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METAI-VOL. VII 

Sovietų Rusija Sutinka 
Atmokėti Skolas 

i 

Sutinka Grąžinti Savastis 
Savininkams 

BET REIKALAUJA SAU PILNO PRIPAŽINIMO 

jas. J i s sako, kad tas būti
nai reikalinga. Panašios kon
ferencijos negali be to apsiei
ti. Turi gyvuoti privatiniai 
delegatu pasitarimai, apgal
vojami nauji klausimai. 

JAPONUOS VALDŽIA 
KRITIKUOJAMA. 

Be trukšmų negalima. 

Siberijos klausimas ir Genoa 
konferencija. 

C H I C A G O J E. 
JURININKAS UŽSILIPO 

ANT STULPO. 

Jurininkas H* Rliglit be a-
valinių ir uniformos jsilipo 

TOKYO, bal. 21. — Vy
riausybės politiniai priešai 

Klausimas, ar Vokietija 'smarkiai kritikuoja premierol v i e l i a n telegrafo stulpan En 
bus priimta Tautu Sajungon, 
jis atsakė patvirtinančiai. 

Anot jo, (Tautų Sajungon 
bus priimta ir Sovietu Rusi-

Takabashi valdžią del per- ^ewoode. Policmdnas jį are-
t rauki m o derybų su bolševis- 8tavo. 
tinę Čitos valdžią Siberijos į T e i s m e paaiškėjo, kad 
reikalais. j Blight perdaug buvo išlupęs 

Garmaus prakalbos Bridgeporte su
triuškino laisvamanių frontą. Laimeji-

• v 

ja. Vokietija su Rusija bu-j £itos valdžios atstovai už! "moonshines" ir manė, kad 

ve. 

GKNOA, bal. 22. Sovio-i Vokiečių atsakymas. 
tų Rusijos delegatai vakar , . . , ,v ., . . , . 

t Kaip bolševikai, taip vokie-
pagaliau atsakė i santarvės v. . , - . . . 

ciai konferencijoje pavartoja 
paduotas Rusijai salvsras. . -, . , 

J v * taikingas metodas su santar-
Bolševikai atsakyme pažv-

m i. kad jei santarvė ir visos 
kitos valstybės pripažintų de 
iure šiandienine Rusijos val
džią, tuomet bolševikų valdžia 
apsinia ir sutinka atmokėti 
visas prieškalnes skolas, atsi
sakyti savo kont ra reikala
vimu ir gražinti savininkams 
nacionalizuotas savastis: gi! 

tinai privalo'įstoti Sajungon. j derybų nepavykimą kaltinai t p l p ^ r a r ° stulpas yra laivo 
Ir kuomet tas įvyks, tuometi japonus už jų biurokratinį ei-' stiebas. 
tik Tautų Sąjunga pradės sa-lgĮįągį. Sako, kiek kartų ja-- Kadangi jis keliavo skubiai 

ponai žadėjo apleisti Siberi-j Clevelandan, teisėjas jį pa
jos plotus ir visuomet pasiro-' Nuosavo. 

kuomet tokiu atsitikimuose 
-iriausioj 

savasčių nebūtu galima gra-f : i i t in-) 

Bolševikai atsakė santarvei 
i mandagiai. Taip atsakė ir 
, vokiečiai i santarvės nota del 
jų padarytos ekonominės su
tarties su Sovietų Rusija. 

Vokiečiai atsisako panai
kinti kartą padarytą sutartį. 
Bet sutinka su santarvės pa
duota salvga nedalyvauti vv-

komisijos posėdžiuo-j 
kuomet bus svarstomi eko

nominiai Rusijos reikalai. Te-
čiaus visuose kituose Europos 

|reikaluose vokiečiai delegatai 

dydavo jų tie žadėjimai yra 

žinti, bolševiku valdžia 
ka atlyginti. 

Nežiūrint to. bolševikai san 
tarvei duoda suprasti, kad jos1 . . , •> , 

•' v neatsisako nuo dalyvavimo, 
t reikalavimai atlyginimo už 

a>iis nesutinka su teisyln, Italijos karalius. j 
Tam tikslui jie paduoda pa- Genoa uostau karo laivu 
vyzdį iš Suv. Valstijų pasiel- (x i ( m a i atkeliauja Italijos ka-
£imo. ! ralius. Karo laive jis priims 

Sako. S. Valstijos, panai- ekonominės konferencijos de
ki ndamos savo šaly vergiją, legatus. 
nukentėjusiems nuo to nedavė Nežinia, ar karalių aplan-
jokios kompensatos. Tas pat kys Sovietu Rusijos delega-
mrvo ir įvykdinus ten prohi- tai. Italijos radikalai pata-
bieija. Vyriausybė neatlygi- ria bolševikams delegatams 
no svaiginamų gerym.ų ga- nevizituoti karaliaus. Nes to-
mintojams už apturėtus nuo (o.kiu pasielgimu bolševikai fak-I 
nuostolius. 

vo tikrąjį darbą pasaulio ra-
mvbės klausimu. 

Visos konferencijos, sakė 
jis, negali apsieiti be truks- tušti, 
mų ir nesmagumų. I r kuo kon K a i -kurie japoiuj laikraš-
ferencija yra svarbesnė, tuo ^ i a i d e l t o i r p a l a i k ( ) c^ v&{ 

daugiau tokioje pasitaiko n e - | ( l ž i o s . p u ^ i r k a l l m s v e r ( M a 

smagumų ir didelių nuomonių 
skirtumo. 

Taip yra ir su šią ja konfe
rencija. Tečiaus visi trukš-
mai ir nesmagumai pabaigoje 
bus nustelbti ir viskas baigsis 
gražiai ir laimingai. 

Po susirinkimo premjeras 
išeidamas laikraštininkams 
pareiškė, kad kuomet jie tu
rėsią ir vėl svarbesnių pa
klausimų, jis apsimąs į tai at-

POLITIKIERIŲ ŠEIMI
NINKAVIMAS. 

ant savo vyriausybės. 
Tečiaus vyriausybė turi pa

siteisinimų. Jos pasiteisini
mai visgi rimti. Vyriausybė 
sako, kad pirm apleisiant Si-

Chieago skaitosi miestas 
perkybos, pramones, konven
cijų, kriminalistų ir politikie
rių. Del tų ypatybių Chica-
go pagarsėjo visoj Amerikoj. 

Chicagoje ypač puikus gy-

mas visais šonais. 

Ekspliozija išgriovė 
Monastirio Dalį 

BELGRADAS, Serbija, b. 
22. — Šalę Serbijos miesto 

pragaišino. * \ 
Vienose kareivinėse 1,800 

Monastir arti geležinkelio sto-į serbų kareivių susirinko pie 
ties trečiadienio pusiaudieniu 
ekspliodavo 400 vagonų amu-

tauti. Ekspliozija sunaikino 
kareivines. Iš ten mažai jų 

f 

beriją, ji tenai nori apdraus-J v o n i n m s politikieriams. Čm 
ti Japonijos reikalus. Gi Ci-{r>° l i t i k i e l i a i t u r i t i k r ? ™JU-
tos valdžia tuotarpu nieko n e - ' J i e m s * a , i Pa^'dėti ir patsai 

sakyti. 
• 

SEMIONOV PALIUOSUO 
TAS IŠ KALĖJIMO. 

NEW YORK, bal. 22. — 
Cia iš kalėjimo paliuosuotas 
^en. Semionov padėus už jį 
25,000 dolerių })arankos. Pa
rankai pinigus surinko gene
rolo draugai ir pažįstami. 

Amerikos spaudoje gen. Se
mionov išvardintas papras
tuoju žmogžudžiu, kuris buk 

daro iš tų visų Japonijos rei
kalų. Tik reikalauja pasi
traukti ir viskas. 

Arčiau vyriausybės stovį 
laikraščiai stato reikalavimus, 
idant Genoa konferencijoj Si-
beri jos klausimas i*ebwto k«-
liamas, kaip ilgai nebūti įsiti-

bolševistinės Rusijos vyriau-
sias autokratas Leninas. 

Ačių politikieriams, mūsų 
mieste yra daugybė visokios 
rųšies ekspertų, kurie nieko 
nedirba, bet piliečių taksomis 
užlaikomi. 15 . 

Tie ekspertai 1921 metais 

kinta apie "bolševikų valdžios , S m i e s t o i ž d o K a v o a P i e 3 m i " 
geruorins norus ir tikrnS pa- , i o n u s Aol*ri* ^mpen^tes. 
sižadėjimu,. lT , , ž k a ? N a ^ * « P k 8 ^ ' ° 

čia kokias tai nejudomas sa-

PAVYKSIANTI GENOA .rašyti sutartį paskirtu laiko-
KONFERENCIJA. Įtarpiu saugotis užpuolimų ki

tų prieš kitas. Tokia sutar
tis būtinai reikalinga. Be to, 
pati konferencija neturėtų 
reikšmės ir skaitytusi be pa-

GENOA, bal. 22. Kuone iš vykimo. 
viso pasaulio 500 laikraščių! Susirinkimas įvyko salėje, 

.atstovų (reporterių ir korės-, k u r i o j e a t i ( i a r y t a ko„ferenci-

Taip tvirtina Anglijos 
premieras. 

pondentų) susirinkime Angli
jos preemieras Uoyd George 
prane&ė*, jog jis turis vilties ir 
įsitikinęs, kad ekonominė kon
ferencija pavĄ'ksianti. 

Konferencijoje darbai spa
rčiau bus pastumti pirmyn, 
kuomet Sovietų Rusijos dele
gatai atsakys į santarvės pa
duotas sąlygas. Kiek jam ži-

tingai pripažintą monarchiją.jSiberijoje žudęs moteris ir 
vaikus. Amerikos radikalai 
prieš jį pakėlė tokią propa
gandą, kad tan reikalan įsi
maišė net senatas. 

Čia jis areštuotas vienai 
firmai reikalaujant. Revoliu
cijos laikais Siberijoje ta fir
ma ten buvo turėjusi daugy
bę visokios medžiagos. Tą 
medžiagą sunaikinę ar pasi
savinę geu. Semionovo karei
viai. Už tai generolas kal
tinamas. 

ja. Premieras laikraštinin
kams pranešė, kad jis atėjęs 
ne sakyti kalbą, bet laikrašti
ninkus painformuoti apie kon 
ferencijos bėgį, atsakyti į gy
vuosius klausimus. 

Nieko nežinąs. 

Rusų - vokiečių sutarties 
klausime visas trukšmas pra-

noma, bolševikų atsakymas bu | e* na ir baigiasi, aiškino Lloyd 
siąs toksai, kursai Įeisiąs kon-j George, kuomet vokiečiai pri-
ferencijai toliau diskusuotij i f i l a paduotas jiems sąlygas 
Rusijos reikalus. 

Kas link rusų-vokiečių su
tarties, sakė premieras, vis
kas busią gerai, kuomet vokie
čių delegatai sutiksią su pa
duotomis jiems sąlygomis, pa
kilusiomis iš tos sutarties pa
darymo. 

Taika Europoje. 

Vokiečiai delegatai nedaly
vaus diskusijose Rusijos rei
kalais. Kadangi jie padarė 
sutartį su Rusija, reiškia, jie 
jau atliko visus savo reikalus 
su ta valstybe. 

Kas link pačios sutarties, 
premieras absoliučiai nieko 
nežinąs, kuomet ir kaip ji bu-

NAUJA DIDELĖ DIRB 
TUVfi. 

GARY, IND., bal. 22. — 
Trumpoj ateity National Tu-
be Company čia statys naują 
dirbtuvę. Dirbtuvės pastaty
mas, sakoma, atsieis 15 mili-
onų dol. Tūkstančiai darbinin
kų gaus užsiėmimo. 

National Tube Co. priguli 
United States Steel korpora
cijai. 

SUV. VALSTUŲ AMBASA
DORIUS VOKIETIJAI. 

4 . f " 

!vo daroina. J is apie tai" ne-
Anglijos premieras paga- buvo informuojamas, kaip sa-

liau sakė, kad konferencijos | koma pačių vokiečių. 
pabaigoje visos dalyvaujan- Premieras gina privatines 
čios valstybės turės (?) pasi-1santarvės narių konferenci-1 PLATINKITE "DRAUOĄ^ 

BERLYNAS, bal. 22.—Čio
nai atvyko ir pradėjo savo 
pareigas eiti Suvienytų Val
stijų ambasadorius Vokieti
jai, Alanson B. Houghton. 

tTaigi, Siberijos klausimo 
programos Japonijos vyriau-i 
sybė neatmaiiu*. I r iš Čitos! 
bolševikų šukavimo nieko ne-i 
( ] a r o ' į Chicagoje 

ivastis. Juk tai ekspertai. 

''PILIEČIŲ SARGYBA.' 

UŽDARYTA PLIENO DIR-
BTUVi. 

WHEBLINGTON, W. Va. b. 
22. — Del anglių ( trukumo 
streikuojant anglekasiams už
daryta Wheeling Steel and 
Iron Co. dirbtuvė Beirvvpode. 
800 darbininkų neteko darbo.' piktus darbus. 
•t. —-——- -1 

organizuojama 
skaitlinga "piliečių sargyba." 
Tos organizacijos tikslas gau
dyti ir bausti automobilistus, 
kurie miesto gatvėmis greitai 
ir neatsargiai važinėja. 

Tuo būdu norima policiją, 
paliuosuoti nuo automobilinių 
pareigų ir jai duoti daugiau 
progos naikinti mieste" kitus 

nieijos ir kitokios sprogstan-j išėjo sveikų' 
čios medžiagos. Po ekspliozijos kaikuriose 

Ekspliozija taip buvo smar-i miesto dalyse kilo gaisras. 
ki, kad išgriovė žymią Monas-; Apimti baimės gyventojai bė-
tirio miesto dalį. Turėjo žu-'go į laukus ir į artimuosius 
ti keli šimtai žmonių. Sužei- kalnus, lygiai ir į miškus. Iš 
sti skaitomi tūkstančiais. ten jie žiurėjo į liepsnojantį 

(Vakar telegramose klai- miestą. Nebuvo kam gaisrų 
dingai buvo paduota, kad i gesinti. 
ta ekspliozija buvusi Salo- Su miestu visokį susineši-
nikuose. Monastir nuo Sa-jmą ekspliozija atkirto. Tai-
lonikų yra voš už 80 mai-igi, apie tą nelaimę žinių pa
lių), duota jau vėjokai tik iš toli-
Nuo ekspliozijos daugiausia! mesnių apylinkių, 

nukentėjo Monastirio vidu-l Vakare turėta žinių jau ir 
mieštis. Miestas skaito'čia. /Tuojaus suorganizuota 
daugiau 60,000 gyventojų. Iš pagelba ir greitaisiais trauki-
jų pusė neteko pastogės. niais pasiųsta. 

Iš žmonių labiausia nuken- Nukentėjusius gelbėti prisi-
tėjo vaikai ir kareiviai. Ke- dėjo ir Amerikos Raudonojo 
Ii šimtai vaiktj vidudieniu bu- Kryžiaus skyrius Belgrade, 
vo susirinkę vienon"cerkvėn į Pranešta, kad žuvusių eivi-
pamaldas. Cerkvė nuo trenk- lių žmonių skaitlius negreitai 
smo griuvo ir daugumą vaikų bus sužinotas. 

Žinios iš Lietuvos 

AIRIJOS VARGAI. 
DUBLINE SIAUČIA 

TERORAS. 

Darbo partija skelbia dienos 
streiką. 

DUBLINAS, Airija, b. 22. 
— Kelinta diena ir naktis jau 
ir čionai siaučia baisus tero
ras — civilis karas, panašiai 

vkaip Belfaste. 
Skirtumas tik tas, kad Bel

faste seka religinė kova. Gi 
čia kovoja tarp savęs sinn-
feinerių politinės organizaci
jos dvi srovi. Kovoja provi-
zionalės valdžios šalininkai su 
valeristais, ty. tais,* kurie bū
tinai nori iš Airijos padaryti 
respubliką. 

Daug žmonių nužudyta, gi 
daugybė ir sužeįstų. t. 

Kad sustabdyti tą Airijai 
pragaištingą srovių kovą, čia 
airių darbo partijos vadai ir 
amatų unijų k<wgresas pas

kelbė manifestą. 
Šaukia sroves taikon. Ai

rių parlamentą ragina imtis 
visų galimų priemonių susta
bdyti terorą, gi prireikus pa
mainyti ir pačią valdžią, jei 
šioje valdžioje yra kas bloga.) 

Savo reikalavimų parėmi
mui darbo partija skelbia 
vienos dienos generalį protes
to streiką visoj Airijoj. Strei
kas įvyksiąs šį pirmadienį. 
Prasidės 6:00 rytą ir baigsis 
9:00 vakare. Visur bus su
stabdyti visoki darbai, išėmus 
būtiniausius žmoniškumo rei
kalus. 

Pirm keletos dienų abiejų 
sroviį vyriausiuoju vadu — 
Collins ir de Valerą, turėjo 
konferenciją su tikslu susitai
kinti. Bet nevyko. Konferen
cija atidėta kitai dienai. 

Po to nepavykimo čia ir pa 
kilo teroras. Valeristai pir
mieji pradėjo pulti provizio-
nalės valdžios kareivius. Ko
von įsimaišė ir civiliai. 

MŪSŲ DELEGACIJA 
GENOA. 

KAUNAS. Mūsų delegaci
ja Genoa per mūsų sieną iš
važiuos balandžio 8 ar 9 d. 

P. p. Milašius, Norus, Gal
vanauskas važiuos per Pary-
zių. 

Kiek teko patirti, mūsų de
legacijai' ir techniniam perso
nalui rezervuota vienam vieš
buty 7 kambariai. Tame pat 
viešbuty bus Čekų ir Suomių 
delegacijos. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
STOCKHOLME. 

KAUNAS. I Stockholmą 
sugrįžo viešėjusi Kaune p-lė 
O. Lindhagen. Po jos sugrį
žimo švedų politinėse sferose 
reiškiama pageidavimo turėti 
Lietuvos atstovybę Stockhol-
me. 

LIETUVOS ATSTOVAS 
. PRIE VATIKANO. 

KORTŲ KONKURSO 
LAIMCTOJAI. 

Kovo 28 d. dalyvaujant Fi
nansų, Prek. ir Pram. minis
terijos atstovams ir Meno ju-
ry : Vienožinskio, Kalpoko ir 
Galaunės išsprendė kortų ko
nkursą ir, kaip girdėjome,l-ją 
premiją (25,000 auks.) pasky
rė P. Varnui už jo tautiniais 
motyvais kortas ir II-ją — 
V. Jomantui (15,000 a..). Be 
to, bus primokėta dar už at-

sipausdinimo teisę. 

KAUNAS. Limpamųjų li
gų eiga. Kovo 27, 28 ir 29 d. 
buvo susirgimų, 

Dėmėtąja šiltine 4 ž. 
Grįžtamąja šiltine 4 ž. 

Viso 8 ž. 
Išvežta į ligoninę 5 žmonės. 
Padaryta butų dezinfekc. 7. 

KAUNAS. Nuo š. m. kovo 
30 d. Lietuvos atstovas prie 
Apaštališkojo Sosto paskirtas 
buvusis švietimo ministeris p. 
Kazys Bizauskas ir kovo 30 
d. naujas atstovas išvažiavo 
Romon. 
• • " " • « i I I I i -

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras, Įdek šilčiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
bal. 21 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 .36% 
Lietuvos 100 auksinų .36% 
Lenkų 100 markių .02 
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OESPERATINIS JUOKAS. 
Sovietų Rusijos su Vokieti

ja padaryta ekonominė su
tartis, tai netikėtas santarvės 
diplomatijai smūgis. Tas smū
gis labiausiai raižo Pranei ją su 
Lenkija. 

Prancijos premiero Poincare 
vedama valdžia ištrenkta iŠ 
lygsvaros. Poincare rūpinasi 
kokiu-nors būdu nubausti Vo
kietija. Bet kaip jų bausti, tai 
didis klausimas. Viena Pran-
cija jo negali išspręsti. 

Šiandie Vokietija jau ne ta 
prrm kelerių metų suirusi val
stybė. Šiandie jį turi jau dau
gybę šalininkų. Tų šalininkų 
skaičių jai padidino pačios 
Prancijos žiaurus elgimosi su 
vokiečiais. 

Del minėtos sutarties kaip 
Pranei ja, taip Lenkija atsidū
rė keblion padėtim Nežiūrint 
to, Amerikos lenkų laikraščiai 
rašo, kad rusų-vokiečių su
tarties smūgis skaudžiausia 
palietęs Anglijos premierą. 

Vienas tų laikraščių tarp 
kitko rašo: 

"Prancūzai juokiasi, gi 
Lloyd George šėlsta iš piktu
mo. Prancūzų spauda rusų — 
vokiečių sutartimi reiškia pa
sitenkinimo, gi anglų spauda* 
prakeiksmais svaido į Vokieti
jų ir Bolševikijų". 

Iš tos išvados reikia supras
ti, kad kartu su prane-rfzais 
juokiasi ir lenkai. 

Bet mes turime pasakyti, 
kad kaip vienų, taip kitų tas 
juokas yra desperatinis. An
glai nesibijo Sov. Rusijos arba 
Vokietijos. Bet prancūzai su 

FELJETONAS. 

PONO PLIOTKEVIČIAUS SPYČIUS, MULKIŲ IR 
SMULKINTU BANKETE, 

Raudonai — Gelįoni Brau- dabar padoriam socialistui 
gai ir Draugės! 

Aš, Ladas Pliotkevičius, 
Laisvos Alėjos geležinių pa
naičių., kapitonas^ buvęs kle-
rikališko S^iino generalis raš
tų peizotojas (dabar jau at
statė!), bėsųs socialistų — 
sauvalninkų biurokra
tų ' partijos ir veltė
džių sąjungos pasiuntinys į a-
merikoniškai — lietuviškų eg
lynų dolerinių grybų rauti, vi
sagalinčio mulkiu boso Mika
lojaus Šiaučiuževičiaus alginis 
tarnas ir dar daugiaus galin
čios bosienės Šiaučiuževičienės 
nuolatinis adjutantas, ir t. t. 

t t., aš, Ladas Pliotkevi-
ius, sveikinu jumis, mano bal-

į r 
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sauvalninkui, arba veltėdžiui, 
jokio nėra gyvenimo Lietuvo
je — kr. demokratai vykina 
savo jėzuitiškų principų —, 
tvarka, darbas, mokslas! Jokių 
revoliucijų negalime Lietuvoje 
padalyti... , 

Dar anksčiaus buvo kiek ge-
riaus. Turėjome savo žmones 
ministeriais," jie ir mums šiltų 
vietelių patiekdavo prie vals
tybinio ragaišio ir su revoliu
cijomis buvo kas kita. Prirei
ks, būdavo, Kapsuko bernams 
pinigų darbininkiškiems rei
kalams, tuojaus mūsų partijos 
bobutė ir važiuoja su šimtu 
tūkstančių mūsų valdiškų pi-

žmonai dvylika baksų kraičio, 
sugaus jį toji inkvizitoriška 
žvalgyba, bet už kelių valandų 
mųs draugas ininisteris, geras 
sauvalininkas veltėdis/ demokratai yra pasiryžę mo-
puokšt smarkų įsakymų —-
V paleisti, gražinti, daugiaus 
draugų nebeimti"... 

Tai bent kas kita buvo! fok 
vargšui tam mųs draugui mi-
nisteriui vos neteko nuvažiuoti 
į dangaus rojų, Jcada jis kar
tų dūlino namon iš slaptos 
konferencijos* su bolševikais 
apie įkūrimų darbininkiško 
rojaus čia žemėje... 

dybų,' t. y. sulyg mūsų vardo 
galūnė — tik biurokratų šei
mynėle... 

O gi su mokyklomis t Kr. 

kinti visus žmones... Tik pa
manykite, kas bus iš mųs par
tijos kada mulkių Lietuvoje 
nebeliks, kaip mses gyvensime, 
ant ko mes bosausime? O jau 
tos ' mokyklos, mokyklos I— 
tik tautiniai katalikiškos, nei 
neužsimink kr. demokratams 
apie laisvąsias mokyklas, ku
riose laisvai kominterno ir ma-
sonerijos agentai augintusi iš 

Bet šiandien, šiandien juo-1 lietuvių — katalikų vaikučių 
doji reakcija įleidusi savo ii- i r h pinigais sau pamaenin-

o klausančius, kuris, kaip uis b u d a v o > s u darbininkiškomis 

gus nagus į raudonųjų kuna 
'gnaibo iš pašėlimo, ikį iš rau
dono pasidaro geltonas, o iš 
geltono juodas... ir taip mųs 
eilės tirpsta it pavasario snie
gas. 

O, tie kr. demokratai, prave-
nigų jiems talkon! Važiuosi, (iė'žemės reformos įstatymą 

patys savo plakatuose esate 
parašę — "t renkė kaip žaibas 
į mulkių širdis!" Kol-kas svei
kinu jus tik savo aukštų titulų 
vardais, o mano visagalinčio 
boso Mikalojaus Šiaučiuževi
čiaus vardu, pasveikinsiu, ka
da jus pasirodysite tikrai verti 
aukšto mulkių vardo atiduoda
mi jam ant apieros man sa
vo dolerius. 

Draugai ir Draugės, raudoni 
ir geltoni! Aš atvažiavau iš 
Lietuvos, iš tos šalies kame 
prislėgti. jx) klerikališku batu, 
lieja geltonai raudonas aša
ras visi socialistai — sauval-
ninkai ir veltėdžiai! Atvažia
vau jūsų pagelbos prašyti, nes 
mums gresia raudonumo džio-

proklamacijomis raginant Lie
tuvos kariuomenę prie sukili
mo ir t. t , kaip tai buvo 1920 
m. pavasarį, suims tave, bet 

kad aprūpinus darbi
ninkus ir mažažemius žente, t: 
y. kad proletarus suburžuinti 
padarant žemės savininkais. 
Ka%tai reiškia del mųs parti-

žiurėk ir vėl tuojaus paleidžia Į jos, jųs patys suprantate — 
paspaudus draugo ministerio 
knipkį... Ajjba gabens koksai 
nors draugas iš Maskvos savo 

nebus vargšų — .proletarų, 
neturės ir mūsų partija na
rių — ji liks tik iš vienų val

kus! 
Štai kas dedasi Lietuvoje! 

I r tai tokiu laiku, kada arti
nasi rinkimai į naujų Seimų. 
Mūsų regresyviai biurokrati
jai gresi mirtinas pavojus! 
Draugai ir Draugės, į darbų! 
Sudarykime bendrų frontų vi
sų mulkių prieš mulkizmo 
priešus, kr. demokratus. Jung-
kime į kupetų savo kumštis ir 
dolerius, pasišvęskime del kil
nios žmonių mulkinimo įdėjos, 
o laimėsime kovų ir turėsime 
patikrintų valdiškų ragaišį 
visam gyvenimui, visiems mųs 

Sešiadi 
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samsl... 
Raudoni ir Geltoni Draugai-

ės, padėkite šiandien rmims 
savo doleriais šitų kovų laimė
ti, o mes visų savo"£rietelių ir 
prietelkų vardus susirašysime, 
ir kada jųs gryšite į Lietuvų 
nepamiršime, sutikę jums ran
kų paspausime, kaip čia tei
singai pastebėjo , daiktaras 
Barškunas, ir visus paskirsty-
sime kur kuris tiksite — į 
mulkius arba į mulkių bosus! 
Mes jūsų doleriais sukelsime 
Lietuvoje r...- r... revoliucijas! 
Tik daugiaus dolerių.... 

Lai gyvuoja jūsų doleriai 
mųs kišenėje! Linkiu jums ir 
ateity dolerių vėl prisikalti, 
kad sekančiais metais vėl mes 
galėtume gauti!... 

Stenograma Gizelis. 
P. S. Rinko apieras, ir su

rinko tris kvoterius su keliais 
centais... Suskaitė — Gizelis. 
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Prenum«r*to« moka* likalno. Lai

kas •kaltos! nuo n*s4ra*jrmo dienos 
ne nuo Nat^u Mėty. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
tr selnas adresas. "Pinigai get (austa 
dusti lsperkant krasojs ar exprese 
•Mouey Order" arba Įdedant pini

gus i registruotą laiika. 

"DRAUGAS" POTL. 0 0 . 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 
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SVEIKATOS PRIPILDYTO. 
JAI. 

Vanduo ir muilas yra genia
lų priešai, sako Suv. Valstijų 
Svefkatos Biuras. Vartok juos. 

Skylės gatvėse yra pavojin
gos. Tas pats ir su kapinių 

sauvalninkų ir veltėdžių bo- skytlėniis. Sutaisyk į laiką. 

Daugelis asmenų mano, jog 
svaikatos užlaikymas neužsi
moka. Bet sveikatos užlaiky
mas neužmoka gydytojus ir 
duobkasius, sako Suv. Valsti
jų Viešos Sveikatos Biuras. 
Buk sanatarišku; ieškok svei
katos pirm negu reikalausi. 

Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Ligonbučių džiovos li
goniai galės matyti krutamuo-
sius paveikslus, kurie rodo pa
sekmes saulės gydymo kaulų 
džiovos. Tikimasi kad paveik
slai aiškiai parodys ligoniams 
jog lauko (oro) gydymas yra 
būtinai reikalingas. Paveiks
lai bus rodomi keikvienoje 
ligoninėje. 

(Forelsn Language Inf. Service) 

lenkais jau senai įš baimės ne-įva> nebesauvaliauti ir nebevel 
gali nei miegoti. Kaip tie, taip 
kiti palaiko skaitlingas pa
ruoštas kovon armijos. Kaip 
vieni, taip kiti nugrimzdę 
skolosna, velka sunkius var
gus del savo skaitlingų armi
jų ir sako, kad jie tik ' ' juo
kiasi ' '. 

Lenkų aklas su visa siela 
parsidavimas Prane i jai dailų-
padarė pragaištingumo ir mū
ri Tėvvnei Lietuvai. Turbūt, 

r i 
lenkai juokais raičiojosi už
grobdami ir pasisavindami 
Lietuvos sostine Vilnių. Juo
kiasi jie ir iš "Kauno val
džios", provokuoja mūsų tau
tų kiekviename žingsny. Lau-

tėdžiauti!... 
Didžiausias pavojus: Kleri

kalai, juodašimčiai, davatkos, 
visi krikš. ' demokratai judo-
šiai, tai ne kas kitas daugiau^ 
kaip tik jėzuitai! Taip sakant, 

žo padarytas su Lietuva su
tartis? Ir juokiasi. Linksma 
lenkų tauta. 

Bet rusų-vokiečiu sutartis, 
tai jau ne linksmas, bet des
peratinis juokas. Ateis laikai, 
kuomet jie "besijuokdami" iš
sikraustys iš Vilniaus. Supran
tama, jiems tuomet padės 
juoktis ir jų bičiuliai prancū
zai. 
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TOWN OF LAKE 
SCHOOL HALL SVET. 

48th ir Honore Street 
KALBĖS SVEČIAS I š LIETUVOS, BUV. I-JO PĖS
TININKŲ PULKO PIRMAS KARO KAPELIONAS, 

KUN. PRANAS GARMUS. 

Be to, kalbės b. St. Seimo atstovas p. MIKAS BAG 
DONAS, kurisai netrukus grįžta į Lietuvų, ir kiti įžy
mus kalbėtojai. 

Protui reikia peno duoti; 
Bedievybę pažaboti; 
Reik širdyse dorą skiepint; 
Valių tvirtint, o ne lepint. 

Prakalbos bus, dar margintos įvairiomis pramogo
mis: benas, dainos ir t. t.-

ĮŽANGA VELTUI. 

fjA 

* * * . 

SIU LAIKU RITIERIAI. 
ŠYVINIS. 

(Vaizdelis is lenkų karinio gyvenimo ko-
' yose su lietuviais). 

(Tęsinys) 

Ponas Skauradinskas permainas pas gy
ventojus savo rūbus į civilinius, jais ap
sidaręs ir nurodytas kur eiti aut Augus
tavo, giriomis išėjo. Nakties tamsoje r>a-
klydo ir nežinojo kur beeiti. Eidamas nu
vargo ir jautėsi silpnai. Pasėdėjęs vėl lei
dosi kelionėn. Pažvelgęs dangun kiek nu
manė kurion pusėn reikalinga* eiti ir prieš 
rytui pastebėjo netolimais aikštę ir neti
kėtai užėjo šieno sukrauta kūgi kas liu-
dyjo, kad netolimais esama žmonių. Nu
vargęs įsikasęs šieno kugin, užmigo. ' • 

Pabudus jau buvo diena. Atsargiai p a s 
kleidęs šiaudus 'pastebėjo, kad netolimais 
ganosi kareivių arkliai. s 

— Tikrai bus lietuvių gnsąraij — spėjo 
Skauradinskas ir iš baimės susipurtė, 

— Kad tik jie neprieitų.prie šieno kūgio 
ir nepradėtų šieno pešioti, išpešta ir na -
ne podraug ir parodytų saviesiems grsa* 

rams, o užradus mane civiliniuose rubuo-
i 

se paskaitytų už šnipą ir sušaudytų arba 
pakartų. 

Nupylė šaltas prakaitas ir įsitraukė dar 
giliau į šienų. Mintyse ir baimėje nusi-
kankinęs užsnūdo. Sapnuoja! Prieina prie 
šieno kūgio didelis-milžinas lietuvis <r 
paėmęs į glėbį pakėlė kūgį su juo. Nusi
gandęs Skauradinskas prabudo. Aplink 
buvo tyla, tik retkarčiais suprunkšdavo 
besiganantieji arkliaį ir susispardę su
žvengdavo ir vėl tyla. 

— Kad tik sulaukus nakties, bėgsiu 
vėl! — nekantravo kapitonas, 

— Gal pavyks pabėgti, tikrai čia ganosi 
tie patys gusarai kurie-buvo jį užčiuopę 

-palei anas gryčiutes. Kur dingo manoji 
kuopa ? 

Vargino jį mintys ir nedavė ramumo. 
Saldei leidžiantis vėl valandėlei užmigo. 
Sapnai dar baisesni. Ateina nuo rytų su
sikabinę lietuvis, rusas-bolševikaą ir vo-
kietys, o paskui jų ateina ilga barzda žy-
das-regis tas pats'Maifša kurio karčiamoje 
gėrė žygiuojant prieš lietuvius 'pirmyn 
ir užmokėjęs už degtinę šešiomis nagai-
komis. 

— Jau čia jis atveda ant mano galvos! 
— sapnuoja svajoja ponas kapitonas, pa
rodys mane, o žydo burtai nuvokia su
sekti, jau čia mane ras7. 

'Netolimais kūgio visi susįojo ir sužiuro j gryšiu iš tos pražūties, jums visiems barz 
į jį. Susikalbėjo per kūgį peršokti. Pir
miausiai liepia šokti lietuviui kaipo visų 
jauniausiam ir vikriausiam. Pasibėgėjęs 
lietuvis vikriai per kūgį peršvilpė, neuž
kliūdamas už jo. Po lietuviui pasileido 
bolševikas. Šokdamas per viršų uižkliudęs 
kojomis kūgio viršūnę nuvertė jų. Paskui 
jų šoko vokietys, bet bešokdamas užkliu
vo ir nuvertė žemėn pusę kugio\ Skaura
dinskas pasijuto ant paviršiaus — priešu 
akyvaizdoje. Visi trys neatsižvelgdami 
užpakalin buvo benueinu ir but likęs ne
pastebėtas, bet velnias papainiojo žydą, 
kuris būdamas užpakalyje pastebėjo jį ir 
pradėjo rėkti į nueinančius, kad kūgyje 
sėdi ponas Skauradinskas-lenkų kuopom 
vadas. Priešai sugryžo ir už ausų iškėlė 
laukan. Bušas su vokiečiu paėmę už aust] 
pakėlė viršun, o lietuvis spyręs. į jį, kad 
pasijutęs aukščiau girios medžių. Šaltis 
perėjo per kuna-ir Skauradinskas prabu
do. Pasijuto visas-sušalęs ir drebantis. 
Jautė blogus ženklus ir stengėsi išaiškinti 
savo sapnus. Jam'rodėsi, kad sapnai jam 
nori pasakyti, kad lietuviai draugaujasi 
su bolševikais ir vokiečiais o žydai-visam 
vadovauja del lenkų pražūties. Viskas tai, 
yra žydų darbas. Pasijuto neapykanta 
prieš žydus, didesnė negu iki šiol. 

— Na pačekaiee žydovski mordi, su

dus nuraustysiu ir peisus nupešiosiu, ne
dovanosiu už tų. 

Sutemus Skauradinskas išlindo iš šieno 
kūgio. Arkliai jau nebesiganė ir buvo tuš
čia. Žygiavo link Augustavo, apsukdamas 
rastų netolimais kūgio kaimų. Iki rytui 
toli buvo nuėjęs ir auštant pasiekė miško 
triobelę. Pasiklausęs ir nepastebėjęs jokio 
gyvumo atsargiai ližėjo. Gyveno sentikis 
gudas. Skauradinskui paklausius ar nema
tė lietuvių, gudas nieko neturėjo atsaky
ti, kadangi jis nematė nei lenkų. Skaura
dinskas negavęs sužinoti paprašė paro
dyti nors kelių ant Augustavo. Gudas 
kiek palydėjo iki netolimais ėjusio kele
lio. -

Išėjus į kelelį pasigirdo raitų dunde
sys. Skauradinskas išsiėmęs, brauningų 
pritūpė už krūmelio, liepdamas slėptis gu
dui, o jei šis neklausytų, jar duotų kokį 
ženklų, ar šiaip duotų žinoti apie jų čia 
buvimų grųsino nukauti. Išsigandęs gudas 
pritūpė greta Skauradinsko ir abu žiurėjo 
į tų pusę nuo kur girdėjosi atjojančių 
garsai. Neužilgo pasirodė būrys lenkų ula-
nų. Skauradinskui pradėjo smarkiai plak
ti širdis ir iš džiaugsmo norėjo pradėt ka
zokų šokti,.bet nuovargis ir nevalgius nu
silpnėjimas neleido. Išbėgęs ant kelio ėmė 
linksmai sveikinti, kepure mcteikuodainas 

ir sklaidydamas rankomis. Ulanai iškarto 
manė, gai beprotis, bet Skauradinskui pa
žinus jų karininkų — jaunų Griškevičių ir 
pradėjus į jį džiaugsmingai rėkti: 

— Paniu ulanie Criškevič, jak zdrov! — 
ir puolus jiems abiem į glėbį suprato, kad 
tai kas žymesnio esama. Ištarus jo pavardę 
geriau įsižiūrėjęs į jį pažino ir Griškevi
čius savo "kolegų" buvusį konkurentą 
•Skauradinska. Nustebo išvydęs ji tokiuose 
apdaruose ir gardžiai nusijuokė. Skaura 
dinskas pradėjo girtis savo Jideliais dar
bais, kaip buvęs paimtas smarkioje kovo
je į lietuvių belaisvę, kaip iš jų pabėgęs 
ir gavęs nuo gerų žmonių šiuos rūbus, o 
jo rūbus atėmę lietuviai. Ulanas pasodino 
ant arklio ir visi šnekučiuodami nujojo 
Augustavan. Į 

Griškevjčius papasakojo kaip gulė
damas ligoninėje, ar į trečių dienų Skau
radinskui išvykus, susitikęs ligoninėje su 
pana fimiiia ir kaip ji dažnai pas jo užei
davo $,praleisdavę maloniai laikų, tikra.s 
angelas-fcvęs jo ligoje. Enulia aplankė 
visas Vareavoje esančias ligonines, ramin
dama ir stiprindaina dvasioje sužeistuo
sius ir tame momente aplankius jų ligo
ninę gavęs laimės susitikti. J i esanti pri
siveju*? į prakilnių moterų draugijų del 
šelpimo fronte, kariaujančių karių i r ra
minimo sužeistuosius ligonjjpje. 

j 

\ 

/ 



Šeštadienis, Balandžio 22, 1922 DRAUGAS 

*. 

» 

n 

l i 

> V 
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SĄŽINIŠKOS KAINOS 
King Liquid Pa in t—King Wal l Finish Augštos Rūšies 
Geležiniu tavorai , šepečiai, stiklu langai, užlaidos ir tt. 

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

TT 

CHICAGOJE. 
PASKUTINĖS DIDŽ. SA

VAITĖS DIENOS. 

Garfield Park Lietuvio Pašelpinis Kliubas 
Rengia 

DIDELI IR PUIKŲ BALIŲ 
Subatoj, Balandžio 22, 1922 

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJE 
1401 So. 49-th Ave. Cicero. 111. 

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c. 
Gerb iama 'Vi suomenė : — Malonėkite atsi lankyti 

ant šio vakaro, didelį ir maži, nes šjs vakaras bus pui
kiausias iŠ visų. Mes užtikriname kad visi atsilanku-
sieje busite užganėdinti ir prie geriausios muzikos pa
sišoksite. Kviečia visus G. P. L. P. K. KOMITETAS. 

Dr. O. VAITUSH, O. D. j 
LOBTrVlS AK1V MTBCIAfJMTAS 

PalenKvina vt*ų akių 
teaiclnia kaa yra , 
priežastimi aknud4- j 
Jinio galvos, svaiKU- ; 
lio, aptemimo, ner-
voturną, skaudančiu* . 

tr užsidegusius karščiu akių kreivos akys, Į 
ka te rak to . nemiegio; ne t ik ras akis tndedam, 
Daroma egzaminas lek t ra parodant is nia- ; 
l iaus iąs klaida.-. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti ma tan t i ems pagelbata. Scr- . 
gėki te savo regėj imo ir vaikus einančius , 
mokyklon. Valandos : nuo 12 iki 8 vaka rą 
Nedėliomls nuo 10 lkl 1 vaL po pietų. j 

155S W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9660. 

CKPOR 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 

Bridgeportas. — J a u Di
džiojo Trečiadienio vakare 
žmonių prisir inko kuone pil
na bažnyčia, dalyvauti pa
maldose, "Tamsioj i J u t r i n a ' : 

vadinamose. 
Tr is kunigai ir apie desėt-

kas choristų tą J u t r i n a grau
džiai giedojo, žmonės dievotai 
niek lesi. J u t r i n a tęsėsi ištisa 
valandą. 

Po pamaldų, .klebonui pas
katinus, kad . kuodidžiausfeis 
tikinčiųjų skaičius stengtųsi 
rytojaus dieną šv. Komunija 
priimti, už ką visuotini atlai
dai yra suteikiami, didis žmo-

uiiu hurįs ėjo išpažinties. Kiti 
skirstėsi namon su pas i rį ži
nių dalyvauti visose sekan
čią dienų pamaldose. Išpažin
čių klausymas nusitęsė iki 
vienoliktos vai. nakties ket
virtadieny, penktadieny i 
šeštadieny. T a i p rytinėse, kaip 
ir vakarinėse pamaldose, bri-
dgeport iečiai nepaprastai s kai t 
lingai dalyvavo i r kas vaka
ras sakomu pamokslu godžiai 
klausė. 

Bet to dievotiems šv. Ju rg io 
pa r apijonams neužteko, kimi 
i>;\\ paskatinti , per visas 1a< 
1 ris dienas būria i ėjo lankyti 
Švenčiausi ji išstatyta Velvkiį 
^ t v i r t a d i e n y 
penktadieny 
"Velvkų Krabe". 

Alėtos mokyklos auklėtiniai, 
mušu berniukai ir menraitės, 

' švariai aprėdyti , visą laiką 
budėjo prie išstatyto Šv. Sa-

nios laukusios Išganytoją, bot 
buvo daanai nugirdžiami pa? 
gyrimai iš kitataučiu apsilan-
kusių tose dienose mūsų baž
nyčioje. 

Tiek tuotarpu. Ki tu kartu 
aprašysiu Velykų šventės pa
maldas. , 
Senas Šv. Jurgio parapijonas. 

WWflltfMH<HHW«f«H 

VELYKŲ IŠKILMĖS. 

DIDELIS NUOŠIMTIS 

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 mortgečių bondsus nėra nei 

cento nustojęs. 

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

PEOPLES H BANK STATE 
^ \ 

" t u r m e " \ r 
ir .šeštadieny Greičiausi laivai pasauly. Puikus 

patarnavimas keleiviams. Netoli 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
| Lietuvą, Rusiją. Latviją. Fkrainą j 

ir visas lialtijos valstybės 
per Hamburgą 

CAROMA Grg. 1S 
S\XONIV Gečui. 2.V 
Katfuta *i:u>. Tremia klesa $103.501 

Tak.su $:>.oo j jkramento. 
{ Per Cherbonrgą, Soutliamptuną. J Kalėj imą^ O Vliač \ T e lvku 

LK«inool ir Gtasgoir | ,J •'• # % , " " " 

Rai. 2.-,| grabas tartum buvo paskendo 

• 

i
Urerpo 

SCTTHI.% . . . 
• C.\MKKOM\ Geguž. ir Mokinama: angliškos Ir lietuviško; ĮV.-WUI%WW.* u , « , w ' " ! i " v v o s e gėlėse 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- {Ypatlskal vedama ekskursija su j ' • 
nografijos, typewnting. pirklybos tei Jpersimainymu Southamptone f Dan i /vakeSO. 
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto- J ***», PiUava ir I.iepoju. j _ altnriai 
rijos, geografijos, politikinės eokno- JMAIKITAMA BaJ. 25 ir Gej?. 16 1 
mijos. pilietystės, dailiarašyst<"s. t \QlITANIA G<»už. 2—Gegož. 2:; 

Mokinimo valandos: nuo J ryto ik. 
4 valandos 
lkl 19 vai 

ganėiose 

I Per Anglija ar Hamburgą j l>an 
po pietų: vakarais nuo I j z.gą - S106.Ū0. J Liepojų $ 107. >esei'U A>azan 

T a k s ų *r>0° j i ta ip kad akis 
3 1 0 6 S. Halsted St., Chicago. 

far pats 
p-abas kuopuikiausiai vietok 

Seserų Nazariečių papuofiti, 
žavėjo ne tik 

musn tautiečiu mi-1»« galinės 

GREIČIAUSIAI IR PIGIAUSIAI 
NEGU PERKI 

Pinigai nueina Lietuvon, kurie siunčia per LIETUVIŲ PRE
KYBOS BENDROVĖ: Šita Bendrovę teisingiausiai ir išviriausiai 

išmoka pinigus per Lietuvos paštas ir savo Skyrius. Ne jokia kita kompanija negali grei
čiau ir pigiau pasiusti pinigus Lietuvon, kaip LIETI VII' PREKYBOS BENDROVĖ, 

LAIVAKORTES PARDUODAM i Lietuva, ir iš Lietuvos ant visu linijų. 
PASPORTUS PARŪPINAMI važiuojantiems j Lietuva ir norintiems partraukiama giminės Iš 

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

pirk tuojau. 
Insulinam rakandus ir namus nuo ugnies; automobilius nuo pavogimo ir'sulaužimo. 
Visokius reikalingus patarimus suteikiame dykai. 
Patarnavimas greitas, teisingas ir mandagus. 
Del pinigu siuntimo ir kitu reikalu kviečiame kreiptis šiuo adresu: 

atėjo užmigįf, nes salinė no 
daleido. Nors %grtą j metus 
ji juos n t v i j o j j v į i p girdėjau 
nemažai ir" auį$j *umet'\ IJe-
V.bėjo, kad kai-kurie dar atei
nantį ^ejemadienį aukdlsl 

Nortlisidierini katalikai yra 
dėkingi gerti. knn. Dr. I: Ce-
-airiui už dalyvavimą VeHyku 
ryto jjjkilmėsej|%uj {uisakymą 
iiikinanrio, jiamol^inaučio ir 
i'ra"/.aus jiamokslo. Lai jatn 
Aukšriausias fiadeda kaip raš-' 
tu ta ip i r žodžiu platinti Kii-
. taus T1KSĄ. 

Rep. v 

IŠ BRTDGEPORTO KRONI-

• i - 1 — 

. 

r 

LITHUANIAN SALES 
3313 So. Halsted Str. 

Chicago Tel. Yards 6062. : 
Ofiso Valandos: Kasdien nui 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. Vakarais: T-tarninko, Kctverffo ir Suh,.T 

tos iki 9 vai. Ned.. Nuo 10 v. ryto iki 3 vai. po piet. 
.. * 

Kur iem s arčiau, kreipkitės j musij Skyr ius : 
WACKEGAVf TLL. 

A. J. Sutkus. 
811 S. Vietory St. 
Tel. AVaukegan 1306 R. 

A. S. Precinauskas, 
160 S. Sherldan Rd. 

Tol. Waukegan 1017 

SPRING VALLEY, n.L. 
Ant. Stulga 

101 E. 3rd Str. 

SPRIXG VALLEY. ITX. 
Alb. Pillpaitis. 

227 West 4th St. 

BRIDGEPORT CHICAGO 
A. Bružas, 

3303 Auburn Ave. 

RRIGHTON PARK CHIC. 
A. Andrcliunas. 

4436 So. I'airficld Ave. 
Tel. Lafayette 5665. 

CICERO, TUL. 
B. B. Posanka, 

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

DETROIT, MICH. 
F. Mikuehonis, 

9185 Cardoni Ave. 

ROSELAND, FLL. 
J. Ramanauskas, 

10808 Michigan Ave. 
Tel. Pullman 974. 

ROCRFORD, Ilili. 
P. K utro. 

1012 So. Main St. 
Tel. /Main 1726 

KENOSHA, WIS. 
J. TrakŠelis, 

464 N. Sherldan Rd. 

RACINE WIS. 
Geo. Shokelis, 

815 Park Ave. 

mmmmmmmmm mmmm¥m*mmmmmm 

1*0 iškilmingu Velykų šven
čių ir Įspuding-ų mūsų bažny
čioj ivamaldų, kurių gražumo 
ilgai, il.-ai neiržmirsime, ar
tinasi vėl didelė mūsų parapi
jos šventė -r- Šv. Ju rg io diena. 

Brangį lai mums diena, nes 
ji y r a netik mūsų parapijos 
globėjo ir užtarėjo, bet ir mū
sų bažnyčios globėjo durna. 

Nors kas metai mes tą bažr. 
nyčios varduvių dieną gražiai 

jpaminėjame, teriaus ki tais me
tais net u rodavome progos pa
minėti t a ip iškilmingai kaip 
mūsų širdys troško, nes ki
tais metais toji brangi diena 
išpuldavo 'šiokiomis dienomis, 
kuomet j n u s ų didžiuma turė
jome eiti darban. 

l iet šįmet, ariu Dievui, mūsų 
parapijos šventė išpuola at~ 
einanti ^sekmadienį, tad visi 
turėsime progos mūsų parapi
jos iškilmėse dalyvauti. 

JMums žadama graži dvasi* 
uė puota šį sekmadieni: išry
to, 7:30 v., Šv. Jurg io Dr-stė 
in corpore dalyvaus Mišiose, 
eis prie Šv. Komunijos ir pri
taikinto pamokslo išklausys; 
10:30 v. iškilmingos Mišios 
bus laikomos su asista, laike 
kurių garsus pamokslininkas, 

DIDELIS BANKAS 
Ant pat kampo 

47-th Street ir Ashland Ave. 
Chicago 

North Side. — Nortn^idięcįai 
katal ikai šįmet iškilmingiau 
paminėjo Velykas negu perei
tais metais. Išganytojo grabas 
buvo gražus ir art is t iškai iš-
puoštas. Altoriai, o ypar di
dysis, buvo paskendęs elektros 
šviesose ir gyvose gėlėse. Dik
čiai pagražino alloriii nauja
sis Paskutinės Vakarienės pa-
veikalas, elektra apšviečia-
mas. Dabar mušu bažnyčioj di-
dysis altorius stovi pilnoj Gra
žumoj. 

prisikėlimo iškilmės ir pro
cesija taipgi buvo įspūdingos. 
Vaikučiai, gražioj tyarkoj , su 
lelijomis rankose, draugijų ne
šamos vėliavos, "Hei giedorią 
velykinės giesmės, kiekvieno 
širdį džiugino ir ją veržė iŠ 
krutinės giedant "L inksmą 
Dieną Ap tu rė jo t e ' . . 

Kadangi or;:s"pasitaikė gra
žus, tai ir žmomų buvo pilna 
bažnvria. Buvo matvtis danu-
ir tokiu, kurtus pėr 'visą metą 
ir su šuniu i bažnyčia nei v v-
tumei, bet Velvku. rytą nei j i^j Vienatinis būdas darbininkui žmogui palengvinti savo 

gyvenimą ateityj tik ant farmu, kur Tamistos laukia sveikas 
gyvenimas, t u r t a s j r ateitis. 

Gana jau nešti 1ą sunku jungą po bosu, kuris nuolatos ra
gina iriviėiau di ibt i . Gana bijoti ir mislyti a r ilgai darbą turė
si. Gana kęsti skurdą mieste ir kvėpuoti bloga ora kas kenkia 
Tamiftai ir pramistos šeinąynai. 

Naudokis proga pakol da r iš seniai sutaupinti centai ne
išsibaigė, nes kylant aukšti n pragyvenimui, o mažėjant dar
bams o žmogui nedirbančiam 'pinigai gali greitaį išsibaigti. 

Xeatidėliok diena iš dienos, liet pirk farmą tuojaus, pakol 
pigiai gali nupirkti ir gauti geras išlygas. Nesibijok jeigu daug 
pinigų neturi, nes lietuvių bendrovė tamistai pagelbės visa-

• kuoni ir busi aprūpintas, ta ip lygiai kaip ir tur t ingas. 

Lietuvių bendrovė turi geriausias žemės del farmeravimo, 
kurios randasi labai gražiose vietose, prie miesto ant gerų 
kelių ir t aq ) daugelio gražių ežerų (Leikų) , prie kurių va-
saros laiku privažiuoja daug svečių del vakacijų. Vieta yra 
ne tik paranki bet i r l inksma visiems pat inka kurie tik 
nuvažiuoja. Žemė labai gera an t kurios viskas gerai auga. 
Perkantiems žemė kelionės išlaidos y ra apmokamos. 

i Del platesnių paaiškinimų, atsišaukite, ypat iškai a rba 
laiškų, o mes prisiusime knygelę su paaiškinimais ir žemlapį 
veltui. 

m$mmmmmmmmmmmmm*mmmmmmmmm 

G E R E S N E S F A R M O S . 

LIBERTY LAND & INVESTMENT COMPANY 
3301 SOTIM HALSTED ST. CHICAGO ILLINOIS. 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas. kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvantį jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausia pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 3 labos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PIATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki • 
va. Nedėliomls nuo 9 ryto lkl 
12 dien 

kun. Pranas darnius; nesenai 
atvykęs iš Lietuvos, pasakys 
interesingą pamokslą. Vaka
re 7:30 v., tą dieną, visi pa-
rapijonai susirinks svetainėje, 
kaipo vienos šeimynos nariai , 
Šv. Ju rg io bažnyčios vaikai, 
pasižiūrėti p i rmu ka r tu Chi-
cagoj statomos operetės, ' 
"Consi l ium Faku l t a t i s ' ' , pasi
linksminti ir 'pasijuokti, o po 
operetės kun. Garmaus pra
kalbų išklausyti. 

Kad nesulaikyti dievotų pa-
rapijonų nuo dalyvavimo šei
myniškame pasilinksmininre, 
fškilmingi mišparai , su proce
sija, bus lygiai 5 vai. P r ie vie
tos kunigų žada dalyvaut i i r 
svečių kunigų. 

Tad broliai, sesers, bridge-
portiečiai, visi kas gyvas, se
kantį sekmadienį į bažnyčią, 
ir vakare pamatykime gražios 
operetės/ 

Bridgeportietis. 

PERSIKĖLĖ. 

Pranešu mane žinantiems 
lietuviams, kad aš persikėliau 
gyventi į naują vietą. Viso
kiais reikalas prie manęs ma
lonėkite kreiptis sekančiu ant
rašu. 

Juoz. A. Globis, 
455 W. 79 St. Chicago, 111. 

LIETUVYS GRABORIUS 
Patarnauju 'laidotuvėse kopigiausla. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinu. 

S. D. LACHAVVICZ 
Telefonas Canal 1271—2199 
2314 W. 23rd Plaee Chicago, I1L 

f a 

SENI RAKANDAI. 

Jūsų virtuvėje randasi se-
nas stalas i r kėdės dikčiai nu
derėtos. Nenumeskit jų laukan 
"Valspar enamel" padarys 
juos naujais. 

Valspar enamel y ra mišįnis 
geriausios rūšies dažų ir pa
garsėjusio Valspar varnish 'o , 
12 įvairiuose spalvose parsi
duoda: 

P. CIBULSKIO 
Krautuvėje 

2338 So. Leavitt Str. Chicago. 
Telefonas Canal 7233 

f 
K-

Tel. Off. Humboldt 4830 
• Res. Humboldt 3393 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Milwaukee Ave. 

Chicago. 

y- -*- —s 
LIETUVIAI NAUDOKI

TĖS PROGA; 
Pigiai. Kas norite nusipirk

ti visokiu gyvu daiktu kaip 
tai: ančių, žąsų, kalakutų viš
tų, kiaulių, paršų, karvių ir 
šviežių daigių, tai kreipkitės 
šiuo adresu: 

APTDRIUS POŠKA 
S715 JT. W. Sayre A*ė. Chlc. 

7 bliokai nuo strytkario lini
jos, 3 bliokai nuo Irving Park 
Boulevard. 
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SCHN1TZER STATE BANK 
141 Washington Street 

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO bE-
PARTAMENTO NEW YORK VALSTIJOS 

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

ka pinigus greitai ir saugiai. 
PARlHrODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir ii Lie

tuvos ant greičiausių ir geriausių laivų. 
PARITINA PASPORTUS, pasirašymus konsulių ir 

suteikia geriausius patarimus keleiviams. 
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinu ar laivakor

čių, rašykite j SENĄ ir gerai ŽINOMĄ: 

j LIETUVIAI AMERIKOJE 
ATSIŠAUKIMAS Į RACINK 

LIETUVIŲ VISUO
MENĘ. 

HENRY J. SCHNITZER STATE BANK 
141 YVashiDgton Street New Yor% N. Y. 

« 

DARBUOT0JUT IftLBISTO-
V*S. 

Racine. Wj*. — Ką tik ga
vome iš Lietuvos Respublikos 
Pinan. Misijos labai svarbų] 
pranešima, taipy kad stovi 
prieš mus labai svarbus ir di
delis darbas. Virsminėto dar
bo prasmės čiopai neminėsiu, 
nes kiekvienas apie tai išgir
site savo draugijų bei kuopų j _ ». ,-. , 

f J * . Vfpaniose gardžią vakanenę. 
artimuose susirinkimuose, jrl r> xi JV. . . -v 
j : i x * " . " _[_ f Po užkandžių nanai-es įs-

Oicero, IU. — Bal.19 d., Šv, 
Antano par. svet., L. Vyčių 
14. kuopa surengė išleistuvės 
savo vienam pasižymėjusiam 
darbuotojui, Jonui Brazaus
kui. Jis išsikrausto į Brighton 
Parką gyventi 
' P l ė s M. Oudaitė, A. Gečai
tė, St. Žilvičiutė ir Deveikiutė 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Cfiicagoj 
iillf IHiiinim 

Šeštadienis, Balandžio 22, 1922 
' - • • - 7 . * i • - • * " • • ' ' «' * ' • » • • ' • • * • • i • » ' 
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RALTIJ05AMERIKOC 
U LINIJA 9Broadv«y. Nev\Srk.NYLJ 

£5&i LIETU V V 
PER HAMDURGĄ,PTLL^A 
/• A R B A LJEPO JU. ^ 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant į Piliavą aplenkia 
Lenku juostą (kartdoriu) 

Visa Trečia Klesa Padalinta [ Kambarius 
Ant 2-JŲ. 4-riŲ, 6-šių ir 8-niu LOVŲ 

LITI 'ANI V Gegužės 3 LATVIA Uoguiės 10 
POLONI A . <;r«rir/«* 17 

Trečios Klasos Kainos | : 
U-fl HASinCRGA $103.50 — PILIAVA *10«.50 
lW MEMEL ir LIKPOJU S 107.00 

Dclei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

m 

tik mažumą lietuvių atrasime 
kurie nepriklauso prie bent 
kokios draugijos arba kuo
pos. Todėl siuomi kviečiame 
visus lietuvius ir lietuvės 

ą 

skaitHngai atsilankyti į ar
timus jūsų draugijų arba kuO-. . /vieno iš pirmutinių kp. narhj, 
pų s.smnkimus, taipgi d i ą u - t ^ nenuilstamo darbuo-

, f n J į S * ? , P i n " m i " k a n 1 8 tojo. Pate Brazauskas apgaili 
f bus Įteikti Lietuvos Finan. 
Misijos atsišaukimai, kuriuos 

reiškė savo jausmus ir linkėji
mus išsikeliaAčiam nariui, Bra 

Uauskul. Ilgiausia kalbėjo kp. 
Įldvas. vadas, gerb. kun. H. J. 
Vaičiūnas. 
' Visi apgailestavo netenkant 

"jo 

i P. KVORKA & SONS Į 
• 
: • 

1549-51-53 W. Chicago Avenue 

• • 
• 

Rakandai, Pečiai, Kar-
petai, Planai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos ctc. 

i Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3 6 8 3 • 

I 

I 
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I g Nauja Fotografiška Stadija 
Su vestuvėmis, pagTabaig ir pri-

vatiškais užsakymais kreipkitės 
šiuo adresu: 

savo kuopų arba draugijų su
sirinkimuose malonėkite pers
kaityti ir rimtai dalyką ap
svarstyti ir tuos reikalavimus 
išpildyti. 

Mes lygiai kviečiame ir tas 
draugijas arba kuopas, ku
rios iki šiol dar neprisidėjo\ 
prie tautiško darbo, stovėjo 
nuošaliai, bet jos turi gražius 
tautiškus vardus, todėl mes 
negalime jų aplenkti nepa
kvietę prie mums pavesto Tė
vynės labui darbo, kurį reikia 
atlikti trumpoje ateity. 

Nuoširdžiai kviečiame į 
bendrą darbą. 

J. 6. Kesminas, 
L. L. Phsk. stoties rast. 

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

.8 
1411 So. 49th Ct. Cicero, IM. g 

Telef. — Cicero 6 0 4 8 g 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIINIINIIIIIIIIIIIIIIIUn 

R CONRAD s 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted S t , Chicago, UI. | 

Kurie gaunate paveikslus Ii Lietuvos 
neatidėliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno Ii kelių skir
tingų. 

Tik vienas labai apgailėti
nas dalykas yra tai pas mus 

[^pasklidęs gandas, buk mūsų 
gerb. p. p. Vaičiūnai žada ap
leisti mustj koloniję. P-as J. 
Vaičiūnas buvo vienas iš žy
miausių giesmininkų, turėjo 
puikų baso balsą. Jis taipgi 
vadovavo visoms katalikų pra
kalboms ir visada visur buvo 
pirmutinis, niekuomet neatsi-

avo su katalikais dar-
Trauklame paveikslus namuose, prie S 

Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 1 ' s a k y 4 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- f", , . ^ . __ - r . v . . . 

_ riausia. Pnon* Drover f f <t 1 ouotis. Jr-ia M. Vaičiūniene y 
?iiiMii!iiiiiiiHi!iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiaUij||||,,l||lllllllu||||fl||fl|||||HffU||JU v į s l | zm mylima, ir labiau-

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ (Jevvelry Shop) 

Parduodu deimantus, laikrodžius ir kitus auksinius daiktus. 
Visokius pataisymus atliekame kogeriausiai ir už prieinamą' 
L • - R. A. ANDRELIUNAB, 

4436 So. Fairfield Ave.f Chicago, Efl. 
kalną 

• 

LIST. FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 
Ar «•: i itS^an*'(lintaa kitii fotograflatų darbu? 

J*t ne. lai kreipkis j mano studiją, esu tikras, kad 
bu , užganėdintas. 

Su vestuvėmis, pyąrabais. ar gavęs iš Lietuvos 
Viininbj paveikslą, neatidėliodamas ateik, o mes 
padarysim iš inaž(.i didelius ir iš didelių mažus. 
Turime, visokių rėmų. Kainos visiems prieinamos! 

Paul Puckorius 
Ho5 so. .19LH Comrt. Ck**>, UI. 

Telefonas Cicero 8021. 

' • • - • • • • • - » 

GRAND RAPIDS MICH 
LUsTUVJAL 

Gegužio 14 d. Moterų Ro
žančiaus Dr-ja rengia vakarą 
vsu pamar^inimais. Koraisijon 
įeina Rožė Čiupliejiė. 

Po to Moterų Saigos kp. 
rengs Sąjungos savaitę, bet 
dienos dar negalėjau sužinoti. 
Komisijoj to vakaro surengi
mui yra p. p. M. Vaičiūnienė, 
0 . Kiailaitienė ir M. Giedrie-
nė. 

Nemalonus gandai. 

kad aplinkybės taip susi
darė, kad privertė nenoromis 
su šia Vyčių kp. skirtis. | 

Vakarui vadovavo kp. pir
mininkė, p-lė A. Rubliauskaitė. 

Paskui Susirinkusieji links
niai pažaidė iki vėlumos. 

v T. Būvis. 

B H S B B i S ^ 

P E V R I J QUEEN KOBreERflNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musę krautuvė—viena i i didžiausių Chicagojt 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mafiinėlių laî kama drukuoti ii ofiso darbami yrą naujao-
lioa madoc. Užlaikom tisokius laikrodžius, žiedus, filiubi-
nius ir deimantinius; gramaiohiis lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius it 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND A VE.,' CHICAGO, 1LL. 

Telefonas: DROVER 7309 
2T 

CHICAGO, ILL 
RYTOJ, BAL. 23 D., KUN. 

PE. GARMUS KALBĖS 
TOVVN OF LAKE, SCHOOL 
HALL SVET. (48-ta ir H0-
NORE G-VIŲ), 1 VAL. PO 
PIET. NUEIIOTE PASI
KLAUSYTI. 

— 

B U S SVEIKAS. 

šiai ją myli mūsų sesutės Są-
f jungietės, kada čionai — apsi
gyveno, tai mūsų sų-cių kuo
pelė ką tik buvo susitvėrus. 
Jau ketvirtas metas kaip jį 
mūsų tarpe darbojasi. Antras 
metas kaip Yietinėj kuopoj 
pinnininkauja, kaipgi YVL%$. 
mėn. sukaks dyieji nwtai 
kaip raštinipkauja Moterų 
Sų-gps Centre. Kaip vietinėj 
kuopoj taip ir Cenjtre buyo be-Į 
kvarkė, ^ t jaų šiandiena, ne-
klysių pasakius, kas visos A-
merikos sųjun^ietėe _ galu 
džiaugtis ir didžiuotis mūsų 
gerb. p. Vaičiūniene. Gaila,} 
gaila butų mums visiems jeigu] 

Kas butų teisybė, kad mus ap-j 
eis. 0 . B. 

1. Vėdink kambarius. 
2. Nešiok liuosas drapana* 

pritaikintas kiekvienam lai
kui, orui ir darbui. 

3. Jeigu * dirbi viduje, kas
dien praleisk nors kiek laiko 
lauke ant oro. 

4. Miegok ant šviežaus o-
ro, lauke, jeigu galima. 

5. Laikyk skepetaitę prie 
burnos ir nosies kuomet kosti 
ar čiaudi ir ;reikalauk kad 
kiti tų patį darytų. 

6. Visuomet nuprausk ran
kas prieš valgį. 

7. Nepersivalgyk, ypatingai 
mėsa ir kiaušiniais. 

8. Valigykv daug vaisių ir 
daržovių. - . * 

9. Išpalengva valgyk — ge
rai kramtyk maistą. 

10. Gerk daug vandens kas-
dien. 

11. Beguliariškai išsivalyk. 
12. Stovėk, sėdėk ir vaikš

čiok stačias. Jr 
Neleisk nuodams ir už

krėtimams įeiti į kūną. 
14. Švariai laikyk dantis, 

dantų smegenis ir liežuvį. 
15. Tinkaimii dirbk, žaisk. 

ilsėkis ir miegok. 
16. Visuomet buk Tarnus. Rū

pestis yra sveikatos priešas 
Ieškok savo artimų draugys
tės. 

17. Nevartok patentuot ij 
vaistų. 

18. Eik pas gydytoją nors 
sykį ant metų. Pas dentistą ir 
reikia^itį reguiiariškai. _ 

Darbininkų Užeiga 
1447 So. 50-th Ave. 

Cicero, Dl. 

J. Mockus, 1301 So. 50-th 
Ct., Cicero, I1L 

M. Abračinskas. 
187 Ames Street, 

Brockton. Mass. 
Rev. J. J. Jakaitis, 

41 Providence Str., 
Worcester, Mass. . 

The Lithuanian Store, 
Athol, Mass. 

Rev. Pr. Virmauskas, 
94 Bradford Str., 

Lawrence, Mass. 

A. Aleksis. 
1 815 N. 8-th Street, 

Springfield, 111. 

Rev. B: Franch, 
1101 23-rd Street, 

Melrose Park, 111. 

iš visu 

, 

• . 

Nevada įjaskutinė 
valstijų priėmė įstatomą ben
drai dirbti su Suv. Valstijii 
Vriešos Sveikatos Biucu kovo-

f'je su lyties ligomis. 
Lyties ligos tai ligos o ne 

nusidėjimas. Daugelis asmeny 
3*ra'jomis nekaltai užkrėsti. 

|J«igu veikiai gydytųsi, su pa-
gelba ištikimo gydytojo arh& 
viešose klinikose, ligos išgydo
mos. Patentuotos gyduolės 
pirktos be atsakančio patari
mo gali kartais dikčiai kenk
ti. Tas pats ir šu gydytojais, 
kuaįe garsinasi jog išgydo 
"vyriškas" ligas. 

(Forelgrn Lanjuaffe Inf. Service) _» 

^ 

"DRAUGO" AGENTAI 
SVETUR. 

LAIKAS BUDA VOTĮ 
— m 

jPirkite nuo mus lotą, o mes tamistai pabudavosime namą 
pagal rramistos norą. Taip-gi ir pienai nieko nė kaštuos. Ne
lauk ilgiau su būdavojimų, nes jaų- daugiau neatpigs ilgai. 
Atpigo jau materijolas ir darbininkai, bet didesnis atpigimas 
ilgai nebus, nes kontraktai, yra daromi del medžiagos ir dar
bininkas ant ilgo laiko. 

Budavok dabar ir gausi geras randas. Kurie laukia at
pigimo, tai Tamista per ta laika jau turėsi. išmokėta namą. 
Mes visi žinome, kad 'žmones negauna namų randavoti, dėlto 
kad namu yra per mažai. Chicagai ims nemažiau penki metai 
laiko prisivyti su budavojimu, kiek yra pasilikus, nes per 
paskutinius keletą metų, visai mažai buvo'budavota, o gyven
tojų skaitlius šimtais tūkstančių priaugo kas metai ir kas 
dien auga. • , 

Dabar yra geriausias laikas pirkti lotai, pakol pigiaį gali 
nupirkti, luotus galima gauti dideliame pasirinkime, visose 
kolonijose: Ant Bridvgeporto; Brighton Pąrk, prie Marąuette 
Park, Morgan Park ir kitose vietose. Prekes nuo $300 ir aukš-
riau ant labai lengvų išmokėjimų. Pirmiau negu kur kitur 
pirksite lota gaukite mūsų prekes, nes'mes galime Tamistoms 
daug pinigų sutaupyti. Už tai, kad mes perkame šimtais lotų 
ant karto, tai gauname už daug pigesnę prekę ""VvTioJesale" 
Tokių būdų ant prekes su mums kiti negal susiliginti. 

Atsišaukite del platesnių paaiškinimų pas: 

LIBERTY LAND & INVESTMENT COMPANY • 
3301 S0OTH HALSTED ST. , CHICAGO, ILLINOIS. 

v. 

J. Matulėnas. 
906-908 Lincoln Str. 

Waukegan. IU. 

i St. Petrauskas, 
726 So . LoiLcoln Str. 

VVaukegan, HL 

Rev. J. Svirskas, 
285 E. 14-th Str. 

Chicago Heights, 111. 

J. Vasiliauskas, 
3 Spaulding Ave., 

Spring Valley, IU. 

y 

Rev. J. čiuberkis, * 
3901 Pir Str. 

Ind. Harbor, Ind. 

J. J. Auškalnis, 
1604 Jeffersom Str., 

i Gary, Ind. 

St. Kolainis, ^ 
1529 Garfield Str., 

Gary, Ind. 

Dienraštį "Draugą" galima 
gauti sekančiose vietose: 

f "Artojas" 
E. 79-th & Superior, 

Cleveland, Ohio. 

V. Staupas, 
2120 St.'Clair Ave. 

Cleveland, Ohio 

P. A. Szukys, 
2345 St. Clair Ave., 

Clevelan4, Ohio* 

J. Butkus, 
127 W. Saratoga Str. 

Baltimore. Md. 

J. Filipovich, 
437 So. Pacą Str?, 

Baltimore, Md., 

A. Kurelaitis, 
834 Hollins Str., 

Baltimore, Md. 
Ą. Ramoška, 
# 514 W. Saratoga Str 

Baltimore, Md. 

J. Dauksys, 
90 Warwick Str., • 

Newark, K. J. 
P. Lukšis, 

190 Vau Buren Str. 
Newark, N. J.v 

Lith. Industrial Corp. 
1503 N. Main Str., 

Scranton. Pa. 

GREITAI IŠMOKAME PINIGUS 
/ * \ 

Jau visi žino, kad mes nusiunčiame pinigus 
Lietuvon pigiausia, greitai ir teisingai. 

Kokiais pinigais norėtų: Amerikos doleriais, 
Auksinais-Markėmis ar Rubliais, viską, dastatome 
į paskutinę paštą be jokio trukdymo ir pilna su
mą ir gaunajne atgal resytes su pasirašymu pri
ėmėjo. Visas kvitas galima matyti mūsų ofise. 

Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą"ir Iš Lie
tuvos. 

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

Krautuvė maldaknygių • ir visokių svietiškų 
knygų, paveikslų, dideliame pasirfnkime, 

-^Katalogą ant pareikalavimo d^kai pasiunčia
mo. 
Visais reikalais kreipkitės: \ 

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA. 
901 W. 33rd Str. 
Yards 4069. 

N 

DU OFISAI: 
4600 So. Wood Str. 

Lafayette 6256. 

1 

f 
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IDR. A. K. RUTKAUSKASlii ~ DR. G. M. GLASER 
I t GYDYTOJAS I B C H I R U R G A S 

4441 South Westcrn Aveane 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos: 9-11 rytaip, 1-1 p o j 
Epietų Ir 7-8 vakarais. N e d ė l d l e - g 
S n l a i s tiktai po pietų S Iki B va i .S 
l i l l l i l l l l l i i i i i i i i l i i i i i l iHi i i i iun i i i i i i i i i l i i i I 

g o f f t e e TeL Blvd. 782U 
a Praneaimaa 

I D . M . T . S T R I K O L T S 
2 Lietuvis 
•j GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Perkė lė savo ofisą ) 
o 4 M 1 SOUTH A S H L A N D AVK. 
J T A L . : 10:30 iki 12: 3:30 iki 5 lrį> 

S t :S0 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. fc 
K a m . : 2014 W. 43 St. *• 

L Tel. Lafayette 26S " 

rjF<^*J~<J' » . — — — i i — . • • -i — — — -

TeL Blvd. 7941 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D AVBNUBJ 
ARTI 4 7-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 T ak. 
Seredomls nuo 4 Iki 9 vakare 

P R A K T I K U J A SO METAI 
Ofisas 3140 So. Morgaa St,, 

Lertė s a - n d St., Ctaicago, m >* 
SPECIJ A U S T A S 

[oteri&kų, Vyriškų ir chroniškų 

Ofiso Valandos: N u o 10 ryto?* 
^iki 3 po pietų, nuo 5 Iki 7 rtfc.fį 

ledėltoruls nuo 10 iki 2 po pietų.-^ 
Telefonas Yards 687 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

46S1 So. Ashland A«re. 
TeL Yards 004 

OFISO VAI*: 
Tel. Yards 0994 

8—10 v. ryto r 1—3 ir 7—9 v. v 
Nedė lkmus: nuo 10 v ryto Iki 
1 vai po pietų, 

-m » > o • m m .»*. ! » • • » » « • ~ — — —• » > • j ^ 

CHICACOJE. I 
N, 

į 
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

, ŽINELĖS. 
BRIGHTQNPARKIEČIAMS 

Visi aukojusieji, L. L. Pask. 
Aštuoiiiolikiečiai ateity ren- 'bonais a r pinigais, Lietuvos 

gia du pikniku. P i rmas p a r a - ' K a t . Universitetui, malonėkite 
pijos piknikas bus gegužio 21 susirinkti bal. 23 d., tuoj. po 
d., National darže; ant ras "gi į pamaldų, Nek. Pras. , Šv. M. 
liepos 2 d. y r a rengiamas v i s ų ' P . par. svetainėj ir ten gau-
il raugi j U. si<,e labai gražius paliudijimu* 

Telef. Pu l lman 3834; 

• DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A F A T B 

'Gydaa Be Vaistu ir Be Operacijos^ 
10901 South Michigan Ave. 

ROSKLAJJD-CHICAGO, ILL. 

Telefonas Von Buren 291 
Rcs . 1139 Indejjendence Blvd. 

DR. A. A. BGTH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 p<> 
pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3334 So. Halsted Str.. Chicago 
Telefonas Drover 9693 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS, 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus l 'niver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
S—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomi3 nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

' DR. CHARLES SEGAL 1 
įTerkėlė savo ofisą po n u m e r i u ^ 
4 I l t SO. ASHLAND A V E N U E % 

SPECU AUSTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ulgų X 

! /aL: ryte nuo 10—12: nuo 2—B A 
M> pietų: nuo 7—8:10 vakare. V 
*edėMomls; 19 Iki 1. X 

Telefonas D r e s e l 2 8 8 0 \ 

DR. R. G. GUPLER 
C H I R U R G A S 

R a m p . Oakley Ave. Ir 24 Gatves 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien, PanedėliJ ir Ketver
ge vakarais. 

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

į V. W. RUTKAUSKAS 2 
l ADVOKATAS į 

Ofisas Dldmlestyj : 
2» South La Salta Strett S 

Kambarls 324 
Telefonas Central 1390 

j Vikarais, 812 W. SSrd f t 
Telefonas: Yards 4681 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, J R ) 

A D V O K A T A S 

Parapijiečiai j au pradeda — dipkmtis už aukas. 'Jie bus 
ruosties prie abiejų pikniku,. ! brangus atmmčiaį 'pasilaikyti. 

.Taipogi tuoj bus A. L. R. K. 

Lietuvos Vyčių 4-ta kuopj 
rengia puikų šeiniynišką va
kare, su užkandžiais, progra
ma ir šokiais, šeštadieny, bal. 
29, paaap. svetainėje. 

federacijos 19 skyriaus labai 
svarbus susirinkimas. Visi na
riai i r katal ikai darbuotojai 
atsi lankykite. 

Gerb. kun, Pr . Garmus \)\\< 
Tikimasi turėt i danu i vai- l l m s k a l K ' s antradieny, bal. 

renybių. MajUMi, kad atsilan-' 
kys nemažai jaunimo iš kitų 
kolonijų. 

Moterų Sąjungos o-čia kuo 
pa rengia šeimynine, vakarie
nę su programa ir šokiais pa
minėjimui Motinos Dienos. Ta 
vakarienė bus gegužio 12 d. * 

Alpha. 

25 d. Valdyba. 

A. L. R. Kat. Federacijom 
l.Vto skyriaus susirinkimas j -
v> ks seknuulieny, bal. 23 d. 2-
a\ vai. po pietų, Dievo Apveiz-
dos parap. mokyklos kamharv. 

Visų draugijų, priklausan
čių prie Kat . Federacijos, at
stovai malonėkite atsi lankyti į 
šį susirinkimą, INJS turime 

L. V. 16 K P . DOMEI. 

Bridgeportas. — Sulyg L, 
Firian.- Misijos pageidavimo 
kad kiekviena organizacija bei 
kuopa prisiųstų savo paveiks 
lų ir aprašymų, savo darbuo
tės, todėl L. Vyčių 1(5 kp. nu
tarė imti paveikslų. 23 d. bal. 
sekmad., 1:30 vai. 'po p. 

Svarbu, k a d minėtos kuopos 
nariai-rės skaitl ingai laiku su
sirinktų pas p-na Stankūnų, 
3315 S. Halsted St. 

Valdyba. 

Pasinaudokit Proga 
Genuos Konferencija sutvarkys Europos reikalus. 

Pakels Pinigu Kursą. 
DABAR GERIAUSIAS LAIKAS PASIUSTI PINIGUS 

LIETUVON. KOL DAR ŽEMAS KURSAS 
Išduodame drai'tus ant IJetuvos Banko, ir kitų šalių. 

ATEIKITE ŠIANDIE Į Š{ BANKĄ 

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

i 

Tvirtumas fr Saugumas 
UNIVERSAL STATE BANKO 

Yra pilnai užrekorduotas laike 5 mėty savo gyvavimo. 
Miesto ir StcilO Valdžia laiko savo pinigus š iame Banke. ' 

į 
Tas liudija germusj .šU» Banko BtovJ, Ir Užsitikejimą. 
Kviečiame ir Tani:-tą jgyti šio Banko knygelę. / 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

" i Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
40 centų už 100 Auksinu 

- • - • r b a — 
250 Auks. už vieną, Doleri 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes Burnaa. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Centrai Manufacturing 
Dislrict Bank 

State Bank—Clearing H o u s e ' 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

(Itea. TeL Cicero 3C56 
Ofiso TeL Cicero 48 J 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

M. E. Cor. 49 Court ir I I Str. 
>ant viržaus vaistynlčios. 

=F̂ = 
| VAIiENTINK DRESMAKING 

COLIJECES 
"2107 y?. MaiJIson, 1850 N. W< Ils i 

6205 8. Halsted Streets 
1X7 Mokyklos Su v. VaLsUlose. ą 
Moko Siuvimo, P a t t e m u kir- ( 

pimo, Designing bizniui ir na-! 
m a m a Vietos duodama dykai 
Diplomai. Mokslas lengvais at- ( 

mokėj imais . Klesos dienomis ir! 
vakarais. Reikalaukit knygelės.] 
Tel. Seciey 1«4S 

SAJRA PATEK, plrci .^ 

$ daili;; svarbių reikahj apsvai^-
ą 

Veda bilas visuose teismuose $ 
Miesto Ofisas: ^ 

Room 1040M 
Telefonas: Central 1774 -jj 

k7 S. Dearborn St~. 

tvti . 

Valdyba. 

PASILINKSMINIMAS. 

JŪSŲ PAMNKUMUI 
DYKAI 

PATARNAVIMAS! 

S SY1I KUN. GARMAUS 
"lJTOWN OF LAKE RYTOJ, X Telefonas: Bouievard S5S 

J. P. WAITCHES 
Lawycr 

LIETLV18 ADVOKATAS 
Olen.: R. 611-127 N. Dearborn 8t 

Tel. Dearborn C098 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Koseland Tel . PuUman 637 7 

North Side. — š v . Kožan-
riaus P , ir M. Dr-ja rengia ko-
jiurinį balii| >?u programa sek
li įadieny, baL 23 -d., Šv. My-

N U E I K I T E PASIKLAU- kol0 pa>. tevet., (>:3() vai. vak. 
Taino })asiiinksininiiae' tu

rintį gražiausias kepuivs gaus 
dovanas. \ Itii. y r a kviečiaiįii 
atsi lankyti i r gTažiai pasilink
sminti, IUL'S Inisite patenkinti . 

Rengėjos. 

\ M\0m% llli 

BAL. 23 D . SCHOOL HALI , 
SVET. , 1 VAL. PO PIET. 

P R I E KO P R I V E D Ė . 

Šį bąnka dabai* jTa oficiale sub-stacija del užsimo
kėjimo t a s ' ų , guzo i r elektros bilų. 

^Telefonas Yards 1138 

* *STANLEY P į 
MAŽEIKA | 

GRABORII'S I B S 
Balsaaiaotoja.s 

Turig automo
biliui visokiem."-
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Auburn | 
Ave. Chicago. I 

I 

B Tol. Canal «1«J9 

l 
i . 

v 
I Dr. M. Stupnicki 

3107 So. Morgan Street 
CHICAGO. OLLIVOIM 
Telefouaa Yards 5032 

Įfaiandoa: — 8 iki 11 i i Vftc:Į 
» po pietų iki 8 rak. Nedėl lo-1 
(mi* nno E lkl S Tai. • a k a r a . j 

: į-Sį£jEšžS = 3 5 S 

*|Tel. Randolph 2898 
1 A. A. S L A K 1 S 

ADVOKATAM 
Ofisas Yiduniiestyje 

A S S O C F A T I O N B L D O . 
19 Sooth La Salle Street 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki i po pleti.i 

YPATINGOS PRAKALBOS. 

Namų Tel. Hyde Park 8895 
S . . . • ^r. . K 

a-
Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Oanal 1118 
Valandos: 18 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas:— M I I W. »«3rd Str. 

Tel Prospect 8488. 

TeL Oanal 267, Vak. Ganai 2118 

DR. P . Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgu 
1811 Sooth Halsted Street 

Valandoe: l t Iki 1S ryte: 1 ik!4 
po pietų; f iki t vakar* 

•J Tel / Bouievard 2160' 

I DR. A. J. KARALIUS 
1 LIET C VIS GYDYTOJAS 
£9303 S. Morgan Str. g 
oi CHICAGO, ELL. į 

. - - . W - . . į 3 

Generalis KontraktoriuB, itaty-
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 
s—* J * 

1112 WEST 35-TH STREET 

svet., L. Vyriy U kuopa ren
gia ypatinga*) prakalbąs pa-
niinc'jimui Vyrių ])ienos ir 
spaudos, atgavimo sukaktuves. 
Kalbės vienas iš įžymiausiu 
daktarų ir taipat l>us kitų ge
rų kalbėtojų. Po prakalbu bttl 
pasilinksmininias. Jfeangos ne. jįęMHmmmm&PMfi&MmmmK 
bus. 

Koresp. 

* Telefonas Bouievard 4131 
i 

• i 
A. Masalskis! 

Graborius g 
P a tar n a u J ų lai - ^ 
dotu>ėae, re s -
tuvese, krikš
tynose ir ki lno
te reikaluose 
Kainos prieina
mos. 

* Į3307 Auburn Ave. Chicago.5 
%m 

Bridgeportas. — l 'as laruoj t 
laiku, tūlas žinojus X. suięri-
žo į Cltieaga. Skaudžiai nusi Cicero, III. — Pirmadieny^ 
skundžia savo iiažįstanikMu:,, bal. 1*4 d., ftv. Antano p a r / 
kad esąs mdaimingas žmogus. 

Mat, kiek laiko atgal, buvo 
vedęs moterį aut " l a i s v ė s " , ir 
})o tūlam laikui buvo išvažiavę 
į vak. valst. ir ten nusipirkę 
nuosavybės. Ant kiek nelaį 
mingasis jiasakoja, moters 
verėianias, ' turė jęs imti 'Mi-
voi-sų" ir palikti ja i (taisę nuo-
savybės, o savo g-aut^iji} pusę 
turėjęs parduoti pusdykiai ir 
sugrįžtr ' Cliieagon. Žmogelis 
negavo nuo" s'avo pažįsta-
mų užuojautos, vien tik trum-
pą pafyginimų, kų pasėjai, tą 
ir plovei; reiškia, kokj šliubą 
ėmei ir ką vedei, tokį gyveni
mą turėjai. Teeiaus randasi ii* 
tokią patarė ja duodančių pa
vyzdį, kad galima dar pagrįžti 
prie tiesos kelio, lyginai, palai
dūnas sunūs. 

Apie tą užsiminus, žmogelis 
net apsiverkia ir žada taisyti 
savo gyvenimą. Girdžius. 

Kostumicriai i r publika y ra nuoširdžiai kviečiami 
pasinaudoti šiuo dyku patarnavimu. 

• ""'"'nu., 0m 
/ 

Central Manufacturing 
District Bank 

Eanka atdara Subatomis per visa dieną, Seredos 
vakarais nuo 6 iki 8 

WYAND'S GRABORIAI 
Ir 

Pagrabų Direktoriai 
0 J . Wyand, Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
• Turime automobil ius viso- j ^ 
* kiuose reikaluose. Patarnauja- ji 
•Įl me kogeriausia ir pigiausia. fe 
K 2055 Wcst 22-nd St. Cliitago. ^ 

REIKALINGI 
AGENTAL 

REIIC^LINGI AGENTAI 
PAOTOyiJS DARBAS, D I 

DELIS UŽDARBIS, A T E I K I 
T E DEL PAAIŠKINIMŲ nuo 
10 ryto iki 4 vai. vakaro.. 

111 West JaclLscn Blvd. 
Room 805 

Chicago, 111. 

"DRAUGO" AGENTAI 
CHICAGOJE. 

WEŠT SIDĖJE 

A P. Šliogeris 2141 W. 23-rd 
Place. 

W. Sabaliauskas, 2337 So. 
Leavitt St. 

-x 

St. 
Lith. Sa les .Corp . 3313 So. 

Halsted St. 
J . š iur is , 928 W. 33-rd Str. 

18-tos A P I E L I N K Ė J . 

P . Varakuhs , 731 W. 18-th 

K E L I A U J A N T I E M S LIE
TUVON. 

Tell Canal 257 • 

DR. C. K. KLIAUGA 
LDETUVIS DENTIST/YS 

1831 S. Halsted S t , Chicago, 111. 
Kampas 18th St. 

Valanti.: 9—12 rytą ir 2—9 vak 

PAMINĖS SUKAKTUVES. 

TOWN OF LAKE 

? Dr. L L M A K A R A S 
l i e t u v i s Gydytojas tr Chirurgas 
Ofisas 10900 8. Mtchlg— Ave. 
VaL l t — 1 1 ryte; 2—4 po pletij, 

• : • • — - • : ! • yil. vakarą. 
Beatdeodja: 105M Perry Ave. 

Tel. Pnl lman 142 Ir PolL 149 

Cicero, EI. — Hv. MotinoN 
D;ievo Sopulingoj Dr-stė ren
giasi prto. iškilmingo vakaro, 
10 metii sukaktuviy. 

Bal. 23, 1922 m., įrengia Šeb 
niynišką vakarienę, su graži?%i 
programa. 

Narės d r a u g y s t ė j - išbuvu-
Kaipo uetuvys, lietuviams visa- s į o s 10 metų ir nesirgusios, 
dos patarnauju kogeriausia. . v . . 

bus apdovanoto^ žiedais, tod«l 
kviečiame naVes ir svečius at
silankyti į šią vakarienę* 

Korespondente. 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G V 
\ 

M. YIJSKA 
S228 W. 3S-ih Street 

Dienraštį "Draugą" galima 
nusipirkti šiose vietose: 

Z. Aukškalnaitė, 4535 Her-' 
mitage Ave. 

0. Katauskaitė, 4423 S. Ho-
nore St.. 

O. Martinkaitė, 4549 South. 
Hermitage Ave. 

A. Norkaitė, 4544 Paulina 
St. . - ' 

Ĵ  Setikas, 1805 W. 46-th St. 
šambaras, 5100 S. Paulina 

St 

St. 
J . F . Mally, 633 W. 18-th 

St. 
J . Rolnick, 1417 So. Union 

Ave. 
C. Kahler, J.930 Canalport 

Ave. 

BRIGHTON ?ARK ̂  

BRIDGEPORTE 

Buqiunas ir Kuzma Co. 
2859 ;W. 40-th Street 
J. Deitško/4409 S. Fairfield 

Ave. 
V. Gečaitė, 2502 W. 45-tii 

Place. 
V. Krauklis, 4111 So: Rich-

mond St. ^ 
J. Šimkienė, 4358 S. Fair

field Ave. 
J. Smith; 3813 S. kedzie Av. 
J. Tumšis, 3953 So. Rock-

well St. 

Didžiausis Ekskuršinas iš Chi-
cagos iki Kaunui . 

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

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

Lietuvos Maisto Bendrovė 
1071& Mįchigan Ave. 

Chicago, 111. 
Kurie važiuos per Lietuvos MaP 

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

(Apgr.) 

REIKIA PARDAVĖJŲ. 
Ateik pas niųs, mes parodysi 

kaip padaryti $50 ir daugiau i 
vaite, parduodant aukštos ri/?ies i i -
vesttncntus ir Ileal Kstatc pmperli'.s, 
k. t. lotus, farmas ir namus. IViy^ 
rimas nereikalinga^, iaes paiaohysim, 
atsišaukit j ofisą. 
M B E K T Y IiAHD & I N V E S T M E N f 

CO. 
3301 So. HalsKtl BL 

PARDAVIMUI. 
PARDAVIMUI 2 lotai už pus* kai 

nos 33x125 puikiausioj Chieagos ko-^ 
lonijoj prieš 6v. Kazimiero Vienuo
lyno ir prieš didžiausia Chieagos 
Marąuette Parka Suros, gazai Šali
gatviai ir gatvės puikiausia ištaisy
tos ir viskas apmokėta mylintis cis
ta -ora ir sveika gyvenimą utsišaij-
kit greitai 

JOS. ALGAITIS 
819 \V. 33-rd St. Chicago 

Telefonu ?*nfc 2219 

PARDAVIMUI. 
GHAŽl b NAMAS 

15 kambarig «u visais moderniškais 
į taisymais 10 akrų žemėa, medžiui 
daržą*- upelis. Gražiausioj apielinkėj, 
Cook Pavieto patogi vieta arti prie 
vieškelio 20 mylių nuo vidurmiesčio. 
Atsišaukite? 3 o x i. 

PUTINKITE "DRAUGĄ" P. P. Baltutis, 901 W. 33-rd • • • • • 

DIDELIS BARGENAS. 
p 

Naujas mūrinis Damas 2 lubų 
kampo bizniava gatvė. 4 št ^a ; 

pag\vcnimai ir garago dri 4 ;• 
bilig rendos ne ia $2,300.00 j 
ateitije no.š didrsn< \ 
Specialiai parsiduočta už ^27,001 
mokėti rc;ikia $8,000.00 likusi;* ran^ 
da išmokės. Gera proga del blz 
riaus ba yra paranki vieta del v 
kiu biznių platesnėms žiniom: kreip-
kit('-s pas sa \ in inka: 

W. WAISHWKI.I, 
813 23-rd Ave. Jlclrosc Park% Iii. 

BARGENAS. 
Ateik ir apžiūrėk mano niur 

bungalo\v ir tuščia lota graži-
ąuette Park kolonijoj arti Sv. K^ 
mlero Vienuolyno, Galima jsig: 

SAVIEJI REMKITE SAVAS,^i„JST ^ lenevg ^'"^ 
ĮSTAIGAS. 

Atsišaukite 
I UEP.DA 

CGS4 So. AJbauy A \ e . 
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PIRMU KARTU CHICAGOJ! 
M. PETRAUSKO 

VIENO VEIKSMO OPERETE 
((AA9IAII BI8BA PBAIII T1TIA)) 

NEDELIOJ, BALANDZIO-APRIL 2 3 , 1 9 2 2 
ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ 32-ro Place ir Auburn Avenue 

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

FACULTATIS 
STATO SCENOJE 

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

&į operetė statoma pirmu ka r tu Chicagoje. A p a r t operetes š v . Ju rg io parap . " K a n k l i ų ' choras 

po vadovystė varg. J . Saurio sudainuos gerb. J . Naujalio Kelpšos ir kitų garsių kompozitorių dai

nas dar Cbicagoje negirdėtas. Kas nori išgirsti gražios muzikos prisijuokti iki sočiai lai ateina šin va

karan, o t ikrai nesigailės. Nuoširdžiai kvieėia visus 
, ŠV. JURGIO PARAP. "KANKLIŲ" CHORAS 

x »%»%»%»%»»i»»»̂ '̂ĝ t̂»̂ »» »% ŝ  ®*>HW&-&-*&%-&W%, &%w&w&&&&9<%zi kalbės tas nepaprastai iškal
bingas kalbėtojas, gerb. kun. 
Pr. Garmus. Kas jį išgirsta ne
gali atsigėrėti jo kalba. 

Taipat kalbės b. Liet. Steig. 
CH1CAGOJE & i 

0 

NUBAUSTAS K A L Ė J I M U KALBAMA A P I E NAUJĄ | ? e i m , ° n a r y s ' g e r b - M i k a s 

GAISRININKŲ VIRŠI
NINKĄ. 

I K I 20 METŲ. 

Vasario 15. VYalter Gary su — 
savo moterimi mėgino apiplė- Chicagos gaisrininkų depar-
sti \V. SmithV., !U4 \Vebster tamente įsivyravo daug poli 
avo. t ikieriavimo. Tai visa mėgi-

. Už tai jis laivo suimtas ir no pašalinti kai-kurie alder-
kriminaliaine teisme nubaus- manai. Teeiaus jiems tas ne-
ta« kai ' j in.u nuo 3 iki 20 me- pavyko ir jie pabaigoje nuti-

Bagdonas. 
Tik nueikite ir pasiklausy

kite tų įžymių kalbėtojų. Ne
paprastų dalykų išgirsite. 

Taunleikietis. 

S. L. R. K. A. 160 kuopos su
sirinkimas bus sekmadieny balan
džio 23 d., i. m, N. P. Šv. M* P i 
parapijos svetainėj, 4400 So. Fair-
field Ave., 1 vai. po pietų. Visi 
nariai yra prašomi atsilankyti, 
nes jau turime rengtis prie Seimo 
su rezoliucijomis ir. siuntimu at
stovų. V. Paukštis, rast. 

§ 

I 
?} 
S 

% 

tų. 
J o moteries bylos 

nias atidėtas toliau. 
klausi 

I o. 
Šiandie to departamento va

lymu užsiėmė apdraudos nuo 
ugnies kompanijos, ta ip vadi-

AREŠTUOTA PLĖŠIKŲ 
GAUJA. 

BRIGHTON PARKAS. — Dr-
ja Gvardijos 1-mos Div. Sv. Kd-
zimicro Karalaičio bal. 9 d. nutarė 
nusiimti paveikslą patalpinimui 
L. F in . Misijos istoriniu ulbuinan. 

Todėl visi tos draugijos nariai 
susirinkite į Nck. Pras. ftv. M. P. 
pa r. svetainę sekmadieny, bal. £9 

Kompanijų organizacija 
> 

i dėlė ii- ji turi didelę Įtaka 
YYliitimr, Imi., I'ederaliai a'- 'gaisrininku depar tamento rei-

gentai arš tavo visa irau ją kaluose. 

nonios '" i ' nde rwi i t e r s " . Tu 
,.' 'd., .'> vai. po pietų ir ten n.uims 

vra ui-

vi są 
plėšiku, kurie dar perinai są-
kalbiavo apiplėšti paštą. Xe-

EVANSTON NORI ALAUS. 

Evanstono (Chicagos prie
miesčio) Prekybos Butas pa
skelbė, kad miestelio dauguma 
gyventojų stovi už alaus ir 
vyno grąžinimą. 

Kituomet Evanston buvo 
žinomas kaipo daug prohibi-
eib'nis miesteliukas. , 

KONCERTAS. 

Pa organizacija šiandie at-j 
virai reikalauja pašalinti iš 

senai ten pasta buvo apiplėš- užimamos vietos gaisrininkų 
ta. Bet plėšikai nieko nepel- viršininką ir jo vietoje pas

tik sau daugiau pakenkė. Kirti pirmąjį jo asistentą Bu-
Areštnoti yra vieni lenkai ekley. Tai gali padaryti mies

to majoras. Del to tuo reikalu 
i ji ir kreiptasi. 

(Jaisrininkų viršini'n k a <K 
Thomas O'Connor v ra airis. 
Ir jis visų airių piliečių stip
riai remiamas. Miesto politiko 
je ariu balsai turi didele rei
kšme. Tie balsai didžiai rei
kšmingi ir pačiam majorui. 

4 * r n d e r w r i t e r s " sako, kad! 
gaisrininkų depar tamento vir . 
šininkas neturi tam tikslui 
reikalingų kvalifikacini. Tai-
gi, jo vietą turi užimti atsa-Į 
kautis vyras. 

Bet kad čia mažai skaito
masi su kvalifikacijomis, tik 
daugiausia su politika, del to. 
dažnai visuomenė turi nuken
tėti. 

Polit ikieriavimas svarbiau
sia rolę lošia ne vien čia, bet 
visur, visame šalies gyvenime. 
Kas pagirs, kad taip turėtų 
but. 

j paveikslą. Gvardijos kareiviai ap
sirengiate uniformose, nes daug 
gražiau atrodys paveiksle. 

Valdyba. 

( 'KERO. ILL. — Labdarin
gos Sij-gros 3-eios svarbus susi
rinkimas bus rytoj. bal. 23 d., 
1 vai. po piet, ftv. Antano par. 
svet. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. — Cicero Lietu
vių Kooperacijos visuotinas šėri-
ninkų bertaininis susirinkimas ]-
vyks pirmadieny, vak., bal. Af>-
ril 24 d., 1922 m., J .30 vai. vak., 
Liuosybės svet., (mažoji) 14-th ir 
49-to Oourt, Cicero, III. 

Walter StrumiUo rast. 

f* 

CHICAGIECIAI, ATSIIMKI. 
TE LAUKUS. 

[I 
Š 

Š 

Aušros Vartų Parapijos 

VAKARIENĖ 
VAKARIENĖS PRADŽIA 6 VAL. NEDĖLIOS VAKARE 

BALANDŽIO-APRIL 23 D. 1922 M. 
Aušros Vartų Parap. Svetainėje 

2323 W. 23rd Place 
Vakarienės laike kalbės KUN. B. BUMŠAS, KUN. PR. GARMUS; giedos moterų 

komitetų choras, bus ir kiti pamarginimai. 
Kviečia Parap. Vakarienės Rengimo KOMISIJA. 
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WEST SIDE. — Nemuno Kor
poracijos krautuvė persikėlė j 
naują vietą, po mini. 2256 W. 24-
th St. Kviečiame visus ateiti j 
naująją krautuvę. 

Valdyba. 

Chieagos paStc (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearbom gatvių 
randasi atėję ig Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asjnenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai neąalėjo surasti. 
Laiškus galima atlfeiti prie Ge
neral Delivery (i | Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirjno langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERtlSED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

* 
1—Aucunas Chas.^fc 

Pėtnyr ioj , balandžio 28 d. 
1922, Betthoveno Konservato
rijos mokytojai ivngia iškil
mingą konevrtą American Bo-
hemian svetainėje, &ianie kon
certe dalyvauja du pianistu, 
d u dainininku ir du smuiki
ninku. Vienas iš smuikininku 
y r a narys Chicagos Simfoni
jos Orkestros. Vietinis. 

l l 
Tikrai bos šiandie, bal. 22 d. 

KUN. GARMUS PAS MUS. 

Town of Lake. — Rytoj, bal. 
23 d., 1 vai. po piet, Schoo! 
Hali svet. (48-ta ir Honore) 

A. f A. 
VIK. LACHAVVIČIENĖ 
(PO TĖVAIS KISLAISKAIT*:) 

Minis iMilaiulžio 1«. 1921, S7 
metų amžiaus. Pa<-jo iš Tau ra-
Kės miestelio ItasHitiu Pav. 
Paliko cliUcIUrne nuliūdime 
vyrc Ste:>oiia 2 sunūs 3 duk
teris motina, broli Aiita.ua Ir 
ks tui-ias >eseris. 

Metinės panialdo> už ^os dū
šia įvyks seredoj balandžio 26 
d. 1922 Audros Vartų bažny-
ėioj, 23_rd PI. ir Oakley Ava, 
8:30 vai. ry;o. 

Nuoširdž|ai kviečiame visus 
giminės, pažįstamus ir parapi
jomis dalyvauti pamaldose. 

Nuliūdę: 
vyras Steponas. 

Minai. Boleslovas, Steponas 
dukterys Viktorija, 

Tekle ir Sofija. 

tm 

4—Augaitis Joseph 
S—Banonis Laurinas 
9— Bartkus Zofpija 
12— Bisonas Nobert 
13—Blaskovis Bene 
15—Brekopocuate Jozo 
18— Bukaite A. 2 
21—Cerauekas Levoniu 
27—Danis Wineentas 
28—Daugelene Anosk.i 
30—Druscika Petor 
4.")—Oajliunas Johan 
47—Giedąs Juozapas 
54—.Jenkavskis Fi'inka 

59—Jugulis P. 
G2—Kerpaitei Elinai 
65—Klimauskas Julijonas 
66—Kienas Kristian 
68—Kizis Ipolis 
71—Kvupelis Paul 
72—Koucus Antanas 
75—Kukta George 
78—Kukuraitis Karulina 
84—Kasimeras Linkonis 
89—Maeiukenui Adomui 
90—Matelis John 
97—Navickas H. J. 2 
108—Parskandas Alex 

112—Prapuabnis Justin 
113—Prebul Juzup 
119—Saucunas John 
123—Shliteris Jahn 
128—Simaitis Chas. 
129—Sniaukstienej Etatai 
130—Šokas Kazimoras 
133—Stirene Uršule 
138_Tanis C. 
141—Ūsaitis Jos. 
143—Virbitski Julius 
144_Virbitski J . 
151—Zovertas L. 

IH)HHKHIUI<fHH«HHIg)Jf»UUHH)glgHIJIgl<)<lg><iJHHiai<IJIiHW»*i 

Town of Lake Lietuviams 
DIDŽIAUSIAS IS PO GAISRO 

[FI8E] IŠPARDAVIMAS 
M, Randžio ir J . Janušausko KRAUTUVES 

[DRY GOODS STORE] 4617 S. Ashland Ave. 
Išpardavimas Prasidės Subatoj, Balandžio-April 22-rą dieną 

i 

Viską parduoda pusdykiai, nes turi būti išpar
duota į keliata dienų, vertės prekių (tavorų) už 
PENKIOLIKA TŪKSTANČIŲ DOLIERIŲ ($15,000). 
Mūsų krautuvėje galima gauti vyrams ir vaikams 
visokios njšies aprėdalų kaip tai: marškinių apatinių 

ir viršutinių, siutų, overkautų, čeverykų ir kitko. 

Todėl kreipkitės dabar o viską gausite labai pigiai. 

MIKE KANDIS IR J. JANUŠAUSKAS 
Chicago, IR. J 4617 So. Adiland Ave. 
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ATVAŽIUOJA CHICAGON 
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P. Jonas J. Romanas, prezidentas Lietuvių Prekybos Bendroves, kalbės Chicajroj 
ir apylinkėj sekančiose vietose: ' 

Brighton Park Bažnytnej Svetainėj Balandžio 24 d. J[ West Sideje Bažnytinėj Svetainėj 
18ih & Union g'ves <k " " 25 d. M -
Ucero, m. " •• " 2 6 d. ^i>M) Šiose vietose prakalbos prasidės 7:30 valandą vakare. 
Bridgeporte « « a 27 d. ^ £ Vėliau pranešime apie kitas kolonijas 

Balandžio 28 d. 
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