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METAI-VOL. VII 

PRANCŪZAI PASIRENGI 
APLEISTI KONFERENCIJA 

Anglija Nori Paliaubų Pasieniais 
Rytinėje Europoje 

Konferencija Rems Vatikano 
Reikalavimus Rusijoje 

GENOA, geg. 13. — Angli-| kiantis, tečiaus yra atvirios 
jos delegatai paskelbė, kadj durys diskusijoms ir, paga-
jie bendrai su italais delega- liau, sutarimo padarymui, 
tais sutiko paskirti maišyti} Į Prancūzai delegatai nežino, 

DEL PAŠTO BEI TELEG
RAFO SUSISIEKIMO SU 

LENKIJA. 

C H I C A G O J E 
UNIJŲ VADAMS TEISMO 

DIENA. 

WASHIN0TON, V. 9 d. 
(El ta) . — Lietuvos Užsienių 
reikalu AI misterija yra pasiu
ntusi Lenkų Užsienių Reikalų 
Ministerijai sekamą telegra
mą: 

"Užsienių Reikalų Ministe
rijai Varšuvoje, 

8 iš jų jau patraukti teisman. 

komisija. Konferencija pa
vestų tai komisijai studijuoti 
Rusijos reikalaujamus kredi
tus, skolas ir svetimšaliu sa-
vasčių klausimi), kaip propo-

J?okių instrukcijų jie gaus iš 
Paryžiaus. 'Pečiaus jie kas 
valanda pasirengę apleisti 
konferenciją. 

Prancūzų delegacija paske-

Lietuvos Paštų ir (Telegra
fų Valdyba prašo LTžsienių 
Reikalų Ministerijos pranešti 
Lenkų Paštų ir Telegrafų Mi-

Areštavus unijų vadus del 
policmonų žudymo, tuojaus 
specialėn sesijon sušaukta ge
gužės mėnesio grand jury. I r 
užvakar grand jury aštuonis 
areštuotus darbininkų unijų 
viršaičius patrankė teisman. 

Apskųsti: 

nimą, tai Chicagoje kils anar
chija. Šiandie pildosi jo žod-
ziai . 

Reikia pasakyti, kad unijų 
vadai — carai Chicagoje pri
lipo liepto galą. Visuomenės 
opinija juos apkaltina. jTeis-
mai nubaigs likusia dalį. 

BUS PAVARTOTAS RIAU 
ŠIŲ ĮSTATYMAS. 

Angliškoji spauda skelbia, 
kad prieš patraukiamus teis
man unijų vadus busiąs pa
vartotas pinu 36 metų prave-

Žinios iš Lietuvos 
LIETUVOS PRIEŠAI 

NESNAUDŽIA. 

Timothy D. Murphy, F r e d ! s t a s r i a u - h j j s t a t y m a g . P a s i . 
Mader, Cornelius P. Shea, I - į m l ) i a l l t t l l o m jstatvnra tais 
sadore Braveriųan, Jeremiah | l a i k a i s j į į b u v o t e i s i a n l a i r 

nisterijai sekau,, atsakymą: Horu, Daniel MfcCaKhy, T h o - ! , ^ m l h a u s t a k e l e t a 

mas Hogan ir Ilobert M. Mc-
Cloud. 

nuoja patys bolševikai savo lbė pareiškimą, kad ji prie-
atsakyme. jTečiaus tokia ko-įšinga skirti maišytą konrisi-
misija neturėtų pradėti jokio ją studijuoti Rusijos reikalus. 
darbo, kol pirmiau nebūtų pa
darytos neagresyvės paliau
bos su kitomis Europos sali 

Esama vilties, 

spėjama, kad jei prancūzai 

mis, idant tuomi butų galima ^pleistii konferenciją, tai juos 
apdrausti tai komisijai dar- tuojaus pasektą ir kitu saliu 
bus. delegacijos. 

Anglijos.delegatas Sir Ed- ! ^ "°rints ekonominė konfe-
Avard Grigg pranešė, kad iš- renci.ja kibo nei ant plauko, 
kalno negalima pasakyti, kur ' tečiaus Anglijos premieras 
toji komisija turėtų tęsti sa -^ur i vilties turėti sau šalinin-
TO darbus. Tečiaus reiškė jis *» tiek, idant ir be prancūzų 

ir kitų butų galima vesti to
liau konferencijos darbus. 
Daugelis apie tai abejoja. 

Išėjus prancūzams iš kon
ferencijos turėtų kilti aršus 

memorandumą pasirodo visai! nesutikimai Anglijos su Pran-
paikas. O juk nuo jų l a u k t ą j į - To ™nori nei viena Il(,i 

kitokių argumentų. 

"Lietuvos Paštų ir Teleg
rafu Valdyba yra pasiruošu
si įsteigti betarpį arba tarpi
nį per kokią kitą valstybę pa
štu ir ''telegrafu susisiekimą 
su Lenkija, kaip tik bus priei
ta tarp Lenkų ir Lietuvos vy
riausybių prie politinio BU&U*«i*>M kurie Chicagoje orga-
taikymo. j u i z u o j a i r platina anarchiją. 

Lietuvos Užsienių Reikalų! S a k o > J i o s a m d c i Piktadarius 
M . . . . , misterija. 

s anar-
chistų. 

Valstijinio prokuroro asis-
Pranešta, kad dar daugiau' t ( 1 ] l t a s G o r m a n s a k o > j o g v a l_ 

visokios rųšies unijų viršaičių ^ tm[ u ž t e k t i i m i įrodymų. 
pateks teisman.^ j sulig kurių kai-kurie unijų 

Murphy, Mader ir Shea v a d a i g a l i b u t pasmerkti nu
skaitomi variausiais "bos-

KIEK LIETUVIŲ IŠVAŽIA
VO LIETUVON BAL. MĖN. 

ir 

riop. 
Sulig riaušių įstatymo gali 

but pasmerktas miriop kiek
vienas, kuris atliko galvažu
d y s arba kuris įspiravo ki
tus. Sąkalbio įrodymas nerei
kalingas. 

Lenkų darbuotės prieš Lie
tuvą centrai randasi už Lie
tuvos sienų, kur galima veik
ti liuosiau. Šnipinėjimo cent
ru reikėtų pažymėti Karaliau
čiuje lenkų konsulatą, kurį 
vadovauja buv. austrų diplo
matas Rozvadoski. Lenkija 
liuosai be vizų praleidžia per 
karidorius Prancūzų, Anglų 
ir Amerikos piliečius. Užtat 
tyčiom sulaiko važiuojančius 
iš Lietuvos asmenis laukia
majame konsulato kambary, 
kur " maloniai" išklausinėja 
sekretoriai kiekvieną važiuo
jantį, kas jis, kur ir su kokiu 
tikslu važiuoja ir ar ne ginii-
rjė kieno nors iš užimančių at-

ra 3,237, moterų 3,469, žydų 
vyrų 93, moterų 107, lenkų 
vyrų 3, moterų 2, vokiečių 
vyrų 64, moterų 66f rusų vy
rų 17, moterų 17, 

Lietuviai visų gyventojų su
daro 94,96 nuoš., žydai — 2, 
82 nuoš., lenkai 0,07 nuoš., vo
kiečiai — 1,84 nuoš. ir rusai 
0,58. nuoš. 

Mokslo atžvilgiu lietuvių 
bemokslių yra 31,24 nuoš., žy
dų 24,50 nuoš., lenkų 20 nuoš., 
vokiečių — 23,8 nuoš. ir ru
sų - r 48,77 nuoš. 

Didžiausį nuošimtį bemoks
lių sudaro virš 40 metų ir ma
žiausi virš" 20 metų. 

TURGAUS ŽINIOS. 

opiniją, kad kol-kas ekonomi
nei konferencijai negrumoja 
suirimas. 

Anot anglų pažiūrų, IHJIŠC-

viku atsakymas į santarvės 

YVASHINGTON, V. 2 d. 
(Elta). — Š. m. balandžio mė-
nesy iŠ Amerikos išvažiavo 
Lietuvon 712. Išvažiuojančių 
skaičių sudarė 383 vyrai 110 
moterių ir 219 vaikų. 

TPALŲ SU TURKAIS 
SUTARTIS. 

Prancūzai priešingi. 

Čia abelnai kalbama, jog e-
konominės konferencijos liki
mas priklauso nuo Paryžiaus. 

• Praneijos ministerių kabine
tas turi posėdžius ir aptaria 
bolševiku atsakymą į memo-

kita. (Taigi, gal kokiu nors 
būdu bus išvengta tų nesuti
kimų! 

Iškeliavo Romon. 

Apaštalų Sosto ats., mon-
signoras Pizzardo, vakar iš
keliavo Romon. 

Apleizdamas Genoa jis pa
raudamą. Tą atsakymą dėle-j žymė jo, jog konferencija rems 
gatas Barthou pasiuntė pre- Šventojo Tėvo reikalavimą 
mierui Poincare. | religinei leisvei garantijos 

Su žingeidumu laukiama, i Rusijoje, 
koks atsakymas pasirodys iš I Kas link bažnytinių savas-
Paryžiaus. 'čių restitucijos, tai tas klau-

Anglijos premieras ir Ita- simas turės but sprendžiamas 
lijos užsienių reikalų ministe-j bendrai su visomis ten sve-
ris mėgina padaryti įtakos Ltimšalių savastimis. 
Barthou ir į visą prancūzų! Bolševikai galėtų pasakyti, 
delegaciją. Jiedu prancūzus kad tai maišymasis į viduji-
įtikina, kad nors bolševikų nius Rusijos reikalus. Bet tai 
atsakymas ir nėra kaip rei-'juk tuščia kalba. 

Italai gauna svarbių 
koncesijų. 

MOKYKLŲ SKANDALAS. 

ir bombininkus žudyti 
griauti žmonių savastis. 

Kai-kurių unijų vadų ofisuo 
se policija rado tikrus arsena
lus — ginklų, amunicijos ir 
kitokių įrankių vesti kovą 
prieš neunistus darbininkus ir 
prieš ramiuosius piliečius. 

Mader yra Ofeicago Buil-
ding Trades council preziden
tas. Šis žmogus;: anot liudi
jimų pats savo žodžiais save 
apkaltina. 

Kituomet jis viešai pasakė, 
kad jei piliečių komitetas C H I C A G O . — Šiandie 
darbuosis už buvusio teisėjo gražus oras; vidutinė tempe 
Landiso užmokesnių pripaži- ratura. 

sakomi.ngas vietas Lietuvoje 
ir tt. i ' 

Tarp tarnaujančių labiau
sia atsižymi pirma* sekreto
rius Karol. Ripa, mokąs dau
gelį kalbų. Į lenkų konsula
tą plaukia žinios iš visos Lie
tuvos, nes j Vokietiją nuolat 

Chicagos mokyklų skauda- važinėja "gydyt i s" Lietuvos 
las eina vis didyn. Susekama dvarponiai, šmugelninkai, ku-
vis naujas begalinis mokyklų 
fondo sukimas. Patirta, kad 
vienam mokyklų inžinieriui 
per metus išmokėta 30,000 do
lerių algos. 

rių tikrus kelionės tikslus sun 
ku atspėti. 

Konsulatas gauna visus 
Lietuvos leidinius, net Meno 
Kūrėjų Draugijos ir nelega
lius, "Kareivių (Tiesą," "Tie
są" ir "Komunistą." Len
kų konsulate galima gauti į-
vairių komunistinio turinio 
brošiūrų dykai ir dideliame 

KAIP DAROMA DEGTINĖ , kio ekstrakto del nudažymo. 
IR SIUNTINĖJAMA. 

WASHINGTt>N, geg. 13.— 
Minnesotos valstijos probibi-
cijos direktorius Quale čia iš
kėlė aikštėn, jog Xe\v Yorke, 
Chicagoje ir kituose dides
niuose miestuse susidarė rate
liai pirkliauti degtine. Degti
nė siuntinėjama iš miestų į 
miestus, kur tik jos reikalau-
jama. 

Tas pat direktorius pasakė, 
kaip ta degtinė daroma. Ima-

Be to, ton degtinėn įmaišoma 
truputėlis glicerinos, idant 
atrodytų lipnesnė. 

įTokią degtinę tūkstančiai 
vartoja ir nuodijasi, mokėda
mi už tai didelius pinigus. 

Apsukrus degtindariai per 
metus pasidaro šimtus tūks
tančių dolerių. 

ANGLIJOS KARALIUS 
APLEIDŽIA BELGIJĄ. 

BOULOCNE, geg. 13. -
Anglijos karalius baigė Bel-

ma pusė alkoholio ir pusė, gijoj savo vizitą ir iškeliauja 
vandens. įmaišoma bent ko- namo. 

Konstantinopolis, g. 13. — 
Italų su turkais padaryta su
tartimi štai ką italai laimi 
Turkijoje. 

L Geležinkelį nuo Adolia 
. . . . . . * 

iki Koma. 
2. Geležinkelį išilgai upės 

Kizil Irmak. 
-

3. Geležinkeli del augliu iš 
Zunguldak ties Juodomis ju-
romi s. ^ 

4. Anglių kasyklų Zungul
dak koncesiją. 

5. Augliu kasyklų arti Er-
zerumo koncesiją. 

Kiti sutarties posmai yra 
slapti. 

Be to, italams teks daug 
viešųjų darbų ir mineralinių 
koncesijų pačiame Konstanti
nopoly ir Anatolijoj. 

Taip tai italai darbuojasi 
savo likimu. Tas baisiai ne
patinka Anglijai ir kitoms va-
lstvbV'ins. 

SALA KUBA ATSIGAIVI 
NA PO KRIZIŲ. 

Respublikos bankos perorga
nizuojamos. 

reikalingo maisto turi impor- skaičiuje. 
tuoti iš kitur. Importuojama 
net mėsa. 

Žodžiu tariant sala per
daug užimta tik vieno cuk
raus produkcija. Gi viskas 
kitkas apleista. Iš to pakilę 

EKSPLIOZIJA APGRIOVĖ 
KASYKLĄ. 

PITTSBURGH, Pa., g. 13. 
— Peterman kasyklos įėjimą, 
ties Perin miesteliu, apgriovė 
kilusi baisi pamesto dinamito 
ekspliozija. Šerifas Woodside 
su buriu asistentų tuojaus iš
vyko atsitikimo vieton. 

Pranešta, kad iš žmonių nie 
kas nenukentėjo. 

HAVANA, Kuba, geg. 13. 
— Kaip visos kitos šalys, taip 
ir sala Kuba turėjo tiesiogi- j ir vargai. Nes sala prigul-
niai ir netiesioginiai nukentė- minga tik nuo vieno cukraus, 
ti nuo Europos karo. Ir, taigi, ta cukraus produk-

Salos ekonominė, finansinė cija po karo kuone visai su-
ir darbo problemos turi but ardė salai ekonominę ir finan

sinę padėtį. 
Karo laikais cukraus reika

lavimai buvo nepaprsti ir Ku-

išspręstos ankščiau uz ger
būvio grąžinimą. 

Didžiausia šios respublikos 
nelaimė tai ta, kad saloje gy-jba už cukrų žėrė gražaus pi-
vuoja kaip tik vienų-viena nįgo. Neišdirbtam cukraus 
cukraus pramonė. I r tai pra- svarui buvo imama po 22c. 
monei daugiausia darbo ir vi- I r buvo spėjama, ^kad cukrui 
sko pašvenčiama. Tuotarpu 
visos kitos produkcijos aplei
stos. Sala galėtų prasimai
tinti pati savo produkuojamu 
maistu. Bet taip nėra, Nepro
dukuojama tiek, kiek tikrai 
butų reikalinga. 

Kaip klimatas, taip dirva 
yra tinkama visokiems ja
vams auginti. Tečiaus tai vi
sa apleista. Gyvuoja milžiniš
kos ganyklos,, kuriose galima 
prisiauginti milionus galvijų. 
Bet tos ganyklos tuščios. Ry
tinė salos dalis tinkama kulti-

kaina kils aukščiau. Cukraus 
pramonei bankos nesigailėjo 
paskolų. Bet po karo cuk
rus atpigo ir pasirodė, kad 
cukraus sandelių bendrovės 
neturi iško atmokėti skolų. 

Suprantamas daiktas, turė
jo kilti finansinė pasiauba. 

Suv. Valstijų kariuomenė 
suskato gelbėti salą ir vos-ne-
vos viskas patvarkyta. 

Šiandie sala ir vėl atsigau
na po tų visų vargų. 

Bet ar Kuba pasinaudos 
buvusiomis pamokomis ir ar 

vuoti kavą. Bet niekam apie daugiau domės atkreips j mai
tai nei negalvoję. Net vai- sto gaminimąsi, tai kitas klau 
sių ir daržovių nepasigamina
ma tiek, kiek jų reikia .salos 
gyventojams. 

Dėlto sala daugumą sau] produkcijoms. 

Tų spaudos vedėjų tikslu y-
ra sekti Lietuvos opozicijos 
spaudą, vidaus politiką, nau
jų įstatymų leidimą ir jų vy-
kinimą, kaip visa tai atsilie
pia į valstybės gyventojus — 
miestuose, kaimuose. 

Išvažiavus kariniai kontro
lės komisijai, lenkai kreipia 
ypatingos domės į neutralę 
zoną. Ja i užgriebti asignuo
tus didelės pinigų sumos su
organizuotą, "Milicija pasu 
neutralnego" ir organizacija 
"Powstancow Boinicy," be to 
daug yra gyventojų tarpe ap
mokamų burių, kurie daro 
sauvalingas kratas, plėšia gy
ventojus. Abelnai sprend
žiant iš lenkų veiklumo mūsų 
pasieny, galima spėti, kad jie 
rengias okupuoti neutralę zo-

pą. , • 
Lietuvos viduje slaptos len

kų organizacijos nepareiškia 
savo žymesnio veikimo, tar
tum laukdamos patogesnio 
laiko. Tečiaus periodiškai da
romi didesni ir mažesni 
"kaimynų" kartais ir tolime
snių susivažiavimai.. 

Klaipėdoje lenkų konsula
tas atrodo lig skyrius Kara
liaučiaus šnipų įstaigos. 

[Laisvė] 

ROKIŠKIS. Vidutinis dar
bo arklys kainuoja 15,000 — 
20,000 auks., rugiu pūdas 130 
—135 auks., avižų 100 auks., 
kviečių 180 auks., bulvių 40 
auks., sėmenų 260 aųks., linų 
400 auks., vienas kiaušinis 5 
auks., sviesto svaras 36 — 40 
auks., vienas suris 20—140 a., 
kiaulienos svaras 18 auks.. 
jautienos 10—12 auks., laši
nių 30 auks., vidutinė višta 
150 auksinų. 

AMERIKOS KAREIVIAI Į 
TONGSHAN. 

PEKINAS, geg. 13. — Vie
nas šimtas Suv. Valstijų ka
reivių pasiųsta į Tongshan, 
šiaurrytuose nuo jTientsin ap
saugoti susisiekimą, ir ap
drausti svetimšalius Kaiping 
anglių kasyklose. 

DULUTH, Minn., geg. 13. 
— Mrs. Helen White, 25 m., 
juodveidė, padavė aplikaciją 
kandiduoti valstijos senatan 
iš 58-ojo distrikto. Nori but 
išrinkta valstijos senatoriumi. 

SUVAŽINĖfTAS ŽMOGUS. 

Ties University ave. stoti
mi viršutinio traukinio suva
žinėtas nežinomas žmogus. 
(Traukinio motormanas negali 
išaiškinti, kaip tas žmogus 
pateko po ratais: ar jis pasly
do, ar tyčiomis krito. 

simas. Matyt, vėl suburs vi
sas jėgas prie cukraus pro
dukcijos su nuoskauda kitoms 

ERŽVILKAS. Valsčiaus 
valdybos surinktomis žinio
mis valsčiuje lietuvių vyrų y-

Notre Daine universiteto 
500 tūkstančių dol. fondan 
Chicago jau sudėjo suvirs 40 
tukst. dol. Taigi, daugiau, 
kaip Cliicagai buvo skirta 
dalis. 

• 

PINIGU KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
geguj. 12 d., buvo tokia pagal 
Merchante Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Praneijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Lietuvos 100 auksinų .35 
Vokietijos 100 markių .35 
Lenkų 100 markių .02 
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BAIMĖS IR KERŠTO 
REZOLIUCIJA. 

(Genuos konferencija jau 
mėnuo kaip tęsiasi. Ligi šiol ji 
nėra padariusi žingsnio pir
myn. Vis ginčai varinėjami. 
Sulaukta Rusų atsakymas į 
Santarvės reikalavimus. Jei
gu, sakė prancūzų delegacijos 
pirm. Barthou, atsakymas bus 
neigiamas, tuomet derybos už
sibaigs be jokių pasekmių. Li
kimas tad konferencijos* esąs 
Sovietų Rusijo* delegatų ran
kose. Pamatysime. 

r 

Gal ši savaitė bus paskutinė 
Genuos konferencijai. X1 

"kantriai laukta . rusų 
atsakymo. Belgai ty
li, nes jie bijosi kad konferen
cijos sprogimas nebūtų jiems 

' primestas. Anglai yra optimis
tai. Jie tiki kad rusų atsa
kymas yra nauju pagrindu 
tolimesnėms deryboms; nega
li būti kalbos apie konfer. lik
vidavime. Lenkai stovi už 
konfer. palaidojimą. 

RYTOJ MOTINŲ DIENA. 

L. Mot. Są-ga ypatingu bū
du tą dienų pagerbia. Moterys 
prisimena savo vertybę ir 
aukštos pasiuntinybe parei
gas. Butų tečiaus labai nuo
seklu, kad ne pačios moterys 
primintų mums brangų moti
nos vardą ir visa kas su juo 
yra mumyse geriausio, gra
žiausio ir kilniausio, bet kad 
vyrai ypatingu būda pagerbtų 

• Motinas už jų neįkainuojamą 
pasišventimą auginant ir auk
lėjant jaunąją kartą. 

Ii (Į — 
Mūsų korespondentas prane

ša, kad geg. 9 d. Mildos svet. 
Tautininkų Taryba per savo 
mėnesinį posėdį yra padaliusi 
gražių, nutarimų. Beno tik pir
mą kartą savo gyvenime. 
Tarp jų ypač vienas įdomus, 
kurs rodo visą laisvamanių 
pliką pakaušį Del šio mes ir 
tarsime žodį. 
Buvęs Cliicagos darbuotojas, 

taip sau žmogus, arba sekant 
jo bosų ' 'Sandaros ' ' p i n t į " 
"otstavnoj soldat' ' , su dide
lėmis pretenzijomis prie dide
lių veikėjų dr. A. Graičiunas, 
įnešė rezoliuciją reikalaujant 
Imigracijos Biuro (Ateivių) 
viršilų' deportuoti iš Ameri
kos tris pavojingiausius jiems 
žmones: kumPr."Garmų, p. M. 
Bagdoną ir "Draugo'' Redak
torių. 

Tarybos šulai ir jų galva 
'Graičiunas atsiminę savo *'pi
lietines pareigas ir d?.bxlami 
visuomenės labo" pamatuoja, 
kad trys deportacijai pas
merkti asmenys yra kenksmin
giausi Amerikai. Bailiai tai 
bailiai, tiesiog šeškai. Neišdrį
so pasisakyti kad po Amerikos 
skraite slepiasi baimės ir pa
giežos suparaližuoti socialistai 
— liberalai. 

Ar-gi ne baisu? Jie dieną ir 
naktį sapnuoja " juodąjį inter
nacionalą". Juk ne juokai: 
kur tik perėjo su prakalbomis 

mūsų kalbėtojai, jie prikryžia-
vo jų šiaudines idėjas, išvertė 
melų kailius viršun ir parodė 
plačiai visuomenei jų dvasinį 
bankrotą, šmeižtus ir nesąmo
nes. Mes nekartosime socialis
tų melų ir nesąmonių, jos jau 
buvo įrodytos. Visi jų dabar 
vengia ir jie patys net savo 
šešėlio bijosi, taip jis murzinas 
ir paliegęs. Jie desperatiškai 
šaukia visus savo armijos li
kučius sudalyti bendrąjį fron
tą ir net anuomet buvę " tau
t ininkai" pasigavę socialistų 
skverno laižo jiems rankoves 
ir prašo gelbėti. Mat reikia 
stoti kovon su katalikais. 

nimą Lietuvos prie galvijo)1 

atvažiuosiant socialistų kalbė
tojams buvo žadėjęs net $25, 
000 Chicagoje surinkti. Tuo 
tarpu pasirodė kaip tik prie
šingos pasekmės. Ten kur so
cialistų kalbėtojai surinko 
$100* mūsų kalbėtojai $1,000 
(Dievo Apv. par.), ten kur 
jie gavo $80, mūsiškiai su
aukojo net $1,300 (North 'Si-
de) ir t. t 

Soc. liberalai nagus kramto, 
iš piktumo. J ie nesitikėjo kad 
katalikų visuomenė tokią gė
dą butų jiems padariusi. Al
ne pikta! Juk jie patys save 
pajuokė visų akyse.Gėda jiems 
pasirodyti publikai kuri sume
tė keliolika dolerių, nes jų kal
bėtojai vietoje viską pravalgė 
Morrisono viešbuty. 

Tokiu upu * besivaduodami 
soc. liberalai ir išnošė depor
tacijos rezoliuciją. Ko ji ir jos 
autoriai verti, ryt matykime. 

KOKIA TAI SUTARTIS? 

LAIŠKAS "DRAUGO" 
REDAKCIJAI. 

-

VISI "DRAUGO" PRIE 
TELIAI. NEPAMIRŠKITE) Bet kad tai tik baimė juo> 
"DRAUGO" VAKARO RYT, 
GEG. 14 D., AUŠROS VARTŲ 
PAR. SVET., WEST SIDE, 
'GRETA "DRAUGO' . 

Šio mėnesio 10 dieną eko
nominėje konferencijoje Eu
ropoje turėjo susirinkimą vy
riausieji santarvės valstybių 
delegatai. Susirinkime buvo at 
stovaujamos: Anglija, Pranei -
ja, Italija, Belgija ir Japoni
ja. ' • 

Anglijos premieras pakėlė 
Vilniaus klausimą. J i s sakė, 
kad dei Vilniaus srities jau 
du metu veda ginčus Lietuva 
su Lenkija. I r tas klausimas 
ligšiol vis dar galutinai neiš
spręstas. 

Premieras sakė jis patariąs 
tą klausimą paduoti aptarti 
ekonominei konferencijai. 

Šiam sumanymui griežtai 
pasipriešino Pranei jo* delega
tas Barthou. J i s pareiškė," kad 
Vilniaus klausimas jau pabaig 
tas tam tikra sutartimi. 

Tečiaus Anglijos premieras 
nurodė, kad ta ip 'nė ra . Kad 
Vilniaus klausimo neišsprendi
mas aiškiai grūmoja pasaulio 
ramybei. 

,Kitų valstybių delegatai 
Anglijos premierui pritarė. 
Prancijos delegatas neteko žo
džio. I r sutiko", kad tą klausi
mą aptartų politinių reikalų 

Gerbiamoji Redakcija, 
" D r a u g o " No. 103, 104 ir 

105 yra tilpęs mano straipsnis: 
— "Socialistų prakalbos". Ši
tą straipsnį perskaitęs kapi
tonas Natkevičius socialistas 
rašo laišką, kurį ištisai tai 
pina "Naujienų" No. 108. 

pTuo savo laišku soc. Natke-
Į 

vičius puikiausia užgiria visus 
mano pavartotus faktus, ku
riais aiškiai buvo nurodyta, 
kaip Lietuvos socialistai feudė 
Lietuvą, traukė į ją sužvėrė^ 
jusius rusus-bolševikus, trukdė 
kariuomenę tverti ir šiandie, 
savo pragaištingos partijos 
reikalus aukščiau statydami 
už pačią Lietuvą, ardo vals
tybinį darbą, palieka visą Tė-

?vynės likimą kitiems užkrau- EE 
darni nepakeliamą naštą, o pa
tys stovi nuošaly ir velniškai 
juokiasi. 

Prisipažįsta taipat soc. Nat
kevičius,* kad jis su savo drau
gu "ponu prezidentu" Žygeliu 
ištikrųjų klaidina ir demora
lizuoja Amerikos lietuvių vi
suomenę, begėdiškai meluoja, 
prisisavindamas ^Krikščionių 
Demokratų nuopelnus. Žodžiu 
— viešai prisipažįsta, kad 

Tik su vienu dalylcu soc. 
Natkevičius nenori sutikti, 
lai su tuo nelaimingu mdtorci-
klu, kuris amžiną gėdą jam 
padarė, ištremdamas jį.iš Lie
tuvos tuomet, kada labiausia 
ją gelbėt .reikėjo! 

Bet kad ir šitas mano pa
vartotas faktas .yra teisingas, 
tai paliudijo pats motorciklo 
savininkas, Amerikos Lietuvių ^uodėmių užsiginant! Gaila 

v i 

Prekybos bendrovės preziden
tas Romanas, kuris balandžio 
26 d. kun. Garmaus ir Bagdo
no prakalbose šv. Antano pa
rapijos svetainėj Cicero, 111. 
pa*$s viešai pasakė, kad ištik-
ro socialistas Natkevičius ant 
jo motorciklo išdūmė į Vokie
tijos parubetžį tuomet, kada 
Želigowskis smaugė Lietuvą 

ir Matulaičiai, Dovydaičiai — 
katalikai žuvo gelbėdami ją! 
O kad pabėgėlis soe. ^Jatke-

pats rašo) pargrįžęs į Kauną, 

pačiam t a m i s t a i i r žmoniškos 
etikos trūksta! Ne s prakalbose 
cituoji šv. Rašto žodžius, biau-

vičius " t ems tan t " (kaip ji* Iriausia.juos iškraipydamas! Ir 
pats būdamas šioks-toks krik 

už nuplėšiimi šynų ir bereika- ščionis išdrįsti paties Kristaus 
!o išaikvotą benzolį nenorėjo asmeių įžeisti! Tai jau vi-
atlyginti, tepasiklausie p. Ro
mano ir apSkundimo akto. Tai 
gi gėda tamistai savo viešų 

kad dar kapitono vardą ne
šioji! Toki ponai kapitonai 
Lietuvos Seimui garbės neda
ro, 

I r kur tanistos. Natkevičiaus 
nuoseklumas ? Jeigu pat s pri
pažįsti, kad visi mano išdėsty
ti faktai yra teisingi, tai karą 
prikiši " D r a u g u i " laikrašti 

s?.i nežmoniškai darai, ponas 
kapitonėj J a u turbūt nei ta-
mistos, socialiste, tėvas Mark
sas-taip begėdiškai nedarė! 

Taigi Amerikos ir Lietuvos 
visuomenė jau dabar ištikro 
turės progos pažinti visą so
cializmo šlykštumą ir pragaiš
ti nguftm, kuomet jo va
dai taip biauriai elgiasi. 

Pranas. 

. • 
• » 

RYT, GBQ. 14 D., VAKA 
'RE, WEST SIDEJ, BUS 

ninku etikos trukumą, kuomet < 'DRAUGO'' VAKARAS. 
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apan varytų! Piktumas i r konferencijos komisija. 
kerštas juos smaugia. Juk pats 
" g a l v a " (vienas koresp. jį 

' pavadino avino galva už lygi-

Kokia ta sutartis, kuriąja 
pasiremiant p. Barthou tvirti
no apie Vilniaus klausimo 

jiedu vargšai su savo "tavo
j e nšciais7 socialistais yra Lie

tuvos nenaudėliai! O čia at
važiavę Amerikon laiko savo 
jiareiga, meluoti, šmeižti ir 
žinoms išnaudoti saVo parti
jos tikslams! 

Tat ačiū jums, ponai socia
listai, už jūsų atvirumą, kad 
patys prisipažįstat kalti visų 
tų šunybių, kurias esu savo 
gtraipsnyj nurodęs! 
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išsprendimą, sunku pasakyti. 
Nes jos neminėjo nei jis pats. 
Bet reikia spėti, kad tai bus 
prancuzų-lenkų sutartis. Pran
cūzai su lenkais senai padarę 
sutartį pražudyti Lietuvos 
respubliką. 

Varšavos seimas Vilnių pri
jungė Lenkijon. Del to p. Bar
thou ir tvirtina, kad tas klau
simas jau baigtas. 

Nežiūrint to, tas klausimai 
nebaigtas. Anot Anglijos pre-
miero, to klausimo sprendimo 
atidėliojimas yra pavojingas 
Rytų Europai. 

PERSIUNTIMAS LIETUVON i i 
Peoples Stock Yards State Bankas yra didžiausias bankas- visoje pietinėje 

miesto dalyje. Jis turi susinėsimų su Didžiausiu banku Kaune. Taigi persiun
time pinigų Lietuvon jis yra pasirįžęs duoti jums kuogeriausį patarnavime. 
Siunčiami pinigai per šį banką norintiems gali but išmokami Kaune Suvienyti! 
Valstijų doleriais. Tie, kurie gyvena ne Kaune, o nori gauti pmigus-doleriais, 
privalo asmemai atvykti į Kauną. Pirm negu siųsit pinigus pažiūrėkit į mūsų 
Pinigų siuntimo kursą. Tūkstančiai patenkintų mūsų kostumerių siunčia 
pinigus per šį stiprų banką, kodėl ne jųs? 

Parduodame Laivakortes I 
Lietuvon' ir iš Lietuvos žemiausiomis kainomis. Mes prižiurėsim jūsų pas

inertą, bagažą ir reikalausim kad jis butų apdraustas nuo dingimo kelionėje., 
PONAS JUOZAS J.SEDEMKA, kurį Tamista be abejo, pažįstate linksmas 

laukia Tamistok' teikti jvairių informacijų (Patarimų). Mes manome, kad 
mūsų patyrimas bankų pramonėje per 25 metus ir musij turtas, kuris skai
toma, sųvirš 15 milionų dolerių, be abejonės, duos Tamistai ganėtiną garantiją. 

? n 
3% ant taupymo. Pradėk taupyti nuo vieno dolerio. 

R 
* 

STOCK 
' 

Į PEOPLES fg§_ BANK S 
1 Ashland Ave. Cor. 47-th St. 

DIDŽIAUSIAS BANKAS 
Ant Kampo 

Po Valdžios Priežiūra. 

Turtas suvirs 15 milionų dolerių 
z-z 
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Paskutinių dienų bevielis išradimas. 
• » 

, Ašarėlė. 

'Įstabius laikus gyvename! Kuomet 
politikos ir ekonomijos pasaulįs sieloja
si, tarptautinės lygsvaros ieško, technikos 

i 

sritis vis naujasniais laimėjimais — išra
dimais didžiuojasi Tų išradimų pagelba 
mes naudojamės ir savo gyvenimą leng
viname. 

Elektros amžių gyvename, ir nepaisant 
to kad paėios elektros esmės žmogus dar 
negali suprasti, vienok 'elektra žmogui 
vergauja. 

Elektros ore yra daug. Iki;šiol niekam 
nepavyko atmosferos elektra pakinkyti ir 
su ja varyti, mašinas, tramvajus. Nors tas 
dar nepasiektas, neabejojame kad ateityj 
naudosimės gamtos elektra, o ne maši
nos padaryta. 

Juk šiandien žmogus jau sugebėjo pa
tobulinti vieną didžiausių šio amžiaus 
išradimų. Padarė instrumentą ku'rig iš oro 
paima ^arfco bangas ir perduoda jas žmo

gaus klausai. Radiofonas yra vienas nau
jausių, įstabiausių išradimų. 

Jau keliolika metų. kai su juo darė ban
dymus, — bet paskutinį laiką su radio
fonu atsiekė negirdėtų pasekmių. Urnai 
radiofonas iškilo aikštėn ir pasaulis nus
tebo. Visur apie radio kalba, radiofonu 
klausosi, radiofonus taisosi, perka, fab
rikus stato, radio tobulina. 

Metai atgal, vien tik mokslininkai, tech
nikos profesionalai, technikos mėgėjai ži
nojo apie radio. Laivuose jau keli metai 
kai bandymus darė. Bet dabar kas negir
di apie radio? Ne vien mokslininkai, bet 
visokio luomo ir metų asmepys'interesuo-
josi radiofonu. 

Pradeda plačiai vartoti radiofoną. Biz
niuose, gatvėse, policijose, laive, trauki
niuose, orlaiviuose, tramvajuose, namuose, 
visur visi radiofoną baiįdo. J is tiesiog f 
namus atneša įvairias, informacijas. At
neša naujausias žinias, prakalbas, tempe
ratūros (oro) atmainas, javų, rinkos kai
nas, madų kalbas, per jį gali klausyti mu
zikos, koncerto, žodžiu visko ką žmogaus 
ausis gali išgirsti. * 

Mūsų žemę apsupa atmosfera ir joje yra 
daug etero. Eteras skystas ir viską per
leidžia. Todėl ir visoki garsai juo pras
lysta. Atmosfera pilna visokios mimikas, 
kalbos garsų, tik reikia tam tinkamo ini 

strumento jiems pagauti ir sutelktas gar
sų sroves perduoti klausai. v 

Begalo įdomu klausyti koncerto radio
fonu. Prieini prie radiofono, sujungi Jo 
dalis, pasuki ir girdi žvamba, šnabžda — 
reiškia kas nors kur nors bando, taiso ra
diofoną. Pasuki daugiaus — girdi, rodos, 
dejavimus — reiškia neužsuktas instru
mentas, pilnai balso neatneša. Pasuki dau
giau ir girsti balsą, muziką ar ką kitų 
kas tuotarpu paleista oran. Pritaikinti 
kristalą nelengva ir reikia priprasti jį var
tojant. Mažiau ar daugiau į vieną pusę ar 
kitą pasukus išmeta ir negali girdėti. 

Atmosferos sujudimą arba bangas gali
ma visur perimti su tam tikru instrumen
tu. Muzikos, kalbos garsai ore keliauju 
kaipo radio bangos. Radiofonas jas per
ima ir atkeičia į orįginalįus balsus. Radio 
bangos panašios šviesos bangoms. Keliau
ja apie 186,000 mylių į sekundą) bet ra
dio skiriasi tuomi jos pereina viską 
— sienas, akmenis, namus, kalnus, miš
kus. Radio bangų visur yra, bet be tam 
tikro instrumento jų negalima savo juti
mais tiesioginiai užčiuopti. Negali jų ma-
tyti^ girdėti, ragauti, uostyti, palytęti. 
Priėmimo radio dalis paima radio ban
gas jas pakeičia garso bangomis ir tuo
met užgauna žmogaus klausos jutimą.Taip 
aižkiaį girdi, kaci rodos kalbąs asmuo cia 

jau šalia tavęs. Namie, be jokio vargo, ke
lionės, išlaidų girdi prakalbas, koncertus, 
iš visų pasanlįo kraštų. Su radiofono pa
gelba šimtai tūkstančių žmonių gali klau
sytis vienos prakalbos arba koncerto. 

Radiofonas* gyvai, naturališkai perneša 
balsą. Kalbėti per orą, be violos ir gy
vai, išgirsti kas darosi u'ž tūkstančių my
lių nuo tavęs, tai šių dienų paskutinis, sa
kytumei, stebuklas. Keturiasdešimts metų 
atgal telefonas buvo mažai ištirtas, juut-
jas ir abejotinas išradimas. Vienok nuo
lat jį^tobulinant prieita prie mūsų dieno
mis patogios ir begaliniai naudingos susi
siekimui priemonės. Nėra abejonės, kad 
greitu laiku bevielis telefonas sukels dide
lę ekonominę revoliucjją.- -

Suyienytose Valstijose suvirs trisde
šimts milijonų žmonių gyvena fanuose. 
Daug šių žmonių atskirti nuo naujausių į-
vykių. Jie retai gusineša su miestais ir ki-

l tais kaimais. Radiofonas visas tas kliūtis 
pašalins. J is jiems gyvai, greitai visa 
labai pigiai praneš, apie viską informuos, 
suteiks pasilinksminimų. Gi ūkininkams, 
tikra laimė! Netikėta šalna gal visus ja
vus sunaikinti, bet valdžios oro tyrinėto
jai tuoj praheš ūkininkams apie busimąja 
šalną ir jie galės apsaugoti savo augalus. 
Ūkininkams iš„miestų praneš kokių dar
žovių, vaisių daugiausiai mieste reikalau-

ja ir jie jų. veža miestan. Tolimiausias kai
melis gali žinoti vėliausius įvyjrius ŝu ra
diofono pagelba. 

Beto iš radiofono mokslo srytyje dau^ 
tikimasi, bet perdaug galimybių turi ra
diofonas kad butų galima viską atpasako
ti. Tiek galima sakyti, kad jis tur didelę 
ateitį. J au dabar milionai dolerių įdėtt 
radio pramonei. Radio olabar yra pana
šioje padėty kaip automobilius buvo- vie
nuolika metų atgal. Niekas dabar neabe
joja kad radiofonas bus visuomet varto
jamas, žinoma lab,iaus pagerintas. Su iš
tobulintu radiofonu bus galima nuolat su
sisiekti su visomi.s, žemės šalimis. 

Radiofonu, deja, negalima taip naudotis 
kaip telefonu, tai yra kad žinios eitų tie
siog nuo vieno žmogaus pas kitą. Kas 
nori gali klausytis ka s siunčiama radio. 
Todėl privatinio radiofono nebus -galima 
įsitaisyti. Kas leidžia garsą per jį tas ne
žino kam teks išgirsti. Kalbant apie pra
mogos valandą, radiofonas stovi aukščiaus 
už fonografą. Radiofonu girdi daug natu-
rališkiau Nnaujausmas žinias, muziką ne už 
kelių dienų, savaitės, bet tame pa
čiame laike kada įvyksta koncertas, sako
ma prakalba.. Daugiau žinių apie radiofo 
ną " D r a u g o " skaitytojams patieksime vė
liaus. 

/ 
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KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą., ar tamlstos ak|s 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metu patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

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

kertė 18-tos gatvės; S lubos 
Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptlekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
ra. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
11 dlen. 
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CHICAGOS LAIKRAŠTININKAI SVEČIUOSE PAS "CHI CAGO ASSOOIATION OF 
COMMERCE". • • ' 

IHARDrj 
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J. 

ANCHOR - D O N A L D S O N 
Greičiausi laivai pasauly. Puikus 
patarnavimas keleiviams. Netoli 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
I Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą 

ir visas Baltijos valstybės 
per Hamburgą 

SAXONIA GeguŽ. 25 
CARONIA Birželio V 
Kajuta $130. Trečia klesa $103.50 

Taksą $5.00 
i Per Cherboiirgą. Southamptoną, 

Liverpool ir Glasgow 
SCYTHIA . 
COLUMBIA 

Gegužės 21 
v u u i .univi Geg. 27 
Ypatiškai vedama ekskursija su 
persimainytu u Southamptone J Dati 

-žigą. Piliavą ir Liepoją. 
VIA CHKRBOURG KAS 

UTARNINKA 
MAURETAMA 

BERENG 
Per Angliją ar Hamburgą į Dan-
sigą - • $106.50. f Liepojų $107. 

Taksų $5.00 

Chicagoj jau kiek laiko gy
vuoja pramonininkų, pirklių 
organizacija vadinama "The 
Chicago Association of Com-
merce". Dabar ta organizacija 
turi apie 6,500 narių, pramo
nės, pirklybos ir tam panašių 

'.'įstaigų. Kad geriau aprūpinus 
1 savo reikalus, ji planingai 
tvarkė savo veikimą, įkinky
dama darban įvairius komite
tus, kurių skaičius dabar sie
kia ir gal viršija šimte. 

I^aikui bėgant ta organiza
cija pradėjo rūpintis ir pla
čiais visuomenės reikalai-, 
pav. amerikanizacija. Jie tuo 
reikalu rūpinasi nevien iš pa
triotizmo jausmų, bet kad sa
vo darbininkus ateivius pra-
lavinus, pririšus prie šio kraš
to, tuo padarius juos pastove
sniais ir darbe našesniais. 

Susirinkimas. 

PRANEŠIMAS. 
Dabar perkelia savo ofisą į naują 

vietą kur atllksią savo darbą geriau 
kaip pirma. Šimtai dėkingu žmonių 
jum ta pasakys. 

Palengvins visu 
akių tempimą 
kas yra priežas 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karscki akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikra^ akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETI VIS AKI V SPECIALISTAS 

1545 W. 47 St. ir AsUand Av. 

Bal. 29 d., Union League 
AOIITAMA Club ruimuose įvyko to8 Chi-

.ARIA . * J 

eago Association oi Commerce 
amerikanizacijos komiteto 
trečias iš eilės metinis susirin
kimas — konferencija. Šiuo 
kartu pasikvietė svetimų kai
lių laikraščių leidėjus ir re
daktorius. Iš " D r a u g o " buvo 
redakcijos narys Pr. Z< lankus 
(paveiksle stovinčiųjų eilėje 
ketvirtas iš kairės į dešinę). 
Toje konferencijoje dalyvavo 
devyniolika svetimų kalbų 
Meldėjų, redaktorių, septyni a-
merikanizacijos komiteto na-
riai (kurių vienas4 yra serbų 
laikraščio redaktorius) ir du 
»< Asociacijos centro. 

Tą amerikanizacijos komite

tą sudaro, išskyrus vieną ar 
kitą ateivį, žymus Čia gimę a-
merikiečiai. J ie gana rinitai, 
nešovinistiškai (žiuri j ameri-
kanizavimo darbą. 

Ateiviai laikraštininkai. 

Ateivių, laikraščių red. ir 
leidėjų buvo: vienas lietuvys, 
kitų tautų po vieną ar po ke
lis: čekų, lenkų, vengrų, olan
dų, graikų, žydų, serbų, kroa
tų (hrvatų), švedų, danų, ita
lu ir dar gal kitų. 

Daugumoj tie ateiviai lai
kraštininkai kalba darkyta tar 
me, bet taisyklingai ir retai 
kuris anglų kalbos žodžius 
graibstė. Nevienas ir gražios 
iškalbos parodė. Mokslu tai-
pat lengvai prilygo ameriko
nams ten susirinkusiems. 

Amerikanizacijos darbas. 

Savaitraščio "Chicago Com-
merce" redaktorius plačiai pa
aiškino "Chicago Association 
of Commerce" užsibrėžtus dar 
bus. Pirmininkas B. F. Affleck 
ir ypač Wm. R. Moss nurodė 
kaip šis komitetas eina prie 
amerikanizacijos tikslų. Jie, 
bendrai su "Chicago £oard oT 
Kducation" organizuoja kur
sus dirbtuvėse, parūpina mo
kytojų, vadovėlių, moko šio 
krašto kalbos, istorijos, tvar
kos ir parūpina pilietybės po-
pieras. J ie nori kad ateiviai 
naudotųsi visomis privilegijo
mis kurias gali pasiekti tik 
per pilietybę ir prie to kad 
butų šiam kraštui naudingais 
žmonėmis. Kiek gali ir siekia 
kitokiais budais prie amerika-
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XVATTKEGAK, ILJj. 
A. J. Sutkus, 

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

A. S. Precinauskas, 
760 S. Sheridan Rd. 

Tel. Waukeeąn 1017 
SPRING VALLEY, ILL. 

Ant. Stulga 
101 I:. Srd Str. 

SPRING VALLEY, ILL. 
Alb. Pilipaitls, 

227 West 4th St. 
WEST PCLLMAN, ILL. 

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

f 

L33Ū 

Ar Keliausi 
Šia Vasara? 
Kuomet darysi plianus grįžti Lietuvon, ne

užmiršk, kad šis bankas parduoda šipkartes 
ir atlieka visas smulkmenas jūsų kelione. 

Siusti pinigus Lietuvon per mūsų Pinigu 
Siuntimo Skyrių teip lengvę kaip nusipirkti iš 

grosernes reikalingus daiktus žemiausios kai
nos, greičiausias pristatymas garantuojamas. 

SULYGINKITE KAINAS. 

Central Manufacturing 
District Bank 

• 

1112 WEST 35-TH STREET 

Banką atdara 
per . visa. diena 
iki 8 vai. vak. 

rtjMto 

BANK 
Sutik savo drau

gus čionai 
karą. 

v» 

sjva-

nizavimo ateivių, bet vis rim
tai. J ie nenori žmogaus jaus
mų paniekinti, nepažeminti, to 
ką su savimi iš anapus van
denyno atsivežė. I r jie remia 
tų pačių, ateivių šiame krašte 
spaudą palaikydami su ja ry
šius. Kalbėjo kiek kitas to 
kom. narys H. B. €onkey. 

Daugiau kalbėjo ateiviai 
laikraštininkai. J ie atvirai ir 
drąsiai kalbėjo. * 

Ateivių spaudos pasidarbuota. 

Jų kalbos santraukoje paro
do, kad kai-kurie jų dirba še 
šioliką ir daugiau vai. į die
ną, kitas dar advokatūra liuo-
slaikiais užsiima, kad tik pra
gyvenimą padarius. Beveik 
visi, matyt idealistai. Dėlto 
ir vargas j 'ems pakenčiamas. 

J ie nurodinėjo svetimšalių 
spaudos svarbą Amerikos vi
suomeniniame gyvenime. J i 
kovoja prieš socialės tvarkos 
ardytojus, niekšus politikie-
(vienas italas pranešė, kad a-
merikiečių politikieriai ir 
spauda remianti politikierių 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, tvpewrlting, pirklybos tei
sių, Sur. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, poilUklnėa eokno-
mijos, pilietystės, dailiaražystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 11d 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 

• 

piktadarybes), prieš kuriuos 
amerikiečiai ir jų spauda ne
tik nekovoja, bet dar remia. 
Tuo ateiviai laikraštininkai 
išstato savo gyvybę pavojun, 
vienok nepaiso. Svetimšalių 
spauda prieidama prie savo 
žmonių, juos pratina gerbti 
šalies tvarką, aštriai kovoja 
su nesveiku radikalizmu. Atei
vių spauda ne kartą pirmiau 
už anglų spaudą yra iškėlusi 
vietos suktybes, bet to nepa
stebėta. Tuo tarpu anglų spau 
dai pasigavusiai jau svetim
šalių spaudos iškeltą klausi
mą, tenka garbė. 

Ateivių spauda yra lyginai 
tiltas kuriuo išpalengvo, svei
kai pereinama prie naujo, A-
merikos gyvenimo. 

-

Amerikanizacijos darbas eina 
pergTeitai. 

Amerikanizacijos darbas au
tomatiškai givifiau eina negu 
patys ateiviai nori. Čia augąs 
jaunimas jau nereikalingas 
mokinti šio knisto patriotiz
mo, bet reikia daug padirbėti, 
kad palikus jame atmintį sa 
vo tėvynės, pramokinus ji 
protėvių kalbos. 

Kiekvienoje tautoj esą niek
šų, lygiai kaip ir gerų žmo
nių. Kad sulaikius žmonės nuo 
ištvirkimo, kad palaikius juo-
*e sveiką dvasią, kurie butų 
garbė jų gimtiniam kraštui, 
jų tėvynei, yra tai svetimša
lių spaudos uždavinys. 
* Sunkus esąs svetimšalio re 
daktoriaus darbas. Amerikie
čiai reikalaują vesti skaityto
jus prie suamerikonėjimo. 
Skaitytojai, viengenčiai grū
moja, kana čia taip greitai no
rima ištautinti mūsų žmones. 

Jeigu norima, kad amerika
nizacija sparčiau žengtų, ma
žiau .radikali} butų ateivių tar
pe, tai reikįą 'pagerinti šios ša-1^ • - - - « 
lies tvarką, prašalinti, kiek 
galima, visokias suktybes val
džioj, kreivąjį politikavinfą, 
kad nesudužtų ateivio išsvajo
tas idealas apie šį kraštą. 

Tai tokias mintis išreiškė 
ateiviai laikraštininkai. Daug 
karčios teisybės pasakė. Ame-

. , . v. • v, • T I • m 7 bliokai nuo strytkario lini-
nkiecjai Uz, jas padėkojo. Tam j jos> 3 bli0kai nuo irvmg- Park 
ir konferencija buvusi sukvie
sta, kad atvirai pasitarus apie 
abiems rupimus klausimus. 

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 kita kompanija negali grei
čiau ir pigiau pasltjsti pinigus Lietuvon, kaip LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ. 

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

Lietuvos Ame>ikon. 
Pinigus priimam padėjimui į Lietuvos Tarptautįni Banką ir mokame 7% per metą. 
Inšurinam rakandus ir namus nuo ugnies; a u t o m o ^ m u s n u o 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. 

• • 9 Chicago 
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 AGENTUS 
BRTOGEPORT CHICAGO 

A. Bružas, 
3303 Auburn Ave. 

18-TH STREET CHICAGO 
M. J. Tananevicz. 

736 VV. 18-th St. 

BRIGHTON PARK CHIC. 
A. Andreliunas, 

4436 So. Fairfield Ave. 
CICERO, ILL. 

B. B. Posanka, 
1422 So. 49-th Ave. 

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

ROSELAND, H^L. 
J. Ramanauskas, 

10808 Michlgan Ave. 
ROCKFORD. ILL. 

P. Kutro, 
1012 So. Main St. 

KENOSHA, WIS. 
J. Trakšelis, 

464 N. Sheridan Rd. 
RACINE WIS. 

Geo. Shokells, 
815 Park Ave. . 

DETROIT, MICH. 
F. MikuchonLs. 

9185 Cardonl Ave. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 
mtm 

PEARL QUEEN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauii. 

Mašinėlių laifikami drukuoti ir ofiso darbami yra naujau-
noa madoa. Užlaikom visokiu* laikrodžius, žiedui, filiubi-
nius ir deimantinius; gramafonus 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 ir 
mozikališkus instrumentui atsakančiai 

Steponas P. Kaztawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, JLL 

Telefonas: DR0VER 7309 
m&m 

LIETUVIAI NAUDOKI
TĖS PROGAI 

Tigiai. Kas norite nusipirk
ti visokiu gyvu daiktų kaip 
tai : ančiy, žasų», kalakutų viš
tų, kiaulių, parišų, karvių ir 
šviežių' daigių, tai kreipkitės 
šiuo adresu: 

ANDRIUS POŠKA 
3715 N. W. Sayre Ave. Chlc. 

Z. 

Boulevard. 

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

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ (Jevvelry Shop) 

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

4436 So. Fairfield Ave., Chicago, 111. 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. Nev\Šrk.NYLJ 

SeįLIETUVV 
P E R M A M B U R G ^ V P I U A A 
A A P 5 A U E P O JH ™ 

VAŽIUOKIT VESI PARANKIŲ IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant į Piliavą aplenkia 
Lenku Juosta (karidorių) 

Visa Trečia Klesa Padalinta Į Kambarį na 
Ant 2-Jų, 4-rių. 6-šių ir 8-nių Jjorų 

POLONIA .' Oe*ni*ės 11 
S. S. E»TONIA Gegužio 81 

Trečios KJasos Kainos f: 
HAMBURGĄ $108.50 — PLLIAVA $10«.50 

MEMEL ir LDEPOJU $107.00 
Delel laivakor. ir žinių kreipk, prie savo asren. 

J 

a — -

6 

• 

iki l t vai. { 1 4 3 5 So- 4 9 t n Coart, 
n * Ai« n i t i . i o . r»i • 2 Telefonas Cicero 8< 
3106 S. Hibted Si , Chicago, I * 

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

Jei ne, tai kreipkis j mano studiją, esu tikras, kad 
busi užganėdintas. 

• Su vestuvėmis, pagrabals, ar gavęs iš Lietuvos 
giminių paveikslą, neatidėliodamas ateik, o mes 
padarysim įž mažų didelius ir iš didelių mažus. 
Turime, visokių rėmų. Kainos visiems prieinamos. 

Paul Puckorius 
Cicero, 111. 

8027. 

P. KV0RKA & SONS f 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

• • • • 
Rakandai, Pečiai, Kar-

petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Masinos, Plau- į 
narnos Mašinos etc. 

Cash arba ant lengvų išmokesčių* 
Telefonas Monroe 3683 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DMUGA" 

J 
\ 
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1 AMERIKA LIETUVOJE!! 
Liot. Am. Riibų lš&l-bimo B-vė " B U B Ą S " susitvėrusi 1920 m. Chic-agoje 

KURE "AMERIKA" Lietuvoje steigdama FABRIKUS ir DIRBTUVES. * 

[ W T U V I A 1 AMERIKOJE. j 
PAMINUS MOT. SĄ-GOS 

SAVAITĘ. 
* nfonavieius* Dunstono tartio— 

A. Petronis; Leono, motina —-

Į S T E I G T A 
RŪBŲ S I U V I M O F A B R I K A S 

B-vė " R Ū B A S " turi įsteigus fvaune vėliausio išradimo mašinoms įrengta ir e-
^ lektros jėga varomą DIDŽIAUSI RŪBŲ SIUVYMO FABRIKĄ. 

kuriame šiandien dirba virš dviejų šimtų darbininkų.^ 

Į S T E I G T A 
VANDENPUOLINIS ELEKTROS FABRIKAS 

=į B-vė " R Ū B A S " pagal Tauragės miestą, Juros upėje išbudavojo BETONO TVIN 
1 KINĮ, įrengė vandenių varomą MILŽINIŠKĄ ELEKTROS STO 

TĮ. kuri gamina elektros jėgą ir duoda Taurage s miestui ir jojo 
gyventojams ELEKTROS Š V I E S Ą nuo praeitu metu. ^ 

S T E I G I A M A 
LINŲ VERPIMO ir AUDIMO FABRIKAS. 

* 

Gegužio 13,'W22 

B-v o RŪBAS' ' prie elektros stoties Tauragėj rengiasi užbaigti statvti dar šiais 
metais PIRMUTINĮ Lietuvoje LINŲ APDIRBIMO FABRIKĄ. 
kuris talpins vėliausio išradimo verpimo-audimo mašinas ir vi
sus kitus techninius paranku mus. 

Užbaigimui statymo fabriko ir tobulinimui linų pramonės, šiais 
metais B-VĖ " R Ū B A S " PADIDINA SAVO KAPITALĄ IKI 
$200.000.00. 

B-vės "KUBAS" šėrai dar parsiduoda, bet jau yra pabrangi 15% ir dabar kai
nuoja vienas šėras $1l.oO. Yra nu matoma, kad greitam la^ike šėrų 
kaina pakils. Kapitalas jau baigiamas kelti, tat visiems šios B- -
vės dalininkams yra svarini kolei dar galima užsirašyti dide
sni skaičių šėrų ir tuo paderinti sau LAIMINGESNĘ ATEITI 
Kad suteikus gerėsiu; progą kitų kolonijų dalinikams likti stam
besniais Lietuvos PRAMONINKAIS, šiuo laiku važinėja po įvai
rias kolonijas B-vės ATSTOVAI, todėl nei VIENAS NEPRALEI
SKIT PROGOS PADIDINTI " R Ū B O " B-VĖS ŠĖRŲ SKAIČIŲ. 

Amerikiečiai Lietuviai Talkon! Bukim Lietuvos Pramoninkais, mus laukia sa-

J. Žibąs; Rankutės, Brikciaus 
— K. Mockevičius; Dargo — 
J. Balčiunfisj Longino, vys
kupo — J. G įigalitinąB; seka 
pasiuntiniai, tarifai, i r karei-

Cicero, IU. — Moterų Sų-gos 
2 bp. rengiasi prie iškilmingo 
paminėjimo Mot. Są-gos 8a-
vaitės sekmadieny, geg. 14 d., 
Šv. Antano parap. svetainėje, viai. 

Plie turiningos programos, 
bus dar keletą žymių, kalbė
tojų, kaip tai: "Draugo^" re
daktorius kun. JDr. Ig. Česaį-
tis, "Mot. Dirvos" redaktorė 
p. A. Nausėdienė ir kun. A. 
Martinkus. 

Taigi, kaip moteris taip ir 
vyrai užprašomi atsilankyti į 
prakalbas. Taipat su M. & | N E p A V Y K O NUSKRIAUSTI 
Savaite, paminėsime ir "Mo-

jPublikos atsilankė nemažai. 
IsT to galima- spręsti, kad fr 
parapijai liks nemažai pelno. 
Atsilankiusieji visi buvo pa-
'tenkinti šiuo vakaru ir visi 
linkami ėjo iš svetainės pa
matę tokį gražų veikalą. 

Vakare buvęs. 

tinos Dieną". Kam brangus 
motinos vardas, tas privalo tą 
dieną iškilmingai paminėti. 

Dtir turiu priminti jog no
rinčios įstoti Mot. Sąjungos 
brganizaeijon galės pasinau
doti proga, sumažintu įstojimo 

S j mokesčiai per pusę, nes tą va-
j karą bus prirašinėjamos nau 
Įjos narės. 

Taipat bus traukiamas išlai-
j «• 

' mėjimas, leidžiamas , M. S. 
2 kp. lalKlar.y.bės naudai. 

Vakaras prasidės lygiai 7 
valandą, įžanga veltui. 

Korespondentė. 

voji Tėvynė ir gražus pelnas! / t t t tKfcgV' / • 
Norintieji platesnių informacijų kreipkitės sekančiai: 

_ CENTRO RAŠTINE: Lietuvoje Generale, Fabrikų 
809 We5t 35 th Street Administracija: Did. Vilniaus g-vė. 

S Chicago. Illinois. / • Nr. 14, KAUNE. 
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RAKAflDU, PEČIU. KAURU IR ARELNAI NAMAMS REIKALINGU DAIKTO. 
KAINOS NUMAŽINTOS NUO 25 IKI 59 NUOš. SI 

Tai yra labai dailus setas aržuolo medžio pui
kiai paliruotas. tikra oda apmuštas sėdynės 
apipintos dubtltavais springaais. sis aukštos 
rusus lėtas yra vertas du sykiu tiek $4-8 5 0 
mes parduodame už 

3 šmotu Lendriniai seklyčios setai apmuš
ti puikaus vclour palaidomis 4 padus- JQQ QQ 
kaltėmis 
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Gesiniai pečiai nuo J 6 
Vaiku vežimėliai nuo mažiausio iki ylgl ĝ colių kepimui, 

didžiausio saizo, patinkamos spalvos didelis boileris su 4 de-
mntiniai arba sulankstomi skuriniai gifcajs parceliuotas bal-
parankus del išsivežimo ^ kaip ant ^ j puįKds, pilnai gva.-
paveikslelio tiktai $ 9 . 9 5 rantuotas. Šią sanvaitę 

tamstų proga $ 3 5 9 5 
jffyti už * 

I 
71 
B 

TJ 

Guster, Mich. — Paprastai 
pas mus, ūkininkus, gyveni
mas buna -ramus, 'gražus. Tik 
pernai čionai apsigyveno 
žmogus, kurs norėjo ramius 
'ūkininkus nuskriausti. Pa
kliuvo teisman ir buvo tin-
kanmi nubaustas. Dabar vėl 
gyvenimas paprastai sau eina. 

Vigą, matęs. 

K INC 
RdlNTPRODUCU 

DIDŽIAUSIAS {VAIRUMAS 
IR ' 

SĄŽINIŠKOS KAINOS 
King Liąuid'Paint—King Wall Finisli Augžtos Rūšies 
(Jeležiiria tavorai, šepečiai, stiklų langai, užlaidos ir tt. 

2338 So. Leavitt Str. Telef. Canal 7233 

C H I C A G O J E . 
DIEVO APVElZDOS KOLO 

NIJOS ŽINELĖS. 

nuos vietinis Šv. Agnietės cho 
ras, po vadovyste Stasio Žilio. 
Be to, dar bus ir kitokiu, pa-

ėiaus yra Vykinami/ Lotai per- marginimu bei žaidimų, kur 

Šie nutarimai neliko tik nu
tarimais, bet pastangonus 
gerb. kun. kleb. Ig. Atbavi-

kami, parapijiečiai jau nema
žai pinigų sudėjo. 

Valio aštuoniolikimaif 

Mokyklos vaikučių draugi
jos: Ministraiitai, Nek. Pras. 
Pan. Šv. i r Aniuolo Sargo tu
rės pirmfi šiais metais išvažia
vimo, antradieny, geg. 16 d. 
Lįn.eoln Parke. 

Alpha. 

I š N. 

VAIDINO "KANTRIĄ 
ALENĄ". 

3< 

Lf 
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t: 

71 

Misingine lova 2 colių storio stul
pais ir 1 % colio Virbalis. $24. 9 5 
Visokio didžio už W^^B 

ii 

71 
Valgomo kambario 

krėslai keleriopas 
mados. Vv'alnut arba 

aržuolo medžio dai
lus tvirti už $1.65 

Aržuolo kamodos 
tikro "aržuolo medžio 
su dideliu veidrodžiu 
plačiais stalčiais duo
dantis didelia vieta 
pasidėjimui pirmimis 
mm. $TI.75 

Lovos springsai nepaprastai stiprus 
dvigubai išdirbti. Springsai gvaran-
tuojami 25 metams visuomet bus tvirti 
tai geriausio išdirbinio lovų springsai 
gelsvos spalvos užbaigimo šiame išpar
davime UŽ <M 1 7C 

S 

71 

7i 

71 

BRIDGEPORT FORNITURE CO. m m 
FURNITURE, RŪGS, STOVĖS, SEWlNG MACHINES, TALKING MACHINES, 

PIANOS Etc. 
3224 South Halsted Street Chicairo Illinois 4264 Aieher Avenue 

SŠfei "^•y 

Chicaąo. Illinois. 

Sionx City, Iowa. — Bal. 
0 d. moksleivis J . Zabulionis, 

surengė dkfclį ir gražų vakarą 
parapijos naudai. Tokio vie 
tos lietuviai iki šiolei dar ne 
buvo mate ar turėję. Šiame 
vakare buvp perstatytas ir sce
noje atvaizdintas gražus, įs-
pudingas ir :graudihgas veika
las, šešių aktų drama "Kan
tri Alena," parašyta plačiai 
xinomo visuomenės darbuoto
jo, gvrb. Pr. M. Juro. Prie t o 
kio iK'rstatymo surengimo rei
kėjo nemažai padėti darl>o ir 
pasišventimo, kad viskas ge 
i ai išeitų. 

Vaidinimas pavyko gerai, 
nes visi vaidylos-mėuėjai sa
vo užduotis atliko tinkamai 
bet buvo kiok ir menkų tru
kumu iš pasiuntiniu pusė^. 
Kur jiems ceikė,jo daryti pri\,. 
sieką, po grasinimu sakyti 
teisybę tai pasiuntiniai vie
ton stovėti ramiai ir su bai
me, ir rodyti nusiminimą, tai 
tuomet pora pasiuntinių/šai
pėsi. Toks ji] pasielgimas pu
blikai labai nepatiko. Čia eina 
kalba apie mirtį, o jie juokus 
daro, kur visai netur" but juo
kų. Kaip kada vaidinant juo
kingus veikalus, kur reikia 
juoktis, tai yra priimtas da
lykas ir publika juokiasi. Bet 
šį veikalų vaidinant nebuvo-
juokų dėlto kad jis graudin
gas ir jį vaidinant mažai kas 
išsilaikė neverkęs, ne s svetai
nėj beveik per kiekvieno 
skruostus matėsi ašaros rie
dant. Tokis veikalas ir kie
čiausių širdį suminkština. 

Vaidinime dalyvavo -sekanti 
svarbiausiose rolėse: Alenos— 
K. Adamonienė; Antoniaus, 
turkų ciesoriaus —'- A. Jančis; 

'Klarisos, jų užžiurėtojas — A. 
Balčiūnienė; Henriko, Angli
jos valdovo — K. Gagelis; 
Uršės, jo motinos — A. Birže-
tienė; Kunigaikščio — J. Ada-
monds; Marijonos, kunigaikš-

>s 

P. P. Šv. PARAPIJOS 
DARBUOTĖS. 

Moterų Sąjungos 3 kuopa 
rengia puikių šeimynišką va
karienę paminėjimui Motino.^ 
Dienos, šeštadieny, gegužio 1' 
d. parapijos svetainėje, 7:30 
v. vai. 

Bus puiki, turininga progra
ma, šilta vakarienė ir šokių 
prie lietuviškos ^muzikos. 

Visi kviečiami atsilankyti. 

Perjekame parapijos meti
niame susirinkime'nutarė nu
pirkti du lotu, kurie yra prie 
mokvklos, nes vaikučiai, ląl-
ke pertraukos, neturi kur pa
žaisti, bėginėti ir t. t. Tam 
tikslui nutarė surinkti extra 
$3,000.00. 

Brighton Parkas. — (leg. 7 
d. par. įvyko parapijos komi
tetų susirinkimas. Susirinki
mas buvo įdomus ir turinin
gas. Tarp klebono ir visų ko
mitetu gyvuoja solidarumai, 
kas lemia geri] pasekmių. 
• Daug svarbių nutarimų pa
daryta. Vienas kad surengti 
labai iškilmingą atidariin.ą 
parapijos daržo sekmadieny, 
14 -d. gegužio. Visi komitetai 
pasi'žadėjo gražiai priruošti ir 
išpuošti parapijos daržų, kurs 
vra ant 44-tos ir So. Fairficld 

ir jaunimas šoks . vien 

parapijonai' galės gražiai va
karą praleisti, fcįjnet tvarka 
darže bus kuogefiausia, taip 
kad negalės įvykti jokių ne
smagumų doriems parapijo-
nams ten-atsilankius, nes mes 
turėsime civilinių dėdžių pri
žiūrėti tvarka. 

Šiame susirinkime išdirbo 
programų ir mūsų milžiniš- ̂  
kam, pirman piknikui, kurs 
įvyks 30 d^ liepos, " National 
G rovė". Prie to milžiniško pir 
mo mūsų parapijos pikniko 
prisideda Visos vielinės orga
nizacijos. Be pirmiau pagar
sintų organizacijų ir jų pas-
'kirtų delegatų dar prisideda 
ir vietinis Lietuvių Dailės 
Ratelis. Paskyrė sekančius 
atstovus veikimui parapijos 
naudai: Ona Martinkus, Jttf. 
Driulį ir Vin. Lazauską. 

J . K. Enoeris, rast. 

NEPAMIRŠKITE " DRAU
GO" PRIBTELIŲ VAKARO 
RYTOJ, GEGUŽIO 14 D v VA
KARE, AUŠROS VARTŲ 
PAR. SVET., 2323 W. 23 rd 

Ave. (Iros puikiausia muzika f PL., WE8T SIDE, CHICAGO 
tik* 

— —— 
doru* ir gražius šokius. Dai-
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g NORĖDAMI GAUTI SĄŽINIŠKA IR ATSAKANTI PATARNAVIMĄ VISUOSE 
REIKALUOSE KREIPKITĖS Į ^ * 
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809 W, 35th St. 
Chicago, III. 
(Arti Halsted, x 

Baltas Namas) «. 
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% 
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Siunčiame pinigus į Lietuva ir Visas Pasaulio dalis pagal kurso. 
Parduodame laivakortes • į Lietuva Ir iš Lietuvos ant geriausių laivų. 
Išgauname pašportus važiuojantiems į Lietuva ir iš Lietuvos. 
Padarom atsakančiai visokius No taria liškus Rastus pagal Amerikos ir Lietuvos 

Teisiu. (Įgaliojimus arba Dovernastis). 
PARANDAVOJAM SAFETY DEPOSTT BOXES $2.50 ir aukočiau metams. I 
Parduodam pinnus mortgečius atnešančius iki 8% ant metų. 
Parduom ir išmainom namus, farmas ir lotus. 
Peržiūrime abstraktus ir padarome pirkimo ir pardavimo popieras. 
Apdraudžiam visokį turtų geriausiose Inaurance Kompanijose. 

O T A R Y P U B L I C 
Visus patarimus suteikiame dykai. 

v, 

9Šf 

čio sesers — H Gečienė; Pa-

^ Š l B 9 S J Š S ! i S S l Ž i S k o n i J a u s ^ karvedžio — S ; Si-

DELEI PARANKUMO KOSTUMERIAMS MŪSŲ BIURAS V I A ATDARAS. 

Utar., Ketv., ir Sub. visa diena iki 9 vai. vakare Nedėldieliiais 9 fyto iki 3 p * 
pietų. Kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. 

&i** &t*j i?A*j 
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ĮDR. A. K. RUTKAUSKASI 
S GYDYTOJAS I R CHIRURGAS C 

4442 Sbuth Western A v m u e £ 
Teh'fiHias Lafayette 414« 

E Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o g 
Bpietų ir 7-8 vakarais. N e d ė l d i e - S 
S n i a i s t iktai po pietų % iki 5 v a i . J 

i t i iMtut i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i imi i i i i i i i i i i i i^ 

*•» 

DR. 6. M. GLASER 

DR. MAURICE KAHN 
UAS GYDYTOJAS I R C H I R I U G 

4BSI So, Ashiand Are. 
Tel. Yards 9W 

y OFISO VAJU: 
Tcl. Y a n l s 0994 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
X (de l tomis : nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

L s s a ^ ^ s & H ^ ^ ^ 

Tel. Blvd. 7049 

Dr. C. Z. VezeUis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND" A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

| P R A K T I K U J A 30 METAI 
I Ofisas 3149. So. Morgan 8t., 
ftltertė 3a-nd SL, O i i cago , Ill.j 

SPEOIJALISTAS 
| |Moteribk«, Vyriškų Ir chroj 

Ę Ofiso Valandos: N u o 19 ryto= 
•8-iki S po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
* N e d ė l i o m l s nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

Rezid. tel. Van Burcn 0294 
Ofiso 'tel . Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS jr 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Yaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Chicago. 

! CHICAGOJET! 
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Ryt, geg. 14 d. North g ide i 
L. Vyčių 5 kp. sviedininkai 
vyks Iioselandan. ir susirems 
su Roselando, L. Vyčių 8 kp., 
sviod i įlinkais. Žais Palnier 
Parko. Atletas. 

MOTINOS* DIENA. 

,'š: 

VJ 

Telef. Pu l lman 3634," 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

|Gydan Re Vaistu ir Be O p e r a c i j o j 
10901 South Mtchigan Ave. 

ROSELAN D-CHICAGO, ILL. 

L: 

DR. S: MIKELIS 
I J E T C V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenlmo vieta: 
33*2 South HuUted S t n d 

Ant viršaus' l niver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
1—4 po pietų; nuo 7—9 vak 

Nedėl iomU nuo 1 9 — t 
Telefonas Yards 2544 

i>iiiiiiiiiiiiir2iiiiiiiiiimr£iiiiiiiiiiiii^ 

I Y . W . RUTKAUSKAS I 
I ADVOKATAS 

Ryt, gegužio 14 d., visame 
i anie krašte švęs Motinos 

Dienų. Netekę motinos par 

gerbs jos atminti, turintį mo
tinas gyvas, rodys joms daug 
prielankumo, linksmins jas. 

Visi gerbėjai savo motin u 

saldesnių, mirusioms parody
kime pagarbų, kurių tik lietu-
'vio, kataliko #kilni širdis tega-
Ii parodyti. E. B. N. 

PLĖŠIKAI SUNKIAI SU
ŽEIDĖ MOTERĮ. 

Vakar gegužio 12 d., 6:10 
vai. rytų, Rožei Martutaitie-
nei į darbų beeinant 32-ra g 
ve, tarp Wallace ir Lowe Ave., 
užpuolė pora plėšiku, ir norė
jo iš jos ančio^ištraukti pini
gus. Martutaitienė pradėjo 
rėkt i Tada plėšikai apdaužė 
jai galvų. Žmonės išgirdę rik-
Miių pribėgo,"o plėšikai imbė-

SAUGUMAS ir TVIRTUMAS 
Remiasi ant^ tiukamo vedimo 

BANKO R E I K A L U 

= Ofisas Didmiesty i: 
= 29 South La Salle Street j 
S Kambaris 530 
y Telefonas Central 539 i js 

I Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
Telefonas: Yards 4681 

l^llllllllllllAIIIIIIIIIUIl!QIIIIIMIIIIi>~ 

tų dienų nešios gvaizdiką, pri- go savais keliais. Martutaitie-
sisegę prie krutinės. I r nies lie nę įnešė į kamanių, ten buvo 

=: 

si 

G*. CHARLES SEGAL 
i Perkėlė savo o f i s į po numeriui 

4 7 2 t SO. ASHLAND A V E N I E 

SPECLTAUSTAS -
Džiovu, M o t ė m Ir Vyru Ugų J 

lVai.: ryta nuo 1«—12: nuo 2—f-A 
\>o p iety: nuo 7—8:S* vakare V 
•tfedėMomis: 10 iki 1. ^ 

Telefonas DreseI 2880*} 

ANTANAS A. 0LIS 
(OUSZblvYSkl. .IK.) 

ADVOKATAS 
Veda bihji visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: * 
S. Oearborn St., Room 1 0 4 0 $ 

Telefonas: Central 1774 C 
* — 

Vakarais: 2251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 653. 

tuviai nuo to neatsilikau. Juk 
mušu privalumas yra gerbti 
savo motinas. Turime begalo 
'būti dėkingi joms: už jų skau
smus už mus iškentėtus, dienų 
ir naktų vargus kolei mus už
augino, už rtžaugiiiimų ir dar 
daug daugiau. 

(Jai niekas ,taip neatjaus 
parodytos užuojautos kaip mo 
tinos. Jau vien tas turėtų pa
raginti mus prie jų pngerbi-
"mo. Nors tą diena padaryki-

pašaukta policijos ambulansa© 
ir nuvežė sužeistųjų į ligoninę. 

Martutaitienės galva yra 
pramušta keliose vietose, ne
gili iš skausmo pasijudinti, 
sunkiai kalba. Sako, kad pa
žintų plėšikus jei juos pama
tytų, bet nežino kas jie tokie 
yra. Vienas plėšikas gali tu-
.rėti apie 30 m. aniž., kitas apie 

Kapitalas ir Perviršis 
$275,000.00 

UNIVERSAL STATE BMKAS 
YRA VEDAMAS PATYRUSIŲ VAIRININKŲ 

IR DIREKTORIŲ 
Todėl yra saugiausis ir parankiausis Lietuvių Valstybi
nis Bankas. 

TAUPYKITE PINIGUS SAVO BANKE 

Pinigus Lietuvon Siuskite Per Sj Banką 
O oriausiai ir greičiausiai nueina. 

L A I V A K O R T E S 
Ant geidausiu ir greičiausių laivų. 

/ 

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

25 m. 
Martutaitienė turi apie 38 

m. amž. ir gyvena 3222 So. 
ne savu motinos gyvenimų • "YValIace g-vė. Čirulytis. 

j . p. WAITCHES 

= ; > 

DR. R. C. CUPLER 
CHTRUKGA8 

Ramp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 6 po 

pietų kasdien, PanedėliJ ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel . : Canal 171S—241 
Kes. Tel.: Midway 5513 

Lawy er 
LIETI VIS ADVOKATAS 

Olen.: R. R11-127 N. D e a r b o m St. 
Tol. Dearborn 8096 

Vakarais: 107S« S. Wabash Ave. 
Ko>eland Tel. Pul lman 6S77 

4 » - » » » » » - » » » » » - » » - ^ » » - - » » ^ 

Ji-\ Tel. Randolpta 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

l t Soath La Salle Btrmt 
Room ĮSOS 

Valandos: I ryto lkl 3 po pietų 
j^Namu Tel. Hyde Park SŠ96 

-r-r-
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|Dr. M. Stupnickij 
3107 So. Morcan Street 

CHICAGO, ITiLlMOIS 
Tt le fonaj Vards 50 S2 

[Valandos: — S lkl 11 i i ryte 
fi po pietų iki S vak. Ifedėllo 

(snui nuo I iki • vai. vakarą ii 

I DR. A. L. YUŠKA 
-

Tell Canal 257 , 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DEKTISTAS 

1821 S. Halsted SL, Chteago, 111 
Kampas 18th St. 

Valand.: 9—12 rytą ir 2—9 vak 

LINKSMA IR SAUGI 
/ , 

KELIONE I LIETUVĄ 
p 4^ 

Didžiausių laivų AQUITANIA (Cunard Line) 
June) Birželio 13-d. Keliauninkus palydės iš Chi-
eages iki Kauno Lietuvos Maisto B-ves Pirmininkas 
N P. Radis ir Direktorius B. Navickas. Su jais ke
liauja apie 50 lietuvių iš Chicagos ir apielinkių. -? 

Jei rengiesi kelauH tai keliauk Birželo 13 d. 
Per Lietuvos Maisto B-vę su palydovais. 

-DRAUGO ' VAKARĖLIS. 

« i Susidarys gružus '* Draugo 
prietelių būrelis surengė va-

%karėlį su labai gražia progra
ma. Kaip gražus gegužės įnė-

IŠ T0WN OF LAKE ?A 
DANGĖS. 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon \ e r mus: 
40 centų už 100 Auksinų 

250 Auks. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnei sumas. 
Pristatym** Užtikrintas 

Trumpam© laike. 

Central Manufacturing 
Dislrict Bank 

State Bank—Clearlns; Houso 
Bank. 

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

:> 

^Telefonas Varde 1188 

i STANLEY P 
MAŽEIKA 2 

G R A B O R I F 8 I F 
Bal'isniaotpJas 

TuriiJ automo- | 
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Auburo 
Ave. Chicago.^ 

-

Liūdna šioje padangėje, kad 
'tarp lietuvių atsiranda žmonių 
kurie ifciri už tikslų pasistatę 

nešis visus linksmina ir džiu-Jkovų prieš katalikų tikybų, ir 
mėgina vesti savo pasekėjus ; 
miglų, tamsybes. Tie nelai
mingieji tapo suklaidinti iš 

gražumėliais palinksmins susi-'blogu, laikraščių skaitymo ir 

gina savo gamtos gražu
mais ir įvairumais, taip to 
vakarėlio rengėjai įvairiais 

šiaip beklausant visokių 
pliauškalų prieš tikybų. 

rrr 

1900 S. Halsted Str., 
YeL Oaual 3 U 8 

Valandos l t ryto iki 8 vakare. 

is: — M I I W. M r d Str. 

Tel Prospect I4*f. 

m m mtmm m^^>^ 

TeL Canal 257, Vak. Canal 2 H 8 

DR. P. L ZAUTORiS 
Lietuvii Gydytojas Ir 

Chirurgas 
IftSl South Halsted Street 

Valandos: l t iki lt ryte: l Iki* 
po pietų; • iki 9 vakare 

K A 0 a A S A a a & * A * S , Q & t J U & 8 & t A t 8 
• T Tel. Boulevard 2160' 

I DR. A. J. KARALIUS 
I IKI ( VIS GVDYTOJA8 

S3303 S. Morgan Str. 
O* CHICAGO, ILL. 

| K H H t t t H W 8 t > t t i t < ( | 8 < K 
^KCM. TeL Cicero S858 

Ofiso TeL Cicero A9 

DR. J. SMNGLMAN 
1325 So. 48 Court 

M. E. Cor. 4* Court ir l t Str. 

S'aat viržaus vaietypičies. 
8 8 ) % » » # # » » % # 8 > Š % 8 > » » » * 8 * g * * K 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis K on trakt orius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 
| Arti 23 čio Place. 

s » - . , . - • „a 

t V ALKU TIME D R E S M A R I N O { 
COLLEGKS 

2407 W. Madison; 1850 H. WeUs J | 
820S 8. Halsted Streets <i 

137 Mokyklos Suv. Valstijose, I 
Moko Siuvimo, Patternų kir- J | 

pimo, Designing bizniui ir na < i 
m a m a Vietos duodama dykai I! 

Diplomai." Mokslas lengvais at- į į 
mokėjimais. Klesos dienomis ir S 
vakarais. Reikalaukit knygelės S 
TeL Seeley i«4S f 

SARA PATEK, p i n n j 
&8/8^8^8^'8<8^8^8%8^8'8%8'8^8^'88:4 

I 

rinkusius svečius. Į programa 
įeinfr lošimai gražių naujų 
veikalų iš * '.Lietuvos' \ dainų 
solo, duetai, smuikavimas, Kitas liūdnus apsireiškimas 
prakalbas. mūsų parapijoje yra tas, kad 

Jau iš šių dalykų matyti, | t a r P n m s l l jaunuolių silpnėja, 
kokių įvairumų teks pamaty-1 t a u tys tė . Ta, galima .lengvai 
ti ir išgirsti. 

" D r a u g o " Bendrovė nuo sa
vęs nenori svečius išleisti be 
nieko. J i duos visiems atsi
lankiusiems vakarėlio atmini
mui knygeles "Katedros Dai
nius, "Komunistai ir jų uode
ga socialistai' ' ir " I š Vergi
jos į Laisve", arba kokia 
kitokių. .. 
Viskas jau prirengta, svečiai 

laukiami. Rengėjai pHni vil
ties, kad jų darbas nebus v°l-
lui. 

Girdėti, kad daug yra pas
irengusių atsilankyti. Tikietų 
perka ir vienur ir kitur. 

Turbūt ^svečių susirinks ne
mažai. 

La&unėiis. 

imtėmyti kur tik nepasisuksi 
tarp mūsų priaugančios kar
tos. 

• • • * j - . j p i . ' - i . -

PLATINKITE H DRAUGĄ >> 
trsL TSSS. 

$5&SS£&$$^3®«&Q$«&$6SGd&aS 
Tcl. Canal 0199 

VVYAND'S GRABORIAI 
Ir 

Pagrabų Direktoriai 
I J, Wyand, Balsamuotojas I 

C. Sirevičia, Asistentas | 
^ Turime automobil ius viso- |? 
J kiuose reikaluose. Patarnauja- % 

me kogeriausia ir pigiausia. 

LAIVAKORTĖS 3-ČI0S KLESOS J 106.50 
Nokintieji važiuoti į Lietuva ir turėti linksmų kelio
ne su gerais palydovais'kreipkitės į * 

Lietuvos Maisto Bendrove 
10715 MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 

Arba pas mūsų atstovus: 

GABIOS ARTISTINĖS J£ 
GOS DALYVAUS IR PA
GARSĖJĘ KALBĖTOJAI 
BUS "DRAUGO"* PRIBTE 
LIŲ VAKARE RYTOJ, GEG. 
14 D., AUŠROS VARTŲ PAR. 
SVET., WEST SIDE. 

2055 West 22-nd St. Chicago. 

Tcl. Lafayette 4223 

PLUMBING 
Kaipo lletuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUIKA 
3228 W. »»-th Street 

t t — ri~r • — i r T w m r « m t i I I M I 

IK O. I I A K B O e , 1ND. 
P. Baltrušaitis, 

^808 Bf^ch St. 
MI1VVALREE, \ | 1 S . 

J. Bor^išius, 
604 61h St. 

E . ST. LOLTS, ILL. 
J. Paulauskas , 

1226 N, 8th St, 

AVAt REGAK, ILL. 
I.. Misiūnas, 

907 8 Ui St. 

•»~M» • ' » • • • i • » • • • • » • • » » 

rel. Off. Humboldt 4810 
Res. Humboldt 3393 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 K. Paulina St. 
Kamp. Mihvaukee Ave. 

Chicago. 

I 

i 

ANT PARDAVIMO 
Gėlių Krautuvė pigiai. 

1315 So. 49-th Ct. 
x Cicero, UI. 

y 

- PARDAVIMUI. 

ANT PARDAVIMO Biznio properte, 
medinis namas 6u eonerote pamatu, 
du namai naujai maliavoti. Randoy 
neša $924.00 j metus. Kaina $8,200 
Atsišaukite 

4619 So. Hermitage Ave. 
Cliicago, 111. 

= = = 
AKT PARDAVIMO. 

4 kambariu rakandai maži ir pi
gus, priežastis važiavimo Lietuvon. 
Galima matyti visada 

J. JUZEKAS 
2209 \V. 23-rd P lace 2-ros lubos 

Chicago, 111. 

M E T U V Y g GRABOR1LS 
Patarnauju laidotuvėse kopigiausla 

Reikale meldžiu atsišaukti, U mano 
darbu busite užganėdinti. 

i . D. LACHAVVICZ 
Telefonas Canal 1271—2199 
t a 14 W. ascd Place Chicago, III 
i i ' •••,':.,'., . . I '* '," ' • i ' » • • • ' • . • ! T W l ' 

PAIEŠKOJIMAI. 
# 

PAIE^KAU senos moters ar mergi
nos kurj galėtu prižiūrėt • 3 vaikus 
ir namą. Visi 3 jau lanko mokylUa; 
kiti darbai paliuosuoli . Mokestis ge
ra, pragyvenimus, rūmas, valgis dy
kai, aUišauikte 

ttudginieiiė 
1036 W. 15 Ave. Gary, L*d. 

PAIE^KAU Juozo Karaliūno p<^ 
einančio" iš Subačiaus miestelio (Vilk 
mergos) Panevėžio Apskr. Kauno 
red. Karės laike tarnavo Ameri
kos kariuomenėj Co. A. 31-st In-
fantry Fort McKUiley, Hhode Is-
land. Jo broli Jurgi paėmė į Lietu
vos kariuomenė, paliko . icna moėiu-
tė ir 1 sesutęt Todėl meldi ių tuo-
jaus atsišaukti pas namiškius, ar
ba kas apie jį žinoue praneškite šiuo 
adresų: % 

J. J A M š k V 
534 So. La%vndaie Ave. Clifta-o. 

Gydau be vaiste ir be 
operacijų. 

Dr. P. % I M A I T I S 
Naprapath 

10901 So. Michigan Avenue 

f¥K& *#%<& 

Pirmas Milžiniškas l 
PIKNIKAS 

3—: 

Rengiamas 

U A L K E G A N ^ ILL. 
J. Labanauskas, 

725 Vįctory St.' 

^Ales suteiksimo geriausj patarnavimą keliaunin
kams. Taipat perkelsim jūsų pinigus j Lietuvę, sau
giai doleriais arba išmainysime ant atiksinij pagal 
dienos kurso. 

Parūpiname pasportus ir parduodame Laivakor
tes ant geriausių Jinijų. 

Westsides Jaunikaičių 
Ned., Gegužis 14 d., 1922 

NATIONAL DARŽE, Riverside, 111. " 
Pradžia 9 vai. ryte. 

DIDELIS BARGENAS 
mm 

ANT PARDAVIMO 7 kambarių 
stuba, 2 akeriai žemės, cementinis 
skiapas vandeniu apšildomas, elek' 
troe šviesa, 30 vaisių medžių 1 kar
vė 30 vištų netoli Illinois Central 
stoties ir 1 blokas nuo gatvekarių 
linijos. Didelis bargenas už |6,500.00. 
Kreipkitės š iuoj adresų: 

P. VELLENGA & CO. 
11247 Michigan Ave. 

Roseland 
Telefonas Pullman 0439 

Kalbame lietuviškai 

• S f S S f S w l S ! F » S * » S - t » S » » » » J 

^Telefonas Boulevard 41S9 

Kviečiame jaunikaičius ir jaunikaitės atsilankyti 
ant šio ižkibningo pikniko kur galėsite linksmai lai
ka praleisti, bus visokių žaislų, trauktynių, ristynių 
IF b e k t y n i ų , . M u z i k a p i r m o s k l i a s o s p o v a d o v y s t ė 
J. Philip. į -

Kviečia JAUNIKAIČIAI. 
k.*t*j t * t e j 

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

/ 
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D R A U G A S Šeštadienis, Gegužio 13, 1922 
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IIIWIMWl?JC!l!tfimi.L^llt:tlU!HIL£lli.~l 
P I K T A D A R I A I NEPATAI

SOMI. 

PRAKALBOS. 
L /.vakar nascli compa eus-

:3 

GARMAUS IR BAGDONO 

MELROSE PARK. — šian
die, gegužės 13, vakare. Pra
sidės 7:30. 

WEST PULLMAN. — Ry 
toj, gegužės 14. tuoj aus po 
pamaldų. 

Visi. kas gyvas i šias ido 
mias prakalbas. 

pliodavo ties namais 1116 \Y. 
Oiiio gat. Namu savininkas 

j Salemi, sakosi, gavęs keletą 
I grūmojančiu laišku. Juodran-
kiai reikalavo nuo jo pinige. 
.Jam neklausant pakišta bom
ba. 

RADIO APARATAI. 

PUIKUS VAKARAS. 

B 

~^a 

141? ATSILANKYT f 

Ii 
! AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVET. 

2323 West 23rd Place 
i 

Ten bus, ' ' . 

1* 

TOV/TU of Lake. — Motera 

. • Sąjunga 21 kp. rengia puikią 
Bevielio telegrafo ir teleto- . . , . . , , 

i programa su $.).(M) aukso do-
no apara ta i šiandie t a m visur \ I U l . 

vana. vakaras bus M o t i n o s 
dienoje", geg. 14 d., sekmadie
ny, Davis Square Park svet., 

' prau'žia 7:(K) vai. vak. 
Dabar tnos apara tus i^ro- x^ , . , ., v. 

nepraleiski te gražios progos 

prapli to, kad retai kuriuose. 
geresni uose 
rastum. 

namuose jų 

įektuojama pritaisyti prie an-j 
tomobiliu. 

I š rvtinin valstijų vakar 
jjarvyko Chieagos majoras 
Thompson. Tuojaus stojo ' 
konfereneijon sn policijos 
viršininku. 

: nes girdėjau kad dalį progra-
1 mos išpildys Šv. Kazimiero A-
kadeimjos auklėtinės. 

Sąjungietė. 

PRIETELIU VAKARAS! 
3S 

w. 

MOTERIŲ SĄJUNGOS.4-TOS KUOPOS ARTISTAI — MĖGĖJUI ATVAIDINS 

"Kuprotą Oželį" ir "Vargšą Tadą" i~ 
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. R. Paliuliutė, p-nas J . V. Radzevičius. Kviečiame visus ats i lankyti nes kekvienas gaus dova
nelių " D r a u g o " vakaro atminimui. iB1 

RENGIA BALIŲ. 

i 
PRAKALBOS. 

SOUTH CHICAGO. Geg. 1 

Town of Lake. — (Ivardijos 
1). I.. K. Vytauto Kareiviai 
rengia pavasarini balių, sek
madieny, gegužio 14 d., Juoz. 

d. per prakalbas, nors i r n e . ratuko* svet., 4523 So. Wood 
kaitUncrai susirinkę šios pa- ,,.,,-, i> r a / | ; . ( V G vai. vak. Visi 
rap. žmonės (apie 30), suau- e>ato kareiviu nuoširdžiai kvie 
kojo labai gražią suma- $38.70. į r . i a i I l i kuoskaitlingiausia atsi-
Reiškia, visi aukojo! 

Reikia pažymėti vietinio 
lankyti ir paremti mus karei
vius, už ką me< Imsime labai 

klebono gerb. kun. Petraičio Į ̂ k i n g i tamstoms, ir patarnaii 
darbštumas, kurs panaudoja • s i m o v i s l l o s o t a m s t l l reika, 
kiekvieną gerą progą, kad sa- ] , l 0 s 0 

vo parap. žmonėms davus iš 
girsti apie tėvynę i r palaikius 
juose patriotizmo dvasią. 

Kareiviai. 

l į į l į j^^ 
GRAŽU NORTH SIDĖJ. draugijų atstovai pribūti j susi-

j rinkimą. ' " 
North Side. — Nepaprastos; g. Žibast rast. 

pramogos ftv. Mykolo parap . i . 
kieme jau prasidėjo. Jos tęsis, W KST S I D E . . D r _ j o s Aušros 
iki gegužio 22 d. Dabar ir gra- į V a r t l L V v r u i r Uoivvų 8 l l s i r i l l k i . 
žu ir linksma parap. kieme. G a | m a s b u s 1 4 d ^^^o, 1 vai. po 
įima įvairiai pasilinksminti. > p i e t ų A u S r o g V a r t u p a r a p gv.._ 
Žmonių daug sueina, ir visi t a i n ė j N a r i a i j , 
linksmi. Gražus pas mus pa
vasaris. 

GREITAI IŠMOKAME PINIGUS 

Ė tuno. 

narėj* btitinai, ! 

BALIUS. 

svarbus reikalas aptarimui. 

Valdyba. 
. 

< 

— -

ATSIŠAUKIMAS Į CHICA 
tJOS LIETUVES IR LJE 

TUVATTES 

"MERRY BOOSTER'IŲ" 
PASILINKSMINIMAS. 

Berods jau visi Chieagos 
lietuviai žino, kad Vienuoly
no Bazaras prasidės gegužės 
m. 28 d. Vienuolyne. Prie ba-
zaro rengiamasi stropiai, k a i 
jį padarius gyvu, gražiu ir 
pelningu. Bet prie bazaro ge
rų pasekmių — reikia būti
nai geni darbininkių. Šiuo 
kreipiamės į Chieagos lietu
vaites su prašymu. talkon. 
Tos, kurios apsiimtų padirbė
t i bazare, meldžiame a tvykt i 
į Vienuolyną, gegužės 21 d. 
2-rą vai. po pietų i r užsiregis
t ruot i , kuri ir kokiais vaka
rais galės padėti . 

uSazaras tęs i s t ik vieną sa
vaitę, tad prašome visų padė
ti sulyg išgalės. Ypatingai 
prašome draugijų prisiųsti sa 
vo darbini n kes ir darbinin
kus . 

Nepamirškite susirinkti 
Vienuolyne 21 d. gegužės pa
s i t a r imu i . 

Bazaro Komisija. 

Šį vakarą, gegužio 13 d., 
Šv. Ju rg io parap. svet., Brid-
ger>orte, lietuvių jaunimo kliu-
bas, " T h e Merry Boos te r s" 
rengia gražų pasilinksminimą. 
Šokius. 

Kaip praeity ši* kliubas ru
davo užuojautos žmonyse ir 
juos patenkindavo, ta ip ir 
šiuo Įkartu tikisi, kad šis pasi
linksminimas pavyks visais 
žvilgsniais. 

A. M. J . J . M. 

Bridgeportas. — Šv. Alpon-
«) Dr-ja rengia iškilmingą ba
lių sekmadieny, gegužio 14 d., 
šv . Ju rg io par. svet., 32-ro 
PI. ir Aubum Ave. Visi nariai 
ir prieteliai atsi lankykite. 

Komitetas. 

PRANEŠIMAI. 
LIKT. VYČIŲ CHICAOOS 

'APSKRIČIO labai svarbus susi
rinkimas įvyks sekmadieny, geg. 
'11 d. š. m., Šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje, Town of Lako, 
lygiai 2:00 vai. po pietų: 

Kuopų atstovai prašomi neat
būtinai atsilankyti. 

Albina C. Alabnrdaite, sekr. 

Visais reikalais kreipkitės: 

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA, 

BRIGHTON PARKAS. — S. 
L, R. K. A. 1G0 kuopos susirinki
mas bus gegužio 14 d., 1 vai. po 
pietų, N. P. Sv. M. P. parapijos 
svet., 44 ir Fairfield Ave. Yra 
pagoidaujajna, kad visi nariai at- j 
silankytu į š] susirinkimą, nes tu- [ 
tesime skirti delegatą į seimą. C I C E R O , I U L T — Labai svar-

V. Paukštis, rast. Jbus Moterų Są-gos 2-ros kp. mė-
susirinkimas bus sekma-

J 

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

Kokiais pinigais norėtų: Amerikos doleriais, 
Auksinais-Markomis ar Rubliais, viską dastatome 
J paskutinę paStą be jokio t rukdymo ir pilna su
ma ir gauname atgal resytes su pasirašymu pri
ėmėjo. Visas kvitas galima matyti mūsų ofise. 

l a ivakor tes ant visų linijų J Lietuvą ir iŠ Lie-
urite atsilnnkyti, nes yra labai ( tuvos. 

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

Krautuvė maldaknygių ir visokių svietiškų 
knygų, paveikslų, dideliame pasirinkime, ( 
Katalogą ant pareikalavimo dykai pasiunčia
mo. I 

901 W. 33r<I Str. . 
Yards 4669. 

D L' OFISAI: 
4600 80. Wood Str. 

Lafayette 6256. 
mmmmmmmtmmmmm* 

,'nesnųs 
BRIDGEPORTAS. -^- Dr-josį dieny, įreg. 14, fty. Antano par. 

Šv. Alponso mėnesinis susirinki-!svetainėje, 2:00 vai. po pietų, 
mas įvyks gegužio 14 d., 1 vai. po : jį Naujos narės kviečiamos prisi-
pietų, Sv. Jurgio par. svet. Visi rašyti, nes tą dieną įstojimas su-
nariai turi būtinai susirinkti, nes mažintas per pusę. Naudokitės 
bus rinkimas » darbininkų baliui, proga. Taipat visos tos, kurios 
kurs įvyks geg. 14 d., Šv. Jurgio j turite paėmusios serijas, sugrą-
par. svet., 6:30 vai. vak. Įženkite parduotąsias, nes trauki-

SENI RAKANDAI. 

Jūsų virtuvėje randasi se
nas stalas ir kėdės dikeiai nu
derėtos. Nenumeskit ui laukan 
1 ' Valspar enamel ' ' padarys 
juos naujais. 

FEDERACIJOS SUSIRINKI
MAS. 

TOWN OT LAKE. — A. L. II. 
K. Federacijos vietinis skyr. lai
kys susii'inki.mą sekmadieny, geg. 
14 d., Imt, svet., pradžia 4:00 vai. 
po pietų. 

Z. J. rast. 

Valspar ,enamel y ra mišinisj Delegatai-ės atsilankykite skait-
geriausios rūšies dažų ir pa-į'lingai. 
garsėjusio Valspar varnish 'o , 
12 įvairiuose spalvose parsi
duoda: 

P. CIBULSKIO 
Krautuvėje 

2338 So. Leavitt Str. Chicago. 
Telefonas Canal 7233 

WEST SIDE. — A. L. R. Fe
deracijos 3-čio skyriaus susirinki-

' m a s j vyks geg. 14 d., 1 /vai. p o 

pietų, Aušro Vartų par. mokyklas 
kambaryje. Kviečiami visi kat. 

J. V. DimsJia, nut. rast, \mas įvyks vakare, korespondentė. 

PIRMAS 
IŠKILMINGAS PIKNIKAS 

Rengiamas 

Dr-stės Šv. Petro ir Povilo Kensington, 111. 

Gegužes-May 14 d., 1922 
GARDNER PARKE 123 ST ir MICHIGAN AVE. 

Pradžia 12:00 vai dieną. 

Kviečiame visus senus, jaunus, didelius ir mažus linksmai laika 
praleistir linksmi}!* šokius prie geros muzikos, minkštu gėrimų ir 
užkandžių ir šaUlbs košės ir visokių žaidimų puikiame daržev Atsi
lankę visi busite užganėdinti.- » 

Kviečia širdingai visus . RENGIMO KOMITETAS 

PASARGA: Valiuojant iš Chieagos, imkite karus State — 119 Mor
gan ir važiuokite iki 119 St. ir Michigan Ave. Išlipę paimkite 
Riverdale' karus, kurie davež iki daržui. 

PRANEŠIMAS 
lllir^lIlHIIUIIIŪanillIllllllll^llllllllHlllf^llllllllBElIlAllllliSnUU'Al 

Iš priežasties resignacijos p. Hertmanavičiaus da

lininkai Mildos Teatro Bendrovės kreipkitės visais 

bendrovės reikalais pas: 

JONĄ P. EVALDĄ 
Bendroves Sekretorių 

840 West 33rd Str. 
Telefonas Yards 2790 

Didelis Iškilmingas 
PIKNIKAS 

Parengtas 
Lietuviškos Teatrališkos Draugystės Rūtos No. 1 

Ned., Gegužes-May 14 d , 1922 
. GEO. M. CHARNAUCKO DARŽE, Lyons, I1L 
Įžanga 35c. Ypatai. Kviečia KOMITETAS. 

rz 

Ar Nepamiršite, jog Riverside, III. y 

Nat i ona l Grove Ned., Gegužės 21 d., 1922 
Pirma Didžiule Lietuviška 

Rengia Die vo Apveizdos Par. 
imiiiimî iimmmr. 

Bus benas, šokiai, dainos, minkšti gėrimai, ice cream ir kito
kių įvairenybių. Kaip girdėti, atsilankys svečių ne 

tik iš Kauno, bet ir iš Vilniaus. Chicagiečiai, 
kas drūtas į G E G U Ž I N Ę- . 

Kviečia RENGĖJAI. 


