIDŽIAUSIA IR Lie
tuviams Parankiausia — Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje. 

Nuosavybės — property TAKSUS gali užmokėti šioje bankoje iki Gegužio 1-mos 
d. 1922. Taipgi čia geriausiai gali atlikti visas kitas bankiškas transakcijas. 

KAIP PERKELTI PINIGUS LIETUVON 
Metropolitan State Banką siunčia pinigus Lietuvon auksiniais arba Doleriais 

ir išmoka tikrais AMERIKONIŠKAIS DOLERIAIS jei siuntėjas taip reikalauja. 

Metropolitan 
Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje. 

2201 W. 22nd i Š St. 
CHICAGO. 

Bankos Valand.: Kasdien nuo 9:00 V. ryto iki 4:00 V. 
vak. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 v. vak. _, 

D I D E L I S 

Victrolų 
Išpardavimas 
Daugiau victroliĮ nelaikysime tai 

likusias parduosime už mažiau 
- . • 

kaip puse kainos. 

, Regulare kaina $20Į3.00 da-bar po $95.00 
$175.00 " " $78.00 
$125.00 ; ' ,J " $55.00 

$100.00 '» " $48.00 
$ 90.00 " ,? $38.00 

Turime visokių rekordu. Regularės kainos 75c, $1.00, $1.50 da-
tJo 26c. 

P. K. Bruchas 
Autorius 

3321 So. Halsted St. Chicago. 

Telefonas Drover 9687 
a a a a ū B g a g n i ' V i ' r y > i = ; 
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KONCERTAS A, P. KVEOEBO 
UTARNINKE BAL. (APRIL) 18 D. 1922 M; 

American Bohemian Hali 1436 W. 18fh Str. 
Pirmų kart,ų Chieagoj, Dainininko ir chorų vedėjo A. P. 
Kvedaro. Programas bus vienas iš turtįnfciausn). Dali-
vauja Žvaigždė Mariotia Rakauskaitė, Julia Širvintaite, 
Sophia Juškaite ir eile kitų. 

Pradžia, 8:15 vai. vak. 
Kviečia Komitetas 
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DRAUC&S 

Auksiniai laikrodėliai, žiedai, branzalietat, perlai ir tt. 
parsiduoda u& puse kainos. 

$1. Įmokėti tereikia 

VELYKINIS IŠPARDAVIMAS 

ir mes pristatome į 
namus gramafonę, 
l ikusius ant lengvu 
išmokėj imų. Galite 
pasirinkti geriausj 
gramafoną už da
bar numažinti}, kai
ną. Kiekvienas gra-
inafonas "yra gva-
rantuotas ant 10 

•"metų. Pirkdamas 
gramafona pama-
1 k mus pirmiaus. 
lmle l i s pasirinki
m a s Bruns\vick Co-
lumbia , ir Viktorą 
gramafonų 

«• • ' . , g 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

Šeštadieni^ Balaadlio 15„ 1922 

CARBAI GILIAU EINĄ. — 
PLATINA 'DRAUGĄ". 

Nauji Lietuviški 
gražus Rekordai 

po 75c vienas 
KOMIŠKI REKORDAI. 

7-VJ5 Kas bus be degtinės ir K>ykai nieks nevėla . 
7 :.'.•> 7 I 'ta ubagu ir ("bagėlia 

_ l'us 4oit tratą ir Jonas mokina kariauti. 
4 ! >; Jaunikio iš.-'rinki nas ir Piršlybos. 
•!'.:»"• Liūdna* gyvenimas ir Hotelyje. 
47! »> LuiSkus nuo Barbutės ir l>erybos. 
4G16 Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesorių. 
4 !7"i Girtuokliaus iHetavonė ir Pasakos i;- Stebuklai. 
4:137 Jonus Smikis ir Alaušo kelionė. 

INDAINAVO CHORAS. 
s - 7 4 7 s Onytė ir (Ir: ui inė daina. 

71T;» Mergužėlė, e ik i pas mane ir Viena mergytė. 
7 : < : # 1 !>;i broliškai kunigai ir Por tamsia naktelę. 
3905 AŪI tėvelio dvaro ir Nesigraudlnk mergužėlę. 
oSl.} Sukruskime broliai ir Kiną garsas nuo rubežiaus. 
3188 Ant kalno Vaikiai s iūbavo ir Pasisėjau žalią rūtą. 
2225 Einu per dvarelį ir Gaila tėvynės. 

INDAINAVO JONAS BUTĖNAS BASAS. A 
41H5 Darželį Alyvų ir Jėzau Kristau Maloniausis. 
4914 Linksma diena m u m s nušvito ir Pulkim ant kelių. 
1273 Padainuosim gražią dainą ir našlys. 
4362 Kur upelis tek.i ir Pasakyk mano myl imas krašte. 
7025 Noriu miego saldaus miego ir l ' iaskia žąselė. 

INDAINAVO M. PETRAUSKAS. 
4415 Pavasaris ir Piemenėlis . 
2357 P.irutė ir Kur banguoja Nemunėl is . 
235t» Lietuva Tėvynė ruusų ir Tykiai Nemunė l . s teka. 
3449 Prirodino seni žmonės man jauną mergelę. 
2358 Darbininko Marselietė ir Sukeikime kovą. 
37*1)0 Bernužėlį ne*>voiiok ir Lisiu mainei pasakysiu. 

Gary, Ind. — I)arbaį prade 
jo geriau eiti. Kasdien naujus 
darbininkus priimi darban. 
Pirnia dirbo tik aštuonias va*, 
dienoj, dabar padarė 10 
ir 12 vai. dirbti į dieną. Kai-
kurie dirba net 14 val.Mieno-
je. 

Mažiausia mokestis yra 30 
centų valandoj paprastiems 
darbininkams. 

Kompanijos turi labai daug 
u&sakymų, darbų. 

Vis kaskart daugiau žmonių 
"Draugą'' skaito. Mat jau 
žmonės pradeda vis geriau su
prasti dienraščio "Draugo" 
svarbą ir jį pamyli. P-as J. J. 
Aukškalnis uoliai platina laik
raštį. Galime juo pasidžiaug
ti. Tai gražų ir naudingą dar
bą atlieka. 

' Darb. 

y**-r-yimpę mm* • U I * K " 1 • P • • >{ 

ir tris vai., net žmonės labai 
atydžiai klausė. 

Kun. Garmaus kalba yra 
aišiki ir pamokslai iškalbingi. 

Šios rekolekcijos daugelį 
sustrprino dvasiniai, netik 
svyruojančius, abejojančius, 
bet ir vjsai bedievių suklai
dintus atvedė ant tiesos kelio, 
su vieny jo su Sutvertoj umi. 

Nors kurt Garmus atvyko į 
Ąjneriką kaipo atstovas laet. 
ivat. Mokytojų Sąjungos, bet 
kaip teko nugirsti žmones 
kalbančius, tai kun. Garmus 
mąs paties Dievo čion atsiųs
tas, Ištikrųjų, pagelbsta dau
geliui paklydusių sugrįsti į 
tiesos kelią, aiškiai prirody-
damas kad tik viena tiesa ir 
vienas Dievas tėra. 

Dieve, laimink jo pasišven
timą ir suteik jam ilgą amželį 
ir gerą sveikatą. 

Reporteris. 

ATLAIDAI. — PASIDAR 
BUOTA. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

P E A R L Q I E E » KOKCERT1KA 

NEMOKl'Sl PINIGUS, BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena ii didžiausių Ohlcagojt 
Parduodame ož žemiausi* kainą,, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ii ofiso darbams yra naujau-
liot mados. Užlaikom visokiu* laikrodžius, žiedui, luobi
nius ir deimantinius; gramafonoj lietuviškais rekordaii ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus ̂ draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaiiškns instrumenrus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawsh ' 
4632 SO.NASHLAND AVE., CHICAG0, ILL 

Telefonas: DR0VER 7309 " 

0 » . , K. 
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IŠ VYGIŲ SUSIRINKIMO. 

ĮVAIRUS REKORDAI. 
3191 Ant mariu krantelio ir Saulutė tekt'įo. 
lit*> (iicsinv j l'am-U*- Švenčiausią ir Ave Maria. 
IL'IT Kur buvai dčdįik mano ir l 'ngarų Šokis. 
J y i - Sveika MariaąBdainavd Marė Karuzutė. 

ŠOKIŲ MUZIKA 
50S4 Močiutė žin". Amerikoniškas .šokis. 
:;417 l 'adespanas ir Polka Mazurka. 
2581 Gražioji Polka ir l'av.i ario rytas. 
1700 Galopą*. 
2002 Krakoviakas ir Atruva šo'rus. 
731)3 Kreispolka ir Finis šoki:;. 

NAUJOS ROLES DEL PLAYER PIANO. 

/ 

4 0 Saulelė raudona. 
44 Skyniau skyniuiėl] . 
45 Plaukia sau laidelis. 
46 Siu nakeialy. 
47. l 'ž šilingt-lj. 
48 Siuntė mane motinėlė. 

15 Noriu miego. 
11 Svieto pabaiga. 
L'5 Krakoviakas. 
34 č igonė l ė Polka. 
35 Sudiev Mazurka. 
S6 Dėdienė Polka. 

:•: 

Rekordui* ir Roles pasiunčiamo kitur ir už prisiuntimą nieko ne-
rokuojame. 

JUOZAPAS F. BUDRIK, , 
3343 South Halsted Street Chicagt), Illinois 

Racine Wis. — Vietinės liet. 
R. K. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, 2 d. bal. buvo 13 
vai. atlaidai. Atlaidų laiku 
daugelis tikinčiųjų atliko Ve
lykinę išpažintį. Atlaiduose 
svečiai kunigai dalyvavo se
kanti: kun. Klioris iš Wauke-
gano, III., kun. A. Daugis iš 
Kenosha, Wis. ir kun. J. Stat
kus iš Chicago, 111. Baigian-
ties Mišparams gerb. kun. J. 
Statkus pasakė gražų įspū
dingų pamokslų. 

Procesijoje dalyvavo skait
lingas nurys berniukų ir mė* 
gaičių, papuošti nekaltybės 
ženklais, einanti pirm Šven
čiausio, kaipo Kristaus karei-
vija. Garbė ir padėka nioti-

*m 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. N e v ^ f o r k N Y U 

SSSei LIETU V \ 
A R B A LIEPO ją. ? 

VAŽIUOKIT VISI P A R A N K I Ų JR 
w ^r,f TIESIŲ KELIU 
C^T~*p*f Lietuviai važiuojant į Pil iavą aplenkia 
i^J ~X/ Lonkų juostą (karidoriu) 

Visa Trečia Klesa Padal inta I Kambarius 
Ant 2-jų, 4-rių, 6-»ių ir 8-niu LOTU 

KM O M A Balandžio 19 
LITUAMIA Gegužė* 3 LATVIA Gegužės 10 

Trečios Klases Kainos f: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.50 

M Ė M E L ir LIEPOJ U $107.00 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo ag«n. 

= 

: P. KV0RKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Ayenue 

WaukegBdi, UI. — $a l . 5 d., 
L. Vyčių 47 įkuopa laikė mė
nesinį susirinkime Susirinki
mai buvo neturtingas narių 
skaičiumi. Kame butų prie
žastis sunku pasakyti. (Jalima 
spėti, kad tai yra pačių na
rių nerangumas. Į mėnedinį 
susirinkimų mažai narių teat
eina. Tad-gi gerbiamieji, duo
kim patįs sau klausinuj, kode! 
taip yra! 

Protokolų iš pereito susi
rinkimo perskaitė ir priėmė. 

Išklausė keletu raportų iš 
komisijų veikimo. Raportus 
priėmė aplodismentais. Pasiro
do,, .ikad komisijos veikia su 
pasišventimu,. Reikia pasaky
ti, kad į komisijas įeina darb
štus nariai-ėSf. Tad-gi jie ir 
varo darbų pirmyn. 

L. Vyčių 47 kp. rengia ke 

Jūsų virtuvėje randasi se
nas stalas ir kėdės dikčiai nu
derėtos. Nenumeskit jų laukan 
'' Valspar enamel'' padarys Į 
juos naujais., ' 

Valspar enamel yra miškus? 
geriausios rųšies dažų ir pa
garsėjusio Valsjmr varnish'o, 
'12 įvairiuose spalvose parsi
duoda: 

P. CIBULSKIO 
i, Krautuvėje 
2338 So. Leavitt Str. Chicago. 

Telefonas Canal 7233 
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Nauja Fotograf i ja Studija 
Su vestuvėmis, pagrabais ir pri-

vatiškais užsakymais . kreipkitės 
šiuo adresu: 

FOTOGRAFAS < 
J, B. K U D I R K A 

1411 So. 49th Ct. Cicero, I1L % 
Telef. — Gcero 6048 fe 

nom» uz pnruosunų savo vai
kučių ir Altoriaus Draugijai | Jetų programų. Pirma bus tuo-

»v i - i 

už gražų papuošimų altoriaus 
ir apžiūrėjimų kitų bažnyčios 
vidaus dalykų. 

Taipgi širdinga padėka vie
tiniam klebonui A. Balinskui 
už pasidarbavimų surengime 
atlaidų ir kaipo naujam klebo
nui linkime pasekmingai dar
buotis, kaip parapijos, ir vis;ų 
tikinčiųjų sielų išganymo nau
dai. ! v| ;',k.j". 

Parapi jonas. 

KUN. P. GARMAUS REKO
LEKCIJOS. 

Hartford, Conn. — Šv. Tre
jybės bažnyčioje, rupesniu 
gerb. klebono kun. J. Amboto 
įvyko rekolekcijos. Jos prasi
dėjo balandžio , 3 d. ir baigėsi' k u r i ^ nmsų {auk{{L 

jaus po Velykų, o antra bus 
birželio mėnesy. 47-ta kuopa 
yra veikli, bet savo darbuotės 
negarsina. / 

Kp. rengiasi prie perėjimo 
per ceremonialų. Tas įvyks 
pradžioje gegužio mėn. Dėlei 
to nepaprasto vakaro komisi
ja rengiasi su dideliu pasi
šventimu. 

Waukegano jaunime, budė
kime, nes jau pavasario gam
ta pradeda pasirodyti iš po 
žieminių nuovargių. Mums rei-
kia~ kilti ir eiti su pavasario 
gamtos linksmybėmis. J 

Jeigu mes nedirbsim ir ne
sirūpinsiu! tai svetimi irž mus 
nedirbs. Ar šiaip ar taip, 
visikų į< šalį, o prie darbo, 

KAIP JŪSŲ AKjS 
Ar esi nervuotas. kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met ' skaitai , pailsta akjs be
siuvant, jei taip. tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 16 meti; patyrimo, kuris 
suteiks tauiistai geriausio, pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 

kertė 18-tos gatves ; 3 lubos 
Kambarys 14-15-16-17 
Viršui Pl iATT'S Aptiekos 
Tėmykito mano parašą. 

Valandos: N u o 10 ryto lkl 9 
ra. Nedėl iomls nuo 9 ryto iki 
12 dien 

:MMiniiiiiiiniiniHiiHi;»iiiiiHiiuiiniiiMiiiiiniiiiiii8iiiiHiii»ii»iiiiiiiiiiiiiiiiiuitli»ir, 

i *tm. Ro CoNRAD f 
LIETUVIS FOTOGRAFAS | 

3130 S. Halsted St, Chicago, 111. 
Kurie gaunate paveiks lus i i Lietuvos 

rieatideliodaml pasidarykite daugiaus arba £ 
didelius. Mes perimame, senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno UI kel ių skir
tingų. 

Traukiame paveiks lus namuose , prie 
Bažnyčios, sueigose, veselLjose, grupes, 
pavienius Ir 11. Darba aUiekame kuoge 
riausia. P h o n e Drover C l t f 

IIIIIIIKIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIINIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIHI 
zsz: 

iždo 

Verbų sekmadienį vakare. 
Pirmos trįs dienos buvo del 

moterų jr kitos trįs del vyrų. 
Per visus vakarus, kaip mote
rų taip ir vyrų, lankėsi pilnutė 
bažnyčia, nes kas išgirdo vie
nų pamokslų negalėjo' apleistį 
iĮd visų neišklausė. Kun. Gar
maus pamokslai tęsėsi po dvi 

Augštuolėlis. 

ŠV. KAZIMIERO DRAUGYS
TES VALDYBA. 

1529 So. 10-th St. 
Augustas Juknialis — I rast. 

1626 New Jersey Ave. 
M. Žiugžda i— II rast. 

1009 Oara Ave. 
M. Dra.sutis — ižd. 

1602 So. 8-th St. 
J. Jocis ir K. Lukšis 

globėjai, • 
F. Daugirdas —Muiršalka; 
J. Venckus — knygius 
Julius Adomavičius -

rast.' 
923 High A ve. 

Šv. Kazimiero dr-ja susi
rinkimus laiko kiekvieno mė-
hesio antrų nedėldienį, 12 vai. 
dieną. 

x • 

AUKSINIŲ DAIKTE KRAUTUVE (Jewelry Shop) 

Parduodu deimantus,, laikrodžius ir kitus auksinius daiktus. 
Visokius pataisymus atliekame kogeriausiai ir už prieinamą 
kainą . R. A. ANDRELIUNAS, 

4436 So. Fairfield A m , Chicago, HT. 
• 

organo 

. 

Waukegaii, Bl.. 
T. Grigaliūnas —:pirm. 

1607 So. 12-thSt. 
J. Bataitis — pirm. pag. 

LIET. FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 
Ar esi užganėdintas kitų folografistų darbu? 

Jei no, tai kreipkis j mano studiją, esu tikras, kad 
busi užganėdinta*. • y 

Su vestuvėmis, pagrabais, ar gavęs iš Lietuvos 
priminiu paveikslą, n^atidėliodamas ateik, o m e s 
padarykim^ iš mažų didelius ir ift didelių mažus. 
Turime, ^ s o k i g rėmų. Kainos vis iems prieinamos. 

Paul Puckorius 
14S5 So. 49th Court. 

Telefonas Cicero 8027. 
Cicero, IU. 

« — - • y • • • • » • ' • 

Tel. Off. Humboidt 4880 
Res. Humboidt 3393 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

" 1263 N. Paiįlina St. 
kaoij) . Milwaukee Ave. 

Chicago. 

Lietuvos Atstovybės Ame
rikai antrašas yra šioks: 
Represehtative of Lithuania, 

1925 F. Str. N. W. * 
"VVashington, D. C. 

Rakandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Masinos etc. 

J Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas* Monroe 3683 D 

LINKSMŲ VELYKŲ 
VBUJAMB VlftIBlIS MU»Ų K0STUMERIAM3 IR RĖMĖJAMS 

Universal State Bank 
y 

Greičiausi laivai pasauly. Rdikun 
patarnavimas keleiviams. Netol i 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
\ Lietuva, Kuriją, Latviją, Ckralna 

ir visas Baltijos valstybės 
per Hamburgą 

;; P . - \ \ N O X I A ( t i k k a j o t a ) B a l . 18 
Č A l t O M A Geg. 13 
Ka |uta $130. Trečia klesa $103.50 

y Taksų $5.00 
P e r Clierliourgą, Southanapkiną, 

Liveriiool ir Gla-sgow 
CAKMAMA Balandžio 19 1 

Vpatiskai vedama ekskursija su 
persimainymu Soutlianiptope j D a n 

aigą, Plliavų ir Liepojų. 
AQV1TAXIA Geguž. 3—Geguž. 23 
A 4 A l K E T A ¥ r A Bal. 25 ir Ge«. 1« 
Per Angliją ar Hamburgą į Dan-

xigą — $106.50. Į Liepojų $107. 
Taksų $5.00 

L l E T U V Y g GBABORJUS 
Patarnauju la idotuvėse kopiglaugla. 

Reikale meldžiu atsišaukti , o mano 
darbu busite užganėdinti . 

S. D. LACHAWI0Z 
TeL Ganai l l l f ~ 

2314 W. 23rd P l a c e Chicago, DL 
= 

AMERIKOS UETlJVTŲ 

IVlOKYKLA 
Mokinama: ang l i škos Ir l i e t u v i š k * 

kalbų, aritmeUkos, knygvedystėa, at*-
nografijos, typewrl t ing , pirklyboe Mi
šių, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, pol iUkinės eokao-
mijos, v pi l ietystės , dalllarasyBtės. 

Mokinimo valandos: nuo" 9 ryto l|d 
4 valandos po p ie tų: vakarais nuo t 
lkl 19 Tai. 

3106 S. Halsted S t , Chica**. 

- . 
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f it 
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IDR. A. K. RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4443 Sou'h Western Avenue 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos: 9-11 rytais, 1-1 po 
>ietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-i 
lials tiktai po pietų S iki B vai. 

iiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiii 

J Office TcL Blvd. 7820 £ 
Praneš ima* £ 

3 D . M. T. STR1K0T1S: 
Jį Lietuvis g 
t GYDYTOJAS I R CHIRURGAS K 
' Perkėlė savo ofisą } 
O 4401 SOUTH A S H L A N D A ¥ S . £ 
g V A L . : 10:30 iki 12; 1:30 iki i l r £ 
• C:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 11. £ 

N a m . : 2414 W. 45 St. £ 
Tel. Lafayette 243 C 

MTlYV^^YVirV^Yl SbTJc 4 e ¥ 5 ^ 8 S 

U 
TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47- tos Gatvės. 

Valandos: nuo t ryto iki » vak. 
Seredomi* nuo 4 Iki 9 vakare 

Telef. Pu l lman 3 6 3 4 ^ 

L DR. P. ŠIMAITIS 
I fAPRAFATB 

i j d a u Be Vaistu Ir Re Operacijos^ 
10901 South Miclitgan Ave. 

i ROSELAND-CUICAGO, ILL. 

I R 
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DR, 6 . M, GLASER 
P R A U T I K U J A 30 METAI 

Ofisas 3149 So. Morgan 64., 
ertė S2-nd St., 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku Ir 

« § * • 
Ofiso Valandos: N u o 19 rytoj 

iki l po pietų, nuo I iki 7 v t & j 
^Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.. 

Telefonas Vardą 987 
NHHHI a H ii ^^j^aį^^c^^^^^^} 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4431 So. Ashland Ave. 
TeL Yards 994 

OFISO VAI*: 
Tel. Yards 0904 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 
Ncdė l iomis : nuo 10 v ryto }ki 
1 vai po pietų, 

^ 

Telefonas Von Buren 294 . 
Re*. 1139 Indeneiidence Blvd. 

. A. A. ROTU, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Specijaiistas Moterišku, Vyriškų, 

Vaikų ir v isų chroniškų ligų. 

&&9G&&_*G®&XxXgia»G&4BG&fX 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyveninio vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
I—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 * 

M * $ ^ ^ : ^ $ $ ^ - ~ ^ ^ S ^ X * 8 

OR, CHARLES SEGAL 
A V E N U E $ 

Perkėlė savo ofl-ą po erlufc 
4729 SO. A S H L A N D 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

X? 

/ a i . : ryte nuo 10—12: nuo 2 
>o pietų; nuo 7—8:19 vakare C 
^edė' iomis: 10 iki 1. 

ZĄ 
2 8 8 0 ^ 

I ^ ^ 
Telefonas Drexel 2880 

. DR. R. C. GUPLER 
CHTRURGA8 

lvamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
Res . Tel . : Mldway 5519 

VALANDOS: 10—11 ryto 9—9 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėllomia 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted 8tr.. Chicago 
Telefonas Drovcr 9493 

I f. W. MIUKaAJ 
J ADVOKATAS 

Ofisas DKhnlestjJ: 

TO South Ls Šalie Strest 
Rambaris 334 

Telefonas Central f 199 

Vakarais, 812 W. 5Srd l t 
Telefonas: Yards 4491 

«V0flV9fl 
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CHICAGOJE. 
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PARĖMĖ KRIK*. DEM. -
RENGIA PRAKALBAS. 

Brid^portas. "Bal. 9 d. Sus. 
Liet. R. Kat. Am, 15 kjj. ki-

CHICAG0N ATVAŽIUOJA 
J. ROMANAS. 

Bridgsportat. -#*- čionai vie
tinis ijnerikos Lietuvių Pre-

1 ANTANAS A- 0LIS 
(OLSZEWSEJ, J R.) 

A D V O K A T A S 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas; 
8. Dearborn S t , Koom 1940 

Telefonas: Centrai 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas; Boulevąrd 583. 

A 4 f 44;4 ,4:%^'C^4 !-€^^^4^4!4:€4.4w*' 

Dr. M. Stupnicki 
I 3107 So. Morgan Street 

GHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S3 

Valandos: — 8 iki 11 19 ryte: j 
6 po platų iki 8 vak. Medelio-1 
mis nno 8 iki 8 vaJL vakara i 

sfsągcrsgrrsa -=Z*:V. =^ -̂v~-~====r:3==rgž-

v DR.A.L.YUŠKA 
1000 ,S. Halsted Str., 

TeL Canal 9118 
Valandos: l t ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 93rd Str. 

Tel Prospect 14 f 8. 
• • . » • • » ' • • •• • » ^ » — — — » « 

< • * — » > 

TeL Canal 257, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ofeini-fM 
18391 South Halsted Street 

Valandos: 19 iki 12 ryto; 1 iki* 
po pietų; « iki • 

J, P, WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
oien. : R. 511-127 V. Dearborn St 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 10734 S. Wabash Ave, 
Roseland Tel . Pul lman 9977 

r= 3 ^ 

!Tel. Ra n d oi p h 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vulumiestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

19 8o«tti La Salto S t f ta t 
Room 1208 / 

Valandos; 9 ryto Iki 1 po Sietu 
k 1191 Namų Tai Hyde Pkrk 

- « 

• rr -; 
-:- ~ 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISMS 
General i* Kontraktoriuj staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohieago 

Arti 23 čio Place. 

f : " '', f . •-• i. . t. . j 

kytame mėnesiniame susirinki-' kybos B-vės skyrius gavo ži-
me, be kitko skaitė Liet. Krik- nijj, jog Chicagoii atvažiuoja 
ščionių Demokratų atstovo, H., tos B-vės prezidentas J. Ro-
Bagdono laišką atsišaukiantį manas, iš Bostono, 
į kuopą kiek galint prisidėti • P-as J. Homanas, atvykęs 
prie parėmimo Kr. Dem. par- Chicagon, žada suteikti visą 
tijos Lietuvoj. Susirinkimas eilę paskaitų apie Lietuvos 
nutarė tam tikslui iš iždo pa-J prekybą ir pramonę. Todėl 
skirti 5 dol. 

Minėta kuopa yra nutarus 
rengti Drakalbas 25 d. balan
džio, kad supažindinus visuo
menę su Sus, L, R, K. Ame
rikoj ir nurodžius jo vertu
mą, kaipo lietuviui-ei ir kaipo 
kataliikui-ei yra naudinga pri
klausyti prie tokios tvirtos or
ganizacijos apdraudžiant sav<? 
pomirtine ir gyvam pašalpa 
kartu nurodžius, kad yra daug 
pigiaus prie jo priklausyti ne
gu prie kokio insurance. Kaip 
girdėtis, malonu, kad mūsų 
gerb. klebonas Kada duoti sve
tainę veltui tam tikslui. 

Sus. narys. 

chieagieciams bus proga ar
čiau susipažinti su Lietuvos 
prekyba ir prisidėti prie jos, 
pakėlimo, taip kad Lietuvos 
prekyba ir pramonė butų lie
tuvių rankose, o ne svetimtau
čių. Rep. 

IŠLBISTUV*B. — VYČIŲ 
DIENA. — DR. RAČ 
KAUS PAGERBIMAS. 

ft! GELBĖKITE! 

Cliieagos Lietuvių (pypko-
rių) "Tarybos" šulai disku-
suoją savo tarpe, ką daryti $u 
"taryba", ar dar palaikyti, ar 
jau ją likviduoti! Dalyką* 
mat tame, buk taryba virto 
bolševikiška, (Nei 'j bolševi
kiška, nei į ką kitą, o tik pyp-
karių. — Zeceris). Todėl k«. 
talikiškos draugijos iš jos at
sitraukė. "Tarybos" susirin
kimų jau nebelanko nė tuzinas 
delegatų. Matyti, kad Chica-
gos Pypkorių Taryba jau ver
čia kojas augš'yn (Ar gali bū
ti? Juk ji tur daktarą pirmi
ninku? - Zeeeris). • 

i r 
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PAMATYS SAVE PAVEIK
SLUOSE, t 

• T e l e f o n a s Boulevąrd 4139 

{•• a^si s — » • * • * • i • • •<•<ssssasi m 

Tel. Boulevąrd 1 1 ( 9 ^ 

DR. A. J. KARALIUS * O[0 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
^3303 8, Morgan Str. 
3 CBICAGO, ILL. Ki?m«iTro*oTmTO 

A. 
Graborius 

Patarnauju laUj 
dotuvėse, ves
tuvėse, kr Iki-Į 
tynose ir kitoo-
w reikalaoseį 
Kainos prieina
mos. 

Cicero, IU. — Labd. Są-gos 
3 kuopa rengia įdomų vakarą 
bal. 25 d., Šv. Antano, par. 
svet., 7:30 vai. vak. Liet. Te
atro B-vė rodys krutamuosius 
paveikslus katalikiškų mo
kyklų vaikų parodavimo Chi-
cagoj trįs metai atgal. Žmonės 
daug ko pamatys ir kartu gra
žų darbą parems. Tikimės, kad 
visuomenė tą atjaus ir parems 
savo atsilankymu i tą vakari. 

Komitetas. 

KELIAUJANTIEMS LIE
TUVON. 

<hcero, UI. — Bal. 19 d., šv. 
Antano par. svet., L. Vyčių 14 
kuopa rengia draugišką, šei
myninį vakarėlį išleistuvėms 
vieno iš pirmutinių kuopos na
rni pasižymėjusio darbuotojo, 
p. Jono Brazausko, persike-
liančio į ikitą koloniją gyventi. 

Bal. 24 d. ta pati Vyčių 
kuopa paminės Vyčių dieną — 
sukaktuves spaudos atgavimo 
Lietuvoj. /** 

L. Vyčių 14 kp. buvo pra
dėjus rengti pagerbimo vaka
rą savo pasižymėjusiam na
riui Dr. AL lt. Račkui gegu
žio 7 d., bet kita organizacija 
ėmė užlindo už akių ir savo 
kokį vakarą tai dienai rengia. 
Tas organizacijas įvedė į pai
niavas ir visą tą gražų darbą 
trukdo. Toks darbas niekam 
garbės neduoda. Bet tikima
si, kad tas vįskas bus gra
žiuoju, draugiškai išrišta. 

K. Maatys. 
«»•» 

TROKŠTA "DRAUGO," 

{3307 Auburn Ave. Chicago. 

rrell Canal 187 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTA9 

1891 8, Halsted S t , Chicago, IU. 
Kampas I8tn St. 

Valaad.: 9—18 rytą ir t — 8 vak 
= 

Didžiausi* Ekskuršinas iš Chi-
cagos iki Kaunui. 

hSB* 
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Dr. L E. M A K A R A S ] 
Lietuvis Gydytojas t* Chirurgas 
Ofisas 109O0 8. Į f i rS lgaa Ave. 
VaL 18—18 ryta; 8—4 po pl t tų . 

9:89—9:99 vai. vakarą 
x 10939 Perry Av©. 

TeL Pul lman 849 ir Pull . 849 
•SBjąJĮJ^-l, • -»J" • - • • . ą jL«JUPJ> S S — S S H Į 

> • 
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Tel. Lsrarette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvys, l i e tuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. Y U i K A v 
3228 W. 38-«h Street 

PUTINKITE "DRAUGĄ" 

Lietuvos Maisto Bendrovė ren
gia didžiausią Ekskursiją. Specia
liai vagonai iš Chicagos į New 
York (vien -del lietuvių) iš New 
Yorko, birželio (June) 13 dieną 
ant didžiausio laivo "AQUITA- Lietuvon. 
NIA,J iki Piliavos su 2 palydovais 
iš pat Chicagos kurie patarnaus 
visoj kelionėj. Gali važiuoti mo
teris su vaikais, vaikai be tėvų, 
visiems bus suteiktas patarnavi
mas iki pat vietos. 

Tai bus linksma ir saugi kelio
nė j Lietuvą. Kurie norite saugios 
ir linksmos kelionės, tai tuDJaus 
užsisakykite vietą per 

Lietuvos Maisto Bendrovė 
10715 Mfchigan Avt. 

Ohieago, 111. 
Kurie vašiuos per Lietuvos Mai

sto Bendrovę Birželio 13 dieną, tai 
visas patarnavimas bus dykai. 

.(ApsTi'-). 

fKas pamato ir pasiskaito 
Lietuvoje rmlsų dienraštį 
"Draugą", ta8 pageidauja jį 
nuolatos turėti ir skaityti. Už
siprenumeruoti jiems gana 
sunku, taigi nori gauti dova
nai. 

"Draugo'' administracija į 
viešas įstaigas ir daugeliui 
pavienių žmonių pasiunčia do
vanai, bet visiems negali tesė
ti. 

Amerįkos lietuviai, padarytų 
didelį, džiaugsme saviškiams 
Lietuvoje užrašydami jiems 
"Draugą". 

** Draugo" administracija 
turi laiškų, per kuriuos pra
šoma prisiųsti dienraštį, bet jų 
išpildyti jau negalima. Gal 
tad rasis geradarių, kurie 
jiems užprenumeruotų. Pini
gus galima prisiųsti * Draugo' 
ofisan, su pažymėjimu, kad už 
juos siuntinėti "Draugą 

Pasinaudokit Proga 
Genuos Konferencija sutvarkys Europos reikalus. 

Pakels Pinigų Kurs*. 
DABAR GERIAUSIAS LAIKAS PASIUSTI PINIGUS 

LIETUVON. KOL DAR ŽEMAS KURSAS 
JscĮuodame draftus atit Lietuvos Banko, ir kitų žalių. 

ATEIKITE ŠIANDIE l š{ BANKĄ 
tsaiai SS 8 * 

Kapitalas ir Perviršis 
$ 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0 

Tvirtumas Ir Saugumas 
UNIVERSAL STATE BANKO 

Yra pilnai užrekorduotas laike 5 metų savo gryva-vimo. , . 
Miesto ir Steito Valdžia laiko savo pinigus š iame Banke. 
Tas liudija gperiausjv Sio Banko stovį, ir užsitikėjimq. 
Kviečiame ir Tamstą Jyyti šio Banko knygelę. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3 2 5 2 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

HENRY J. SGHNITZER STATE BANK 
141 Washtngton Street New York, N. Y. 

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW YORK VALSTIJOS 

KAIP SENIAUS, TAI IR DABAR 
SIUNČIA pinigus i Lietuvą pagal dienos kursą. 
BANKAS, turmtis geriausius ryšius Lietuvoje, išmo

ka pinigus greitai ir saugiai, 
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir iS'Lie-* 

tuvos ant greičiausių ir geriausių laivų. 
PARŪPINA PAŠPORTUS, pasirašymus konsulių !r 

suteikia geriausius patarimus keleiviams. 
NORftDAMI GAUTI PREKES auksinu ar laivakor

čių, rašykite i SENĄ ir gerai ŽINOMĄ; 

HENRY J. SCHNITZER STATE BANK 
141 Washineton Strest New York, N. Y. 

i w w w ^ " > ,IP 

VELYKOS!! 
Itodos tiktai vakar apvaikščiojome Naujus Me

tus, gi čia jau turime Velykas. ** ; 

Trumpų laikų ateis vasara, paskui ruduo isivėl 

kitas metas praeis. 
i 

Ar mėgini šį metą atskirti nuo kitų" praėjusių? 

Ar esi pasiryžęs taupyti savo užefarbį šįmet dau-

giau negu praeitais metais! 

$1.00 — pradės accounta dionais. 

i 
» M l l W A O K E F ANO N O R 1 H A V E N U t S f 

(< BANKĄ TINKAMA VISIEMS" 

K? 

5 ' 

Paieškau senos moteriškos prižiūrė
ti vieny metų vaiką. Kambarys, val
gis ir užmokestis. Atsišaukite. I 

J. Kamarioiris 
3149 So. Halsted Str. 

Chicago, IU. 

sac 

Mes skubinsime patenkinti 
prašančius ir iš savo pusėą lei
sime, kiek galima, kopigiausia 

Administracija. 

Dr. 0. VAITUSH, 0 . D. 
« * * * • » « * * * « ap»ciAiJiTAa 

PaĮB»gvtn» ritu akly 
t«n»lma kM Tc% 
priafiaatlml «kau<J4-
įlm» »»lvo», »valKU-
Ilo. aptemimo, ner-
votuma. skaudančlm 

ir oiMdM«t«i karMiu akiu kralv©* akya. 
<ateraktoT Mmleglo; netikras akis Indedam, 
ilaualaa klaidaa Akiniai pritaikomi tairia-
frat. toli Ir alti matantiems pagalbatą, Sę/-
rtkit« IM>VO r«*J»roo ir y*>kuą «laaą«o-
mokyklon. Valaadoa: nuo II lkl • vakaro. 
NodillomU «•» l« tkj l vaL po ploto. 

ATVIRAS LAIŠKAS \ T S U O M E N E I ! 
Gerbiamieji Tamstos: — šimtai Lie 

tuvių priėmė mano patarimą ir nu
sipirko labai naudinga knygelę: po 
vardų: "TIESUS KELIAS P R I E 
TURTO". JI parašyta lietuvių kalboj. 
ir parodo kaip su kelęta dolięriy ga
li pradėti savo bienj ir tapti turt intu. 
JI uįaiškina daug biznio paslapčių 
pavyzdžiui; -— kaįp daryti Amonija, 
Muilą, Laaurką, Ketčupą. Syrunf, Gy
duoles i r ,daug kitų visokių gudrybių. 
SJ knygelę turi rastis kiekvieno lie
tuvio s t u l o j . Ji nėra didelė, bet vei'-
t% yra tiek aukso kiek ,ij pati sveria. 
Jj kaštuoja vienas dolieris tiktai. Ne
siųsk pinigų, bet tuojau dabar rafiyk 
man sakydapna*: — "Meldžiu prisiųs
ti man knyamtė po vardu "TIESUS 
Kf:LIAS P R I E TURTO' 

NAMAS ANT NORTH 
SIDES!! • 

Šitas namas yra didelis bargenas 
2x.6 >ir beisrnantas, elektra, maudynės, 
v iskas nauja moderniSka. Kaina $G,-
900.00 ant namo yra $4,000.00 mer
gišius. Atsišaukite šiandien nes bus 
parduota greitai. 

RĖKUS REALTY CO. 
1039 North Paulina Street. 

Telefonas Monroe 2871, 

W D E L I 8 BARGEKAS parsiduoda 
delieatesaen ir grocery geroj išdirb 
toj nuo seno vietoj, ir kambariai pa 
gyvenimui atsišaukite 

O.' 6. HOTT 
1 4 0 South 40 Ck>urt 

Cicero, III. 
——— • • ' • -

L 

155S W. 47 St ir Ashland A*. 
Telefonas Drover »«60. 

užmokėti pačtoriui vieną dolierj kaip 
atneš man " šitą knygelę. 

J Adresuok Šitaip: 
W A L T E R Y U R f c E V r C p 

3842 S, Union Ave, Chicago, 111. 

PARSIPUODA MŪRINIS NAMAS 
po 5 kambarius 2 flatai ir belsmentas 

aš prižadu j gaąaa j r e lektra -visi parankumai 
Parduosiu pigiai. Kas nprite geros 
progos kreipkitės šiuo antrašu: 
N ADAM HERKAJUSVS 
4709 W. 12 P lace Cicero IU. 

Šiandie Pinigy Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mm: 
38 centai ui 100 Auksinų 

"—«rba — 

263 Auks. ui vieną. Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Nlariulacturhg 
District Bank 

State Bank—Clearing Huuse 
Bank. 

U12 West 35-th' Street 
* Turtas $6,000,000.00 

'-•• Ii . ••• J - i ' J S 

V A I J E N T E N E DRESB4AKING 
COLLEGES 

Į«407 W. Madlsf)n, 1850 H. WeUs 
C205 f. Halsted Streets 

1S7 Mokyklos 8uv. Valstijose. I 
Moko Biurimo, P a t t e r n u v klr J 

pimo, Designing bizniui Ir na-i 
m a m a Vietos duodama dykai J 
, Diplomai. Mokslas lengvais at-1 

įmokėjiinais. Klesos dienomis ir! 
vakaraia Reikalaukit knygelės. 
TeL Seeley 1848 

SARA r A T E K , pirm.! 

•—-'•' ' r - « ^ j r-. 

HoaaįįisfliSsgaBBtiBBBša'atssi 
Ii Telefonas Yards 1188 

STANLEY P.j 
MAŽEIKA 

GRABORIUS TRl 
Balsamuotojss 

Tūrių automo
bilius visokiems] 
reikalams. K a i n a j | 

| prieinamos. 

3319 Auburn 1 
Ave. Chicago.j 

Tel. Canal 0100 

VVYAND'S GRABORIAI 
Ir 

Pagrabų Direktoriai 
f. J. V/yand, Balsamuotojas 

C. Sirevičia. Asistentas 4 

f
^ Turime automobil ius viso- ^ 
A kiuose reikaluose. Patarnauja- X 
X nie kogeriausia ir pigiausia. 

80&5 \Vost 22-nct St. Chicago. g 

Rea. TeL Cicero 8656 
Ofiso Tel. Cicero 41 

DR. J. SHINGLMAN 
1S25 So. 49 Ooort 

H. E. Cor. O Court ir 1« Str 
i ant viršaus vaistyničios. 

K s^S^<8^€-«a%SS>ŠS^8«««««S«SiS 

PARDAVIMUI. 

ANT PARDAVIMO PIGIAI. 
Parlor setas, library stalas, ka-

moda, lova, kukninis pečius, vaiku
čiui augšta kėdė, vežimėlis ir kiti 
dalykėliai. Atsišaukite 

5040 Wc*t 29 P lace 
Cicero. IU. 

PARSIDUODA NAUJAS COLUM-
BIA GRAMOFONAS, Kainavo $125 
už $65 su 25 rekordais priežastis 
pardavimo savininkas važiuoja Lie
tuvon. 

25SO So. Emcrald Ave. 
Pirmos lubos iš užpakalio 

PRANEŠIMAS. 
Kad graži irr gera ukt\ 40 akėriy 

ant pardavimo ar mainymo ant ne
didelio, gražaus namo Chioagroį. 

Visa dirbama apsėta javais ir do
bilais. Geri visi budinkai rakandai, 
mašinos, pakinktai ir sf-klos. 

Randasi labai dailioj vietoj, tarpe 
4 miestų ir arti mokyklos. Prie žvy
ruoto kelio: Allegan, Michigan. 

•Aš savininkas atvažiavau Chica
gon. 

M. MATLL1S 
1G09 North \YCXM1 St. 

PARDAVIMUI 2 lotai už pusė kai 
nos 35x125 puikiausioj Chicagos ko
lonijoj prieš Žv. Kazimiero Vienuo
lyno ir prieš didžiausia Chicagos 
Marąuette Parką. Suros, gazai šali-

'gatviai ir gatvės puikiausia ištaisy
tos ir v iskas apmokėta mylintis cis
ta ora ir sveika gyvenimą atsišau-
kit greitai 

JOS. ALGAITIS 
819 \V. 3S-rd St. Chicago 

Telefonas Yard> 2219 

DIDELIS BARGENAS 

Taupyk Savo Pinigus. 
Nusipirk šį puikų 6 k^nbarių mū

rinį namą, vana, šiltų vandenių šil
doma, ugnavietė bufetas, kieto me
džio grindis ir visas triminga*. Di
delį porčiai iš priešakio ir utpaka-
lio. Gatvps ištaisytos ir užmok* 
Randasi geroj lietuvių apielinkėj. Kai 
na $7 500.00 įmokėt $1,000 o balan-
ea po $50 j mėnesį. Ims ime pigu lo
ta kaipo dali mokesčio. Savininką ra
site Subatoįj po pietų ir Nedėlioj ku
ris jums aprodys visą namą. 

9542 Calumet Avenue 
Chicago. 111. 

file:///TSUOMENEI
file:///Vost
file:///Ycxm1
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KARTU CHICAGOJ! 
M. PETRAUSKO 

VIENO VEIKSMO OPERETE 

CONSILIUM FACULTATIS" 

NEDEUOI, BAUlfllZlO-JPIIIL 2 3 , 1 9 2 2 
ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ 32-ro Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 7 valanda vakare Įžanga $1.00, 75c. ir 50c. Ypatai. 
APART STATOMOS OPERETAS BUS IR KONCERTAS. PO PROGRAMŲ! ŠOKIAI. 

STATO SCENOJE 

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS "KANKLIŲ" CHORAS 
PO VADOVYSTE VARG. J. SAURIO 

Šį operetė statoma pirmu kartu Chieagoje. Apar t operetes šv.' Jurgio parap. " K a n k l i ų " choras 
po vadovystė varg. .). Saurio sudainuos gorb. J . Naujalio Kelpšos ir kitų garsių kompozitorių dai
nai dar Chieagoje negirdėtas. Kas nori išgirsti gra žios muzikos prisijuokti il« sočiai lai ateina šin va 
karau, o tikrai nesigailės. Nuoširdžiai kviečia visus 

ŠV. JURGIO PARAP. "KANKLIŲ" CHORAS 

$«•**%•%*< 

CHICAGOJEl 
f m M i w t H H m m w M . i š t i e s nepaliečia taksos. Ta-

ADMINISTRACIJOS PRA- ksuotojai nepildo valstijos įs-
NESlMAS. tatymų ir nuo to kenčia pati 

valstija. 
Personale savastis, tai vis-

kas, ka žmogus turi savo na 

OPERETĖ "CONSILIUM 
FACULTATIS1 >> 

f NORTH SIDE. — Pranešamo 
j Šv. Mykolo Arkaniolo I)r-jos na-
[ riams, kad draugijos susirinkimo 

Šiandie, balandžio 15 d., 
Draugo ofisas bus atdaras 
tiktai iki 12 vai. dieną. 

"tas. — Šv. J u r g i o jbal. 1G d., Velykų dienoje, nebus, 
kliu choras s t ro- < Susirinkimas užtad1 fvyja bal. 2.3 jvy. 

pa r. svet. 1644 

Bridgeportas 
parap. Kanl 
piai rengiasi prie nepaprasto {d., Šv. Mykolo 
vakaro bal. 21) d., Šv. Jurgio \ Wabansia Ave. 
par. svet. Vaidins opeiįtel Taipgi pranešame, kad viršminė-
" C o n s i h u m P a e u l t a t i s ' ' . N>- ' toj i draugija yra numažinus įslo-
norima pranašauti, bet žiūrint i jimo jnokestj, dabar įstojimas vr-

EKSPLIODAVO 12 KUBILŲ 
SU GAZOLINĄ. 

Standard Oil Co. refineri-
joj , VVhiting, Ind., arti Chica
gos, vakar ryta kilo gaisras, 

i 

nuo kurio ekspliodavo net 12 
kubilų su gazoliną. Vienas 
žmogus žuvo ir kiti trys, ma
tyt, mirtinai sužeista. 

muose. Visi daiktai turį bent 
kokią vertę. Už tai reikia mo
kėti taksas. 

Ano,t CoH'in, personalių sa
vasčių taksų visoj valstijoj 
menkai žiūrima. Bet Cook 
apskrity didžiausias apsileidi
mas. 

i eboro rengimosi ir choro ve
dėjo p. Saurio triūsa, fcii ir ne
reikia pranašauti, mes žinome 
kati tas vakaras nusiseks. 

Pabalda. 

SUGAUTA DU PASTOS 
PLĖŠIKU. 

VELYKŲ ŠVENČIŲ IŠKIL 
MĖS BAŽNYČIOJ. 

NEDAILUS ORAS 
VELYKOMIS. 

Chicagos oro biuro praneši
me sakoma, kad Velykomis 
turėsime negražų orų. Sako, 
iš šiaurvakarų tiesiog ant 
Chicagos atūžia didelė vėtra 
su lietumi. Ta vėtra, jei pa
keliui nepasuks kur Į šalį, 
kaip kartas Velykomis pa
sieks Chicasra. 

VIENAS MUŠEIKA PAK-
LIUVO. 

Pastos inspektoriai iš Chi
cagos mieste]v Granite City, 
111., sugavo du pastos plėšiku. 
Tas įvyko stebėtinu būdu. Su 
automobiliu gatve buvo veža
ma paštą. Staiga ant auto-
mobiliaus laipto užšoko du 
plėšiku svt revolveriais. 

Tuo metu du inspektorių ė-
jo šaligatviu ir pamatė užpuo
limą- Jiedu šoko ir abudu 

North Side. — š \ \ Mykolo 
baž. pamaldos Velykų, švenčių 
laiku bus sekančioj tvarkoj: 

Šeštadieny, bal. 15 d., 7:.'}() 
vai. vakare bus Mišparai — 
kompletai giedami. Bus ir 
pamokslas. 

Velvku diena, Prisikėlimo 
Mišios bus f) vai. rytų su iš j 
kilminga procesija ir choro 

šiems lygiai $1.00. Dabar yra ge
riausia proga norintiems prisira
šyti. 

A. Murcika, pirm. 

KRIDGEPURTAS. — Liet. Te
atrališka Dr-ja §v. Martino laikys 
savo susirinkim.*} bal. 16 d., die
noje, S v. Jurgio parap. svetainėj, 
1 vai. po pietų. 

Visi nariai susirinkite. 
Valdyba. 

DIEVO APVKIZDOS PAR. — 
Dr-»*ės Šv. Antano iš Padvos ber: 

taininis susirinkimas įvyks sekma
dieny bal. 1G d., 1922,m. 1 vai. po 
pietų, Dievo Apvei/.dos parapijos 
svet. So. Union Ave. ir 18-tos 

GREIČIAUSIAI IR PIGIAUSIAI 
NEGU PER KITUR 

Pinigai nueina Lietuvon, kurie siunčia per JJIETTVIV PRE
KYBOJ BENDROVĖ: Šilą Bendrovę teisingiausiai ir greičiausiai 

išmoka pinigus per Lietuvos paštas ir savo Skyrius. Ne jokia kita kompanija negali grei
čiau ir pigiau pasiųsti pinigus Lietuvon, kaip LIETUVIŲ PREKYBOJ BENDROVĖ. 

LAIVAKORTES PARDUODAM j Lietuva, ir iš Lietuvos ant vislj linijų. 
PASPORTUS PARŪPINAU važiuojantiems i Lietuva ir norintiems partraukiam giminės iš 

Lietuvos Amerikon. 
Pinigus priimam padėjimui j Lietuvos Tarptautjni Banką ir mokame 7% per motą. 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS ŠERAI dabar parsiduoda po $8.00. Nelauk ilgiau, 

pirk tuojau. 
Inšurinam rakandus ir namus nuo ugnies; automobilius nuo pavogimo ir gniaužimo.' 
Visokius reikalingus patarimus suteikiame dykai. 
Patarnavimas greita.s, teisinga* ir mandagus. 
Del pinigų siuntimo ir kitų reikalų kviečiame kreiptis šiuo adresų-

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted Str. 

Tel. Yards 6062. : : : Chicago 

Ave. 
parinktomis giesmėmis.' Pa-j*atW*« <'™>ago, Ilk 
mokslą sakys " D r a u g o " re-f Visi nariai būtinai atsilankykite 
daktorius, kun. I)r. Tg. Česai-
tis. 

Suma bus 10:30 vai. rytų. 
Gerb . kun. kleb. A. P . Bal-

plėšiku pristatė prie vienos I tatis rūpestingai dirba, kad 

John Stevens, 8206 VVin-
cbester ave., dirbo prie vienų 
namų už teisėjo Landiso nus
tatytą uziuokesni. 

Kovo ū d. ties tais narnaisj 
atvažiavo automobiliu keturi 
vyrai, ji užpuolė ir tajp ap
mušė, kad Stevens kelias sa
vaites turėjo išgulėti ligoni
nėje. 

- Policija areštavo keletą in-
tariamų piktadarių. Tomis 
dienomis Englewood policijos 
nuovadoje Stevens viename 
suimtame pažino mušeikų. 

jTai Thomas Kelly, 6508 
Perry ave. Gal jis išduos ir 
savo kitus tris sėbrus. 

sienos. Abudu suimta. 
Pranešta, kad tuo būdu ap

saugota 100,000 vertės paštą. 

visos tos iškilmės butų kuo-
graziausios. 

be jokių išsikalbinėjimų. nes turi
me labai daug svarbių reikalų ap-

T » * 

svarstymui be jokio atidėliojimo. 
Valdybn. 

Ofiso Valandos: 
tos iki 9 vai Ved H ^ Ž 2 I T T* ™ ? * * V a k ' * * • » • * ******* Ketverto ir Sulų-tos IKI 9 vai. .\ed.. . \uo 10 v. ryto iki 3 vai. popiet. 

Kuriemg arčiau, kreipkitės į mūsų Skyrius: 

CHICAGIEčIAI. ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

WAUKEGAN, ILL. 
A. J. Sutkus, 

HU S. Vieton' St. 
Tel. \Vaukegan 1306 K. 

A. S. Preoinauskas, 
760 S. Sheridah tld. 

M AYauktgan 1017 

SPRFNCS V.AI.I.EY, U.IJ. 
Ant. Stulga 

101 K. 3r<l Str. 

NEPILDOMI TAKSŲ ĮSTA-
TYMAI. 

Tllinois valstijos taksu ko-
•misijos pirmininkas Cofl'in 
paskelbė, kad Cook apskrity, 
taigi, ir Ohioagojo, apie 4 bi-
lionai vertės personalės sa-

SUSIRINKIMAS. 

Bridgeportas. šv. Martino 
Dr-.įa laikvs susirinkimą rv-
toj 16 d. balandžio, š. m., šv. 
Ju rę io parap. svet., 1 vai. po 
pietų. Jaldyba. 

I I •• • I I I — a n a — 

A. f A. 
ANDRIUS KISIELIUS 
mirė balandžio 14. 1922 
34 metų amžiaus. Paliko 
dideliame nuliūdime mo
terį Marijoną, 2 dukterį, 
Antaniną, 9 metų, Broni-
sę 7 ir 2 sunu Vincentą 
5 ^Andrių 3. Penkis bro
lius: Joną, Baltrių, Pet
rą, Juozą, Antaną, sese
ris Barborą, Marijoną. 
Lietuvoj, brolį Vincą, se
seris Oną ir Elz. žemai-
tien. 

Laidotuvės įvyks utar-
ninke. balandžio 18, 1922 
iš namų 2146 W. 21 Pla
ce, į Aušros Vartų baž. 
8 vai. rytą, o po pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvė
se. 

Po Velvku, antradieny, bal. 
18 d., šv. Mykolo pa r . svet.. 
Račiūnas rodys naujus kru-
t amuos ius paveiks lus iš Lie
tuvos . Rep. 

Chicagos pašte ste (vidum iesty) 
prie Aliams ir J)cnrborn gatviij 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
/.omiau Įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas 
eių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Uelivery (iš Adams gatvė* 
įėjus pu dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 

v A1 •, •• D •• parašvta AOVERTISED. 
Kazimiero Akademijos Rcmejų ^ • l 

. • I Prašydami laiško paduokite laiš-
susirinkimas atidėtas ant kitos ne- k o n u m ? n e s • „ j u o g r e i č i a u 

dėlios, balandžio 23-eios dienos. 1 ^ ^ m m n e g u m p a v a r d e > • 

PRANEŠIMAI. 
PRANEŠIMAS. 

Iš priežasties Velykų šventės 

• -

š 

M. L. (iitrinskaitė, rast. 

NORTH SIDE. — A. L. R. K. 
Federacijos 23 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradieny, 
bal. 18 d. š. m., 7:30 vai. vakare, 
'&v. Mykolo par. svet. Visų kat. 
/draugijų atstovai, L. L. Pask. bo-
nų pardavėjai malonėkite atsilan
kyti. Norintieji galės šiame susi-
irinkime užsimokėti duoklę į Tau
tos Fondą ir L. Raud$ Kryž. Reni. 

Valdyba. 

j LIETUVIAI NAUDOKI
TĖS PROGA! 

h l 
Šiandien susirinkimas. Visi' j 

būtinai atvyksta. 

Pigiai. Kas norite nusipirk
ti visokiu gyvu daiktu kaip 
tai; ančių, žąsų, kalakutų vis
tų, kiaulių, paršų, karvių ir 
šviežių daigtų, tai kreipkitės 
Šiuo adresu: 

A N D R U S POfiKA 
3715 N. W. Sayre Ave. Chlr. 

7 bliokai nuo strytkario lini
jos, 3 bliokai nuo Irving Park 
Boulevard. 

TOWN OF LAKĖ. — Visi Gvar
dijos D, L. K. Vytauto kareiviai, 
turinti uniformas, malonėsite pri
būti subatoj, balandžio 15 d., 7 
vai. vakare, į paprastą svetainę 
Sv. Kryžiaus parapijos. Eisime se>' 
gėti Viešpaties Jėzaus grabą. Mel
džiu nesi vėlinti, lygiai viršsainėtu 
llaiku pribukite. Jeigu iš kokios į 
priežasties negalėtumėte pribūti, 
tai meldžiu pranešti generolui. 

J. Lrffnugaris, generolas. 

CICERO. — Labd. 3-ios kp. su-
susirinkimo ryt nebus. Atidėtas 
ant 23 bal. 

Valdyba. 

501 — Abaravieus Kazimerui 
502 — Auejuno Kazimero 
5(K> — Barlusu Jonu 
508 — Barakauskas Pitcr 
513 — Blozis Ana 
515 — Blawaseuni Stanislowi 
523 — Burbela W. J . 
529 — Daradzkine Marjoną 
530 — Dirgielaitė Mareele 
535 — Galkint J . 
541 — Grigaiteniai Petrunelei 
548 — Helingas Adamas 
557 — Jagmin Frank 
560 — Jursa Kazimer 
5G2 — Ju^likaitis Jas 
5b4 — Kempis Veroninka 
5G5 — Kliemoneas Marksiekas 
5G9 —- Kupstaite Barbara 
585 — Laugalis Jonis 
588 — Liodovikai Letienei 
591 — Lureni Stanislovui 
592 — Margelis C. 
594 — Marui Wicenty ( 
59G — Masalskis Franas 
598 — Meeelis May r 
G00 — Mieeika S. 
603 — Mozeris Vincentas 
GdG — Mickevieees Petras 
607 — Netpaa Juozopas i 
612 — Paliuliui Jonui 
614 — Padelaitienej Aona 

SPHING VAUJBT, II.L. 
Alb. PillpaitK 

227 Wesl 4th St. 

BRIDGEPORT CHutCAGO 
A. Bružas, 

3303 Auburn Ave. 

BRIGHTOtf PARK CHIC. 
A. Aiulreliunas. 

4436 So. Fmirflcld Ave. 
į Tel. Lafayettc 5665. 

CICERO, Il.Ii. 
B. B. Posanku, 

1422 So. 49-th Ave. 
Tel. Cicero 5362. 

I DT^TROIT, MICH. 
F, >likiirh<n»i>. 

0185 Carrioni Ave. 
mmmmm*mmm*mmm\ 

ROSELAND, ILL. 
J. Ramanauskas, 

10808 MRhipan Ave. 
Tel. Pullnian »74. 

ROCKFORD, ILL. 
P. Kutro, 

1012 So. Main St. 
M . Main 1726 

KENOSIIA, WIS. 
J. TrakSelis, 

464 W. Slioridan Kd. 

RACIXE WIS. 
Geo. Sli<)kcUs. 

815 Pr-rfi Ave. 

GI9 — Poeuij Jozupuj i 
624 — Pranevich Anton 2 
628 — Ramanauski Anton 
630 — Rimkues Wicenty 
633 — Rozzenskas Minol 
G34 — Sabecki Stepan 
G36 — Sanralui Peter 
637 — Selmikeit A. F . 
639 — Senkus Tonis 
641 — Skistene Monika 

G42 —r Sireinas 10. 
644 — Sneukėsta Frank 
G47 — Sruogiutei W. 
649 — Spranaitis A. 
651 -i- Stulgis Just i n 

659 — Tamosaukis Petras 
660 — Teiszerski Antoni 
661 — Tvarkunas Peter 
673 — Zegunis Zigmunt 
674 — Zemgulis Pouilos ! 

DIDŽIAUSIAS ĮVAIRUMAS 
IPt 

SĄŽINIŠKOS KAINOS 
King Li(iui<l Paint—King Wall Finisli Aug.štos Rušio^ 
(ieležinia tavorai, šepooiai, stiklų langai, užlaidos ir tt. 

P. M . C I B U L S K I S 
2338 So. Leavitt Str. Telef. Canal 7233 

GREITAI IŠMOKAME PINIGUS 
, Jau visi žino, kad rh*** nusiunčiamo pinigus 

Lietuvon pigiausia, greitai ir teisingai. 
KokiaiK pinigais norčtu: Amerikos doleriais, 

Auksinais-Markomir- nr Hu'>Uris, visky, dastatome 
j paskutinę paštą be jc;kio trukdymo ir pilną su
ma, ir gauname atg.il resyt.'s su pasirašymu pri
ėmėjo. Visas kvitas galima matyti mūsų ofise. 

laivakortes ant visu linijų J Lietuvą ir iš Lie
tuvos. 

Parduodame namus, lotus ir farmas. r 
Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Krautuvė maldaknygių Ir visokių svietiškų 
knygų, paveikslų, dideliame pasirinkime, 
Katalogą ant pareikalavimo dykai paslunėla-
me. 

Visais reikalais kreipkitės: 

I PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA. 
901 W. 33rd Str. 
Yards 4669. 

DU OFISAI 
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