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Daugiau Lietuvių Kariuo
menes Klaipėdon 

GENERALIS VOKIEČIU STREIKAS PASIBAIGĖ 

ei jai. * ^Pie pasiūlymai seniau 
buvo paskelbti užsienių reika
lų ministerio von Rosenbergo. 
Vokietija žada kontribucijos 
pinigais ne daugiau, kaip tik 

KLAIPĖDA, bal. 12. —Per 
pastarąsias porą dienų čia į-
vairiose miesto dalyse buvo 
girdimi šaudymai. Bet apie 
užmuštus ar sužeistus nepra
nešta. 

Pirmadienį čia atvyko clau-
giąus lietuvių pėstininkų ir 
raitelių. Atlikta keletas a-
reštavimų. Kai-knrie iš are
štuotų paimta Kaunan. Kiti I rytos. 

deportuoti iš Klaipėdos teri
torijos. 

Po atliktų Lietuvos komi-
fsionieriaus su vokiečiais strei
kininkais derybų paskelbta, 
kad generalis streikas kuovei-
kiaus bus atšauktas. 

Podraug pranešta, jog ir 
krautuvės bus išnaujo atida-

FRANCIJA ELEKJTRIFL 
KUOJA UKES. 

PARYŽIUS, b. 10. — Fran-
cijos ^vyriausybė pravedė pro 

30 bilionų auksinių markių, i jektą elektrifikuoti ukes. To 
Vokietija, sakė, jis, nori projekto įkūnijimui valstybė 

taikos derybų. Tik su saly- skiria 600 milionų frankų. 
pa, idant su Vokietija butų Gi ūkių sąjungos pažadėjo 
apsieinama ne kaipo su pa- j subsripcijomis patrigubinti 
stumdėle, bet kaipo su sau \ą sumų. Pasidarys tad apie 
lygia. Francija turi į tai 2 bilionu frankų kapitalo. 

i atsiliepti. Su tokiu kapitalu vyriausy 
Bet jei Rrancija visas lai-jbė tikisi suelektrifikuoti 5 

kas tyfy?s ir nesutiks pripažin-1 milionus farmų. Teeiaus tam 
ti tos sąlygos, tai vokiečiai (tikslui reikalinga daugyblė va-

'PĄTYS ĮSTATYMŲ LEID£ 
JAI PERŽENGIA ĮSTA-

TYMUS. 

jokiu biidu nepertrauks pasy-
vės kovos. \ 

Rumunu Valdžia Puola Kataliku 
Bažnyčią, 

UŽDAROMOS VIENUOLIJOS, MOKYKLOS IR 
L I G O N I N Ė S 

rio vielų, lempučių ir mažų 
motųrų. To visa Francijoje 

Kiek žinoma, Franoija M™*™ « a l i n * p a r m i n t i . 
Prisieis užsieniuose užsakyti. 
Francija planuoja suelckrifi-

šiolei nesutinka su tokiais vo 
kiečių pasiūlymais. J i nori,! 
idant- Vokietijos vyriausybė k u o t i i r Kr iuke l ius . 

NEW YORK, bal. 12. — 
Viename susirinkime apie 
"sausąjį" įstatymą kalbėjo 
senatorius Edvvards iš 'New 
Jersey valstybės. Tarp kit
ko jis pareiškė? 

"Kaip jųs galite pildyti į-
statymus, kuomet tų įstatymų 
skelbėjai yra vyriausi anų 
pcržengėjai." 

oficialiu keliu tiesiog kreiptu-j 
j si į Francija. Tečiaus Vo 
kiotija to vengia. 

Turima žinių, kad Francija 
irgi darbuojasi už taika. 
Šiandie ji deda visas pastan
gas savo skolas, kokias kalta 
Anglijai ir Amerikai, perkelti 
ant Vokietijos. Girdi, tuo 

(met Vokietija turės mažiau 
^ ,. . . . . . v. , v i mokėti kontribucijos Franci-
Poli-. vienuolijų gyvuojančio* haz-Į. . . . . . . . . . 

. , , . . . . . Ijai ir veiklaus bus įvykinta 
! nvcios, mokvklos ir ligonmjes.», " _̂  . 
.:' . . / ., . . . I taika. Efesuose francuzų au 
Bf amarai (nugarai) palieka 

VIENNA, bal. 12. -
tinė situacija Rumunijoje la-jnyčios, mokyklos ir ligoninės.* 
bai bloga. Bet šiuo kartu re 
volincįja nepramatoma. 

Kaip žinoma, buvusiuose 
nesenai parlamentai! rinki
muose lainfėjo liberalia par
tija, kurios priešaky stovi 
Bratiano, šiandieninis pre-

mi lie bažnyčių, jų vaikai be 
mokslo. Taip elgiamasi to
dėl, kad praplėsti tų savo ne
lemtąją stačiatikybę. 

Pravedus tą įstatymą, par
lamento mažumos sukė|Įė pro-

mieras. Konservatistų par-' testo demonstracijas . Buka-
tija, Transylvanijos nugarai ręsto gatvėse išsipylė gyven-
ir vokiečiai yra mažumoje, tojų minios. Bet kas iš to. 
Ta mažuma šiandie ir kovo-1 Bratiano savo rankose laiko 
ja su liberalų didžiuma. valdžią ir kariuomenę. Kilu-

Liberalų vedamas parlame- šios riaušės apmalšintos. Bet 
ntas prieš Velykas pravedė va rg iBf t a s Ims ilgesniam lai 
konstitucijai naują priedą, j kui. 
Ta i į s ta tymas, kuriuo panai-1 
k i narnos tautinių mažumu et - ' 

• © ' 

žydų pogromai. 

kos 13 darbininkų lavonų, 
labai iškilmingai palaidota. 
Dalyvavo apie 200,000 vokie-
čių darbininkų. Buvo ir Vo
kietijos vyriausybes atstovai. 

nikinės teiscės, taipat siauri
nama religinė laisvjė. Tuo 

Kuomet Bratiano valdžia 
žydams žada relįgin^ laisvę, 

tarpu relįginė laisvįf Rumuni-' kai-kuriuose Rumunijos mies-
jos užgrobtose svetimose teri- • tuose tiems patiems žydams 
torijose garantuojama St. 
Germnin taikos sutartimi. 

Bet kas liberalams iš tos 
sutarties. Premjeras Bratia
no tik vieniems žydams paža
dėjo religinę laisvę. 

Naikina vienuolijas. 

Kovo 31 d. tas pat liberalų 

rumunai rengia pogromus. 
Bukarešto universitetas a'n-

daį uždarytas, nes žydams 
studentams pasidarė ankšta. 
Tų pačių liberalą sunųs stu
dentai pradėjo žydus atakuo
ti 

Bratiano valdžia tečiaus 
laikosi. Visokios žinios apie jo 

parlamentas specialiu ediktu kabineto atsistatydinimą pa-
nusprendė uždaryti ir panai-]sirocjė pramanytos. Rumuni-
kinti visas vienuolijas užgrobėjoje nėra civilio karo. Te 
toj Transylvanijoj, kuri pirm 
karo buvo Ungarijos dalis. 
Vienuolijas turį apleisti Tė
vai Pranciškonai, Kapucinai 
ir kiti. 

čiaus situacija bloga. Visa 
šalis atsidūrusi kaip ant ug-
nekalnio. Viskas tik fernien-
tuojasi. Ateitis apsiniauku
si, kuomet valdžia neteisybė-

ATIDĖTA EKZEKUCIJA. 

ftį penktadienį Cook apskri
ties kalėjime turėjo but nuga
labinta du teismo pasmerktu 
miriop plėšiku žmogžudžiu — 
Grame r ir Heffernan. 

Illinois vyriausias teismas, 
kuri n apeliuota, ekzekuciją a-
tidėjo neapribuotam laikui. 

Jiedu nužudė automobilių 
pardavjėją Lanus. 

NUODINGO MAISTO 
AUKOS. 

North Chicagoje vienoj Šei
mynoje vienas asmuo minė, 
kiti penki asmenys smarkiai 
susirgo pavalgius iš blėšinių 
pupelių, salmonų ir sardinkų. 

Mirė Charles Colliander, 
4952 No. Seeley ave. Gi žmo
na su vaikais serga. Visi 
paimta ligoninėn. 

JONAS B. BRENZA 
Metropolitan State Banko 

Prezidentas 

TAI TAU KAREIVIAI. 

Iš Sheridan tvirtumos pa
bėgo keturi kareiviai. Mieste
ly Lake Bluff, 111., apipliėšė 
drabužių krautuvę. Apsitai
sė civiliais rūbais ir dingo. 

Iš jų vienas buvo sargybo
je: Jis saugojo kitus tris ka
linius kareivius. Su jais pa
sprūdo.' 

Kaip Stiprus Metropolitan 
State Bankas 

JULIUS BRENZA, 
Metropolitan (State Banko 

Kasierius 
— T, , ' | 'I 

30,000 KRIKŠČIONIŲ GRŪ
MOJA BADAS. 

Taipat uždaromos prie tų'mis vadovaujasi. 

rk 
VOKIETIJOS KANCLIERIS APIE TAIKA SU 

F R A N C I J A 
BERLYNAS, bal. 12. — 

Kuomet praeitą antradienį 
Kssuose laidota trylika vokie
čių darbininkų, kuriuos nužu
dė francuzų kareiviai Kruppo 
įstaigose, čia specialėn sesi-
jon pagerbti tuos žuvusius su
sirinko parlamentas. 

Parlamente be kitų kalbėjo 
ir kanclieris Cuno. Kalbėjo 
apie Ruhro teritorijos klausi-
mą, apie taiką su franeuzais, 
apie priemones, kaip laimėti 
kovą su franeuzais. 

Kanclieris Cuno atkartojo 
savo taikos pasiųlymus Fran-

ATENAI, bal. 12. — 30,-
000 krikščionių Turkijoje grū
moja badas ir mirtis. * Iki 
šiolei tuos krikščionis, kurių 
didžiuma yra grraikai, šelpė 
Amerikoniška Artimųjų Rytų 
Šelpimo komisija. Turkai pa
rėdė, jog jie šalin neleisią į-
vežti jokio maisto be muitų 
apmokėjimo. Gi muitas yra 
ankštas. Tad krikščionių 
šelpimas nebus galimas. 

ĮŠOKO EŽERAN. 

Susipykusi su savo tėvu 
Miss Lucille Parmaloc, 19 m., 
862 Barry ave., nįėgino nusi
žudyti. Ties Belmont prie
plauka jinai įšoko ežeran. Te
čiaus Lincoln parko poh'cmo-
nas ją ištraukė ir pasiunta li
goninėn* 

Čia dedamas Chicago Clearing House Association liu
dijimas, kaip stiprus yra Metropolitan State Bankas ir kaip 
daug žmonės gali juo pasitikjėti. ; 

CHICAGO CLEARING HOUSE ASSOCIATION. 
Chicago, 111., April 11, 1923. 

. The METROPOLITAN STATE BANK i«.an affiliatcd member 
of the Chicago Clearing llnuse- Association and, as such, this l)c-
fartment is in elose touch with and is tiroughly fanriliar with its 
finaiicial condition and standing 

The lašt- official call from the State Department, as at the 
elose of business April 3, 1923 shows their deposits to be approx-
irfiately $2,200,000, and thic? bank has in cash, sight exchangc, li-
quid commercial paper and other quick assetsNsufficient to pay 
off this entire deposit liability at once, if necessary. 

This būrik is an exeeptional liąuid pondition. The management 
is of the highest class and dcserv«s thfc fullest confidence of its 
depositors. \ 

i Charles H. Itfcyer, 
Chief Exn,miiici*. 

Šiame liudijime aiškiai pažymėta," kad Illinois valstybės 
valstyb. bankų ekzaminuotojas perdėm susipažinęs su Metro
politan State Banko vedamais reikalais ir finansine padėti
mi. Ir pareiškiama, kad šio banko reikalai vedami kuopui-
kiausiai, gi finansinė padėtis kuogeriausia. 

Metropolitan State Bankas tomis dienomis turėjo apie 2 
milionu 2 šimtu tūkstančių dolerių depozitų. Finansinė pa
l t i s taip ,gera, kad reikalaujantiems depozitoriams gali iš
mokėti visus depozitus lig vieno cento. 

Dėlto žmonės neturi ko rūpintis savo depozitais. Aiš
kiausias įrodymas, kad pinigai negali1 žūti. Kas iš lietuvių 
ištraukė depozitus, turėtų juos atgal ,grąžniti. Nes geriaus 
yra remti savą stiprią įstaigą, negu kokią svetimtaučių. 
J Metropolitan State Bankas nebankrutija. Negali ban-
krutyti. Tai tik piktų žmonių prasimanymai. 

Katalikų Laisves- Vajos 
Stebėtis reikia mūsų lietuviais katalikais Amerikoje. 

Tiek daug buvo jau, prasyta mūsų Tautps reikalams. Tiek 
daug jau suaukota. O kiekvienas doleris juk tai mūsų 
darbo žmonių gyvo prakaito kaina. Vienais tik šiais me
tais, nuo Naujų Metų kataBkai žmonės Chicagoje sudėjo 
per tuos tr*£ mėnesius Tautos reikalams apie $12,000. Ir 
vėl, kaip perkūnas iš dangaus trenkė žinią, kad žydų-be-
dievių-lenkų blokas suardė Seirn,ą ir mėgins pavergti mi
lionus katalikų Lietuvoje po savo neskaitlingo būrelio jun
gu. Sujudo Lietuva; sujudo Amerikos Lietuviai. 

Sujudo Amerikos bedievukai, nutarė siųsti Lietuvon 
net trys savo rėksnius: Bagočių, Vitaitį ir Graičiuną. Ba~ 
gočius išvažiavo, Vitaitis susmuko. Gi su Chtcagos Grai-
čiunu atsitiko nelaimė: jo kelionei sumėtė jie $200, o rei
kia $1,000 vienai kelionei. "Niema pieniendzov" — sali 
jie pranešti savo draugams — lenkams j Lietuvą. Ne
pratus Lietuvos šelpti, sunku jiems gauti pinigų net Lie
tuvos ardymui. 

Sujudo Amerikos katalikai; ir po tiek gausių aukų 
per tris dienas jau padaryta su viršum $1,000.00 

West Side . . . . $ 3 0 0 i ) 0 
Sheboygan 200.00 
Cicero - 400.00 
NorthSide 275.00 
Paterson, N. J 52.00 
Boston, Mass 200.00 

) Viso labo kol kas $1,425.00 
0 tai tik 6 kolonijos; o tai dar jų yra 100 su vir

šum. Pennsylvanija juda, Vakarinės valstybės juda, iš 
visų pašalių gauname pranešimus, kad prakalbos, susi
rinkimai rengiami šiomis dienomis. Draugijos per susi
rinkimus daro nutarimus iš savo iždo skirti gausias au
kas fam reikalui. Kur prakalbų negalima surengti grei-
tti laiku, tenai Federacijos skyriai daro rinkliavas po na-

imus. Atskiri žmonės, toli gyvenantieji siunčia savo au-
Jcas Federacijai atskirai. 

Ištikro stebėtis reikia mūsų žmonių politiniu susi
pratimu; bet dar daugiau reikia stebėtis mūsų žmonių 
katalikišku susipratimu. Ir turint tokius žmones tauto
je, galima drąsiai žiūrėti j ateitį: 

$'Lietuvą Dievas apsaugo ir gina, 
"Vesdamas ją stebuklingais keliais..." 
Lai gyvuoja katalikiška Lietuvių Tauta! Lai gy

vuoja laisvė Lietuvoje! Tegul greičiau pranyks iš mūsų 
tarpo juodoji bedievybės šmėkla! 

Visiems kovotojams už mūsų laisvę, visiems savo 
prakaitą aukoj an tiems už mūsų Tautos išganymą siunčia
me brolišką pasveikinimą ir nuoširdžiausi ačių. 

Chicagos Federacijos Apskritys. 
4 =— 

Vakar Chicagoje lankjėsi 
gen. Fershing. Jis čia atvy
ko apžiūrėti Sheridan tvirtu
mos, kur stovi dalis reguianės 
armijos. 

JONAS KROTKUS, 
Metropolitan State Banko 

Vice-Prezidentas 

PATVIRTINO BONUSŲ 
šMOKĖJliti. 

SPRINGFIELD, 111., bal. 
12. — Vyriausias valstybės 
teismas paskelbė, kad karo 

| veteranams valstybiės gyven
tojų reefrendumu" pripažintas 

jbonusų išmokėjimas nesiprie-

"Draųgas" tikisi, kad lietuviai neklausys tolesniai pik- š i n a v a l s t 5 r b ė s konstitucijai, 
tų kalbų. Bet dfesis krūvon ir rems savo įstaigą, lietuvis- Taigi bonusai veteranams 
ką įstąigąrNes Metropolitan State Bankas yra stiprus kaip bus mokami. Mokėjimas pra-
Gibraltaro tvirtovė. „ sidės ^ankščiau liepos 1 d. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
niatomas gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. 

KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.69 
Franci jos 100 f r. 6.47 
Italijos 100 lirų 4.91 
Vokietijos 100 mark. 0-45 
Lenkijos/100 mark. .0020 

JORAUGO "PINIGŲ SIIIN- • 
T I M § ^ k l U ^ 

Atdaras kasdieną (išskyros j 
šventadienius) nuo 9 vaL J 

ryto iki 8 vai vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

,Siunčiame pinigas doleriais) 
ir litais per didžiausius Lie-

* tavos Bankas: * 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų Lietuvoj 
ISmokėtl DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 



— \ .'..JU'IJUt 
Ketvirtainis Balan. 12 1025 
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LIBrtJVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Bina kasdieną išskyrna nedėldienJns-

Metams f«.00 
Possl M et s. . . . . . . . * • • • . . • "3.00 

Ui prenumeratą mokai iškalno. Lai 

mą mano banką užsidarant. 
Ar ne juokai! 

Jeigu antras spėjimas yra 
teisingas, tuomet reiktų su
sekti piktus, kerštingus liežu
vius ir pamokinti. Juokų krė
sti iš mūsų rimčiausios įstai-

kaa skaitosi nuo užrašymo dieno* i gos nevalia. Tiesa, iš lietuvių 
ne nno Naujų lietu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai geriau
sia siųsti išperkant krasoje ar ex 
prese "Money Order ' arba įde
dant pinifus į registruota, laišką. 

DBAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 

Ta i Roose velt 7791 
— II i i - - - • "r»T-y-• T - ^ 1 5 g ' g 
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METROPOLITAN STATE 
BANKAS. 

mažai buvo tokių kurie pasi-
daviė melagingiems gandams 
ir netik kad iš ,bankos pini
gų neėmė, bet i r paskutinuo-
sius nešė ir nesą bankon įdėti, jo ją priimti. J i e skaito ta. su 

Chieagos lietuvių vienas jli-
džiausių ir stipriausių '*Met
ro}^! itan State Bank" vakar 
pergyveno nemalonų atsitiki
ma. Bankon vedėjai yra pla
čiai žinomi, gerbiami ir tei 
singi be priekaišto Brenzai. 
Apie 6 vai. vakaro staiga pra
sidėjo bruzdėjimas ir paskli
do gandai kad Bankas bau-
kruttja. Daug kas atsiėmė pi
nigus. Visiškai be mažiausio, 
reikalo, nes Bankas puikiau-

, šiai* gyvuoja, yra nariu Chiea-
«go Clearing House Associn-
*tion. Apyskaitos taipat rodo, 
kad visa yra pa vyzd ingi a m 
>ioje tvarkoje ir tas Bankas 
ne kartą yra gavęs pagyrimų 
nuo Valdžios už rimtą sa\*o 
atskaitų vedima, už; didelę iš
mintį bankinėse operacijose. 

Įdomu kas sukėsi' melagingą 
triukšmą, suklaidino žmones, 
kad jie pradėjo reikalauti sa
vo įtdėlių. Aiškinama taip: 

Juk patys asmenys Banko prie 
šaky stovintieji yra didžiausia 
mūsų pinigams apsauga, ne
ką Hmnt apie visas valstybiniu 
bankų formalumus visuomet 
kuorupestingi ausiai išpildytus. 

Reikia labai apgailėti tų ne
malonų atsitikimų, gi baigda
mi -darome mūsų visuomenei 
dvi išvadas. 

>Tie kurie pinigus išsiėmė 
iš bereikalingos baimės tene-
laiko pinigų pas save, bet te 
grasina bankon. 

Xemaža bus ašarų kuomet 
prasidės vogimaf. Dabar vagi
liams— l>omams rugiapiutė. 

Tenekrauna pinigų į sveti
mas bankas. Susipratusių biz
nierių ir lietuvių pareiga rem
ti savo įstaigas, jau metais iš
auginusių savo autoritetą, tu
rinčių plačios visuomenės įsi-
tikėjimo ir apdraustų geriau
siu būdu. Atminkime. 

NEIŠEIS Į SVEIKATĄ. 

Amba.-ndorių Konferencija 
pripažino ginklo jėga nusta
tytas Lenkijos sienas rytuose. 
Rytu Galicija ir Vilnijos kra
štas tuo nuosprendžiu priskir
ta Lenkijai. Lenkų džiaugs 
mas neapsakomas. Padėkos pa 

pereitą savaitę norėdamas su« Lnaklos. kariuomenės paradai. 
teikti savo kostiumierianis 
geriausią apsaugą įtaisė spe
ciali 'Burglar Alarm System* 
kurs įvedimo laike netikėtai 
pradėjo skambinti. Žmonės iš
sigando, pradėjo kalbėti kad 
Bankas užsidaro. Bet spėjama 
ir taip, kad kerštingi žmonas 
pavydėdami nepaprastai ge
ro pasisekimo ir "Metropoli
tan State Bank" augimo su
kėlė neteisingus gandus. 

iškilmingi susirinkimai sukėlė 
didelį laimikio triukšmą. 

Be abejo, nemažas politinis 
laimėjimas. Kuo išaiškinti tą 
pasisekimą: ar lenkų diplomą 

dovaus dabarties Francija. Gi 
kas drįstu tvirtinti, kad da
bartinė Europos poiltika iŠ 
kurios pašalinta vokiečių ir 
rusų tauta turėtų pastovumo^ 

Tiesa, žymi rytų sieaų da
lis remiasi ne tik Santarvės 
pripažinimu, bet ir Rygos su
tartimi, ffečiaus ta sutartis So
vietų Rusijos skaitoma prie
vartos, ginklo sutartimi, kuo
met .bolševikai nugalėti ture 

tartį kaipo skriaudą ir prie 
geros, gal netolimos, progos 
jos nusikratys. 

Siena su Lietuva neturi ma
žiausio pritarimo iš mūsų pu
sės ir tik militarinės lenkų 
jėgos persvara ją palaiko. Sie
na paremta durtuvais tėra 
nuolatinio kam kibirkštis. 
Ginklo jėga galima raižyti vi
są Europos žemėlapį sulyg 
militaristinio skonio. Bet to
kios dirbtinos sienos kombinuo 
jamos politiniais^strateglniais, 
ekonominiais išrokavimais ne
atsižvelgiant į tautų ir šalies 
augimo procesą!, tokios sienos 
pakilus audrai griūva, -* 

Antra vertus, rytine Lenki
jos siena nesiremia nei istori
niais, nei geografiniais, nei 
etnografiniais daviniai Yra 
dirbtina, priepuolama. Lenki
jos — Lietuvos siena eina da
bartinė linija dėlto, kad gene
rolo Želigovskio kariuomenė 
Irgi tol "priėjo, balt gūdžių — 
lenkų siena ten iškilo, nes Pą-
bski t u iv jo simpatijos prie 

vyriausybę, ilgainiui neis sil
pnyn, bet stipryn. Atplėštosios 
Lietuvos, Baltgudijos, Ukcai-
nos dalys savo svarumu vis 
labiaus glausis. — Gi Rusijos, 
Vokietijos net prailgintas pa
ralyžius turėtų lenkų politi* 
kams rūpėti i r juos suįdomin
ti, ar tikrai Ambasadorių kon
ferencijos pripažintos ^sienos 
yra amžinos, kaip vienas var-
šavinių laikraščių išsireiškė ? " 

Lenkų tautos savymeilė pa
tenkinta, bet tas pasitenkini
mas negali išeitį į sveikatą. 

dien nėra užtektinai stiprus, sinius turtus? Šeimyna ir o r 
kad galėtų suinteresuoti di- ganizacija. 
džiasias valstybes i r Leukijos šeimyna — natūralus tarpa? 

^ , 

RETOS PRAKALBOS. 

I r kokių mes prakalbų ne
turime! Į vienas prakalbas ei
name užsimokėję įžangą, į ki
tas įžanga veltui, bet rengėjai 

"auksaburnius"' per savo 
kalbėto jus nulupa mūsų kailį 
trigubai. Bet tiek to. Xuo au
kų kilniam tikslui krepšių 

kuriame vaikams tenka gy
venti ligi "piliečio metų. Kuo
met tėvas^ motina. stropiai m« 
pinasi vaikais, juos kaip akies 
lėlutę daboja, moko, auklėja, 
kasdien nepastebimai jų širdin 
skiepina tautos, tikybos iriei-. 
lę, vaikai laimingi. Jie ameri
kiečiai lįetuvi&i j r katalikai. 
Bet jeigu tėvai ne'paiso savo 
vaikų, jie nepažįsta jų draugų, 
jie nesirūpina juos geron drau 
gijon įvesti, maža džiaugsmo 
tėvams, katalikų visuomenei. 
Jaunoji karta žūva, mūsų tau
tos ateitis trumpa, mes spar
čiai žengiame pražutin — iš-
Lutėjimo kapan. 

Taigi kad palengvinus šei
mynai atlikti jos pareigas ir 
Miteikus jaunuoliams progos 
pažaisti, dorai pasilinksminti, 
pasilavinti steigiamos .organi
zacijos. Jos apima visus jau-
nuomenės reikalus. Kas turi 
gabumų dainai dalyvauja cao 

T 

nenešiosime. Bet štai vakar 
Bridgeporte (Chicago) surengį™* k a s dramos sekcijose, spor 
tos prakalbos kuriose nei j -
žangos nei aukų nerinkta. Pu
blikos nei perdaug nei perma-
žai. (Ji tos publikos į vai rūme
lis! I r žilas senelis ir sena mo
čiutė ir bernelis — dobi^lu* 
j r mergelė lelijėlė, kaip ta dai
na kad sako. I r visi jie jau

to kuopelėse. Gi visi radę kas 
atatinka jų amžiui ir palm ki
niui turi galimybės apsaugo
ti savo tautinę gyvybę ir biari 
gius tikybinius įsitikinimus. 

Taigi Bridgeporto prakal
bose ir įrodinėta, kad tokia 

Iš MŪSŲ CENTRO 
RAŠYKIME LAIŠKUS Į 

LIETUVĄ. 

Lietuvos socialistų atstovai, 
išgirdę Seime Prezidento raš
tą, paleidžiantį Seimą, išėjo 
nosis nuleidę, nusiminęv Jie 
mat norėjo kraštą, varginti sa
vo trukdymais patol, pakol 
krikSčionys demokratai nebū
tų leidę jiems būti kraito dik
tatoriais. Gi kada prezidentas 
liepė važiuoti namon ir ruoš
tis į naujus^ rinkimus, jie ne 
juokais nusiminė, nes reikia 
grįžti ir pasirodyti savo rin
kikams su Judų žyme ant kak
tos. J ie juk bevelijo susidėti 
su lenkais ir žydais, by tik 
neleisti dirbti valdžiai, kuri 
neklausė partijų, o žiurėjo 
vien krašto reikalų. 

Kuomet atėjo j Ameriką pir
ma žinia apie Seimo paleidi
mą, mūsų socialistai ėmė gin-^ 
tis ir meluoti; kad/g i rd i , len
kai nebalsavo drauge su jais, 
kad čia katalikų Federacija 
tai prasimanė. Bet netrukus 
visi Lietuvos laikraščiai pa
kartojo, kad socialistai liaudi
ninkai ištikųjų buvo padą 
rę sutartį su žydais ir len
kais, (su tais lenkais, kurie 
kankina ir žudo dabar Lietu
-vos gyventojus), kad tik ne-
pri leidus Seimo ir valdžios 

Naugarduko žemiu, nepaisė 
Minsko, lenkų — ukrainų sie
na yra išvada Baltgudžių sie-

aiškinti kodėl Varėna ir Mai-
šiogala yra lenkų pusėje, gi 
Alvtus ir Širvintai lietuviu 
pusėje ir t.t. Didžioj Lietuvos 
Kunigaikštija suskaldyta } 
tris dalis — visišlvai savava-
lingai. Rytų-' Europos žaizda 
dar labiaus skaudi ir nei di-

rangumu. ar franeuzų įtek
mės Įsigalėjimu, ar Anglijos 
nuomonės pasikeitimu į anuo
met Curzono nutiestą sieną, ar 
rusų nuostoliais tarptautinėje 

čiausi militariniai , smūgiai 
jos neišgydys. 

Taip mąsto ne tik lietuvių 
visuomenė, bet taip sprendžia 
mūsų giminės baltgudžiai i r 
ukrainiečiai. 

Vilniaus laikraštis "Prze-

jaunimo organizacija yra 
čiasi kąd šios prakalbos jų vi- MVyčių" organizacija. J i jau 'prie darbo, 
sų naudai surengtos. Choras i 5 g y v e n o 1 0 m e l ų ir šįmet r Judos darbą atlikę, jie vis 

žengdama į antrąją dešimtine- j dėlto daro desperatinių pas-
I čio angą ji rengia narių va- ' tangų įtikinti rinkikus, kad 

nors jie ir judiškai pasielgė, 
sų .jaunimo , klausimu.; t u k s t a a r . i ų n a u j u n a r i u i 

nos i r t. t. Nieks negali is-] Amerikos lietuviu jaunimo 

sutartinai dainuoja kelias tau 
tinęs dainelės, solo suskamba. 
Kalbama. Kalbama mu-

tijos gudrumu ar lietuvių ne- plomatijos vaistai, nei griez- p l K M ^ Berodo mes turime mo 
kyklas, bet ir jos neapdraudr 
mūsų jaunuolių tautinės gy
vybės. Jaunuolis palikęs mo
kyklą, netrukus paliko ir savo 
senuolių kalbą, dažnai ir tiky 
ba. Mokyklom neužtenka. Mo
kykla davė jaunimui daug, 
bet visa pabiro kuomet nebe
buvo kam jo, vėliaus globoti 
Gi kas gali apsaugoti jo dva-

klaušimas — dienos klausi
mas. Kiek jo čia priaugo. Kas 
ir besuskaitys! Gi kur jis f Vos 
mažas jo nuošimtis išlikęs mū
sų tarpe darbuojasi, gi jo di-

... . . . v v t. . .tikslo gaivinami nori panku 
dziuma pasinėrė šios šalies gi- ; . . , . . \ 
, i -i v i v , . . . isLiviini Dievui ir tėvų zem.-ii. 
lumoje, pakriko didžiulėje mi- . . . . . 

.v<t . ., . •• »jos kalbai, įos garbinsrai isto-
nioje, ištirpo amenkonizaeijos \ 

Kilnus Vyčių piisirįžimas! 
Jų ]>astangos remtinos, nes 
jie prailgina išeivijos gyveni
mo amžių, jie susibūrę orga-
nizacijon vieno idealo, vieno 

biržoje — ateitis paaiškins. 
Jeigu * pirmas aiškinimas y j Bet nereiktų perdėti to įvy

ra teisingas, tuomet pasirodo i kio. Ambasa«lorių nuospren- gląd AVilenski'' sako: ^Hetu-
~musų žmonių nesusipratimas j dis patol turės reikšmės, pa-vių, baftgudžių ir ukrainiečių 
.kurie išgirdę varpo skamln\įi- i kol tarj>tautinei f>olitikai va-tautiniai troškimai, nors šian-

— 

rijai. 
Bet kad jie atsiektų mūsų 

visų branginamo tikslo, reikia 
kiid jdačioji visuomenė įver
tintų jų pastangas, ragintų 
bernaičius ir mergaites įsira
šyti į l i e t . Vyčių organizaci
ją. Taigi talkon visi plačiai 
žiūrį į nnusų išeivijos ateit] ir 
branginą tikybinius ir tauti
ni iis- reikalus. 

klą jų pa#U ginklu. Kiekvie
nas iš mūsų turime skaitytį 
&avo švenčiausia priederme, 
tuojaus, neatidėliojant rašyti 
laiškus savo giminėms, nuro
dinėdami jiems reikalą daly
vauti rinkimuose ir balsuoti 
už katalikiškų partijų sąrašus. 
Laiškuose, turima įrodyti, jog 
Lietuvos ateitis priklauso mm 
stiprumo ir sveikumo tautoa 
branduolio — lietuvių katali
kų, jog viso krašto ateitis — 
tai gerovė mokyklose, kata
likiškame auklėjime; jog, jeigu 
socialistai ims viršų, tai ji<; 
savo socializmą. ..pradės nuo 
bedievinimo mokyklų, jog vir-
šųngavę, jie dėsis su lenkais 
ir žydais, duos progos įsiga
lėti tiems socialistams ir tuo 
išstatys kraštų didelin pavor * 
jun. Todėl lai rinkikai neati
duoda savo balsų nei už ko
munistus, nei už social-demo-
kratus, nei už socialistus liau
dininkus, nei už jų valstiečių 
sąjungą. Lai jie atiduoda sa
vo balsus u i vieną, iš katali
kiškų partijų —pagal savo 
pasirinkimo. Tokius laiškus gi 
minėms paradyti yra mu«ų 
šventa priedermė. Nei vienas 
iš mūsų neprivalo atsisakyti 
tų priedermę išpildyti, ir tai 
netrukus, ne vėliaus balandžio 
14 d., nes rinkįmai jau.čia pat. 

Ted. Sekr. 

} 

TARPTAUTINIS TEISMAS. 

bet tam kalti, girdi, ne jįe, o 
katalikai. Protingas žmogus 
nusispjaus ir nusisuks nuo to
kio per akis mulkinimo. Gi 
mulkis gali ir patikėti, kad uz 
Judos dar%U l i e Juda kalta ' , 
o ka* nors kitas. Todėl jie ir 
stengiasi surasti kuodaugiau-
sia mulkių, kad jų mulkini
mams pasiduotų ir patikėtu. 
J ie šaukiasi per laisvamanių 
laikraščius į Amerikos lietu
vius, kad tie rąžytų laiškus 
savo giminėms ir ragintų juos 
balsuoti už socialistus, fk 

Jeigu jie ragins pr iUklai -
dingo ir pražūtingo žingsnio, 
juo labiau mes, lietuviai kata-

Suvienytųjų Valstybių pre
zidentas senate turėjo kattsą a-
pie tei, kad Amerika turėtų 
turėti nuolatinį savo atstovą 
Hagos Tarptautiniame teisme. 

Daugelis labai nustebo, kam 
prezidentas tą. dalyką įnešė j 
^Kongresą. 

Aiškinama, kad jis taip pa
daręs, kad visuomenė turėtų 
laikb gerai tą dalyką ^apsvars
tyti ir naujas Kongresas tin
kamai jį išrištų. -

Amerikai nieko nekenktų ten 
atstovą turėti. Tai nėra prie
šinga jos senai politikai. J u k 
ji buvo tokios įstaigos šalinin
kė visuomet. J i pati padavė 
Hagos Teismui išrišti keblų 

likai, turime raginti savuo- klausimą, iškilusį tarp jos ir 
sius prie teisingo žingsnio. Meksikos. 
Turime atremti bedievių gin- j O. P . S, 

Lietuvos Valstybe; 
Griovikai. 

(L'žbakga). 
Įstatymo paragr. 6 sakė, kad "kon

ferencija laikoma įvykusia nežiūrint at
vykusių atstovų skaiČiaus. , , 

Atėjo konferencijai paskirta diena 
Iš visų Lietuvos kraštų prisirinko liau-; 
dies atstovų tarti savo žodį Lietuvos] tai, ką mes matom. 
reikalais. J ie b» 'o išrinkti demokra-; 
tingiausiu tomįjgį^ygoniis būdu. Lie 

jiems iš tolimiausių Lietuvos kraštų at
vykusių atstovų žygis! Kas jiems ap
verktinos pasekmės Lietuvai del konfe
rencijos nepripažinimo? Del jų tebū
nie ir tvanas, bile tik savimeiljės neįžeis
ti. Pamatę permaža turį konferencijoj 
valstiečių liaudininkų atstovų — šalin 
konferencija. Bet M. Sleževičius buvo 
priverstas konferenciją pripažinti. Kon-
terencija labai sustiprino Lietuvos pa
dėtį ir didelius darbus atliko. Žymioj 
daly jos d&ka šiandien I ietuvoj turim 

tas 'buvo išrinktas be jų nurodyta konsti- Maskvos noras ir valstiečių liaudininkų deda juos pažinti ir nepasitikėti, renkant 
tucijoj ir seimo statute tvarka. Tokiu pilnai supuolė. Kad Maškvui ir Varšuvai pav. šįmet seimą, socialistai liaudininkai 

butų smagusmatyt suirutę, betvarkę Lie- nepravedė savais balsais nei vieno atstovo, 
tavoj - (ai pigu suprasti, bet kad valstie- valstiečių sąjunga gavo keliais tukstan-

budu prezidentas buvo išrinktas katali-
kas, o ne bedievis-, kaip norėjo valstiečiai 
liaudininkai, ir antra buvo išrinktas be jų* čiams liaudininkams taip pat tai mpi, tai 

O i tas but buvę konfeeraciją išvai
kius, kai norėjo valstiečiai liaudininkai! t A * » im, ^*>» v » * «. * * v * » * • • - - * - ' * f * * » * * • * • # - ' "-' % » « » » • ——-— •*- — - » * • *- y i + \ \ L AIVA v IV T U 1 C VlVV"lt%i 1 1 U KA* 4 B M %l LIVOt h 

tuvos valdžios. j^esak>^ stovi valstiečių ( Ar tai ne naujas valstiečių HaHdinin-
liaudininkų vadas M, Sleževičius.,: kų Gerostrato žygis? 
Konferencijos priešdieny vienam nunis-
terių paklausus Sleževičiaus — ar įvyks Prezidento rinkimai. 

konferencija, atsakė: " ta ip , nes įstaty
mas nėra nustatęs jokio atstovų skai-
čiusy* Bet, paaiskjėjus, kad ionferen-

Pag^liau st. seimas nutiesė pagrin
dus mus į tvarkai: ršleklo žemės reformos 
įstatymą ir konstituciją. Valstiečiai liau 

eijoj du trečdaliu atstovų yra krikščio- J dininkai už juas, tiesa, nebalsavo, ne jų, lenkai peoviakai ir bolševikų agentai. 
nvs demokratai, valstiečiai liaudininkai 
su Sleževičium užgiedojo kitą giesme
lę. Sleževičius pareiškė konferencijos 
nepri|Mižįstąs. ir pats net nesiteik^ nuei-

ir prie^ jų norą. To užteko valstiečiams 
liaudininkams, kad ir čia pradėti savo pa
prastąjį griovimo darbų./ 

pirmiausia prezidento rinkimų prieš
dieny valstiečiai liaudininkai išleido į vi
suomenę proklamaciją, kurioj šaukė vi-

neilaleisti seimui nieku gyvu i š 
rinkti kataliko prezidento. Ten rašoma 
valst. liudininkų taip: "Kiekvieno pilie
čio dėlto pareiga daryti visa, kad ji (t. 
y. p. Stulginskio — kaipo kataliko — kan-
didatura į prezidentus) nepraeitų. Reiš
kia, valst. liaudininkai šaukia prie revo
liucijos, prie ginklo, prie kraujo pralieji
mo, kad tik savo tikslo 'pasiekti. K^ 
jiems įstatymai ir tvarka f Ka^ jiems tė
vynės likimas? Taip tegulėjo pasielgti tik 

mat, triūsu tai padaryta, i r ne jų troš
kimai patenkinti. Einant konstitucija rei
kalinga buvo rinkti prezidentų, prieš kuri 

ri konferencijai to ' 'nusis ta tymo" pa
reikšti, bet pasiuntė tai padaryti sava 
sėbrą iš valstiečių liaudininkų partijos 
Joną Vileišį. Prašneko juose griovimo 
dvasia. ,Kas jiems įstatymas? Kas liaudininkai į rinkimus neatėjo. Preziden-

Prezidento rinkimams pasibaigus, val
stiečiai liaudininkai pradėjo šaukti buk tie 
rinkimai neteisėti esą, pasiskelbė prezklen-

visoms keturioms, kovojo valstiečiai liau- to nepripažįsią ir darysią visa* iš to is 
dininkai kartu sujdtais socialistais. Dery- v a a a s . Prezidentui nuversti šaukiasi sau 
boms neįvykus tarp mūsų ir socialistų, į pagelbą lenkus, žydus ("Lietuvos Ži-
ėjom rinkti prezidento kas sau. Rinkimai mos") ir bolševikus. Tokiu būdu valstie-
paskirta Gruodžio-' m. 21 d. Valstiečiai čiai liaudininkai, socialdemokratai ir bol

ševikai ėjo šiame griovimo darbe išvien. 

galės suprasti tik tas, kas žino jų tikrą 
širdį, kuri yra gaivinama griovimo dvasia. 

Seimas dar kartą pripažino preziden
to rinkimus teisėtais. Prezidento tad ne
pripažinti, reiškia kelti revoliuciją. Revo
liuciją kelti mūsų laikais — tai eiti talkon 
Lietuvos priešininkams sugriauti ir pra

žudyt i Lietuvą, O jie tai daro; I r sunku 
manyti, kad nesąmoningai tai darytų. Del 
ko? Del ' to tik, kad visuomenė jais nepa
sitikėdama, nepraveda į seimą jų atstovų 
didžiumos, o tą didžiumų atiduoda kata
likams. Reiškia tokia tautos valia ir tą 
valių reikia pildyti. Nori būti didžiumoj 
seime, reikia užsipelnyti visuomenės pasi
tikėjimo. Jo užsipelnyti galima tik sta
tymo, kurinio darbais, o ne griovimo. Jsi-
gavus didžiumą — galėsi savo idealus vy
kinti. To deniokratinguinas reikalauja. 
Bet valstiečiai, liaudininkai ir demokra-
tingumą mina j purvyną. I r aišku supras
ti del ko. Pirma, jei jau kas sistematingai 
įprato save aukščiau valstybės staiyti ir 

čiais balsų mažiau, negu į st. jseimą, tuo
met kai i<t seimo krikščionių demokratų 
blokas, g-avo 21 tūkstantį balsų daugiau. 
Tas pats pasirodė ir renkant savivaldy
bes, tad jie nusistatė prievarta įsiviešpa-
taut, kumšties jėga. Bet kas kumščia ko
voja, nuo kumšties ir žūva. Toks likimas 
turi laukti. i r valstiečių liaudininkų. Val
stiečių liaudininkų gerostratiniai siekimai ~ 
visiems aišfeeja. I r tokios garbės ir likimo 
susilauks kaip ir pats Gerostratas. Mes gi, 
krikščionys demokratai, kai stovėję sto
vėsime Lietuvos nepriklausomybės, tvar
kos ir teisėtumo sargyboje. Gerostratams 
ar tai saviems ar svetimiems nedaleisime 
sprogstamos ugnies pakišti po Lietuvos 
valstybės rūmais. Valstybiniai nusistačiu
si visuomenė eis su mumis ir kovą laimė
sim. Dabar gi kiekvieno piliečio pareiga 
supažindinti visus, piliečius su valstiečių 
liaudininkų darbais ir siekimais, atideng
ti jų kortas, kad tuo būdu apsaugoti vi-

'Suozuenę nuo nesąmoningo balsavimo UŽ 

saVo norus ginant, kenkt ir net griaut valstiečius liaudininkus, kaipo nuolatinius 
valstybę, tai dar daugiau medžioti de- Lietuvos reikalų timkdytojus ir griovikus, 
mokratingumo dėsniifs. Antra, valstiečiai 
liaudininkai pamatė, jog visuomenė pra-

ai * 
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ofisas uždarytas. 

~ , . 
j . • • • - - • » • - » » • • • • • • • ! • — • • & 
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KLAIPĖDIEČIUS P ARĖ- j kunigo, kuris nešė monstmnci- atsiranda ' mergaičių kurios 

Mfc. — VELYKŲ 
IŠKILMĖS. 

m 
Dorrisville, UI. — Mušu 

mažos Sv. Juozapo ir Sv. Kazi
miero parapijos Borrisvillėi ir 
Ledforde, III. buvo senai už 

hursty darni kvietkeles. 
Džiaugusi. — Choras iš jau

nų vyrų ir mergaičių, taip 
greitai surinktas ir šutai s v-

žalinasi nuo> žios dr-jos. Mūsų 
narių priedermė yra jomis pa
sirūpinti, gražumu, draugiš
kumu pakviesti jas į mūsų šu

tas, išmoko velykines g;'srm.-, sirinkimus, * išaiškinti žios 
ir ėjo paskui kunigo gjrfu-ttuu 
mas. Prie giesmininkų buvo teikia savo nąuėms.. Motinos 

r TeL Boulevard ai M 
DR. A.' J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Strett 

CbJcago. UI. t 

DR. A. L YUŠKA 

/ 5 

R e a . vt 

1900 So. Halsted Str. 
XaL OaaaJ J U S 

Ofiso ral.: 10 ryto lkl 11 po plot. J 
lkl 7 ral vakaro, 

•ai.: 1 lkl 4. po piety. { 
41*3 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 0008 

K - " *Hi 
Tol. Caaal Sfi7f Fak. Ganai JI 18 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
IMI Soath HaL-red Street 

Valandos: l t iki l t ryto: 1 lkl t 
po pietų: t Iki t 

t 
T e l . B l v d . 5 0 5 2 . N a k t . C a n a l 2 1 1 8 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3261 So. HaUtcd St., Chk-ago 

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

Nedėliomis 10 iki 12 dieną. 

UETtJVIAI ADVOKATAI 

\ ; » » » » » » » ^ ^ » » » » » « . » » • • » » » » » j Į 

I 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Koom 904 — Telef. Randdlph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: S203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chlcaco. 

I * II 

j U. Per keturis metus mes bu
vom be kunigo, bet šįmet mes 
gavom kun. Ambrozaitį ir per 
tai rnu^ų kolonija atsigija. 

Kun. Ambrozaitis džiaugia
si radęs lietuvius tokius prie
lankius savo tėvynei. Jis tų 
pastebėdamas, abiejose para
pijose, per susirinkimus, aiški
no mums reikalų šelpti Klai-
ĮKMliškius, naujai prigijusius 
prie savo senos tėvynes. Per 
susirinkimų buvo surinkta 
daug daugiau aukų negu ku
nigas tikėjosi gauti iš tokio 
mažo būrelio susirinkusių. Jis 
pats buvo prižadėjęs pridėti 
kitų tiek. 

Velykos. — Velykų šventė 
buvo paminėta- iškilmingai. 
(»ralxis buvo prie didžiojo al
toriaus, kaip ir paskendęs tarp 
eglių ir naminių kvietkų. Šeš
tadienio vakare buvo atlaikyti 
mišparai su pamokslu. Per 
oaktį žmonės susirinkę giedo
jo visas gavėnios giesmes. 

Ant Prisikėlimo žmonės su 
važiavo su autoinobyliais iš 
abiejų parapijų, kad bažnyėia 
buvo prisigrūdusi. Proeesijc 
buvo lauki*. Vaikai ir mergai
tės, baltai apsirėdę, ėjo pirm 

narstos "Draugo' skaityto- (|ar prisidėję trimitą* ir klt-i 
natas katrie taip griVai pa-
pažino mūsų pru<\\sija, kad 
mūsų kaimynai, protestonai, 
T-ejo iš savo iro •o ir Užau
gėsi tąja katalikiška iškilme. 
O patys mūsų žmonės, kutrte 
ėjo paskui choro, atsimindami 
savo' senovės Tėvynės Vely-
kas susigraudinę džiaugėsi 
dar taip gavę Šv. Velykas pa-
]iuneti. 

Prie to dar prisidėjo, ir 
gražus oras: saulė šviesiai ži
bėjo ir davė gerai šilumos, 
o pavasario vėjelis putė j 
skaisčius lietuvių veidus. 
Xors pas mūsų abidvi yra la% 

bai mažos kolonijos, bet kai 
suėjo į vienų, buvo kuo pasi
džiaugti. 

Po visų pamaldų choras bu
vo užprašytas į klebonijų. Ton 
po pavaišinimo ir pasilinksmi
ni mo, išsiskirstė visi palen
ki n t i, gerame upe. Ko mes 
visi trokštam tai: Duok Die
ve daug kitų tokių švenčių su
niukti. 

Amelia Gedeminaitė. 

dr-jos tikslų ir kokia; naudų 

, • • • Ii . i MM I. H " m "II. " nĄtmamsmmiJi' \M „II, „l-A-Uąjį 

pritariant smuikams. * \ sto m*o draugijų mkala* 
Choras. — Bai. 5 d. croras 

atsilankant į sus-mus p. M. 

mSSSZ 
\* 

l ^us-mus 
Lapinskaitei jos vieton iš
rinkta nauja raštininkė, E. 
Rumšaiu'3, "ir nauja ižd. — M. 

•g \ 

Grigalaitė. 
Vakaras-. — Choras yra nu tarės surengti vakarų ir sce- Hninkai Oleka, Byra ir Ltške 

noje pastatyti "Kuprotą O-

taipgi privalo rūpintis savo 
dukrelių ateities gerove. Pa
tarkite, paraginkite jas rašy
tis prie šios katalikiškos dr-
jos, iš ko, jus, mamytės, ir jū
sų dukreljės, turėsite džiaug
smo, o niekad nesigailėsite. 

Mėnesiniai susirinkimai lai
komi kas -mėnesį, paskutinį se
kmadienį. Sekantis sus-nms 
bus hal. 29 d. liurios noiiėtų 
daugiau kų sužinoti apie šia 
dr-jų kreipkitės prie narių. 
Jos visuomet pasirengusios 
duoti jum teisingus patarimus. 

•% Korespondentė. 

Koncertas. — lietuves Vai • 
stybės Operos artistų koncer
to, kuris bus sekmadieny, bai. 
15 d. &v. Vincento parap. .svet 
čia visi laukia su dideliu ae-
kantrumu. Jau kas atsilankys 
tai tikrai nesigailės, nes dai-

vlčius, tai mūsų Tautos meno 

LABDARIŲ VAKARAS. 
PRITAIKINTOS DAI

NOS. — RADIO d 
CERIEČIAMS. 

2ąlį,.\ Jau pradėjo ta veikalų tikras papuošalas, 
mokytis. Prie papuošimo pro
gramos bus gražių dainelių 
Visas darbas jau varomas pir-. 
myn. 

Mūsų kolonijoje 6v. Onos 
choras yra papuošalas viso ko, 
nes jame yra ^daug talentų. 
Tad ir ateinantis vakaras bus 
vienas gražiausių, nes yra de
damos pastangos kad jis pa
vyktų kuopuikiansiai. 

Choro korespondentė. 

Papiras. 

SPRINGFIZLD, ILL. 

• 

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

Ofisas Didmiesty!: 
29 South La Salle Street 

Kaaabarljt »SO 
Telefonas: Centrai M M 

Vakarais 3223 S. Halsted St.] 
Telefonas: Yards 4M1 

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

Abstraktai ezamlnuojami. pinigai 
ant real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Cbamber of Commerce Bldf. 
1SS W. Waahin»ton Street 
Talaf. Franklin 117«— 4»46 

•AKARAJS 
M M 60. Halsted Street. 

(Ea*le Muslo Co.) 
Telef. Boulevard 67S7 

< * 8 * ^ <K - # » • - # » • 

IŠIMU TONSILUS 
TtlilliisifiDis mokslo priiioiMRls: 

1,—be peilio, 
9,—be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
6,—be Jokio pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacljentas ga.ll tuoj 
eiti ) darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa sveikata geresnė. Kuriems Iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė 
l i n t i . 

Ligonius su Įvairiomis Ilgomis 
prijimu:— 

Kasdien nuo S ral. po pietį] lkl 
9 vai. vakare. 

Nedėliomis Ir seredomls ofisas 
•iždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHTRTJRGAS CR 

OBSTfiTRIKAS, 
1411 So. 50th Ave. Cicero, III 

•-&«* •«»-

WAUKEGANIETĖS SMAR 
KIAI DARBUOJASI. 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAI TB GHTRURGAC 

444S 80. Weatera Av« 
Telef. Lafayette 4144 

Vaandos: » t - l l rytais, 1-1 po 
alėtų ir 7-8 vakarais. HedėldJe- j 
alsis tiktai po platų I lkl i vai. 1 

m i 
K< • » 

J. P. WAITCHES 
L i w y e r 

LD2TUVI8 ADVOKATAS 
Dkm.: R. 514-514-127 N. Dear-
born Str. Tel. Randolpb 5584 
Vakarais: 14-7M 8. Wabask Are. 

Tel TuUMnnm M1T 
• ^ • • • • • • » • • • • * ^^ 

! OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4724 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10 — 11: nuo 1—S 
po pietų: nuo 7—8:10 vakare. 
Nedėliomis: 10 lkl 1. 

Telefonas Drexel 2880 

'Literatūros Teorija'' vada 
vėlis augstesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas 
Kaina 60c. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
3334 South Oakley Ave. 

Chicago, UI . 

r:» 

I 
|| 
M 
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• 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe« 

relna \ rankas Dr. Cnas. Sagai, 
isnto Ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami Ir draugai nplalkys 
apžiūrėjimą ir gydvma kaip Ir 
ano paties Dr. G. M. Olasac 

S14» 8o. 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryt* 

lkl t po pietų, nue 6 lai 7 vak. 
Ifed. nuo 10 iki l po pietų. 

Telefonas Vardą M7 

r DR. MAURICE KAHN 
•Yl?YTOJA8 IH CH1RIRGA8 

•k 
Tel 

OFsBO V AL. 
f—10 v. ryta, 1—1 U- f 

1 
i 

H f—-ii v. ryta, 1—1 U- 7—t v. f. . • 
Medėllomls: na* 10 • . ryta lkl XiL'^ 

J i r*J- po plato, , veik 
m*_r^ J I I I U I • r T r " — ** - 0T 

Pasišventusiai dirba šv. Knx. 
Vieu. kopi. naudai. 

Waukegau, UI. — Laike ga
vėnios Xek. Pras. Mergaičių 
dr-jos narės in corpore priėmė 
sv. Komunija. Ant rytofįau< 
jų intencijai buvo atlaikytos 
šv. m&ios. J)i<lelj įspūdį pa<la-
rt į visus bažnyčioje esančius 
žmones, kada to"ks gražus nrer-
gilic būrys, apie 60. pradėjo 
artintis prie Dievo Stalo. Šios 
dr-jos narės kas tris mėnesius 
eina prie Dievo Stalo. Taigi ir 
nošieht>tina, kad Dievo pade 
ji mas yra su jomis. 

Koplyčiai vajus. — Kovo 25 
d. jvyko tos dr-jos Vnėn. s\i-
sirinkimas, kuriame buvo dau
giausia svarstyta apie vaju 
Šv. Kazinu>ro Sesertį koply
čias naudai. Mūsų vietinės Se
serys, sužinojusios, kad mer
gaičių dr-ja rengiasi prie ko 
tokio nepaprasto gegužio 6 d. 
koplyčios naudai, atsilankė j 
šį susirinkimą pasidalinti min
timis ir džiaugsiu/u. Sesuo Elz
bieta ypatingai savo jautriais 
žodžiais, vardan, visų Seserų, 
kvietė kiekvienų į darbą pas
tatymui taip labai reikalingos 
joms koplyčios, ir net priža
dėjo puikiausią dovaną nuo 
Seserų, tai, kuri daugiausia 
pasidarbuos tūlų knygelių iš
pardavime. Visos narės tą įsi
dėmėjo. 

Ši dr-ja prakilniems tiks-
kmts visuomet užjaučia ir at
veria savo širdį. Prie to va
jaus, kaip matyti, visos tik 
juda, tik knita. Visi įdomau
ja kuri laimės tą puikių do
vanų. Iki šiai dienai^ aukš
čiausiame laipsny stovi A. 
Iiemeikiutė, & Butkiutė, J. 
Zaveskiutė. 

Stokite dr-jon. — Labai ma
lonu yra visiems matyti šitą 
dr-ją taip gražiai išvien visur 

iant Gaila tik, kad dar 

Cioero. IU. —* Bai. 15 d. 
Labd. Sų-gos 3-čia kp. rengia 
puikų vakarų. Bus atvaidin
tas veikalas "Nelaiminga*; 
Buikas". Veikalas dar visai 
naujas, ir mažai kur buvo \ai
di n tas. Vaidylos, tai Labd. Sų-
gos nariai bei narės. Taipgi 
turėsime progos išgirsti dai
nuojant p. O. Švaikauskiene 
Labdariai nujaučia ir ke
letą dainų kurias p. švaikaus
kiene dainuos; tai bus iš var
guolių gyvenimo, specialiai 
pritaikintos tam vakarui. 

Gal laimės. — L. Vyčių kuo
pa jau matyt laimės Centro 
skiriamą "Radio", nes Cice
rus jaunimas būriais spiečiasi 
po Vyčių vėliava. Patartina 
visam Ciceros jaunimui pri
klausyti prie L. Vyčių 14 
kp., nes dar yra daug inteli
gentiško jaunimo kurie nepri 
klauso prie Vyčių or-jos. 

Ne tauza. 
•m '» >• 

VELYKŲ ŠVENTĖ. — CHO-
RAS. ^ VAKARAS. 

SpriBjj VaUey, Blinois'. •— 
Iš visur girdima per spaudą 
paminėjimų tos brangios šven
tės, Velykų. Pas mtus, Šv. j ir sumanumu. 
Onos bažnyčioje, ir buvo graži 
Prisikėlimo iškilmė. Pradėta 
apie 6 vai. rytės Procesija ėjo 
apie bažnyčią tvarkiai. Laika 
šv. Mišių šv. Onos choras iš-

Vakaras ir ' dovanos. — 
Bai. 8 d. vietinėj parap. svet. 
Moterų Sųjungos 56 kp. suren
gė linksmą "Žiurįštų" vaka
rą. Žmonių atsilankė pusėti
nai. Už originalj, keisčiausią 
žiurkštą gavo dovanas: Ona 
Cudauskaitė ir O. Tačiulaus-
kienė. 

Prie surengimo šio grąžau* 
vakarėlio daugiausia pasi 
darbavo K. Kuperienė, O. Stft-
nslovienė, V. Arnašienė, O. 
Sanvaitienė, A. Stinbienė ir ki
tos. 

Vietines sąjungietės jau 
pradrjos ruoštis prie Motinos 
Dienos. Bus atvaidinta gražus 
scenos veikalas "Motinos Šir
dis". 

Net svetimtaučiai gėrisi. — 
Berods 1922 m. čia apsigyve 
no namų statymo kontrakto-
rius, Ant. Kazlauskas, 2129 
North 16-th St., kuris, be dar-
buojamos savo amate, dar pla
čiai yra žinomas kaipo vieti
nės kolonijos uolus veikėjas 
ir lietuvių katalikiškų laik
raščių platintojas. Prisilaikant 
patarlės " savas pas savus-", 
labai yra patartina, kad visi 
lietuviai namų statymo klau
sime visada kreiptųsi pas sa
vo vienmintį aukščiau nuro
dytu adresu. Kam tas klausi
mas rupi lai apsilanko ir ap
žiūri Ant. Kazlausko naujai 
pastalyta, svetimtaučiui puikų 
namą, kuris yra 710 East 
Washington St. Svetimtaučiai 
negali atsigėrtėti mūsų tautie 
CJO A. Kazlausko sąžiniškumu 

Bronė, —Ar kada sueini su 
Juze f 

r 

Ona. —- /Taip, gana dažnai. 
Br. — Ar jinai laiminga pe 

ištekėjimo? 
Ona. — Taip,' labai. Jinai 

dabar taip laiminga, kad, kaip 
ji sako, turinti nueiti į teat
rų, kad gavus progų gerai iš
siverkti. 

Kartais gerai dengtas šiau
dinis stogas išlaiko net 30 me
tų. 

Vakarinėj dalyj Afrikos pa
čią galima nusipirkti už 21 
centą. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekymą 
Doleriais ir Litais 

Pijriausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per . 

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BAIK 

U12 W. 35 th St. Cbicago. 
Turtu viri $7,000,000.00 

Raald. tai, Vaa Baran 0100 
Otimo tai. Booierard 000B 

Dr. A. A R0TH 
0H7BAS GYDYTOJAM tr 

C1HJBI RGA8 

Valka ir wtaų chroalikv Ugą, 
Oftaaa: SSSft a Halsted 8t. 

VaL: 10—11 įyto; S—t po 
plat, 7—8Tak. Ned. 1 0 — l t d, 

1110 Iadapendanaa BlTd. 
CaJcaao. i 

Dr. J . Vau Paiog 
SPECIALISTAS 

Per daugeli metų vidujinių, 
|kroniaki] llgru. vyrų ir moterų. 

Neimkite patentuotų vaistų, ku 
|ric gali but ne nuo tos ligos. P a 

skmingas išgijimas priguli nuo 
įuradimo tikros priežasties ligos 

[Pilnai egzaminuoju kraują, Slapu-
|ma su Exray. t Gydau su radlum, 

ira ir elektra. 

ofisas ir Laboratori ja 
3101 South Halsted St. 

|Valan<lo6: nuo 10 iki 4 po pietų 
nuo 7 iki T• vai. vak. 

|Nedėliamis: 10 iki 12. 
Telefonas Yards J119 

Gražiai. — Bai. 8 d. parap 
svet. l>uvo apie keturių drau
gijų susirinkimai. Labai pa
girtina, kad Springfieldieeiai 
jau išmoko vengti nereikalin-

kilmingai giedojo žv. mišias, gų "ergelių", bet ramiai svar 

20 metu prityrimo 
Akkiią **i*aisymo mene 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Aklu U g a s 

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

sta? 
A v kvateta gaiva.? 
Ar matote kaip ir plukančiut 

taškus ? 
Ar atmintis po truput) mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

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

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1601 So. Ashland Ave. 

pampas l t gatvės -
Ant trečio augito virš Platto aa-
tiekos. kambariai 14, 1S, 10 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki -9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

S { » » « • • 0$tt^0m • » • • • • • ! 

L Micfcnievicz-Vidikiefle 
KUSERKA 

101 S. Halsted St 
Kampas 31 gatve 

one Yards 1119 
lėname ofise su 

Dr. J. F. Van 
Paing. 

Sąžiniškas pa
tarnavimas prie 
•gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

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

«r 

lMirbėjiai ir ImporlrH.i Ge*J*ut>iv 

ITALIŠKŲ 
Kaaka Dirbtu 

Armonikų 
| Geriausiu Ti

tai psnniiHJ 
Gmnuituoja-

i imU meta 
a i d a s g t e 

inąs negu ke
lti* a k a Or-

8. V; Ir 
Italijoj rali 
Jae parduoti. 

00 as . s i 
{nutruk-

| rijom duoda
me pirkėjams. Mes carantuojame 
kad mokiniai galės groti ant arme* 
iiikos i i saldu i keturių* mėnesius 
laiko. Ka*>ktte angrUSkai reikalau
jant informacija. Katattega* siun
čiamas dykai: 
Ruatta SerenelH acordeon Mfg. Co: 
81t Wjps lidaad Awe; C W o j » IH. 

Dr. Anelė KaushiUas D. C. 
CHlROPRACrOR 

Gydau be operacijų Ir be gyduoiii 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
cusislaptalroą., dusui] ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai. 
2159 W. 21 S t , kampas l*ari t t Si. 

Telefonas RooseVelt 8195 
Valandos: 3:00 iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvš CMcig i j 

v 

^ ^ . , - ^ * -«Ž4*. 

Valentine Dressmaking Gollege 
2407 W. Madlson Street 
Telefonaa Seeiey ledS 

Moko Siuvimo, PaUernų kl 
pĮmo, Designing bisnlul Ir 
iaama. Vietos duodama dykai ] 
Diplomai, Mokslas lengvais at-
mok^jimala. Klasos dieaomla 
vakarais. Reikalaukit knygalėa.] 
Blsnlo Ir Naminiai kursai 
lių Taisyme. Norint lnformaeU> 
Nuvykite ar telefosmoktte. 

SAfiA PATEK, 
*mm*wmmMmmmmmm 

9BB 

PELARIi QTTEEai ^QlfsjąĮflI '»* a 

NEMOKĖSI PINIGUS BOtSBLALO 
Mūsų krautuvą—viena i i didžiausia (ftdea^js 
Pkrdnodaae ui žemiausią kaina, kur kttar taip »ef susi 

^nff^^rĮ laiekuni druknotl ir ofise darbams yrm manja*-
ties madoa. Uflaikom viaokiiia lgukrodaiuą fcadna, it i ule) 
aiui ir deimantinini; grajnaionut Ue^Tiškaii rektrdaii ir 
koncertiniu geriantriu, armonikų nmiką ir preeTlkn ildir-
byicra. Balalaikų, gitarų ir amuikų, kekių tik reikia. Str-, 
Kama TisoklUS ŽBnklllS ^rangyatflma, t l i p ^ y laiaTOdilai tf 
aariMkaJillrnsi iastynsnantiia atSakSllSlalr 

Taipgi užlaikau pilna ettę eptiSka dalyko. 

Steponas P. Kązlawsh 

!rTel( J3 11 SS 

STANLEY P. 
MAfiffTtA 

Ja m , 
Balsamnotojas 
Tūrių automo- { 
tue 

prieinama. 
3319 Autam 

ve. Cbicasro. J 

S. D. LAOHAW10Z I 
» 1 4 V . t t ^ d n Cfcioasjo. įJŪ 

Patarnauja laidotuvėse knopl-
sjajente* - Retkele sneleals atsUaa- • 
klU o mano darna busite niga-
aediati. TtL OasjsJ 1271 MSS 

j 3307 Auburn Avs. Ohiotfo j 
tat i 

http://ga.ll
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SVEČIAS IŠ LIETUVOS 

Chicagon atvyko Amerikos 
lietuvin visuomenei plačiai ži
nomas lietuvis veikėjas p. 
Juoaas Gabrys. Nebepirmu 
kartu jisai mus aplanko. Te-
čians visuomet su ta pačia 
karsta Tėvynės Lietuvos mei
le. 
- Kiek mums žinoma, šiuo 
kartu jis Amerikon atvyko 
Lietuvos pirklybos ir pramo
nės reikalais. 

VISŲ ŠVENTŲ DR-JOS 
DARBUOTA. 

Brid^port; — Bal. 8 d. &v. 
Jurgio par. svet. Visų Šventų 

kolo parap. svet. 8 vai. vak. 
Valio Xorrthsictfeeiai! 

Rem. 

Ketvirtadienis Balan. 12 192f5 

P R A N E Š I M A I . 

VIEŠA PADĖKA. 
Turiju u£ pareiga išreikšti 

viešą padėką, pirmiajugiai kun. 
P. Baltučiui, ir paiįstamiems, 
draugams, giminėms už daly-

BRIDGEPORT. šv. Ka- vavusiems laidotuvėse mūsų 
zimiero Akad. Rem. Dr-jos 2'dukters Viktorijos Kiselavi-
skyriaus susirinkimas įvyks. 5įutės 
pėtnyeioj, bal. 13 d. Šv. Jurgio tp-'^ IAL.** *i A. 
parap. svet. 7:30 vai. vakare. IM

 TBI^ atariame širdinga- a-
Šis susirinkimas yra labai 

Pašelp. dr-ja laikė mėn, susi-! svarbus tadgi visos senos ir 
naujos narės nuoširdžiai kvie 

SUSIPRATO ŽMONĖS, 
Metropolitan State Bank'o 

depozitorių puolimas atsiimti 
pinigus iš banko baį«iėsi va
kar prieš piet. Bankas išmo
kėjo įdėlius visiems reikalau
jantiems. fVietiniai visuome
nės darbuotojai ir biznieriai 
pagelbėjo įtikrinti žmones a-
pie saugumą; pinigų, įdėtų į 
tą banką. Foreman Bros. 
Bankas, vienas, didžiausiųjų 
vidurmiesty, įsitikėjęs į Met
ropolitan State Banko saugu
mą, ir stipruma, šimtus tūks
tančių dolerių atvežė šiam 
bankui, išmokėti depozito-
riams. Taiggi bankų Clear-
Hig House Association atvJėžė 
daug pinijgi}. Foreman 
Bros. Banko ir Clearing Hou
se Ass'n atstovu labai prie
lankias pareiškimai apie Met
ropolitan State Banką ir jų 
kooperavimas su tuo banku, 
kad galėjo išmokėti depozitus 
kurie tik norėjo, įtikrino žmo
nes, kad jų įdčti pinigai pil
niausiai apsaugoti. 

Taipgi įvairus bankai, pri
klausą prie Clearing House 
Ass'n siųlė Metropolitan Sta
te Bankui pagelba, bet vakar, 
jau prieš piet, bankas buvo 
apituštis. Daugiau žmonių 
djėjo pinigus atgal bankon, 
negu įėmė. Gryžo žmonjėse 
pasitikėjimas. 

KARPENTERIAI STREI
KUOJA. -

Streikų pakėlė 60 karpente-
rių, dirbusių prie 12-tos gat
vės (Roosevelt road) viaduk-
to. Karpenteriai nori gauti 
$1.25 darbo valandoje. Mies
tas jiems mokjėjo $1.10. 
„ Sakoma, ar tik nepakels 
streiko apie 800 karpenterių, 
dirbančių miestinius darbus. 

GATVEKARIŲ DARBININ
KAI NERIMSTA. 

Gyvenimas neatpinga, sam
dos eina brangyn. Chica^os 
^atvekarių konduktoriai ir 
Biotormanai reikalauja aukš
tesnio užmokesnio. 
; . Perniai «jie streikavo, kuo
met gatvekarių bendrove mė
gino sumažinti užmokesnį. 

rinkimą, kuris buvo skaitlin-
gas. Visųpirmiausia buvo per
skaitytas laiškas nuo Šv. Jur
gio parap. kuriuo kviečia dr-
ją ant vakarienės kurie, rengiu 

d. baį š. m. Laišką prizmė 
vienbalsiai ir visi nariai prisi
žadėjo atsilankyti į vakarie
ne ir tuomi ^ pa remti savo pa
rapija. 

Užsiminus apie Katalikų Fe
deracijos darbuotę B. Seklee-
kis paaiškino apie rengiamas 
Drakalbas kurios ivvks bal. 15 
ii. Sv. Jurgio par. svet. 2 vai. 
po pietų ir kvietė d r-jų atsi
lankyti i prakalbas. Dr-ja uz-
kvfetimg, vienbalsiai priėmė ir 
visi nariai pasižadėjo atsi
lankyti ir paremti Kat. Fede
racijos prakalbas. 

Perskaityta korespondencija 
nuo Šv. Martino dr-jos kuri 
rengia iškilminga balių sek
madieny, 15 d. bal. š. m. Mil
dos ^vet. ir nuo Šv. Alponso 
dr-jos kuri rengia pavasarini 
balių sekmadieny, gegužės G 
d. Šv. Jurgio par. svet. Ko
respondencijas vienbalsiai pri
zmė. Po to dr-ja svarstė savo 
bėgančius reikalus. Pasirodo, 
kad Visų Šventi} dr-ja kyla 
kaip ant mielių kaip pinigiš-
kai taip ir narių skaičiumi. 

Narys. 

ciamos susi 
Valdyba. 

WEST SIDE.— L. Vyčių 
24 kp. svarbus mėn. susirin
kimas įvyks ketvirtadieny, 
bal. 12 d. 8 vai vak. Aušros 
Vartų par. svet. Visi, kuopos 
nariai-ės atsilankykite. 

Valdyba. 
DIEVO APVRIZDOS PAR. 

— L. Vyčių 4 kp. susirinki
mas ivvks ketvirtadienv, bal. 
12 d. Turi me daug svarbių 
reikahj aptarimui. Turime 
taipgi pasirūpinti sportu, savo 
atletais, nes vasara artinasi. 
Nariai-ės atsilikę su mokes
čiais malonėsite užsimokėti, 
nes turime pasiųsti pinigus 
Centran, už organų. 

A. Petrulis, fin. rast. 

čįu gerb. grabeliui p. Masalą 
kiui už gerą, ir mandagų pa
tarnavimą." 

Liekame dil iame nuliūdime 
visą šeimynaA 

Kizelavičių. 

PAIEŠKAU ApoJonijos Rubažyčios 
(po vyrui Vaitekunienė) paeina iš 
Lietuvos Dvielaičių kaimo, Žagarės 
Valsčiaus. Randasi svarbus laiškas iš 
Lietuvos nuo sesers Onos. JJ pati 
ar kas apie Ja žino praneškite šiuo 
adresu: 

POVILAS RAtTSKINAS,. 
1860 Norih Hoyffie Avemi^ 

Chlckffo, m . 

BRTOHTON P ARK. — L. 
Vyčių 36 kuopa laikys mene- j 
sinį susirinkimų ketvirtadie-j 

Jny, .bal. 13 d. McKinley Parko 
svetainėje. Susirinkimas yra 
labai svarbus. Nariai-ės prašo
mi užsimokėti savo mėnesines 
•duokles. Prasidės lygiai 8:00 
vai. vakare. Po sus-mo bus 
žaidimai. 

Pirmininkas. 

THiHK rr 
OVER d 

A. f A. 
Metinės sukaktuvės naio mir

ties mylimosios moterės ir mo
tinos Antosinos Ciniekienės kuri 
persiskyrė su šiuo pasauliu ba-
andžio l t d., 1922 m. palikda
ma dideliame nuliūdime vyra 
Joną, Minus: l»etra, Joną ir 
dukrelę Genavaite. 

Paminėdami josios miritos 
sukaktai*es turėsime mišias už 
jos dūšią bal. 13 d,, šv. Juo
zapo bažnyčioje, So. Cbicaftoje. 
Taigi visus gimines, pažystamus 
ir draugus kviečiame ateki ir 
dalyvauti šiose pamaldose. 

N'abašninkė paėjo ts Pajuod
žiu kainu Panevėžio apskričio. 
Po tėvais Gabriutė. 

Nors a'ukščiausis atskyrė ją 
mio jniisu, bet mušu širdis ir 
mintis vis sw ja. Tali prašome 
visu giminiu ir pažystamų su
kalbėti amžiną atilsi. 

Nulhidc: Vyras Jonas Cini
kas ir vaikučiai. < 

KAS TURI 
Parduoti namą ar tai lotą Brlghton 

Parke tai atsišaukite pas mus — mes 
turime daug pirkėjų kurie nori pirk
ti greitai visokių namų ir lotų. 

BRIGHTON REALTY OOMPANY 
4034 Archer Ave. Cliicago, 111. 

* DIDEIJS GARADŽIPS 
Pardavimui ar išmainymui ant na

mo. Garadžius yra statytas ant 2 
didelių lotų ir daro labai didelj biz
nį. Kas norįte pirkti ar tai mainy
ti ant namo atsilankyk 

JOSEPH vrjsHKEwrrz 
4034 Archer Arę. Chieago, Rl. 

i • • • • 
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ANT PARDAVIMO 
Crocerne ir Delkatessen, neto
li South Chieago, naujas stoe-
fcas ir i(£ixturės" geras eash 
•biznis. Atsišaukite 

8845 Commercial Avenue. 

PLATINKIT "DRAUGE" 

MOKYKIS GERO AMATO 
kuris moka nuo $35 iki $50 sava! 
t<j Kirpėjai, Kišenių ir ir Iiningo 
dirbėjai. Kotų Presseriai ir elektra 
siuvamų mašinų operatoriai. Leng 
va l.šmokti, diena ar vakarais, ge
rai apmokama 
'JOS. P. KARNICKA, Principal 
MAJSTER TAlLORtNO SCHOOLi 

190North State Street 
Kamp. I Ak e Str. 4 flojor. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 351b S I , Ghicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO H* PAR, 
DAVIMO J U S T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
# Parduodam Laivakortes. • 

TeJefonas Yards 0994 
ANKA M. BONDKINSKI 

BeautjC^p|rt|; 
VeiOo ir Skalpo I A d y m a s 

, Plaukai Taisomi' W«oml, 
• Ir Marroll OartfAiaojami 

* Manicurinr 
Oolumbia Collcge Metodą 

44131 South Ashland Avenue 
Atdara: Utarninko, Seredoj, Ket

verge ir Subatoa Vakarais. J 

Tel. Lafa^ette 4223 

PLUMB1NC 
Kaipo lietmvys. lietuviam* visa
dos patarnauju kuogeriausia. 

M. Yl'SKA 
est 38-th Street 

M 
8228 W ( 

! 
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RENGIA PRAKALBAS SU 
PROGRAMA. 

Garfidd Park. — A. L. R. 
K. Labdaringos Są-gw 24 
kuopa pirnią susirink ima lai
kė bal. 2 d. š. m., Dovuionio 
stuboj, 6 So. Kostner Ave. 

Naujų nariij prisirašė trys: 
Pet. Dovidonis, Marė Zakarau
skienė ir Apo. Šukiutė. 
Nutaiv surengti prakalbas su 

progTama. Bus pakviesti kal
bėti įžymus kalbėtojai: kun. 
B. Bumšas ir kiti. Diena dar 
nepaskirta, bet kai pirminin
kas K. Jodeiis sužinos dieną 
ir svetainę, kuo veikiausiai 
bus pranešta per " Drauge J 

Taipgi kuopa rengiasi pri& 
gražios progTamos. Adelė Ru-
bliauskaitė apsiėmė surengti 
programą. 

Susirinkime surinkta aukų 
$1.50. 

Koresp. , 

TOWN OF I^AKE. — Te
atrališko Kliubo ^Lietuva" 
susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, bal. 12 d. 8 vai. vak., 
Davis Square Parko swt. 
Visi nariai-ės susirinkite, nes 
yra svarbių reikalų aptari
mui. 

Valdyba. 
VY6IŲ ATLETŲ DOMEI. 
U Vyėių Chicagos Apskri

čio Atletų ratelio bei svaidi-
ninkų lygos svarbus susirinki
mas įv^ks sekmadieny, bal. 15 
d. š. m. McKinley Park svet.. 
prie Areber ir \Vestern ^at-
vių, 2:1)0 vai. po pietų. Kvie
čiamos yra visos Vyeių kuopos 
norinčios įstoti lygon/Xesivė-
hiokime. 

JPnmas J. Paliulis, pirm. 

SUSTOK MOKĖJAS RENDĄ 
Vieton mokėjimo aukštu 

rendu ar negeriau del Jūsų 
nusipirkti lota. ir greičiausiai 
galima pasibudavoti ant jo ko
ki tik nori namų, mokant už 
jį kai]) Jus mokėtumėti renda. 
Tuomet Jūsų nuosavybės didė
ja diena ir nakti^metas į metų 
kraudama del Jūsų turtų ir 
galybė ir taip lengvai sutaupi-
site daug pinigų ir nereikės 
landiti po kokius ten senus 
skrepus: Jūsų gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, naujų 
namų, gražių parkų, gerų mo
kyklų, ir Bažnyčių. Tyro oro, 
transportaeijos padaryti savo 
gyvenimą tokiu gražiu yra la
bai lengva. Mes priimame la
bai mažus į mokėjimus ir menė 
sim\s sųskaitos, surengiame be 
jokiu kliūčių. Duodame Tms-
tees Deed Cbicagos Title and 
Trust Companijos pirkėjas 
gauna "guaranty.po1icy ,\ Tai 

f į/v +**įkį*f*JS 
tufa/^^l+J 

Turtas 
$14,000,000 

Taupus žmonės regulariai 
taupo ir investina išmintingai. 

Vi S T 4 ^ 
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KA3PAR STATE BANK 
1900 Blue Island Ave. Kampas 19-tos gat 

Kapitalas ir Perviršis 
$1,250, 

Li 

i. 
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Šį vakarą Lietuvos Vals. O- >*r^ puikiaušis pastoms tur 
peros artistai duoda atsisvei
kinimo koncertą, North Sidėj, 
Sv. Mykolo par. svet. 

tas. Koki tik Jus galite tnr»'ti. 
Atsišaukite 

ADAM MARKŪNAS, 
General Manager 

ANT rARDAVIMO gražus 4 kam-j ft 

bariy rakandai 7 savaitės vartoti, \gffi F i r s t ^ a t i o n f l l R a n k B](]„ 
Victorola karpetai ir tt, .turiu par- § 
duoti Sia savaitę — bargrenas. Gera 
progra jaunai porai. 

J. PINKE 
357 So. erawfor<l Avenue 

Tel. Nev. 03S« 

REMKIME SAVUOSIUS. 

Paskutinis koncertas. 
Korth Side. — Nei>amii*ški-

te^^cad šį vakarą, balandžio 12 
d, 8 vai. vak. Šv. Mykolo pa
rap. svet. įvyks nepaprastas 
atsisveikinimo koncertas, kurį Į 
duos Lietuvos Operos artis
tai, ir tai jau paskutinis, nes 
po šio konoerto šie artistai 
gryžta atgal Lietuvon. Taigi, 

Reikalingi "Fitteriu/ pa-
gelbininkai ir "rivettenV 
pagelbininkai prie statymo 
darbo plieno Šapoj, darbas 
pastovus. Algos geros. Atsi
šaukite. 

Marava Construction Co. 
85-th St. & Stewa^t Avenue 

PRIVATES LEKCIJOS 
Anglu kalboj mokoma Lietuviakns 

mokantiems ir nemokantiems kalbė
ti angliškai. Kainos prieinamos. At
sišaukite dienomis ar vakarais. 

Mlss lX)NNEIiLY 
421 Belden Avenue 
Telef. Diversey 2132 

6*8 W. Monroe 8t. 
Chieago, UI. 

Telephone Randolph 7400 

Trisdešimts mėty Konservativiškai Vedamas Bankas. 
^o V|vVj^^|0 

REIKALINGI 
Leiberiai ir pagelbininkai 

prie fondrės Structural Gele
žies šapoj ir ĮShipping Room. 

Darbas pastovus. 
Atsišaukite tuojaus į 

LINK BELT COMPANY 
329 West 39 Street 

(3 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Ave. 

Teeiaus konpromisu snsitai-Į visi nepamirškite atsilankyti. 
kinta- iDarbininkai tuifėjo Savo atsilankymu paremsime 

juos ir 'beto išgirsime ką ne
paprasto. Be dainininku bus 

kiek nusileisti. 
Dabar jie reikalauja gra

žinti jiems seną užmokesnį, 
kokį pemijo perniai pirm 
streiko. 

DIDELIS BARGENAS tik \iž $250& 
f-jų pajryvesimų medinis namas. 
Vienajne pagyvenime krautuvė ir 2 
flatu po 4 kambariui Elektra ir ^e-
MUk Užpakalyje dar namelis. 
l « i T so, Monraa St. netoli lgth st. 

JI ir ukriaučiukas Motiejukas. 
Kurie jau jį {nekartą girdėjo 
ir matė, sako, dar eisime pa
matyti bei išgirsti. Neprakis-
kime šios paskutinės progos, 
nes gailjėsimės kuomet bus 
pervėlu. Visi northsidieeiai, 
nepamirškite, kad šis koncer
tas įvyks šį vakarą, Šv. My-

VELTUI Bile kas guli grautPVeltui Ij gražu 26 šmitu Sidab
rini Sėtą. Grynai Rogers Sidabro susidedant iš 8 
Sakučių 6 dideliu ir 6 mažų šaukštukų, 1 cukrui 
puodelio ir 1 sviestui peilio. 

Čionais nepaprasta proga kuri retai atsitaiko gauti VELTUI to
kius gražų sidabrini setą. 

Kiekviena moteris, duktė ar vyr as gali gauti hę> jokio cento šį 
setą. 

Mes tik vieno prašome, tai supažindinti savo draugus su mūsų 
Pleasure ir Premium merehandise katalogų Kiekvienas ta gali pada-
* _' ryti be jokio mokslo bei prityrimo. 

HOME St'PPLY CO. Mes turime takstaučhis šių Setų 
Dept. 40, 131 Dueane Street i kuriuos mes duodame veltui. Buk 

New York City i pirmutinis jsigyti juos. Mes tuks-
j Pisiųskite man savo Pasiulijimą ! tančius šių puikių sidabrinių setų 

Sidabrinių Seto Veltui. išdalinome. Mes norime ir tau 
į Pavarde . . . f j Į vi«na 'duoti. Neatidėliok. Išpildyk 
iAdresas ! kuponą- ir pasiųsk mums tuojaus. 
Miestas J į HOME StTPPiiF CO. 
iValstija , . v . . \ . . . - 181 Duane Street 

New York, JT/Y. 
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I Rrkite Plombe^ste, ir šflom., jUisymus nuo " 
Į Firmo. kuriai galima pasitikėti. 

Ką parduodam yra gvarantuota 
E Grąžinam jums pinigus, jei neesate užtektinai užganėdinti, arba permainom 
s= pirkinj.'Skolinam jrankius išbaigimui darbo be atlyginimo. 

Pirk syki pas 
mus, paskiri vi
suomet pas mus 
pirksite. 

- » < * * ' - • ' 

Pabandyk mūšy išdirbinius, o persitikrinsi 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Levy St Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

Tel. Calumet 0645 
- 1692 
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