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METAI-VOL. VII 

Bus Keliamas V i l n i a u s m m m ų 

Klausimas 
GENO A, geg. 6. — šiandie, nus ta ty ta tarpe Lietuvos ir 

o ,ga l art imiausiomis dienomis Lenkijos. Lietuvos delegacija 
ekonominė konferencija baigs įdavė konferencijai prašyme., 
spręst i finansinius, ekonomi- j k a d priverstų lenkus evakuo-
nius i r transportacijos klau- ti užimtus Lietuvos plotus, tai

gi i r Vilnių. I r kad Lietuvon 
butų pr i jungta visa Klaipė-

Utinės problemos. Tos probla- d o s P ™ i n c i j a su to paties 
vardo miestu. 

simus. 

Paskui liks rišti t ik ta i po 

MŪSŲ VYRIAUSYBĖ SUSI-
l i DOMĖJUSI K I N I J O S 

PADĖTIMI. 
P E K I N A S , geg. 6. — Gen. 

Wu Pei-fu su 50,000 kariuo
menes nugalėjo gen. Chang 

/Tso-lin armiją ir paėmė va
kar šį miestą. Paskutine die
ną mūšiuose nukauta ir su-
žeista daugiau 7,000 kareivių. 

* J 

Gen. Chang Tso-lin armija 
išblaškyta. St ipresnės lieka
nos atsimeta ant Mukdeno. -

Civilis karas patiems kinams 

UŽTROŠKO KETURI . 

John Jany , 3064 Lyman g t , 
su savo moterimi 44 m., dviem 
sunais, John, 19 m., ir Frank, 
10 m., ta ipat dukterimi Caro-
lyną, 14 metų, gegužės 3 d. 
vakare laimingai sugulė. 

[Tik ant rytojaus po pietų 

mos daugiausia paliečia Ru
si ja i r visps eilės valstybių 
sienas, kurių dauguma iki šio
lei nenustatyta . 

Žinovai tvir t ina, kad Lietu
vos-Lenkijos i r kitų valsty
bių sienų nus ta tymas konfe-

t 
j rerci ja i ims kokias t r is savai-

Sienų nus ta tymo klausimas j t e s T a n l a i k a n įskaitomos ir 
y ra didžiai svarbus, šioje kon- ; R u s i j o s politinės problemos. 
ferencijoje norima padaryt i ne Lenkai delegatai darbuojasi, 

BOLŠEVIKŲ RELIGINĖ 
1 L A I S V Ė . " 

Ta jų ' l a i s v ė " , ta i teroras. 

AVASHLNGTON, geg. 6.— 
Mošų vyriausybė su atsidėji
mu tėinijasi, kas šiandie vei-
kiasi Kinijoj, ku r militaristai j kaimynai suuodė gazo dvoki 
pakėlė civilį karą ' ir t r u k d o ! 1 1 * ****** nuo pat ryto iš 
ta i šaliai naudotis Washingto-
no nusiginklavimo konferen
cijos padarytomis sutart imis. 

\Yashingtono vyriausybė į 

Žinios iš Lietuvos 
SITATO BAŽNYČIĄ. ŽMONIŲ SUSIPRATIMAS. 

agresyvę Europos valstybių k a d Vilniaus klausimas kon 
sutart į . Tokia sutar t is negali- ferencijoje nebūtų kehamas. 
ma, kuomet seka kivirčiai del B e t Lietuvos deleffatai savo 
s i e n i J - pusėje tu r i delegatų didžiu 

Tikroji siena iki šiolei ne Imą. 

Prancijos Norai ir Reikalavimai 
ANGLIJA SUTINKA SU VOKIETIJOS PAŽIŪROMIS 

RPMA, geg. 6. — Nesenai 
Genoa konferencijoje Soviejtų 
Rusijos užsienių reikalų ko^ 
misa ras Tchitcherin tvirtino, 
kad šiandie Rusijoje gyvuo
janti religinė laisve. J i s apie 
tai pasakojo ir pačiam Genoa 
arkivyskupui. 

Visai kitaip kalba čia vie
šinti. Rusijos stačiatikių 

tas suirutes Kinijoje nemano 
maišytis. Nes tai vidujinė sa
vi tarpė srovių kova už cent-
ralę valdžią. Toji vedama 
kova nepaliečia Kinijos val-
stybės nepriklausomybės. 

Bet tas civilis karas y r a 
didžiai kenksmingas pačiai 

J a n y namų niekas nepasiro
dė, pranešta policijai. 

Policija atvyko su pulmoto-
riu. Atrado visus penkis ga-
zu užtroškusius. Po pusant-
ros valandos . darbo pavyko 
atgaivinti tik vieną 14 metų 
mergaitę. 

Policija tvirt ina, kad ta ne
papras ta nelaimė įvyko del 
prakiurusios guminės gazo 
dūdelės, iš kurios gazas gara-

K Y B A R T A I . Kybartų ka
talikų parapijos įvyko visuo
tinas susirinkimas, kuris nu-

J O S V A I N I A I , Kėdainių a. 
Čia žmonės neužsikrėtę bol

ševizmu. Jaunimas skaito lai-

Kinijai. Didžiulės valstybės V o P e r y a k t i i r P a i š i n o te
tėnai turėjo panaikinti v i s u s j v u s m d v i e m v a i k a i s ' 
savo paštu biurus, tv. tuos _ 
, * M + ; i • I PAŠAUTAS UŽPUOLIKAS. 
biurus pavest i patiems ki-i TTPT™ 

namą. Sutiko atlikti kitas rei-i 
kalingas ten reformas. 

tarė statyti naują bažnyčią, j k rašpus , spiečiasi į draugi-
Tuo tikslu kviečiamos visos ' jas -Tečiaus ir čia reikia dau-
vietinės organizacijos padė t i 'g iau judrumo ir veiklumo. Y-
rinkti aukų ir steigiama taup- j ra vartotojų bendrovė " Š u s -
menų bendrovė, kurios užduo- v ė , " kuri puikiai veikia ir ūž
ti s bus įtaisyti tam tikrą baž- kerta kelią žydų beribiam 
nyčios statymui fondą. prekių kainų kėlimui. 

RTETAVAS. Rietavo pro
gimnazija gyvuoja nuo 1918-
1919 metų; vis stengiasi pa
virsti gimnazija,, tik vis dar 'Žemdirbių Sąjungos — 14, L. 
nesiseka. Mat "v idur ia i tuš- įK. J . Pavasar io — 11, Aboli^. 
t i " — tik šimtas keliolika mo-jcionistų draugijos — 7, L. Kr . 
kinių, mat, valstiečiai jos ne- 'Dem. parti jos —̂ 6, Soeialde-

V I L K A V I S K I S . Nuo pra
džios metų įregistruota 89 į-
vairių organizacijų skyria i : 

-GENOA, geg. 5. — Pranei- žės 31 d. 
ja Anglijos premjerą Lloyd Kad taip, tai Anglijos pre-
George painformavo, kad mieras kelis karins kvietė 
prancūzai delegatai pasirašys Prancijos premierą konferen-
neagresyvę sutart į ' tokiomis eijon tuo klausimu. Toje kon-
sąlvgomis: I ferencijoje turi dalyvauti at-

1. J e i tą sutartį pasirašys stovai^visų tu valstybių, ku-
visos Europos tautos. rios pasirašė Versailleso su-

2. Je i Rusija sutiks pripa-• tar t i . 
žinti i>er sekančius dešimti . Prancijos premieras Poin-

' I * 
inetų visas šiandie gyvuojan- care atsisako nuo tos konfe-
čias sienas. j rencijos. J i s tvirt ina, kad to-

3. Je i nebus paliestos Pran- kia konferencija nereikalinga. 
eijos teisės veikti vykinant- Nes jei Vokietija paskirtu lai-
Versailleso taikos sutart į . ku neišpildys ant jos uždėtų 

Anglijos premieras pasi- privalumų, Prancija pat i vie-
kvietė pas save i vasarnami na,%be santarvės valstybių at-
Vdkietijos delegatu, kancleri siklausimo, veiks prieš Yokie-
AVirth ir užsienių reikalų se- tiją. 
kretorių Katlienau, ir paklau-j Su tokiu Prancijos nusista-
sė, a r j iedu sutinka su Pranei- tymu nesutinka Anglijos pre-
jos sąlygomis. j niieras. Po konferencijos su 

, Vokiečiu atsakė, kad Vokie- vokiečiais delegatais jis pra-
tijos vyriausybė nesutiks. B e t j 1 1 ^ . k a ( 1 Prancija nori-neno-
Kali sutikti su pasarga, kad ' " . tečiaus pirm gegužės 31 d. 
Versailleso sutart ies vykini-, santarvės valstybės visvien 
me dalvvauja visa santarvė, i t ū r ė s projektuojamą konferen 

ciją. i r tuomi, rasi, bus su
varžytas Prancijos* noras sa
va raukiant i. 

Policmonas Linstead iš Ce-

(pravoslavų) cerkvės taryba. j į v ^ šiandie negreit bus n t r a \ . s t o t i e s # ° tarnvbon. 

galima įkūnyti. Prisieis lau
kti, kot Kinijoje bus įvesta 

Si j ^ in ip nusako apie tą reli-
giijf laisvę. I r jąja reikia 
daugiaa pasitikėti, negu bol
ševikų pasakojimais. 

Anot. tarybos, per pusket-
virtų bolševikų valdymo me
tų Rusijoje nukankinta ir nu
žudyta 28 pravoslavų vysku
pai ir daugiau 100 šventikų. 

Maskvos stačiatikių patr i-
arkas ilgai buvo laikomas ka
lėjime. 

Daugybę cerkvių bolševikai 
pakeitė šokių salėmis arba 
teatrais . Stačiatikių Švente
nybės ir relikvijos suprofa-
nuotos. Gi Maskvoje visur 
išlipdinta toksai bolševiką o-
balsis: Religija liaudžiai yra 
nuodai. 

Pakeliai užėjo pas savo mo
tiną, Mrs. Emory Linstead, 

Tai , | . ! 3220 Ravenswood ave. stipri ir pastovi centrale val-i 
,v. buvo vakare, 

dzia. ; 
Be to, ir japonai sulaikys j M ° t i n a Jam pranešė, kad 

Shantungo pusiausalio evaku- 7 l e s e n a i i J o s l i a , l l l l s Wr « * P * 
av imą/ B«t po šios civilio k a - Į k a l i n e s d u r i s - » * * • koks žmo 
ro audros, rasi , Kiifija pelnys. &118-
Nes kuomet gaus pastovią' Policmonas nuėjęs a t idarė 
centrale valdžią, tuomet šalis j duris . jTuojaus ant jo puo-
galės atsigaivinti. \V*& piktadajis , kurs prie du-

rių tykojo. 

I M P E R A T O R I E N Ė KELIAU
J A ISPANIJON. 

bet ne vieni prancūzai. 

f Stovi už tas pažiūras. 

Kiek žinoma, Anglijos pre
mieras pilnai stovi už tas vo-

Bolsevikai nesutinka. 

Bolševikai delegatai taipat kiečių pažiūras. Nes jis vi
sas laikas buvo priešingas*-nesutinka su Prancijos sąly-
kad Pranc i ja Versailleso su-'.S°niis neagresyvės 
t a r t i e s vvkinime galėtų veik 
t i savarankiai . 

Nežiūrint to, Pranci jos p re 
mieras Poincare laikosi nuo-

sutart ies 
klausime. Sako, Sovietų- Ru
sija nekuomet negali pripa
žinti gyvuojančios šiandie Ru-
sijos Rumunijos sienos. Rusi-

i i t> „ „•„ 4«^nH J a n o n i šgaut i Besarabija, mones, kad Pranci ja turint i * •»•*» 
kurią pasisavino Rumunija. 

Cia kalbama, kad Anglijos 
premieras rengia koki-nors 

teisę pati viena spaust i Vo
kietiją, jei šj nemokėtų karo 
kontribucijos arba nepildytu 
kitų Versailleso sutar t ies są-

lyg". 

MADRIDAS, g^g. 6. - ^ i a 
atkeliaus buvusioji Austri jos 
imperatorienė Zita su savo 
vaikais iš Madeira salos. Tą 
salą apleisianti geg. 10 dieną. 

Zitai ir jos vaikams apsi
gyventi čia paruošiami EI 
Par t io rūmai. 

^AUSTIN, Tex., gog. 6. -
(*"ia pro šalį praūžė baisus tor 
nado. 9 žmonės vėsuloje žuvo 
ir 38 kiti sužeista. Apie-400,-
000 dolerių nuostorrų padary
ta y 

Policmonas išsitraukė re
volverį ir peršovė koją užpuo
likui. Su peršauta koja mė
gino bėgti. Bet sugautas. Pa
sisakė esąs Charles Bietz, 
1939 Beimant! Ave. 

Iš Anglekasiu Streiko 

palaiko. 
Rietavo Oginskio dvaras 

perniai buvo centras lietuvy
bės, patriotizmo " veikimo." 
Iš čia pavieniai asmenys, ne7t 
įstaigos būdavo skundžiamos, 
kaipo neištikmos Lietuvos 
pilietybei. Šįmet nieko to ne-
girdėti. Tiesa, dvaras grą
žintas ar da r tebegrąžinamas 
savininkui, K. Zaluckiui. Dva
ro vyriausiu administrato
rium tebėra bu v. Ž. U. ir V. 
T. ministerijos įgaliotinis p. 
Žmudzinas. Tečiaus patrio
tinis uolumas kaž kur išgara
vo... Dar vienas stebuklas: 
dvarui esant ministerijos ži
nioj, nuolat buvo įvairių ne
laimių, gaisrų, nuostolių; mi
nisterija tikrai geriausią žino, 

mokratų partijos 4, Darb. Fe
deracijos — 3, L. Mot. Kat . 
draugijos 2, Žiburio — 1, I l 
ki ninku Sąjungos — 4, L. K. 
Mok. Sąjungos^— 1, Liet. vo
kiečių par t . 4, Žydų Sąjungos 
"Ceire i -e ion" — 3, dar 27 į-
vairios organizacijos, turin
čios po 1 skyriij. Esą šiek-
tiek ir visai neregistruotų. 

KRATOS. 

ŠVENČIONYS. Lenkų žan
darai krėtė lietuvių knygyną 
ir šiaip lietuvių sankrovas. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC 

Garmaus ir Bagdono prakal
bose geg. 4 d., Gary, Ind. suau
kota $180. Nors maža koloni
ja, bet stambi savo darbais. 

kiek y r a sukišusi valstybės l ė - j V a l i o G a l y ^ ^ b j ^ , 
šų tam dvarui . Dabar, tebė-

-

P R E Z I D E N T A S TYRINĖJA pilnai dirbama ir anglių pro-
ANGLEKASIU STREIKĄ. 

V l į N A M PADARYTAS 
GALAS. 

Nenori konferencijos. 

Kaip žinoma, Vokietija at-
- si sakė mokėti karo kontribu-

iP^'iją taip, kaip nustatė atpil-
dymo komisija. Komisi ja da-
?* Vokietijai laiko iki gegu-

siurprizą Pranei jai ir Belgi
jai , khriosdvi nepasirašė bol
ševikams įduoto memorandu
mo. 

O R A S 
CHICAGO. — Š i a n d i e ne

pastovus o r a s ; maža atmaina 
temperatūroje. 

Du plėšiku galvažudžiu in-
ėjo Joseph Shusas saliunan, 
C443 Shields ave. Tr is "kos -
tume^iua , , radę sustatė prie 
sienos. Vienas su revolveriu 
rankoje pradėjo kraustyt i ko-
stumeriams kišenius. Ki tas 
atsisuko į bara. 

Tuo momentu saliuninmkas 
Shusas dribo užbarėje i r pa
siėmė .revolverį. Kuomet plė
šikas drąsiai pasirodė gale 
baro, kad užeiti į užbarį, Shu
sas paleido į jį šūvį. Plėši
kas krito. 

Ki tas , tai pamatęs, paliko 
" k o s t u m e r i u s , " šoko per du
ris laukan ir pabėgo. 

Pašau tas plėšikas neidenti
fikuotas. Mirė vežamas į ap
skrities ligoninę* 

WASHINGįTON, geg. 6.— 
Anglekasiu organizacijos pre
zidentas John Lewis buvo 
Washingtone ir turėjo trum
pą konferenciją su Darbo se
kretoriumi Davis, paskui su 
prezidentu Hardingu. Kalbė
tasi apie anglekasiu streiką. 

-Po tų konferencijų spaudos 
atstovams Lewis pranešė tik 
tiek, kad j is konferavo strei
ko klausime. Tai viskas. Dau
giau jis nieko nepasakojo. 

DARBININKAI PAŠALINA-
' MI I š NAMŲ. 

— % — , — 

UNIONTOWN, .Pa., geg. 6. 
— Anglių kasyklų bendrovės 
pradeda išvarinėti iš bendro
vių namų streikuojančius ang-
lekasius su šeimynomis. Va
romi jie laukan, atsisakius 
jiems gryžti darban. 

dukcija kaskart eina*didyn. 
Pranešta , kad nėunistai an-

glekasiai, kurie streiko prad
žioje pametė darbus, šiandie 
būriais gryžta darban. 

Sunku pasakyti , kiek tame 
gali but teisybės. 

^NEPAVYKUS KONFE-
RENCIJA. 

PUOLA? 
• 

C H A R L E S T O W N , W. Va., 
geg. 6. — Naujausi apie strei
ką rapor ta i liudija, jog iki 
šiolei 34-se anglių* kasyklose 

N E W YORK, geg. £ — 
Kietųjų anglių kasyklų savi
ninkų atstovar čia vis da r tu
ri konferenciją su darbininkų 
viršaičiais. Bet iš konferen
cijos nieko nebus. Darbinin
kai reikalauja didesnio užmo-
kesnio. Kasvklu savininkai 
griežtai nesutinka. 

KOMISIJA GVILDENTI 
STREIKĄ. 

WASHINGTON, geg. 6. ±-
Žemesnieji kongreso rūmai 
pravedė bilių, pagal kurio tu-

VIRGINIJOJ S T R E I K A S ^ ri but paskir ta valdiškoji ko-
>misija gvildenti anglekasiu 
streiką ir darbuotis tą strei
ką1 kuoveikiau baigti. 

Bilius pasiųstas "senatui. Bi-
liaus autor ius y r a ats tovas 

sant administratorium tam 
pačiam p. Žmuidzinui, apie 
nuostolius nebegirdėti, dva
ras duodąs dar pelno... 

Nesenai įsikūrė P r . ir P r . 
Banko skyrius, tik kaž koks 
neveiklus, jokios reklamos, jo
kių skelbimų, todėl valstiečiai 
nieko apie jį nežino. Retkar
čiais pamatai pavėluoti} pa
rašą: "Doler i s — NN r u b . " 
Nustebęs bėgi pas šmugelnin-
ką pas i te i raut i : bene NNN, 
kaip buvai girdėjęs... I r pasi
rodo, ištikrųjų paskutiniuoju 
pranešimu iš Klaipėdos, NNN 
etc. O žydukai t raukia gies
melę: " K a s bus, kas nebus, 
bet žydelis nepražus, ir gešef-
tas bt tV\«. I r dolerių šmuge
l i s sau eina, kaip ėjęs. 

Yra dar Rietave "Lietuviš
kas t rakter ius Gail ius . ' ' Yra 
teritorijoj " B l a i v y b ė s " sky
r iu s ; klebonija, kuri myli sve
čius; vartotojų bendrovė, ku
ri duoda nuostolių, pagaliaus, 
šmugelninkų, kurie džiaugiasi, 
patenkinti dabart imi ir atei
timi. 

IŠVAŽIAVO PRANCIJOS 
DELEGATAS. 

PARYŽIUS, geg. G.—Į Ge
noa konferencijon išvažiavo 
Prancijos delegacijos pirmi
ninkas Barthou. Pr ieš išva
žiuosiant premieras Poincare 
paragino jį darbuotis bendrai 
su Anglijos delegatais įduo
to bolševikams memorandumo 
klausime. Bet visuomet stip
riai stovėti už savo principus, 
kurie paliečia svetimšalių sa
vastis Rusijoje. 

SKRIDO 110 MAILIŲ 
VALANDOJE 

L I E T U V I Ų AUKŠTESNIOJI 
MOKYKLA. 

SAN DIEGO, Cal., geg. 6. 
— I š San Antonio, /Tex., čia 
užvakar atskrido armijos lė
ktuvu du armijos lakūnu, Do-
olittle ir Andrews. 1,200 mai
lių tolumą atliko į 11 valan
dų. Kelionėje du kar tu sus
tojo pasiimti žibalo. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinjgų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 

Blanda iš Indiana valstijos. '20 dieną. 

K L A I P Ė D A . Čia gauna iš 
valdžios bustą Mokytojų Se
minarija. Kvotimai į stojan
tiems bus balandžio 8 d.", 11 
vai. Mokytojų 'Seminarijoje. 
Mokslas prasidės balandžio 

geguž. 4 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trus t Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Lietuvos 100 auksinų .35V4 
Vokietijos 100 mark. .35M 
Lenkų 100 markių .02 
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UETUVTŲ K^\TALIKV DLENKAAT1*" 

eDRALQAS" 
Etna k&sdieo^ išskyros nedėldtenios 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams • • $6.00 
Fasei Metų 63.00 
Prenumeratos mokaal iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašynio dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
atųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Mouey Order" arba įdedant pini
gus J registruotą laišką. 

" D R A U G A S ' PUBL. C0. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
ttiiiuMiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiasiiiiiiiin 

VALSTYBIŲ SIENy KLAU
SIMAS. 

Genoa konferencijoje be e-
konominių Europos reikalų ap
tarimo projektuoja dar pada
ryti neagresyvę Europos vals
tybių sutartį! Reiškia, norima 
padaryti tokia sutartį, kad 
per tam tikrą laikotarpį vals
tybės viena kitos neužpultų. 
Tokia sutartį turėtų pasira
šyti visos, kaip mažosios, taip 
didžiosios, valstybės. 

Tai Anglijos premjero Lloyd 
George projektas. J is sako, 
kad be tokios sutarties nebū
tų galima atgaivinti Europos, 
ypač ekonominiu žvilgsniu. Oi 
kuomet tokia sutartis visų 
valstybių butų pasirašyta, tuo
met kiekviena tauta be baimė:, 
užsiimtų kultūros darbais. Už 

VAIKĮJ VAJUS. turi sau nustatytų ir savitai* 
piai patvirtintų tikrųjų sienų. 

JTokių tikrų sienų, pav.? ne 
turi Rusija su Lenkija, Lenki- gyvename vajų gadynę. N* 
ja su Lietuva, Rumunija su ; t i k v a 3 u , bet vajukų ir vaju 
Rusija, Jugoslavija su Albani
ja, Čekoslovakija su Lenkija, 
Austrija su Ungarija ir tt. 

Šiandie gyvuojančios kai-
kurios tų valstybių tarpe sie
nos yra laikinos. Daugumoje 
jos neteisingos. 

Pavyzdžiui imkime kadir 
Liet. — Lenkijos siena. Len
kai stipresni už lietuvius, tad 
jie užėmė' didelius Lietuvos 
plotus ir patys vieni nusistatė 
tokias sienas, kokios jiems pa
tinka. Šiandie jie galvatrūk
čiais darbuojasi, idant kitos 
valstybės jų pačių tas praves
tas sienas patvirtintų. 

Prieš tokią lenkų neteisybę, 
suprantama, VfRh lietuvių 
kraujas. I r lietuviai amžinai 
nesutiktų bendrai su užgrobi-
kais lenkais pasirašyti bent 
kokių sutartį. Pirmiau lenkai 
privalo atitaisyti lietuviams 
padarytas skriaudas^ 

Taip yra ir su kitomis val
stybėmis. 

Anglijos premier^s tai labai 
gerai supranta. I r todėl jis, 
anot žinių, pirmiausia darbuo
sis už sutaikymų valstybių del 
sienų ir tik paskui paduoti ne-
agresivumo sutartį. 

Valstybių sienų nustatymo 
klausimas didžiai svarbus. Tas 
klausimas buvo reikalingas 

kėlių... Raiboji tu\ gegutėle, 
kiek mes jau įvairių rinkliavų 
ir vajų perleidome ir pergy
venome!..,. Bet štai prasidėjo 
visai naujos rųšies vajukas, 
atsiprašau, visai ne vajukas, 
bet tikras vajus, arba kitaip 
tariant vaikų vajus. I r štai: 
Nuvykau su reikalais į Vie
nuolynų — pataikiau į per
traukos laikę. Pamatę mane 

dešimties ar daugiau metų Eu
ropa ir vėl atsistotų ant stip- ] senai išspręsti. Tad senai bu
rių kojų. Praėjus paskirtam lai 
kui tų sutartį butų galima 
atnaujinti. Nes gyventojų sen
timentas butų nusistatęs už 
taikų ir ramybę. Tokiu būdu 
Europa ilgiems melams apsi
drausti} nuo karo pavojų. 

y Teeiaus projektuojama su
tartis susiduria su didelėmis 
kliūtimis. Tos kliūtys, tai pa
čių valstybių didis savitarpis 

tų aprimusi ir Europa. Gi šian
die jau bus sunkiau atlikti tas 
išsprendimas. Tečiaus nus
kriaustosios tautos turi but 
patenkintos. I r tik tuomet bus 
galima padaryti ir realizuoti 
neagresyvę sutartį. k 

GARMUS, BAGDONAS, MU
ZIKA IR DIDŽIAUSIAS SU
JUDIMAS NORTH SIDEJ 

neapsikentlmas. Tai paeina iš j SEKMADIENY, GEGUŽIO 7 
to, kad dauguma valstybių ne- D. 6V. MYKOLO PAR. SVET. 

čia laukiama esu! Bet pasiro 
dė, kad jie ne tiek manęs ižsil-
gę, kiek savo vajų pamilo. 
Tuojaus siūlo man traukti bi
lietus, gal už lc. gali išlaimėt 
$1,0000 vertės naują "Buick" , 
ijk gird trauk bilietų ir rašyk 
savo pavardę! Nuo mažiausio 
iki didžiausio visi parduoda 
ten bilietus. O Sesuo Skolas-
tika kasdien ant tam tikros 
lentos rašo vaikų vardus, kaip 
kuris stovi "biznyje". Reiškia 
lenktyniuojama, kas daugiau 
parduos, tas laimės dovaną. 
Ir taip tie " r e t i n u s " ant len
tos rodomi kasdien. 

Iš Vienuolyno atvykau į Bri-
dgeportų, nepaspėjau įeit į 
krautuvę — kaip vėl pradėjo 
mergaitės eit su bilietais. Bet 
mandagios, švelnios, kad mielu 
noru nuo tokių pirktumei ir 
paauksintų plytų, netik bilietą. 

jNuvažiau West Side'n — ar 
neapspis ir čia vaikai? Aušros 
Vartų mokyklos mokiniai tai 
tikri prityrę biznieriai. Nei tu 
išsisuksi, nei tu atsiprašysi, 
aiškys tau, agituos, prašys kol 
tų nenusipirksi bilieto išlaimė-
jimui naujučio " touring ca-
r ' o " , kuris leidžiamas išlaimė-
jimui Vienuolyno koplyčios 
naudai. (Serijos nuo 1c. iki 
50c) . I r kad girdėtumėt tų mu 
sų Vaikučių iškalbų — tik ste

bėkis ir gėrėkis! Gerb. ^Sese
rys mus mokina, Seserys yra 
geros, mes jas mylime, jos 
mus myll> bet jos neturi kop
lyčios! I r taip tave mokyklos 
vaikas įtikrins, kad jausies, jei 
nepirksi tu nuo jo bilieto, tai 
koplyčios ir nebus! 

0, ( tu bgangioji mažoji armi
ja, kuri su tokiu pasišventi
mu bėgioji po mokyklos valan-
dų rankiodama centukus — 
koplyčiai! Kaipgi nuo jų ne
pirkti, kaipgi jų neremti, juk 
jie dirba šventų darbų. Sus
tokite visi vajai ir kolektos, 

vaikai apspito kaip musės m e - u ^ , e i n a V a l k n V a j u g , D i o . 
du. Manau sau: matai kaip- v e ^ , k t i e m g m u s u j a u n i a u . 

šiems darbininkams! 
Aš. 

LIETUVIŲ NELIETUVIŠKI 
DARBAI. 

Nesenai Lietuvos laikraščiai 
buvo pranešę, kad Lietuvos 
saldžia vėl susekusi slapta 
sandėlį Kaune bolševikų lite
ratūros ir ginklų. 

Dabar paaiškėjo kai-kurios 
to nuotikio smulkmenos. Ypač 
nuostabus yra tai didis rūpes
tingumas ir uolumas Lietuvos 
laisvės griovikų, su kuriuo jie 
knisasi .pO mūsų valstybės pa
matais. Svarbu pažymėti ir 
Lietuvos valdžios sugebėji
mas susekti visas komunistų 
slaptybes. 

Aprašoma, kad susektoji ko
munistų gusta turėjusį net 15 
slaptų išėjimų, atsitikime, 
jeigu butų užklupti netikėtai. 
Kai-kurie iš tų išėjimų vedė 
iškastais požeminiais karido-
riais tarsiu katakombomis, 
vienas vedė per kelių namų 
augštus (palėpes). į 

Viename iš tų augštų buvusi 
įtaisyta spausdinamoji maši
na. Bet ypatingai gudriai pas
lėpta sandėlis įvairios spaus
dinamosios medžiagos ir jau 

gatavų spausdinių. Daug var
go reikėję padėti lietuviams 
detektyvams, kol tą sandėlį 
eurado. Kieme tarp purvų, ir 
mėšlynų stovėjo trobikė, nely
ginant tvartai (staldai). 

Teciau įėjus į vidų, atrasta 
dailus, švarus kambarys su 
gražiais rakandais i r naujo
mis, stipriomis grindimis. Tos 
grindys pasirodė detektyvams 
įtartinos, Kada jas atplėšė, vie 
noj kertei suradp pakeliamas 
duris. Tečiau duris pakėlę — 
pamatė tik žemę. Bet ėmę tą 
žemę N kasti ir gana giliai su
rado kitas duris, kurios jau 
vedė į patogių pravėdinamų 
rūsį, kurioje ir rasta visi tipo-
grafijos įtaisai, raidės, me
džiaga ir stirtos jau gatavos? 
literatūros. Panašus spausdi-
niai seniau buvo importuojami 
iš Rusijos, dabar matyt, su
manyta susikurti pačioje Lie
tuvoje. Iš tos rūšies buvo dai 
kitas slaptas išėjimas. 

Buvo suareštuota keletas ko
munistų. Valdžia energingai 
veda tardymus. ~ 

Kad taip kas sugebėtų tų 
lietuviškų svetimdvasių ener
gijų ir darbštumų nukreipti į 
tautos ir ypač darbininkų gy
nimų nuo pasikėsinimo lenkų 
prieš jų laisvę ir gerbūvį —' tai 
butų padarytas tikrai geras 
darbas. 

Daug jie turi gabumų, gu
drumo, pasišventimo, energi
jos, — tik kaip gaila, kad tas 
viskas nukreipta prieš save ir 
savuosius. 

Ifiudnas nesusipratimas. 
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KOVA! I PAGELBį! į 
Lietuvoje eina smarki kova tarp katalikų ir bedie

vių socialistų u i mokyklas. Katalikai nori, kad mo- # 

kyklose butų dėstomi ne tik įvairus pasaulinio mok- — 
slo dalykai; bet ir religijos. Bedieviai spiriasi religijos g 
mokslą visiškai išmesti iš mokyklų. Jų pageidavimas įgj 
yra, kad vaikeliai mokyklose nei žodžio apie Dievą ir 
tikėjimą negirdėtų. » ' 

Ir Lietuvos mokyklų mokytojai pasidalinę. Bedie-
H viai susispietę į Professinę Sąjungą, gi katalikai ,\ Įg 
^ Katalikų Mokytojų Sąjungą. Ši pastaroji mums A- = 
== merikos lietuviams katalikams privalo rūpėti. Ją mes | | 
JE privalome remti. Juo ji bus stipresnė, tuo moky- g 
=1 klų ateitis Lietuvoje bus šviesesnė ir Lietuvos žiedas = 
t S t * jaunuomenė bus tinkamiau išauklėta ir pilniau i = 
H gyvenimą prirengtą. S 
H Kuo mes tuojaus tą katalikų, Mokytojų Sąjungą s 
[•Į galime paremti? * jEĖ 
== 0 štai kuo! p= 
H Į "Draugo" knygyną ji prisiuntė daug savo puikių y 
S leidinių, kurių pasiskaičius galima gerai savo protą | | 

prablaivinti, apšviesti ir įvairių dalykų vertę ir svar- EE 
bą suprasti. Tie leidiniai tai : ® 

LIETUVOS MOKYKLAI i£ 

mm 

Šeštadieni 

Pirmoji knyga $100 
Antroji knyga $100 

> 

Šis b| 

rėdos v 

rankui 

gali at^ 

AT;E] 

c 
v 

• 

KNYGOS IŠ LIETUVOS. 

Lietuvos Geografija, M. Bir-
! žiškos , 55c. 

Kūno lavinimos klausimas Lic 
! tuvoje. Parašė Kar. Dinei

ka 5c. 

* . KOSMOS. 
Pirmasis sąsiuvinys 75c. 
Antrasis ir Trečiasis sąsiuvinys sykiu $1.00 

LOGOS. ji 
Pirmas ir Antr. Sąsiuv 75c. •_ 

Kas jų pirks, tas parems M. K. Sąjungą ir sykiu su | § 
ja ir visų katalikų reikalus Lietuvoje. 'Nusipirkti tų | | 
veikalų, tai geriau kaip duoti auką, nes juos skaitant g i 
suprasi tų žmonių dvasią ir jų pastangas, reiškia dvi- = 
gubai juos paremsi — ir medžiagiškai ir moraliai ir =E 

1 sau didesnę naudą pasidarysi. [ | 
ĘĮĮį Tatai visi, kas skaitysite šį pranešimą, nepamirš- = 
j+j kitę svarbaus reikalo. Paskaitykite šį dalykėlį ir j= 
== kitiems, neskaitantiems "Draugą". Gal Ir jie parems 
Sjj tą prakilnų darbą. 
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te ir taisė kun. J . Laukaitis, i ' kun. Ą^D 5c. 

Kaina 8c. Užsakymus duokite 

(Graudus verksmai arba V. Jė- * v e n t a ffit* V e r t ė M" *' 1&c* 
zaus kančios mąstymas.1 Ver-, Gavėnios knygutė. Sutaisė 

Draugas Pub. Oo. 

2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

DĖLEI PAKLAUSIMU APIE 
ŠAULIU SĄJUNGĄ, -

JEil 
(Pabaiga) 

Dar keli žodžiai, atsakant, į paklausi
mus, liečiančius mūsų santikius • su ka
riuomene. "Atviras Šaulių laiškas Ka
r iams" į daugelį šių klausimų atsako. 
Ryšiai Šaulių su kariuomene y/a nustatyti 
paminėtais Valstybės Įstatymais. Prie to 
yra dar atatinkamų instrukcijų, nustatan
čių santikius tarpu kariuomenės ir Šaulių. 
Liečia jos daugiausia registracijos všaulių 
ir jų ginklų, veikimo Šaulių fronte, ijžfron-
fy-žvalgvboje ir taikos metu namie. Pa
galios kaip kariškoji taip ir ei vile valdžia 
gali.kontroliuoti ir kontroliuoja ne tik Šau 
lių Centro Valdybų, bet ir į kiekvieno Šau
lių Skyriaus ir būrio reikalus turi teisės 
pažiūrėti. Jeigu kalbėti apie santikius Šau 
lių su kariuomene gyvenimo praktikoje, 
tai ,nežiurinfr-į visas mūsų Valstybės prie
šų pastangas, kad gerus tarpu visų gynė-
įų santikius suardyti, yra jie kuogeriausi. 

Tai tiek šiuo kartu. Sudėjus tuos mano 
kelis paaiškinimus su dalykais išdėstytais 
paminėtuose dokumentuose, manau gerb. 
skaitytojai ras maždaug apsakymus į pas
tatytus užklausimus, ir supras kad L. 
Šaulių Sąjungą tai Lietuvių tautos išmin
ties ir didelio patriotizmo žiedas, kurį rei
kia tik auginti ir branginti, nes ten yra 
mūsų laimingos ateities sėklos. 

rTaigi, baigdamas, kreipiuos ^prie Jus,) 
prakilnus Amerikos Lietuviai, kuriems 
brangi yra nepriklausoma mus Tėvynės 
Lietuvos ateitis, kviesdamas remti ir to-

liaiis Šaulių Sąjungų, tų vienintėlę/ lais
vai susidariusių labiausiai susipratusių 
piliečių įstaigų, kurios tikslas, reikale, sa
vo narių — Saulių krauju ir gyvastimi ap
ginti tai, kas lietuvių tautai yra bran-
O' 

Jųs žinot, kad tų savo šventų pareigų 
laisvu noru eidami, Šauliai išvien su mū
sų narsiais kariais tuo savo krauju ir la
vonais gausiai ženklino savo'lygius, grum
damies su užpuolusiais mūsų Žemę barba
rais. I r kada Vyriausybė visomis savo jė
gomis aprūpindavo kariuomenę, Jųs ga
lingai rėmėt Šaulius. Vienok nei mųs, nei 
Jųs darbas dar nepabaigtas. Priešai dar 
laiko pagrobę brangiausia, mūsų šalies dalį 
ir kasdien gręšis, mum pavojus, kad ir 
visų mųs kraštų vėl mėgins paimti. Tad 
turime būti pasirengę. Ačiū Jums, Lietu
vos Šaulių Sąjunga sustiprėjo* ir išaugo į 
didelę apsiginimo pajėgą, bet šiuo pavo
jingu laiku, kada visas kraštas stropiai 
ruošiasi, Šauliai toli gražu nevisi galės 
stoti kovon su ginklais rankose, nes tų gin
klų užtektinai neturi ir nėra už ką juos 
gauti. i . 

Tad, Broliai Amerikiečiai! Kai gražiai 
pradėjot, taip ir toliaus varykit savo darbį 
jpirmyn. Duokit mums ginklų t Sustiprink 
savo Tautos gynimosi pajėgas! Jūsų gin
klai, mūsų stiprios krutinės ir mirtinas 
pasiryžimas tais ginklais apsiginti! 

Kada tokiu būdu išvien dirbgim su Ju
mis, netik kad nieks neižgalės mus pa
vergti, bet ir visa mūsų Tėvynė greit,bus 
išvaduota. -, j "į •• 

A, Žmuidzinavičius. 
Lietuvos Šaulių Atstovas Amerikoje. 

Adresas: , *.',; fl 
Representative of the Repnblic of ITitli-

uania, 38 Park Row, New York Citv. 

K E R Š T O D I E V A M S . 
(Pasaka Baltissarui ir CJretiniui) 

Vai augo lapojo 
Vargeliai artojo, 
Kai priespauda caro mus valdė. 
Ne mokesčiai skaudus, 
Ne katbų uždraudus, 
Ne Vyborgo sienos gyvenimų ardė. 

• • • • 
• » • • 

Tiktai neteisybė, 
Kuri apipynė į 
Nekaltąjį žmogų—gyvybę jo žudė; 
Tiktai tamsumėlis, . J 
Kurs buvo prislėgęs « 
Vergaujant ponybei — pakilti jam 

kliudė. 
\ • • * •' 

• •* • • 

Tai vargšas suprato 
Ir išeitį rado: 
Surinkęs skatiko,jis pasiuntė sunūs 
Šviesos jam parnešti 
I r kovai jį vesti 
Prieš caro neti|sų, prieš ponus di-

x. džiunus. 

/ 

I r daugel geriausių 
Sunų mylimiausių 
Šarvuotų sugryžo ir vargdienį^ 

gynė: 
Nuo*urėdo caro ^ 
Nud lenkiško dvaro, 
Nuo ruj kur jį plėšė ir mynė. 

1 •"'" * ——*- m g 
i 

Bet mainės gadyn4 — 
Nuo sostų nutrynė 
Senuosius galiūnus gyvenimas 

ą naujas; . v 
Palaimos aušrelė 
I r Lietuvai kelią 
Parode į* laisvę — nors įuošė jų 

\ 

kraujas. 
• • "— •'"" """"" • 

Geriausi jos sunųs 
Pro priespaudos dūmus 
Pasėmė jų vesti į laimės rytojų. 
Pradžiugo kurs kentė: 
Lyg sapnas, lyg šventė 
Gyvenimas naujas akyse jam stojo. 

v 
• f • * 
• • • • 

Nusįminė ponas: • 
Jo lenkiškas " s tonas" 
Neleido nulenkt jam galvos prieš 

mužikų.'' 
Bet slenksčius žargyti 
Nereik jo mokyti — 
Pradėjo maldaut vir baugint kuo 

tik tinka... 
• , a », • 

* • • • • 
Nuo poniško gausmo 
Greit širdys ataušo 
Sunų prie tėvų — nuskriaustųjų 

artojų. 
Užmiršo kų šventė 
Jų širdys, kai žengė 
Pavasaris nešdamas laisvės r y-

tojų... 

Įsiteikė ponas, / 
Jo dvaras ir " s t onas" 
Žadėjo dar ilgai likt puošti Lietu

vai ' 
Tik žmonės sukilo,. 
Naujus pavadino 
Ne glostyti ponus, bet tenkint 

daugumų. 
• • • • T^ 

Ir buvę geriausi 
Rūsčiai pasišiaušė: 
Kas matė, kad juosius atstumtų, 

v̂  užtrintų.... x -
I r keršyt prisiekė 
Visiems, kuriuos kvietė r 

Vargdieniai įvykint jų siekių pa
mintų... 

Auga kerštas ir bujoja, 
Šakas tiesia ir kėspja — 
Nor po aaule būti vienas. 
Ukdo jį dievai galingi; 
J,ų akyse noras spindi 
Pagfamzdyt garbėj jų sielas. 

Jie galingi. Aš galybę 
Prakilnume ar niekšybėj, 
Norins^ skaudu — gerbti linkčia. 
Gims Šekspyras — didžių dramą 
Parašys, kaip griovė namą 
Tie, kur jį mylėjo širdžia. 

. . . . 

• . . . 

Gerbti noriu — cempyonus — 
Tuos, kur sklaido legijonus 
Vienumoj — dvasia galingi.... 
Bet kodei, kodėl bijoti 

^ Legijonams prieky stoti 
I r j*uos vest, kur žvaigždė spindi f... 

Dievai keršto kelia puotų 
Ar kas šventa, ar bhiuru 
Visa maišo juoda šluota, 
Visa skiedžia degutu — 
Ir nerausdami vaišina 
Neprašytąjį kaimyną.... 

1071 
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Šlykštu, gėda ir skaudu: 
Lietuvoj vien liko vagys 
Spekuliacijos, panamos 
I r šimtų šimtai vardų. 
Senom vėžėm sukas ratai^ 
Riejas buržos, demokratai, 
Šmeižia niekina visus, — 
Varšavoj gi ratukas trina, 
Vilnių Seimu sau siekdina 
I r kaip niekšus rodo mus. 

Šilėnas. 
- :• —-Ą— »:- ^ 
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SUBATOMIS 
PER VISĄ DIENAI 

Šis bankas atdaras Suhatofiiis per visą diena ir Se-

redos vakarais nuo b' iki 8 vai. Tas pasirodo didelis pa-

rankumas tūkstančiui Lietuvių kostuniierin kurie ne-

gali atvykti reguliariose bankinėse valandose. 

ATEIK ŠIANDIEN POPIETŲ AR VAKARE IR 

Pasiųsk pinigų Lietuvon. 
Dadek prie savo Taupymo Account 'o 

Atidaryk Saugią. Depozito Skriniutę. 
Atidaryk Naują Taupymo Account'ą. 

Central Manufacturing 
i 

District Bank 
1112 WEST 35-TH STREET 

"m I 

h 

APSAUGOJA 
FONDĄ 

20,000 
KOSTUMIERlįl 

5<v 

%o. 

i>a-

LIETUVOS MAISTO 
BENDROVE 

(L1THUANIAN FOOD CORP.) 

10715 MICHIGANAVE. CHIGAG0, ILL. 
Linksma ir saugi kelionė Didžiausiu laivu. 

AQUITANIA Omare! Line, June 13 A, 1922 m. 
Lietuvos Maisto B-vės 2 palydovai važiuos kartu iš 
Chicagos iki Kauno B. Navickas ir A. Stasiūnas, 
įvažiavus į Lietuva, pasitiks gerai žinomas Chicagos 
Lietuvėms J. Chutr?. > 

m, - t - — m-^įm^f ' l « « ^ » ^ - l i « » m* 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• m » » • « • - ! • • • • • ! » • * 

PARAPIJOS SUSIRIN
KIMAS. 

Cicero, 111. — Bal. 30 d 
vyko Šv. Antano parap. t nu li
pas sus-mas, pasitarimui dar 
vieno "*ukšto statymo reika
lais. Parapijos yra nutar i 
statyti tretį aukštą bažnyčiai 
su dadėjimu trijų kambarių 
mokyklai, nes devynių dide-
liausių kambarių mokyklai ne
beužtenka. 

Pasirodė, kad klebono kun. 
H. J . Vaičiūno su parap. ko
mitetais jau daug pasidarbuo
ta. Pienai jau gatavi. Tik iš 
parapijonų-ių pusės reikalin
ga parama ir pasidarbavimą?, 
kad sukėlus bent $15,000 pini
gų, kad butų galima pradėti 
statymą. Be $15,000 eash kle
bonas neapsiima rūpintis ii*-
gauti leidimą statymui ir jis 
todėl gerai daro. J i s stengiasi 
kuomažiausiai parapijai sko
los padaryti. O mums parapi-
jonams visai nesunku sukelti 
pinigų iki $15,000 arba ir (lan

giaus. 

LAIVAKORTES 
3-čios KLESOS $106.50 

Norintieji važiuoti į Lietuvą ir turėti linksmą 
kelionę su gerais palydovais, kreipkitės į Lietuvos 
Maisto B-vę, 10715 Michigan A ve., Chieago, 111. Ar
ba pas mūsų atstovus: 
IJfD. HARBOR, IND. 

P. Baltrušaitis. 
3808 Bceoh Si. 

E. ST. LOl'IS. ILL. 
J. Paulauskas, 

1226 N, Sth St. 
MILWALREE, WIS. AV VIKEGAN. If.L. 

J. Boreisius, L. Misiūnas. 
604 8£h Si. 907 Sth St. 

WAIREGAN, ILL. 
J. Labanauskas, 

725 Vąetory St. -

Mes suteiksime geriausį patarnavimą keliaunin
kams. Taipat perkelsim jūsų pinigus į Lietuvą, sau
giai doleriais arba išmainysime ant auksinų pagal 
dienos kurso. 

Parūpiname pasportus ir parduodame Laivakor
tes ant geriausių linijų. 

Visas statymas kainuos apie 
$35,000. Aukomis sukėlus iki 
$15,000, skolinti reiktų tik 
apie $20,000. Taigi, iš parapi-
jonų pusės reikia tik pasišven-
tusio pasidarbavimo. Taigi 
parapijonai ,kas gyvas j dar
bą. Mūsų klebonas prižada į-
tempti visas savo jėgas. Jam 
pagelbėkime. 

Šiandien parap. sus-mas kaž
kodėl nebuvo skaitlingas. To
dėl I r ūpas buvo nekoks. Vi
suomet lankantieji susirinki
mus parapijonai visi ir šian
dien buvo. Bet jų vienų žodi* 
gal butų persilpnas taip svar
biame reikale ir matyt jie gal 
ir nedrįso daug kalbėti dėlei 
sus mo įLeskaitlingumo.* Nes 
šiandien reikėjo tarti paskuti
nį žodį, statyti treti aukštą, 
ai- ne. Nors ir neskaitlingas 
sus-mas, vienok bandyta leisti 
balsuoti, vienbalsiai nutarė sta 
tyti šįmet, neatsižvelgiant į 
kliūtis, jei jos ir rastųsi. Pa
sižadėjo klebonui paramą vi
same 

Parapijos piknikas. 

Piknikas įvyks birž. 11 d. 
Tikietai jau paskleisti parda
vinėjimui. I r čia, parapijonai, 
mūsų pačių rūpestis, kad pik
nikas šįmet dar geriaus nu
sisekti). Ypač statant tretįjį 
aukštą. Dėlei neskaitlingo sus-
mo piknikui darbininkų nerin
ko. Nutarė tuo reikalu šauk
ti kitą susirinkimą. 

Ką cicerieeiai pasižada, tą 
ir išpildo su kaupu. Reikia ti
kėtis, kad ir šis piknikas pilnai 
nusiseks, i r taip besidarbuo
dami cieeri'ečiai katalikai trum 
poj ateity (šįmet) turės erdvią 
bažnyčią, erdvią ir patogią 
svetainę ir svetainėlę ir dvyli
kos dideliausių kambarhj para
pijos mokyklą, su kitais ge
rais įtaisymais. Parapijonas. 

A. P. Stulga. 
Darbas eina pilnu smarku

mu. Jau atgaivino 28-tą L. 
VyeUj jaunamečių kuopą ir 
prisirašė daug narių. 3Q d. ba-< 
landžio turėjo savo susirinki
mą, nutarė suorganizuoti cho
rą kurs giedotų bažnyčioje ir 
tautiškas daineles. Tam darbui 
pritarė mūsų gerb, klebonas 
S. Bystrais. Jaunamečių kuo
pa, nutarė rengti/ vakarą su 
vaidinimu ir dainomis, pra
džioje birželio mėn. 

Choras jau suorganizuotas ir 
jau pradėjo pamokas. 

Šiaudelis. 

APLEIDO PHILADELPHIA, 
PA. 

i 

Gerb. svečias, kun. Pet. Kas-
čiukas, &v. Kazimiero Dr-jos 
generalis įgaliotinis, mūsų pa-
rupijoj išbuvo beveik keturis 
mėnesius. Dabar išvažiuoja 
toliams veikti savo prakilnų 
darbą, katalikišką spaudą pla-
J.* A * 

tinti. 
Gerb. kun. Kasčinkas nors 

neilgai čionai išbuvo, bet jo 
gražus pavyzdis,, malonus bū
das, brangus žodžiai girdėti 
jo pamoksluose ilgai, ilgai 
philadelpiečiu širdyse pasi
liks. J is savo malonia jau?* 
'minga kalba ne vieną.pa
traukė prie Dievo ir įkvėpė 
tėvynės meilę. 

Kun. Kasčiukas yra tikras 
Kristaus pasekėjas, ištikimas 
jo avelių ganytojas, karštas 
savo tėvynės mylėtojas. Dau
gel kartų pats save užmiršo, 
kad tik kitam gerą padaryti. 
Jis maloniai apsieina ir su tate 
kurie jam blogo linkis Kerš
to ir piktumo jo šinlv nėra. 

w*imši*t*iši*t*t*M*wšt*tšt*itt*t*t*t*i*w*t*t*tm 

GREIČIAUSIAI IR PIGIAUSIAI 
NEGU PER KITUR 

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

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

LAIVAKORTES PARDUODAM į Lietuva, ir iš Lietuvos ant visų linijų. 
PA8LPORTUS PARUPINAM važiuojantiems į Lietuva ir norintiems partraukiam giminės iš 

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

pirk tuojau. 
Inšurinam rakandus ir namus nuo ugnies; au tbmobilius nuo pavogimo ir sulaužimo. 
Visokius reikalingus patarimus suteikiame dykai. 
Patarnavimas greitas, teisingas ir mandagus. 
Del pinigų siuntimo ir kitų reikalų kviečiame kreiptis šiuo adresu • 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted Str. 

Tel. Yards 6062. : : : Chieago 
Ofiso Valandos: Kasdien nui 9 vai. ryto Iki 7 vai. vak. Vakarais: Utarninko, Ketvergo ir Suba-

tos iki 9 vai. Ned.. Nuo 10 v. ryto iki 3 vai. po piet. 
Kuriems arčiau, kreipkitės į mūsų Skyrius: 

WAUKEGAN, ILL. 
A. J. Sutkus. 

811 S. Victory St. 
Tel. YVaukegan 1306 R. 

A. S. Prccinauskas, 
760 S. Sheridan Rd. 

Tel. YVaukegan 1017 
SPRtNG VALLEY, ILL. 

Ant. Stulga 
101 E. 3rd Str. 

SPRING VALLEY, ILL. 
Alb. Pilipaitis, 

227 West 41 h St. 
WEST PFLLMAN, n,L. 

A. Vainauskas, 
715 W. 120th St., 

BRIDGEPORT CHICAGO 
A. Bružas, 

3303 Auburn Ave. 

BRIGHTON P ARK CHIC. 
A. Andreliunas. 

4436 So. Fairfield Ave. 
Tel. Lafayette 5665. 

CICERO, ILL. 
B. B. Posanka, 

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

DETROIT, MICH. 
F. Mikuchonis, 

0185 Cardoni Ava. 

ROSELAITD, ILL. 
J. Ramanauskas, 

10808 Michigan Ave. 
Tel. Pullman 974. 

ROCKFORD, ILL. 
P. Kutro, J 

1012 So. Main St. 
Tel. Main 1726 

KENOSHA, WIS. 
J. Trakšelis. 

464 N. Sheridan Rd. 

RACINE WIS. 
Geo. Shokclls, 

815 Park Ave. 

Užtat jis visus geros valios - bet sunkiame apšvietos dar- valėtų paremti gerb. kun. Kas 
žmones savep patraukia. Kad 
Dievas duotų daug tokių pasi
šventusių darbotojų Kristaus 
vvnvne ir tėvynės labui. Viso-
kios tamsybės greičiau nuo 
Šios žemės pranyktų. 

Mes esame dėkingi jam už 
gražų pasidarbavimą mūsų pa
rapijoj. Linkime jam kuoge-
riausio pasisekimo plačiame 

Kiekvienam Lietuvos sūnui 
ir dukter iai , mylineiaim savo 
tėvynę, trokštančiam jai skais
čios, laimingos ateities, pri-

Čiufco brangų, apšvietos sklei
dimo darbą. 

Palinkėkime kun. Kasčiu-
kui gyvuoti ilgiausius metus. 

Nevystanti šakelė. 

LIETUVIŠKI REKORDAI 

FOD 

W -
TEGUL MUZIKA SUTEIKIA JUMS GEGUŽĖS LINKSMUMĄ 
Juoktis, dainuoti, padaryti di augus linksmais — tai pasodinti rožės 

i gyvenimo darželį. 
Muzika ant Columbia Rekordu suteiks jums puikias svajones apie 

pasakiškas vietą. 
Išgirsk sekančius Columbia Rekordus Lietuvių kalboj. 
Gauk pilną Columbia Rekordų Lietuvių kalboj katalogą nuo bile 

vieno Columbi apardavėjo. 

10 Inch — 75c. 
f Visi lipo, visi lipo. šocas. 

E-7026 

VYČIAI GYVUOJA. 

Spring Valley, 111. — Perei
tame L. Vyčių 28-tos kp. su
sirinkime varg. A. P. Stulga 
išreiškė prijautimą organiza
vimui jaunamečių L». Vyčių 
skvriaus. Susirinkimas entuzi-
astiškai priėmė sumanymą ir 
išrinko tam darbui komisiją. 
Komisijon išrinkta p. S. Eva-
nauskas, p-lė M. Paužiutė ir 

E-7093 4 Trepukas. šokis 
Orkestrą. 

Nedėlios rytą. Polka. 
į Dėl mūsų jaunimo. Polka. E-4474 ., 

Orkestrą. 

E-4416 

E-3905 

E-S624 i 

Mylimoji. Polka. 
Vestuvių valcas, 
Orkestrą. 

Ant, tėvelio dvaro. 
Nesigraudink mergnželė. 
Mišras Choras. 

š ienapjūtė. Polka-maz. 
Kur upelis teka. 
Armonikų duetas. 

E-4238 

E-3625 < 

E-3350 

Lietuviška polka. 
Per virvute. Polka. 
Armonika solo. 

Mielaširdystė. 
Vai verčia, laužo. 
Mikas Petrauskas tenr. 

Rūtų darželis. Mazurka. 
Jaunimo polka, 
Columbijos Benos. 

Sudiev Lietuva. 
Miškas ūžia. 
Marė Karužiutė, sopr. 

Naujoji gadynė. 
Dainius. Į 
Mikas Petrauskas, tenr. 

Town of Lake 
v 

Lietuviams 
Specialistai — fotografai. 

Nufotografuojame grupes, vestuvių, laidotuvių ir 
šiaip pavienių asmenų. Kadangi, rytoj įvyks vaiku
čių pirmoji komunija, del jų yra kainos lapai numa
žintos. Darbus atliekame greitai ir atsakančiai. 

Savininkai 

Z. K. URBANOVVIGZ & M. ZALGEVVICZE 
PHOTOGRAPHERS 

4852 S. Ashland Ave. Chieago 
Telefonas Yards 3164 

\ 

Paprašykit jusi} pardavėjo DYKAI kataliogo ir' dadėjimu. 
t 

Žiūrėkit kad butų /Cįkt^į^\ Columbia Lietuviš-
Columbia Vaizbažen- f/ffi \ ki rekordai yra tikrai 

Lietuviški, padaryti 
Lietuviškų; artistų. 

klis ir paminėk nu
merius Columbia Re
kordų — 

Persikėlimo Pranešimas 
Šiuomi pranešame savo gerbiamiems kostumieriams 

Chicagoj ir apielinkėj kad mūsų kompanija perkėlė 
savo ofisą nuo 35-tos GATVĖS ant 5133 SO HALS
TED GATVĖS per tai kad atjautėme lietuvių mintis. 
Lietuviai jau traukiasi į pietų dalį Chicagos tat-gi ir 
mes perkėlėme savo ofisą į pietų dalį kur randasi 
labai gerų bargenų apgyventų svetimtaučiais ir dar 
nekartą nebuvo parduoti. Meldžiame kreiptis į mūsų 
nauja ofisą pietinėj dali j miesto iš kur pardavinėsime 
propertės. siusime pinigus, parduosime laivakortės 
ant geriausių ir seniausių kompanijų laivų. Patar
naujame visuose reikaluose dykai. * -

FIRST NATIONAL REALTY COMPANY 
5133 SOUTH HALSTED TSREET 

P. Bomeika. Gen, Manadžierius 
L. Bomeika, Sekretorius. 

[ 2 £ 2 £ £ 
. < 
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DIDŽIAUSIAS ĮVAIRUMAS 
IK 

SĄŽINIŠKOS KAINOS 
Kin- J/Kiuiil Pamf-King AVall Fhiisli Anytos Rūšies 
Geležinia tavorai, šepečiai, stiklų langai, užlaidos ir tt. 

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

[ • ^ • • • ^ • • • • • • o o * * 1 " » i » » i » » a » » * » w w » » » - » ^ 

L. CHICAGOJE. 
APIE L. VYdIŲ CHICAGOS 

ATLETŲ VBIIAMĄ. 

t 

CONSIUUM FACULTATIS. 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA CBroadvay. Nev^ork KY 1 / TESI 'LIETUVA KELIONE * 

• 

S«atf5» 

PER HAMBimGĄPlUAĄ. / ARBA JL1EPO ją. ^ 
. h . VAtlL'OKIT VISI P A R A J n t I C OI 
* s-/ TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant j Piliava aplenkia 
Lenkų juostą (Laritloi iu) 

Visa Trečia K lesa Padalinta I KamharlMS 
-Vnt 2-jų, 4-rių. 6-Jių ir 8-nitj l*>vų 

I.ATYI A <Jej*r>in 10 
POLONI A Gcgu&a 17 

Trečios Klasos Kainos | : 
HAMIi rRGA $103.50 — PIIJAVA f 106.50 

VBSMKtt ir LIEPOJ O $107.00 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

7 
• • 
1 
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P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

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

• Cash arba ant lengvų išmokesčių* 
D Telefonas Monroe 3683 

I 
I 
I • 
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Nauja Fotografiška Studija 
Su vestuvėmis, pagTabaig ir pri- g 

vatiskais užsakymais 
šiuo adresu: 

kreipkitės S J 
FOTOGRAFAS 

J, 6. K U D I R K A 
1411 So. 49th Ct. Cicero, UI. 

Telef. — Cicero 6048 

&į meta.T L. Vyčiai ištiknijų 
pradeda sparčiai veikti sporto 
bei atletikos sriVyse. L. Vy
čiai nebemano ilgiau snausti, 
bet su šiais metais pradėti 
taip d*Hg dirbti savo organi
zacijos ir savo naudai, kad pri
traukus vis«i čion gimusį jau
nimo. Ypatingai Vyčiai pradė
jo labai bru3dėti atletikos 
srityse, organizuodami įvai
rius sporto ratelius. 

L. Vyčių 36-ta kp., 24-1 a 
kp., o-ta kp., ir 8-ta kp., jau 
turi sutvėrusios atletų ratelius, 
kurie jau veikia, o kitos kuo
pos^ taip-gi mano neužilgo su
organizuoti panašius Fotelius. • 
Sekmadieny, bal. 23, 1922, ant 

42-ras gatves ,prie California 
A ve., įvyko L. ^ y č i ų 36-tos 

it 
kp. svaidininkij rungtynės -u 
Avalon A. C, pirmos šio sezo
no. Vyčiai -parodė savo stip
rumą supliekdami Avalon, A. 
C. svaidininkus. Vyčiu 36-ta 
kp. padarė 18 punktų, o Ava-
lons A. C. gavo tik 13. 

Pr. L. Savickas, 
L. V. Ccjjfcro Atletų sek r. 

4 LIETUVAITĖ PRALENKĖ 
VISUS! , 

* * «r&35¥*¥3raB* i^r5^i?«^,d*¥n^f^s-¥^č¥rr3"3 oyjrrssrsrrs « 

r777_7\77 ,",. .. 
I LIET. FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 

Ar esi u/.^anėdintas kitų fotografistų darbu? 
Ji i ne, tai kreipkis j mano studiją, esu tikras, kad 
busį užganėdintas. 

Su vestuvėmis, pagrabais, ar gavęs iš Lietuvos 
gi tuiiiiu paveikslą, neatidėliodamas ateik, o mes 
'padarysim Iš mažu d ide l ius \ i r iŠ didelių mažus. 
Turime, visokių rėmų. Kainos visiems prieinamos. 

Paul Puckorius 
14JI.J So. 49th Court. 

Telefonas 
Cicero, 111 

Cicero 8027. ^ ^ ^ ^ » 

Bankininkę Sąjunga, prie ku
rios priklauso ir Metro|>olitan 
State Bank, užlaiko savo mo
kyklą, *4ftbe American Lįsti-' 
Uite of Bank ing" & mokykla 
turi daug bankinių ir preky
binių kursSi kuriais gali nau
dotis veltui visi bankų dar-
bininkai. 

Šiais metais šį mokykla tu 
rėjo išviso virš 2,(MM) mokiniu. 
\ ien tik bankiniai kursai 
*'Elementąry Banking" turėjo 
apie 290 mokinių iŠ įvairių 
Cbieagos banku. 

Norg kursų programa buvo 
labai plati o kvotimai dar 
sunkesni, bet visgi didžiuma 
mokinių išlaikė kvotinius, gi 
lietuvaitė, p-lė Elena Kupšai-
tė iš Metropolitan State Ban
ko, netik ką išlaikė kvotimus, 
bet vistfs kitus pralenkė pada
rydama 100 — augščiausia 
laipsni kurį galima gauti. 

Metropolitan State Bankas 
"džiaugiasi turėdama*; tokią ga
bią darbininkę. Mums džiaug-
>mas kad lietuvaitė 'subytino' 
visus svetimtaučius! Para. 

Bridgeportas. - 1 Bal. 23 d., 
Šv. Jurgio para]), svetainėj, šv. 
Jurgio parap. "Kankl ių" elio-
ras, po vadovyste varg. p. J. 
Saurio vaidino Miko Petraus
ko vienaveiksmę oper. "Cou-
siliiim Fatniltatis". 

Veikale roles turėjo: (,asp:i-
ras Bulbiekis, bosas V. l)am-
luauvkas, Margaret a(jo pati) 
altas-Ona Miknįutė; Onutė, 
(jų duktė) sopranas — Moni
ka (lunnskaitė; Ladislovas Mu-
rielvįs (geležinkelių inžinie
rius), tenoras — Jonas Ra
manauskas; Ladislovas Suskis 
(BuM)ickų giminaitis), barito
nas, Jonas Radzevičius; Dak-
taras lleškis, bosas — P. 
Ivrikščiunas; Valentukas, tar
nas, tenorius, VI. Smaguris; 
loanė, tarnaitė, sopranas — 
IL Jovaišaitė. Typąi buvv> 
liidmmai parinkti, vaidinimas 
ir dainos atlikta puikiai, ma
tyt vaidintojai buvo pilnai 
prisirengę. Scenos dekoracijoj 
buvo žymu las, kad ji buvo) 
pritaikinančiai įrengta. * f 

Choras sudainavo dvyliką' 
daimj; "iŠ visų gražiausia iš
ėjo J . Naujalio "Jaunimo gie-
*men, "Mušu d i rva" ir A. 
Aleksio "(linkiui šalį Lietu
vos . Cboras turi gerų dai
ru n inkų. % 

Didžiausia dėka už alsą-
kantį pastatymą operetes » 
gražų choro išlavinimą i>ii-
idauso vargoninkui p. Juozui 
Sauriui. Nors jis nesenai čia 
darbuojasi, bet žymi pažanga 
padaryta. 

Linkėtina "Kank l ių" chorui 
daugiau tokių vakarų su-
rengti. 

Ten buvęs. 

GREITAI IŠMOKAME PINIGUS 
Jau visi žino, kad mes nusiunėiame pinigus 

Lietuvon pigiausia, greitai ir teisingai. 
Kokiais pinigais norėtų: Amerikos doleriais, 

Auks:nais-Markėmks ar Rubliais, viską dastatome 
Į paskutinę pastą be jokio t rukdymą ir pilną su-
ii ..i ir gauname atgal resytes su pasirašymu pri
ėmėju. Visas kvitas galima matyti mūsų ofise. 

- l a ivakor tes aut visų linijų i Lietuvą ir iš Lie
tuvos. 

1'ardnodamc namus, lotus ir farmas. 
Apdraud/.iame nuo ugnies ir Uitų nelaimių. 

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

Viaais reikalais kreipkitės: 

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

DU OFISAI: 
4600 So. Wood Str. 

Lafayette 6256. 

IŠ TOWN QF LAKE 
PADANGĖS. 

~-

/ 
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AUKSINJŲ DAIKTŲ KRAUTUVĄ (Jewelry Shop) 

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

4436 So. Fairfield Ave., Chicago, IU. 

Gegužio 7 d., Sv. Kryžiau-
l>ažnyčioj, bus vaikučių pirmo
ji šv. Komunija. Prie jos vai
kučiai jau penai r*tpe*ttngai 
ruošiami vietos seserų Na^i-
r'uHuų. '• 

Mūsų para})ijos klebonas 
kun. Alek. Ski-yj)kus, rengiami 
vykti Lietuvon apsilankyti. 

VYSKUPO PR. KAREVI
ČIAUS LAIŠKAS WEST 

PULLMANIEČIAMS. 

• 
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i m-m* P- CONRAD-
UETUV1S FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted S t.. Chicago, IU. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatįdėliodami pasidarykite dauglaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
' Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 

pavienius ir t t Darba at l iekame kuoge-
rlausia. Pnone brover CS4I 
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Per kun. Buinšos prakalbas 
We^t Pullmano lietuviai kata
likai paaukojo Lietuvos Ka
talikų Universitetui 400 dol. Ir 
pinigus pasiuntė tiesiog Kau
nan Vyskupui Pr. Karevičiui, 
kurio padėkos laiškas seka 
žemiau. 

Moterų Sąjungos 21 kp. ren~ 
gia vakarėli, kurs įvyks u;^. 
14 d., DaVis ttquare parkoxsa 
lėje. 

Pas mus nedarbe* ima nyk
ti. J i s mūsų durbinnkus buvo 
labai įvarginės, nes pralaimė
jus skerdyklų streike nevio 
nam darbininkui prisiėjo apie 
penketą, mėnesių išsėdėti na
mie. 

Kaunas, 26 kovo 1922 m. 
Gerbiamas prabaščiau! 

^Laišką iš 28 vasario ir jame 
350 dolerių Lietuvos paskolos 
bonais, 0 beto 11,700 auksin.j 
Liet. Kat. Universitetui aptu
rėjau, jas tanAtikron knygon 
i rašiau. . 
£ 

Nuoširdžiai Tamstai ir vi
siems aukotojams tardamas už 
gausias aukos ačiū, lieku lin
kėdamas Išganytojaus malo
nių laike Šventų Velykų. 

Su . pagarbą: 
Vysk^ Pran. Karevičius. 

Pas mus "'nemažas skaičių-
lietuvių, ketina vykti- Lietu
von. Bet mūsiškiai butų 
dar labiau traukę sa
vo Tėvynėn, jei nebūtų jų 
daugumai fcuvęs turtas specia
lų epidemijoj. 

NORTH SIDE, NORTH SI-
DE, NORTH SIDE, TEN 
BUS GARMUS, BAGDONAS 
IR DIDELIAUSIAS TRENK
SMAS SEKMADIENY, GE
GUŽIO 7 Dv ŠV. MYKOLO 
PARAP. SVET. 

Didžiausia lietuviška Krautuve Chicagoj 

^TIŽ? 

PEAi i l i Q I E E N KOSrCERTINA 

. NEMOKĖSI PIMIGUS BEREIKAL0 
Mnsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagojt 
P&rduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti it ofiso darbams yra naujau-
lios madoa. Užlaikom risokiua iaikrodžiusT žiedas, Hiahj-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonika rusiškų ir prūsiškų isdir-
b.Vsčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik .eikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muKikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAG0, ILL 

Telefonas: DR0VER 7309 

• ' • 

B K 32 SSSS1 

AVASARINiS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS 
Esti cTdžzausšame progrese abiejose Lietuvių Rakandų Krautuvėse. 

. ,1'.i:,(' h.'tin.ii ;ąir/.^MUn!o^ kainos butu sunKu palydinti «HT Kitoms Rakandų- Krautuvėms Chicagoj. 
SmoKtts K ir. s hi\li taupyti pini^u.s yra patart ina pasinaudoti šia proga. Žfemiau paduotos kainos yra 
užtikrintos ti!; a r i \ i nos tavait.t's. 

> ŠMOTU M0HAIR SEKLYČIOS SETAS 
$!700.00 Mohair Betas nepali gi namai yra didelis, dailus, tvirtai su 
brangiam t>l;i<k mobair viršum. Uuoaoa s ė d y n e , <lubeltavi si)rinp:-
s;ii vi:-ur. Užtikrinama, kuri ypata JK>s .ii Kėrėsi.s per ̂ ^ 2 7 5 0 0 
il.̂ Ais metus. Hu*ų karna šiame išpardavime 

/ 

5 ŠMOTU VALGOMO 
KAMBARIO SETAS 

VVilliam and Mary madTT<, 4 8 co
liu .stalas ištiesiamas iki 6 pėdų, 
krėslai pritaikinti prie stalo, ar-
žuolo arba valnut -medJlo, su tik
ra Bkura apmušti, $ 6 4 . 5 0 

penki šmotai už 

KUKNINIAI PEČIAI 
Nepalyginainai, žemos kainos 
ant pe^.ių. Crown kukninis pe
čius, kuriuom galima kūrinti 
medžiais ir anglimis,djdelės mie-
ros, su parceliuotu -priekiu, dai
liai nikeliuotas, kaipo kuro tau^ 
pytdtjas ir geras kepėjas par
duodame už pusę $ 4 9 . 5 0 
kainos dabar 
Crown Combination pečiai 98.00 

I I I B M I I U V A U 

MISINGINĖ LOVA 
Simons išdirbystės, pilnos 
micros, su diktaįs stul
pais ir stambiais t a rp-
stulpia\s. Turinti labai 
dailią išvaizdą. Kas pirks 
sučedys pusę $ 1 5 . 9 5 
kainos po 

. 

\_ 

VAIKAMS 

MŪSŲ LEDAUNĖS 
Šil tas .oras eia pat ir laikas pri
sirengti. Mųsų ledaunių pasirin
kime rasite t inkamu Tamistų ki
šenei ir skonius. Šis pilnos mieros 
aisbaksis su 3 durims baltu vidum. 
lUlnos mieros kietmedžio tvirtai 
padarytas. Pradžioje sezono par^ 
duodame vieną /trečdalį žemiau 
jo verčios $ 1 9 . 9 0 
už 

35 dolerių vežimėlis, kuris yra išdirbtas 
jjaj-siausis Amerikos vaikams vežimėlių 
dirbtuvės "Lioyd" labai smulkiai riu-
pintas pilnos mieros įvairiose spalvose, 
dabar yra tamistų proga pasirinkti 
šiame išpardavime $19.75 
už 

3 ŠMOTAI SEKLYČIOS SETAS 
Tai yfa labai dailus setas. Aržuolo med
žio, puikiai paliruotas, t ikra oda ammuš^ 
tas, sėdynės aprūpintos dubeltavais spring-
sais. šis aukštos rųl ics . setas y.ra vertius 
du ykiu tiek. , Mes par- $ 4 9 . 5 0 
duosime už 

Dvi didžiausios Lietuviu Rakandų 
Krautuvės Amerikoje 

rjHftov 'n i 
flMCi 

Jurnit ure, J?ugs, Stovės, Pianas. 
Phonographs. Paints. HardVare. 
and General Household Goods 

Tavorus galima palaikyti vėlesniam 
pristatymui. Pristafom veltui į visas 
dalis miesto. Parduodame už pinigus 
ir lengvy išmožėjimų. 

Krautuvės'atdaros kas vakaras ifet 
9 Valandai vakare. 

•s 
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DRAUGAS 
S iifiiiiiitiiitfttfiiiiiiiiiuuiifiiiiiifttitmn m&*&**#i^^ 

IDR. A. K, RUTKAUSKAS! 
J 

į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS B 
4142 South Wfest«?rn A venų e £ 
Telefonas l a f a y e t t e 414* 

1 Valandos; 9-11 rytais, l - l p o £ 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie £ 

Šata is tiktai po pietų 2 lkl 6 val.§l 
tMitttiitiiiisisiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiinuiis •—«—•—y 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4t%\ Ko. Ashiantl A ve. 
Tel. Yards 994 

OFISO V A 1 - : 
Tcl. Yards 0994 

8—10 v. ryto, I—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėl iomis: nuo 10 T ryto iki 
1 vai po pietų, 

W ^ 

Tel. Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezeflis 
LIETUVIS DENT4STAS 

471J SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 4 7-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 iki 9 vakare 

Telef. Pu l lman 3 6 3 4 $ 

DR. P. ŠIMAITIS I i N A P R A F A T H 
|Gydan Be Vaistu ir Be Operacijos 

10901 South Miciiigan A ve. 

ROSELAlfD-OIIICAGO, ILL. 

* % l 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenlnio vieta:* 
8252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

—4 po piMų; nuo 7—9 vak. 
Nedėl iomi3 nuo 19—? 
Telefonas Yards 2544 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo of ls* po numerio* 
«7*1 SO. ASHLAND A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyru Ligų J8 

VaL: ryte nuo 10—12: nuo 2 — f j \ 
>o pietų: nuo 7—8:88 vakare v 

's'edėMomis: 19 Iki 1. 
Telefonas Dresel * 8 * © \ 

rz K> 

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

a.anip. Oakley Ą j e . Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 lkl 5 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel . : Canal 171S—241 
Res . Tel . : Mldway 5512 

DR, 0. M. GLASER 
P R A K T I K U J A SO METAI 

Ofisas 8149 So. Morgan St., 
orte 82-nd St., Chicago. Dl 

SPECIJALISTAS 
^Moteriškų, Vyriškų Ir chroniškų 

I H*ų. 
# Ofiso Valandos: Nuo 10 r y t o # 
4riki S po pietų, nuo B iki 7 rak 
KNedėltonata nuo 10 lkl 2 po pietų 

Telefonas Yards 687 
v~- u- j ^ \ '- r T* •* • " " •* " ** " T* ** " "••"••''••''tir 

cz ^Rezid. tel. Van Buren 02 94 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų h* visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; , 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10—^12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. L 
T, 

jTTTOAuSKjĮiS | 
. ADVOKATAS i 

g 
I 

Ofisas DldmtestyJ: 
29 South La Šalie Btrett 

K am baris 324 
I Telefonas Central 8899 6 

[ Vakarais, 812 W. 5Srd l t } 
Telefonas: Yards 4881 jį 

I7 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEtVSIvI, JR.) 

ADVOKATAS 
Veda bilus visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn S t , -Room 1949 

Telefonas: Central 1774 

North 8ide. — Gerb. kun. 
Pr. Garnius ateinantį ~seknia-
dienį, gegužio 7 d. mus pape
nės dvasiniai ir tautiškai. 
Gerb. veikėjas prisižadėjo per 
suma pasakyti pamokslą, o 
vakarė p r aka lba * *< 

Visi northsidiečiai katalikai 
su nekantrumu laukia to gar
saus kalbėtojo, prieš kurį jo
ki Natkai bei Žygeliai nieko 
negiliuoja. Kun. P. Garmus ži
no ir moka jjį visas silpnybes 
ir klastybes išrodyti. Taipgi 
jis ir mums kaij) ant delno 
parodys visas melagystes ko
kias pasakė aukšeiaus minei i 
gaivalai "Liuosybės štebelyj". 

^ i k visi atsilankykime ir 
^asirodykime, kad northsidie
čiai katalikai moka pagerbti 
savo tautos veikėjus irv bran
gi na Lietuvos laisvę. 

|Be,kun. P. Garmaus dar kal
bos Mikas Bagdonas. Taipgi 
gros garsus Cicero benas, o vie 
tinis parapijos choras sudai
nuos keletą jausmingi] dainų. 
Žodžiu, tokių prakalbų su taip 
Įvairia programa North Sidėj 
nėra buvę. 

Kalbos prasidės 7:30 vaka=-

Vakarais: 3254 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 5*3. 

J. P . WMTCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAM 
Dien.: R. 811-127 N. Dearborn Si. 

Tel. Dearborn 6098 
Kakarais: 10734 S. Wabash Ave. 
Roscland Tel. Uulhnan 4377 

I 

Tel. Randolpb 2898 

A. A . S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

l t South La Salle Street 
Rooru 1302 

9 ryto lkl J po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 8896 

5 po pietų j 
irk 8896 

c4 

Dr. M. Stupnicki 
3 1 0 7 So. Morgan Street 

CHICAGO. DLLIUODJ 
Telefonas Yards 5033 

jTalandos: — S lkl 11 i i ryto: 
Įi po pietų lkl 8 vak. Hadėlio-

\\» nuo 8 lkl • vai. vakare. 

• ' 

' S V A L E N T I N E D R E S M A K I N G 
| COLLEGES 
f 2407 W. Madlson, 1850 H. Wells 

8205 8. Halsted Streets 
137 Mokyklos 8uv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų klr 

pimo, Designing bizniui ' ir na-
mama. Vietos duodama dykai 
Diplomai. Mokslas lengvais a t . 
uokėjimals. Klesos dienomis i< 
.-akarais. Reikalaukit knygelės 

f l ei. Seeley 1643 
8 A R A PATEK, pirm 

~ - V T i ^ " 

OR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted. Str.; 

. Xel. Canal 2118 
Valandos: 19 ryto lkl 8 vakare. 
Gyvenimas: — 8811 W. 8Srd Str. 

Te l Prospect 8486. 

• > | » « • • • »» 

Tel. Canal 157, Vak. Ganai SI 18 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir 

Chirurgas 
1811 South Halsted Street 

Valandos: 18 iki 11 ryte; 1 lkl4 
po pietų; 6 lkl 8 vakarą 

3 DR. A. J. KARALIUS 
j ef L I E T U V I S G Y D Y T O J A * 

^ 23303 S. Morgan Str. J2 
2 CHICAGO, ILL.g 
tfa^raror*¥?rBryrrrr5^^ 

Tell Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

1821 S. Halsted St., Chicago, 111, 
Kampas 18th St. 

Valand.: 9—12 rytą ir 2—9 vak 

Tel. Canal 0199 

1 
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VVYAND'S GRABORIAI 
Ir 

'* r* 

f a ^ l » * ^ a % ^ W » * ^ ^ ^ * ^ * * 2 
[itaa. TeL Cicero 8858 S 

Ofiso Tai. Cicero 4 9 * 

DR. J. SHINGLMAN 
1S25 So. 4t Čourt 

N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str-
Unt Tižaus ittetyv&o*^--^ 

Pagrabų Direktoriai 
J. Wyand, Balsamuotojas 

C. Sirevičia, As i^ntas 
Turime automobil ius v iso

kiuose reikaluose. Patarnauja
m e kogeriausia ir pigiausia. 
2053 Wcst 22-nd St. Chicago. fl 

OO^P600tį<B«į&S »gg^^g-^&^KS 
^ W — M — « — M M ^ a ^ w — . ^ — — — ^ 

> • • - • • • • « - - - - - - a 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriag, staty
tojas ir seną namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 cio Place. 

Tel. Lafayette 4223 
i . * . * -

\ P L U M B I N G 
\ Kaipo lletuvys, lietuviams visa

dos patarnauju kogeriausia. 
U. YUftKA 

1328 W. 38-th Street 

C H I C A G O S Ž I N I O S 
KUN. P. GARMUS SAKYSI 

PAMOKSLĄ ir PRAKALBAS 
\J 

re, 7 d. gegužio, 
svetainėj. 

parapijinėj 
Rep. 

40 VAL. ATLAIDAI. 

JTown of Lake. — Mūsų 
gorb. dvasiškiai, t. y. kun. 
kleb. A. Skrypkus, kun. A". C. 
Muiliukus ir kuh. J . J . Bi
zauskas rūpestingai rengiasi 
paminėti taip didelę, taip 
brangią, giliu paslapčių pilną 
metinę švente, 40 v. atlaidus, 
kurie bus 7, 8 ir 9 gegužio d. 
Yra sukviesti iškalbingi kuni
gai, sakymui pamokslų, dieno
mis ir vakarais. Bus daug'šv. 
Mišių pradedant 5 vai. iš ryto 
tęsiant iki 9 v«al. diena. Bu^ 

SENI RAKANDAI. 

labai daug svečių kunigų, už
tat visi pasinaudokime šiomis 
Dievo malonėmis dažnai lan-
kydami bažnyčių, aprūpindami 
savo sielos reikalus, t*, y. at
likdami šv. išpažintį, o tada 
gulėsime drąsiai, nebailingai 
plaukti per šio gyvenimo ban
guotas juras. 

Tyla. 

MŪSŲ JAUNIEJI ATLETAI. 

Turės susirėmimą geg. 7 d. 

Brighton Parkas. — Atėjus 
pavasariui atgijo visokios spor 
to rųžys,- atletai. Ypač sve
timtaučius matome labai įdo
maujančius, mėgstančius base-
ball, arba sviedininkų sportą. 

Toj sporto srity ir mūsų, 
• 

lietuvių jaunimus šiek-tiek vei-
Ivia. 

Kitose valstijose L. Vyčių 
atletai daug prisidėjo prie 
Išgarsinimo mūsų tautos var
do. Jie savo miklumu pasižy
mėjo svetimtaučių tarpe. 

TuY ime atletų ratelį Brigh-
ton Parke, L. Vyčių 36-toj 
kuopoj. Tie Vyčiai atletai jau 
pernai lošė įbaseball su svetim
taučiais ir daugiau laimėjo 
negu pralaimėjo. 

Šįmet ta kuopa randa kon~ 
'kurente tame gražiame dar
be, tai L. Vyčių 5 kp. Nortli 
Sidėj. 

I r dabar, gegužio 7 d., Brig-
hton Parke, ant 42-ros ir Ca-
lifornia Ave., 2 vai. po piet, 
abi kuopi turės susirėmimą iš
mėginimui savo jt'gų. Tai bus 
pirmas žaidimus šį sezoną tarp 
L.. Vyčių. \ 

Lai ilgiausiai gyvuoja mųs 
L. Vyčiai atletai! 

Atletas. 

RENGIA VAKARĄ DR. RAČ 
KAUS PAGERBIMUI. 

Cicero, UI. — Rytoj, ge^u-
žio 7 d., 7:30 vai. vak. Šv. An
tano parap. svet , L. Vyčių 14 
kuopa rengia gražų šeimyninį 
vakarą su* programa pagerbi
mui kuopos nario, pasižymėju-

Jusų virtuvėje randasi se
nas stalas ir kėdės dikčiai nu-
derėtos. Nenumeskit UI laukan usio liet. kat. visuomenėj dar-
"Valspar enamel" padarys j buotojo Dr. Al. M. Račkaus. 
.juos naujais. 

Valspar enamel yra mišinjs 
geriausios rųšies dažų ir pa
garsėjusio Valspar varnisl^o, 
\£ įvairiuose spalvose parsi
duoda : 

P. CIBULSKIO 
Krautuvėje 

2338 So. Leavitt Str. Chicago. 
. Telefonas Canal 7233 

Tikimasi, kad žmonės skaitlin
gai atsilankys į tą vakarą. 

Koresp. 

LIETUVOS NAUDAI VA 
KARAS. 

Bridgeportas. — Šv. Petro
nėlės Dr-ja rengia pavasarini 
gegužinį balių (šokius) sek-

T B 5 W * B W » S I ^ ^ t 
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DABAU GERIAUSIAS LAIKAS 
f ASIPSTI PINIGUS LIETUVON KOL 

DAR ŽEMAS KURSAS 
Išduodamo draftus ant Lietuvos Bankų ir kitAj šulių. 

DOLERIAIS IR AUKSINAIS 
ATEIKITE ŠIANDIE | U BANKĄ. 

Kapitalas u perviršis 
$277,000.00 

Turtas virš 
$2,200,000.00 

V 

Tvirtumas ir Saugumas 
UNIVERSAL* STATE BANKO 

Yra pilnai užrekorduotas laike 5 metų savo gyvavimo. 
Miesto ir Steito Valdžia laiko savo pinigus Siame Banke. 

/ 
Tas liudija gėriai"*) šio Banko stovį, ir visiem duoda užsitikė-

Jima. 
Kviečiame ir Tamiiįta įgyti šio Banko knygelę. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO, ILL. 

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

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW YORK VALSTIJOS 

_ v KAIP SENIAUS, TAI IR DABAR 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą. 
BANlvAS, turintis geriausius-ryšius Lietuvoje, išmo

ka pinigus greitai ir saugiai. 
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuva ir iš Lie

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

suteikia geriausius patarimus keleiviams. 
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinu ar laivakor

čių, rašykite j SENĄ ir gerai ŽINOMĄ: 

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

niadieny, 7 d. gegužio, Mildos 
svetainėj, 3142 80. Halsted 
Str. Visas to vakaro pelnas y-
ra skiriamas Lietuvos naudai. 
Teko nugirsti, kad minėtame 
Vakarėly netik ką publika ga
lės linksmai pažaisti, bet taip
gi galės ir iki sočiai pasišok
ti prie geros muzikos. 

(larbė draugijai, kad nepa
miršta Lietuvos tėvynės. Taigi 
mieli broliai ir sesutės, 
kini ilarbščių draugijų, paau-
kokim savo atsilankymų ant 
Lietuvos aukuro. Valio Šv. 
Petronėlės Dr-ja ir darbščios 
Moteris! 

Bridgeportietė. 

PRANEŠIMAS. 
Dabar perkeli Ų savo ofisą į nauja 

vietą kur atliksiu s*no darbą geriau 
kaip pirma, šimtai dėkingu žmonių 
jum ta 'pasakys . \ 

Palengvins visų 
akių tempimą, 
kas yra priežas 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą., skaudančius ir užsidegusius 
karlčlu akių kreivos akys katerak-
to, ncmieffio; netikras akis indpdam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan-
tionis' pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

1545 W. 47 St. ir Ačhland Av. 

M M 

Šiandie Pinigij Kuisąs 
Siunčiant Lietuvon per mus} 
40 centų ož 100 Auksinų 

— arba — 
250 Auks. ui vieną Dolerį 

PlftfcDls kursas siunčiant 
dideaoea sumas. 

Pristatymas Ultikrlntaa 
Truinpams laike. 

Centrai Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

rTelefonas Yards 11S8 
STANLEY P. 

MAŽEIKA 
G R A B O R I l S IR 

Balsamuotojas 

Tūrių automo-
bUius visokiems: 
reikalams. Kaina-
prieinamos. 

3319 Auburn^ 

Ave. Chicago. į | 
~ 

ANCHOR-DONALDSON 
Greičiausi laivai pasauly. Puikm 
patarnavimas keleiviams. Netoli 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
J Lietuva, Rusiją, Latviją. Ukraina 

ir visas Į Baltijos valstybės 
per Hamburgą 

CARONIA Ge£. 1S 
SAXONIA Geguže 25 
Kajuta $130. Trečia klcsa $103.50 

Taksų $5.00 
Per Cherbourgą, Southamptoną, 

Livcrpool ir Glasgow 
17 CAREMENIA Geguž 

SCYTRIA Gegužt-s 21 
Ypatiskai vedama ekskursija su' 
pcrslmainymu Soutbamptone į Dan 

žigą, Pil iavą ir Licpojų. 
MAURETANIA ,G^guž. 16 Birž. • 
VQUIT.\NIA . . Geguž. 23 Birž.-13 
B E R E N G A R I A Geguž. 30 Blrž. 20 
Per Angliją ar Hamburgą J Dan-

zieą — $106.50. Į Lfepojų $107. 

n Taksų $5.00 

e, 

S*-gL* mm" mmm * * » * • • • ! ! • » • • m » «Ji ^ 

# 

* • 

Persikėlimas į Naują Didelę Vietą 
Užkvieėiame visus Lietuvius ir Lietuvaitės, Drau

gystės, Kliubas ir visokias Organizacijas į mūsų nau
jai valgykla. Bus daroma visoki lietuviški valgiai ir 
saldumynai, ir visokį nesvaiginami gėrimai. 

Atidarymas įvyks 6-tą dieną Gegifžės, 1022. L>u va
karu grajys muzika ir visiems bus įteikta dovana. 
Mūsų naujoj valgykloj įrengta vėliausios mados pa
lankumai. 

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare. 
W . B. J U O U S - , 

3241-43 So. Hals ted St ree t Chicago, UI. 
Telefonas Boul. 2158 

• — * — " - — — — — : • : 

Tel. Off. Humboldt 4830 
Hesf Humboldt 3393 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. MiUvaukee Ave. 

Gbicago. 

K. . . . . . . , 

^LIETUVIAI NAUDOKI
TĖS P R O G A Į 

Pigiai. (Kas norite n u s i p i A -
tl visokiu gyvu daiktų kaip 
tai; ančių, žąsų, kalakutų, v iš
tų, kiaulių, paršų, karvių ir 
šviežių daigtų, tai kreipkitės 
šiuo adresu: 

A N D R I U S POŠKA 
3715 N. W. Sayre Ave. Chic, 

7 bliokai nuo strytkario lini
jos, 2 bliokai nuo Irving Park 
Boulevard. 

M 

- w — I I . ' m 
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PARDAVIMUI. 
N E P A P R A S T A PROGA 

Fotografiška studija ant pardavimo 
arba išrandavimo tirštai 'apgyventoj 
lietuvių bei kitų tautų kolonijoj. At
sišaukite į 

"DRAUGO" ADM. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111. 

(J . K.) 
i 

LIETU VYS GRABORIUS 
Patarnauju laidotuvėse kopigiausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAWICZ 
Telefonas Canal 1271—2199 
2314 W. 2ard Place Cbif^go, UL 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angl iškos ir lietuviško; 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, sta* 
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, S U T . Valšt. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politlkinės eokno-
mijos, pllietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Ik! 
4 valandos po pietų: vakarai* nuo I 
iki l t vai. 

3106 S. Halsted St, Chicago. 
- , ' . , • - . • „ . , ' , " , 1 — ,•• ' • " " * ' ', • - l . = ^ = 

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

V..^ , 

'S-iai* 

KAIP JUSĮĮ AKIS 
Ar esi nervuotas. kenti ga!v»« 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitą), pailsta akjs be
siuvant, jei taip' tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma- . 
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tautistai geriausią pa
tarnavimą. ' 

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

kertė 18-tos gatves; 3 labos 
Kambarys 14-15-16-17 

Viršui PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. , 

Valandos: Nuo 10 ryto lkl 9 
ra. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
13 dien 

^Telefonas- Boulevard 4189 

A. Nasalsl 
Grabocius 

Patarnauju lai-) 
dotuvėsa, ves
tuvėse, krikfi-
tynoss Ir kituo-
le reikaluose j 
Kainos prieina-j 
m o i 

(307 Aubum Ave. Chicago.) 

REIKALINGI PRITYRĘ 
"SHEAR PEN0ERS1 

dirbti dienomis ir "weavers r 

dirbti ant naktų.'Atsišaukite. 
South Bend Woolen CompanĮ 

South Bend, Indiana. 

-7-
ANT PARDAVIMO 

Pirmos klesos ^Massage ir beai 
parlor." Biznis išdirbtas per septyi 
metus. Kostumieriai užtikrinti. I'ai 
siduos labai pigiai, nes savinink 
apleidžia miestą. Atsišaukite: 

1620 Roosevcl t Road 
Telefonas Seeley 500". 
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V pTlCAGOJ 
| RYTOJ, GEGUŽIO 7 D„ VAKARE, ŠVENTO MY- g : 
g ) L 0 PARAK SVET., BUS NEPAPRASTOS, SVAR
I O S PRAKALBOS. KALBĖS GERB. K U N. P. G A R 
B U S IR M I K A S B A G D O N A S . DAINUOS 
g f . MYKOLO PAR. CHORAS, GROS GARSUSIS CI
BE R 0'S BENAS. ĮŽANGA VELTUI. VISI NUEIKITE 
BKLAUSYTI TŲ TRENKSMINGU PRAKALBU. 

r5g v v"- " s" 
NEPAMIRŠIT G 14-t? ATSILANKYT !i: 

* 

m 

I AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVET. 

fi 

£ NULAUŽĖ RANKA. 

IZKažkas pabarškino | Mrs. 
JSetzier namu duris, 932 La\\-
$T!iee a ve. Durys buvo užka-
l&btos grendimu. 
^Kuomet Mrs. Metzier duris 
atidarė ir pravėrė tiek, kiek 
Lddžia tarrendinis, piktadaris 
iŲfttvėrė moteriškės ranka ir 
ssaarkiai pasukęs ant duriu 

I titanuos perlaužė kaulą. 
t3foteriškė sukniubo ir a p-

;aipo. Piktadaris tuomet at-
įsikabino duris ir apkrausi ė 
ijprms. 

lėtas fononių su po.ieiiionu pa
šoko ir abudu sugavo. VtiHzo-
se atrasta pavogti daiktai. 

Sugautu pasisakė esanėiu: 
John Žekovvski, 18 metų, ir 
Bar nei Black. 

GRAŽUS MOTERŲ VAKA
RAS. 

DU SUGAUTA 

"^frs. C. 1). Pillsburv išėju-
9t i$ savo apartamento, 811 
Cresent plaee, susidūrė su 
dviem vyrukais einančiais iŠ 

]j38?atii?io apartamento. Jai 
pasirodė aiškiai inlariami. Tr 

Jjrtiai pradėjo šaukti visu bal 
RU — laikvkite \\u;is! 

Intariamu danu l>e;!i Xc 

West Side. - sVk*n ladieny, 
geg. 7 d., Aušros Vartų pa-
rap. svet., įvyks nepaprastas 
Moterų Sa-gos .V> kuopos va-
karas. Programa bus labai į-

; vairi: Bus monologu, dialogu, 
eilių, ir kitokiu pamaitini
mu P-ia Užkabinskienė, iš Ma-
riampolės, pasakys monologai. 
Muzikai*; dalį išpildys 
mošų žvaigždės, pp. 
pildys mūsų žvaigždės, pp. 
Saboniai. Kalbės "Motern 
Dirvos" redaktorė, p. A. Nau
sėdienė ir "Draugo" red. kiri. 
Dr. I g. Cesaitis. 

Taigi, valio visi ir visos Į 
vakarą. , 

Sąjungietė. 

• i : 

jlj 

• = • 
•w. 

DRAUGO 
2323 West 23rd Place 

Ten bus — 

; 

» = . 

*W 

f j PRIETELIU VAKARAS! 
•EB. 

• I * 

i f 99 •s! 
* 

MOTERIŲ SĄJUNGOS 4-TOS KUOPOS ARTIStfAI — MEGĖJIAI ATVAIDINS 

Kuprotą Oželį" ir "Vargšą Tadą 
Pradžia 7 vai. vakare 

i 

, Šiame vakare kalbės garsus kalbėtojas Gerb. :KUN. PRANAS GARMUS. Muzikalę dalį programo išpildys pasižymėję dainininkai 
pn. Saboniai, p-lės M. L. Gurinskaitė, O. K. Paliuliutė, p-nas J. V. Radzevičius. Kviečiame visus atsilankyti nes kekvienas gaus dova-

i=Į™ nelių "Draugo",vakaro atminimui. (£?KiKiftfeM» t̂--
Į SS 
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tiilikij l'iiiveniitui laike kun. Br. BRIDGEPOBTAS. — L. D, S. 
Hunijšos prakalbų, ateikite gegužio 29-tos kp. mėnesinis susirinkinuis 

Įvyks gegužio 7 d., š. m., 1::]() 
vai. po pietų, šv. Jurgio par. sv>-
tainėje. Visi nariai malonėkite lai
ku ateiti į susirinkimą. 

Valdyba. 
' '*/•' 

WKKT SIDE. -^-"Labdaringos 
BRIGHTON PARKAS. Šv. Sąjungos 7-ta kuopa laikys mėne-

Kazhi.iero Akademijos Rėmėju 6 s i l l į SU8j rinkima 7 d. gegužio, 4 

7 d., tuojaus po pamaldų j para
pijos svetainę ir atsiimkite dip
lomus kurie yra atėję. Ka't. Fede
racijos 19-to s k r i a u s valdyba tuos 
diplomus išdalins. 

Vaidyba. 

kuopa laikys svarbų susirinkimą 
sekmadieny, gegužio 7 d., Nek. 
Pras. P. Šv. svetainėj, 1 vai. po 
pietų. Visos narės atsilankykite ir 
atsiveskite naujų narių. N 

M. Jfc ->*• 
k* '«- -w *<.* '.V '.C 

, » . O'. -••-

į 

Zi Ž, 
Ryt, gegužio 6 d., nebus. 

O'- *" - • " -

BRIGHTON PARKAS. — Visi 
brifchtoii-parkiečiai, kurie aukojo
te $5.00 ar daugiau Lietuvos K i-

L. VYČIŲ CHICAGOS Apskr. 
Projektų Komisijos susirinkimas i 
vyks ned., 7 d gegužio, s. m. 2 
vai. po pietų, Aušros Vartų par. 
mokyklos kamb. Valdyba. 

f 
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PERSIUNTIMAS LIETUVON I 
Peoples Stoek Yards State Bankas yra didžiausias bankas visoje pietinėje 

miesto dalyje. J is turi susinėsimų su Didžiausiu banku Kaune. Taigi persimi- ES 
time pinigų Lietuvon jis yra pasirįžes duoti jums kuogeriausi patarnavimą. • [•! 
Siunčiami pinigai per šį banką norintiems gali but išmokami Kaune Suvienyti] 
Valstijų doleriais. Tie, kurie gyvena ne Kaune, o nori gauti pinigus doleriais, 
privalo asmeniai atvykti į Kauną. Pirm negu siųsit pinigus pažiūrėkit į mūsų •== 
Pinigų siuntimo km-są. Tūkstančiai patenkintų mūsų kostumerių siunčia L— 
pinigus per ši stiprų banką, kodėl ne jųs? <. s s 

1 Parduodame LaivakortesI 
V* 

Lietuvon ir iš Lietuvos žemiausiomis kainomis* Mes prižiurėsim jūsų pas- s s 
portą, bagažą ir reikalausim kad jis butų apdraustas nuo dingimo kelionėje. IS£Į 

PONAS JUOZAS J.SEDKMKA, kurį Tamista be abejo, pažįstate linksmas = 
laukia Tamistos teikti įvairių informaciją (Patarimų), Mos manome, kad 
mūsų patyrimas bankų pramonėje per 25 metus ir mūsų turtas, kuris skai- Ę= 
tomą suvirs 15 milionų dolerių, be abejonės, duos Tamlstai ganėtiną garantiją. H 

3rr ant taupymo. Pradėk taupyti nuo vieno dolerio. 

STOCK 

vai. po pietų, Aušros* Vartų pa-
rap. svetainėje, 2323 \Vest 23-eio 
Plaee. Visi nariai-ės malonėkite 
skaitlingai atsilankyti į susirin-
kinui, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui del Labda
rybės. 

Ant..Linkus, nnf, rast, 

. 

WEST SIDK. — šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų ]O-tas sky
rius turės susirinkimą gegužio 7 
d.. Aušros Vartų parap. moky
klos kambaryje, po Mišparų. Vi-

A. f A. 
P. MONKEVIČIENĖ 
.Mirė gegužio 5 d. Paėjo iš 

Tauragės apskričio. Tauragės 
parapijos. 

Velionės kūnas randasi po 
imm. !420 So. 4»-th Av<\. Ci-
ct'ro, III. 

l a i d o t u v ė s p y k s pnncdėly, 
gegužio 8 d., iš Sv. Antano baž-
nyėios, rytą, į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuliūdime pal iko sunu Leoną 
M onkeviėiu. dukteris Ona ir 
Marijoną Amerikoj, kttus' Iiie-
tuvoj . 

• Giminės. 

, 

I PEOPLES ™ BANK 
| Ashland Ave. Cor. 47-th St. 
I DIDŽIAUSIAS BANKAS 

Ant Kampo 
P o Valdž ios P r i ež iū ra . 

Turtas suvirs 15 milionų dolerių 

s 

A- f A. 
K. RAMAVIČIENĖ. 

mirė gegužės 4 d. 1922 
amžiaus 60 metų. Paėjo iš 
Žydelių kaimo Krakena-
vos parap. Amerike išgy
veno 7 mėnesius. Paliko 
nuliūdime vyrâ  Nikodemą 
sunūs Joną;, Vincenta, duk 
terys Ona ir Tekle. 

Laidotuvės įvyks pane-
dėlį gogaiės 8 d. iš namų 
3204 Auburn Ave. Į šv. 
Jurgio bažnyčia 9 vai. ry
te o po pamaldų į Šv. Ka
zimiero kapines. • . 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvė-
mm r i 

Nul iūdę 
Vyras Nikodemas 
S u a a i i r d u k t e r y s . 

sos narės esate kvieeiamos susi
rinkti ir atsiveskite naujų narių, 
nes juk žinote, kad nebetoli baza-
ras, turime daug dalykų apsvars
tyti. Č̂ ia yra ne vienos ar dviejų 
darbas, bet visų, užtad skaitlingai 
susirinkite. 

Valdyba. 

sos narės turi būtinai atsilankyti. 
Valdyba. 

BRIDGEPORTAS. — Visų 
Šventi] pašelpinės Dr-jos mėnesi
nis susirinkimas jvyks sekmadie
ny j , gegužio 7 d., 1022 m., 1 vai. 
po pietų, §v. Jurgio parap. svetai-

viausių, geriausių ir rimčiausių y-
ra Visų Šventų pašelpos dr-ja. 
Nes gera draugija yra geriausias 
draugas ligoje ir nelaimėje. 

Valdyba. 
m 

PRANEŠIMAS. 
BRIDGEPORTAS. — Moterų isvarbių reikalų aptarti. Norintie-

I 

Sąjungos 1-mos kuopos susirinki-j ji prisirašyti "prie šios draugijos 
mas jvyks. sekmadieny, 7 d. ge- ! taipogi yra kvieeiajni atsilankyti, 
gūžio, Šv. Jurgio parap. svetainėj, j Nes kuris turi gerų draugų, tai 
1:30 vai. po pietų. Šis susirinki- ; tas laimingas. Geroje draugijoje 
mas yra labai svarbus, tat-gi vi- | rasite ^ei-us draugus. Viena iš gy-

TOWN OP LAKE. — Dr-stė 
Šv. Agota.s M. ir M. laikys savo 

nėję, Vyčių kambary. Visi nariai | mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
malonėkite atsilankvti, nes turime 

— LJL. LU.1 

gegužio 7 d., 2 vai. po pietų, Sv. 
Kryžiaus parap. svetainėj, prie 46-
tos ir Wood gatvių. 

Narės malonėsite susirinkti, nes 
yra daug svarbhj reikalų apsvar
styti, t 

Valdyba. 
• / ._ v J JLi ' ' r? 
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Iš New Yorko į Kauną 
per 9 dienas 

Greičiausiu ir Didžiausiu CUNARD Linijos Laivu 

" B E R E N G A R I A " 
Lietuvių Prekybos Bemirovės 

S 
€ 

I 
71 

Keliauninkus palydės iš New York'o iki Kauno 
prezidentas JONAS J. ROMANAS. 

Zv 
S 

Iš Piliavos iki Eitkūnų ir Kauno bus 
parengtas specijalis Lietuviams 

keliauninkams traukinys. 
KAINOS: Trečios Klesos $ 1 0 7 . 5 0 

Antros Klesos $ 1 5 2 . 5 0 
' . KABO TAKSŲ $5.00 

J "BERENGARIA" IŠPLAUKIA Iš NEW YORK'O GEGUŽIO (MAY) 30 D. 
Norintieji važiuoti į Lietuva "Beiengariu" laivų ir turėti sau už palydovų 

JONĄ J. ROMANĄ — skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į 
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Rašykite: 
,Boston 27, Mass. 

414 Broadway, 

SALES CORPORATION 
Arba ypatiškai kreipkitės: 

3313 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Telefonas Yards 6062 

Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakare? Vakarai s: Utarninko 
Ketvergo ir Subatos ikj 9 vai. Nedėlomis: nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po piet. 

KURIEMS ARČIAU, KREIPKITĖS Į MŪSŲ AGENTUS: 

% 

f 
AVAIKEGAN, ILL. 

A. J. Sutkus, 
811 S. Victory St.. 

A. S. Pivviuauskas, 
760 S. Sherldan Rd. 

SPRING VALLEY, ILL. 
Ant. Stulga, 

101 E. 3-rd St. 

Alb. Pllipaltls, 
227 West ^-th St. 

U V E S T pur.iiMAJf, Hiki. 
A. I. Vainauskas, 

715 W. 120-th St. 

eM' kiMM>! 

A. Bružas, 
SSOS Auburn Are . 

18-TH S T R E E T CHICAGO 
M. J. Tananevlcz, 

736 W. 18-th St. 

BRIGHTON P A R K 
CHICAGO 

A. Andrcliunas 
4436 S. Falrflold Ave. 

CICERO, I I J L . 
B. B . Posanka, 

1422 So. 49Ui Ave. 
J. Mockus, 

1301 S. SOth Ct. 

h ? * * 

R O S E L A N D ILL. 
J. Ramanauskas , 

10808 Michigan A r e 

R O C K P O R D , ILL. 
P. Kutro, 

1012 S. Maln Str. 
K E N O S H A , U I S . 

J. Trakšelis , 
464 N. Sherldan Rd. 

RACTNE, WIS 
Geo.. Shokel is , 

815 Park Ave . 
DETROIT, MICH. 

F . Mikuehonis, 
• 185 Cardonl Ave. 
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