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W A S I l l \ ( i T ( ) X , V. 17 d. 
(Ki ta ) . — Gegužės 15 d., šiųi 
1922 m. iškilmingai apvaikš-! 
čiota dvimetinės Lietuvos St. 
Seimo sukaktuvės — tokioj 
t va rko j : į 

Iš ryto iškilmingos pamala GENO A, geg. '20. — Vakar 
dos bazilikoj dalyvaujant vy- g j a pasibaigė ekonominė Eu 

Konferencija 
Kita Tos Rųšies Konferencija 

Bus Olandijoj 

ILLINOIS KOMPANIJOS 
NORI ATSKIRIOS TAIKOS. 

Atsiliepia į streikininkų pre 
zidentą. 

r iausybės ats tovams ir diplo
matiniam korpusui. Pusiau 
dvyliktos valandos atlanky-
mas paminklo žuvusiems už 
laisvę. Paskui didelis paro
das Žaliajam Kalne. P o piet 
iškilmingas Seimo posėdis, 
kuriame prie pilnu diplome-
tinių ir vyriausybės ložų pa

ropos konferencija plenare 
sesija, kurioje dalyvavo visu 
valstybių de legata i 

Anglijos premjeras pabai
goje pasakė karštą kalbą. Pa
žymėjo, kad ta konferencija 
atliko didelius darbus Nuro
pos reikalais. Kai-kurie daly
kai da r nebaigti. Tie perduo-

bos kodeksą, koks pr i imtas Illinois anglui kasyklų savi-
visų civilizuotu tautu. jninkai pirmutiniai prabilo, a r 

Išėmus Vokietija, visos vai- nebūtu jau laikąs streikuojan-
stybės paeiliui buvo šaukia- tiems darbininkams susitai-
mos ir klausiamos, a r jos su- kinti ir atnaujinti darbus, 
tinka su neatkrėsvvumo sutar-

Žinios iš Lietuvos 
GENEVA, geg. 20. — Eu 

ropos valstybės šiandie nema-1 
no nusiginkluoti arba suma 

AGITACIJA. 

t imi. 

daryta dvimetinė seimo atlik- Į t5 s ekančiai koiUVreneijai, ku
tų darbu apžvalga. T a r p pn-Lį prasidės birželio 13 d. O-
svoikinimų minėtini yra (Vk"-, landi jos mieste Hague. 
Slovaku, Latviu, Gudu. 

Iškilmės baigėsi priėmimu 
aukštų svečių pas valstybės 
prezidentą. 

KOOPERATYVU KONG
RESAS. 

\VASiIIXGTOX, Y.. 17 d. 
( E l t a ) . — Gegužės 16 d. Kau
ne ats idarė I I Lietuvos Koo
peratyvų Kongresas. Daly
vauja Šimtas dvidešimts Lie
tuvos Kooperatyvai atstovų. 

LIETUVOS KARO ATAŠĖ 
BERLYNE. 

\VASHINGTON, V. 17 d. 
(E l t a ) . — -Majoras Stasys 
Zaskevicius paskir tas karo a-
tašė prie Lietuvos pasiuntiny
bės Berlyne-

Premieras sakė, kad konfe
rencija davė gerų vaisių, iš
ėmus Rusijos reikalus, kurie 
palikti patvarkyti kitai kon
ferencijai. 

Anglijos premieras reiškė 
džiaugsmo, kad padary ta ne-
aeresvvumo sutart is . 

Savininkai tuo klausimu pa-
c , E M skelbė atvirą laišką Illinois 

Kai-kurių atstovai tą sutar- distrikto (No. 12) ijrezidentui 
tj priėmė su rezervą. Tečiaus Farr ingtonui . Klausia, ką di-
dauguma delegatų atsakė, kad strikto unijos mano daryti 
jie savo valdžioms rekomen-t-streiko pabaigos klausime. Ar 
duosią sutartį pripažinti . jos nori pradėt i derybas už-
Tarpe šių delegate pasirodė .mokesnio nustatymui. Nes juk 
ir Praneijos Barthou. Tr j i s ' svarbiausia del užmokesnio 
sakė rekomenduosiąs valdžiai streikuojama. 

Kasyklų saviuinkaį pažymi, 
kad ne jie vieni nori išgirsti 

sutarti ratifikuoti. * 
K. 

Šveicarijos buvęs preziden-
tas Motta išreiškė vilti, jog streikininkų nuomonę, apie 
IK 'agresyvumo sutart is lik- kurią visai tylima jau septin-
sianti visuomet. i toji savaitė. 

Italijos delegatas Sehanzer 
Y , Įdavė projektą ekspertų dar

buotės Ilagues konferencijoje 
sutar t is pr ipažinta t rumpam • #l 

. .. . , .. ., * ir neagresvvumo sutart ies te
laikai, bet ji reikšminga. t * J 

i kstą, pagal kurio bus veda-
Toliau sakė, kad Europos j mofi diskntijos su Rusijos bol-

valstybės didžiai pasipiktino, ševikais. 
Kusi jos bolševikų atsakymu į j Ekonomine konferencija tę-
valstybių paduotas sąlygas. , ,. | i s i 39 (]ienas. 

Ir p e r s ė j o jis bolševikus,j Paskutinėj plenarėj sesijoj 
kad jie kitoj konferencijoj p i rmininkavo ' I ta l i jos premie-
penlaug neužs i varinėtų su sa- r a s p a c t a # Buvo ir Suv. Val-
vo komunistinėmis doktrino-Į s t i jg ambasadorius Itali jai . 

Anglijos premieras Lloyd mis. 

Visuomenė įdomauja. 
d 

Europa geidžia gelbėti Ru-{George pilnas optimizmo ir 
sijai, bet bolševikai Rusijos pasitikėjimo apleido konfe-
vardu turi pripažinti pagar-[ rencijoa sesiją. 

FRANCI TA IŠNAUJO 
T R I U K Š M A U J A . 

Kovoja prieš politika busimoj 
konferencijoj. 

TRUMPESNĖS DARBO 
VALANDOS PLIENO 

PRAMONĖJE. 
SPĖJAMA, BUS PANAI

KINTAS 12 VAL. DARBAS. 

PARYŽIUS , geg. 20. —Iš Tai butų prezidento Hardingo 
ištikimų versmių pat i r ta , kad 
Pranei ja iškalno atsisako da
lyvauti rengiamoj Hague kon
ferencijoj, jei pirmiau jai ne
bus duota patvir t int i visa 
konferencijos programa su vi
somis jos smulkmenomis. 

Be to, Pranei ja kuogriež-
čiausia yra priešinga, kad ta 
konferencija turėti) bent ma
žiausią politinį karakterį . Šia
me klausime ji nepermaldau
jama. r 

laimėjimas. 

VYASIIINGTON, g^g. 20.— 
Pereito ketvirtadienio vakare 
Baltuose Namuose buvo pa-
ruošta iškilminga vakarienė 
plieno pramonės kompanijų 
vedėjams, kuriuos sukvietė ^ 
prezidentas Hardingas . Tai 
buvo tikslas sparčiau - imtis 
darbo prie plieno pramonės 
atgaivinimo ir darbo valandų 
darbininkams sutrumpinimo. 

Vakarienėje dalyvavo apie 

tar t i trumpesnių valandų 
klausimą. Komitetas savo 
nuosprendį paskui įduos at-
>kirioms kompanijoms. 

Spėjama, kad komitetas pa
links prie prezidento Hardin
go sugestijos sutrumpinti 
darbo valandas. Tokiu būdu 
bus *prezidento laimėta. 

Šiandie Baltuose Namuose 
rengiama kita vakarienė, ku-. 
rion pakviesti geležinkelių di
dikai. Taipat bus tariamasi 
apie biznio atgaivinimą.. 

Paskui seks kitiems pramo
nininkams vakarienės. Tokiu 
būdu čionai taisomas kelias 

IŠVARYTAS IŠ RUSIJOS 
KORESPONDENTAS. 

MASKVA, geg. 19. — Bol
ševikų valdžios parėdymu iš 

Dėlto, reikia tikėtis kilsian- M p l i ( , n o k o m p a M į j ų a v i m , ! R , , s i J o s » " » J * « « amerikoniš-
šalie* kraštu vedėjai. ! k a s korespondentas Hulhn-

, r ,. Įger. Sakoma, jis iš Rusijos 
Prezidentas Hardingas pa 

Nori tą nuonipnę girdėti ir 
plačioji visuomenė, kuri Illi
nois kasyklų anglimis naudo
jasi. I r todėl butų laikas tą 
nuomone reikšti, stoti į dery-
bas ir atnaujinti darbus ka
syklose* 

Kasyklų savininkai aiškina, 
kad tas jii a tviras atsiliepi
mas reiškia vientik atsiliepi
mą į šio vieno distrikto angle-
kasius. Savininkai darbuoja
si susitaikinti (atskiriai su vie
nu distriktu. Kiti anglekasių 
distriktai irgi gali daryti at-
skirias taikąs. 

Atskiras susi taikymas 

Atskiriai taikai yra palan
kus šio distrikto prezidentas 
Far r ington . Tečiaus tokiai 
politikai priešingas visos U-
nited Mine "YVorkers of Ame
rica organizacijos — prezi
dentas Lewi&. Šis pažymi, 
kad atskiriu distriktų atski
rtos taikos su kompanijomis 
suskaldys organizaciją. 1T0 
nori kompanijos. Šiandie 
anglekasių organizacijoje y ra 
vienybė ir ji stovi nei siena ne 
pakrutinama. Gi kitaip ji bu
tų susilpninta ir kompani
joms butų progos darbinin
kus išnaudoti. 

Kol-kas nepatir ta , ką apie 
kasyklų savininkų atsiliepimą 
mano patsai distrikto prezi
dentas Farr ington. 

sekančius trejus arba ketve
rius metus. . . 

Tokia tai opinija Tautų Są
jungos militarinių ekspertų 
nusiginklavimo klausimu. 

Europa užlaiko kur-kas dau
giau kariuomenės, negu pi rm 
buvusio karo 1914 metais. I r 
šiandie Europos armijojs y ra 
daugiau stipresnės. 

U K M E R G Ė . Vavėnios, Vė
žinti savo armijų.-. Apie t a i ; 1 ^ « v e ^ ' i u m e t u i v a i r i u P°" 
negali but jokios kalbos per l i t i n h * P a r t i J u darbuotojai 

Ukmergės mieste ir apskrity
je gana aktingai veikė. Žem
dirbių Sąjungos darbuotojai 
važinėjo po apskritį ir net pa
čiame .mieste padarė t r i s su-

Ekspertai sako, kad šiandie ' b r ink imus ; kun. Jodai t is lan
kėsi po apskrities miesčiukus, 
agituodamas už krikščionis -
demokratus; St. Seimo narys 
Gruodys su Dr. Ere tu ban
dė dary t i ' ' Pavasar in inkų ' ' 
susir inkimus; įvyko Valstie
čių Sąjungos, Žalsvos sky
riaus steigiamasis susirinki
mas, p. Kuzma važinėjo Ko-

BOLŠEVIKAI NEPAKEN
ČIA RUSIŠKAI KALBAN

ČIŲ KORESPONDENTŲ. 

a» t Šventosios upės vanduo 
išgriovė, i r kol ji nebus pa-
taisytas, miestas bus be elekt
ros. Radmiškio tiltas ant Šven 
tosios dar nesutvarkytas, to
dėl "Amer ikos Bendrovės" 
automobiliai eina tik iki Uk
mergės, o Utėnon dar neina. 

IŠ DARBININKŲ 
GYVENIMO. 

Pabrangus gyvenimui, pra
sunkėjo darbo žmonių padė
tis. Daugely dirbtuvių darbi
ninkai reikalauja pakelti al
g a s : odu dirbtuvėje 16 nuo
šimčių, Šopeno alaus dirbtu
vėje — 50 nuoš., kinematogra
fų tarnautojai ir darbininkai 

varskan organizuoti Žemdir- — 50 nuoš., " V i l i j o s " d^gtu-

Nes jie prieina prie žmonių. 

čių nesutikimų jos su Anglija 
ir I tal i ja. 

IŠSIKRAUSTĖ VISA PA
SIUNTINYBĖ. 

Į T O K Y O , g^g. 19. — Visas 
Kinijos pasiuntinybės štabas 
iš čia išvažiavo Kinijon, ne
pranešus apie tai nei užsienių 
reikalų ofisui. 

Sakoma, kinų pasiuntenybė 
" s u s t r e i k a v u s i " negaudama 
fondo čia kinams studentams. 

GEN. SEMIONOV PALIUO 
SUOTAS. 

siuntinėjęs necenzuruotas ka-

PARYŽIUS, geg. 20. — Iš 
Rusijos bolševikai išvarė U-
nited Press amerikonišką ko
respondentą Hullinger. Mas
kvoje paduota žinia, kad jis 
iš Rusijos išvarytas už tai, 
nes nenorėjęs, kad jo siunčia
mos korespondencijos butų 
cenzūruojamos. 

Korespondento Hullingerio 
draugai čia pasakoja kitaip. 
Sako, bolševikai jį iš Rusijos 
iš*varė todėl, kad jis išmoko 
rusiškai kalbėti ir užsiželdė 
barzdą, kokias dauguma rusų 
turi . 

Svetimos šalies sukalbąs ru 
siškai korespondentas bolševi
kams y ra labai negeistinas. 
Nes toksai žmogus be perkal
bėtojo prieina prie plačiųjų 
rusų minių ir pat i r ia jų tik
ras mintis apie pačius bolše
vikus. Paskui tai visa skel
bia pasauliui. 

Rusijos gyventojai, ypač 
valstiečiai didžiai nemaloniai 
atsineša į bolševike valdžią. 
Nes mato jų biaurius darbus. 
Del to bolševikai nenori, kad 
tai visa butų žinoma užsie
niuose. 

Taigi sukalbančiam rusiš
kai korespondentui nėra vie
tos Rusijoje. | 

bių, St. Seimo narys Gruodys kų fabrike prasidėjo streikas. 
Ukmergėje, " A i d o " salėje I 
darė pranešimą apie krikščio^ GAUDO MERGAITES. 
nių-demokratų darbuota Sei- Į 
me. J a u trijų mergaičių pasige-

Trečią Velykų dieną vado- do lenkų Ožeškienės gimnazi-
vaujant St. Gruodžiui įvyko!ja. Sako, automobiliais jas 
Ukmergės Ūkininkų Sąjungos | nuvežę nuo pat gimnazijos. 
sušauktas pasi tar imas. Susi-! f 

rinkusieji ūkininkai daugiau- V I Š T Y T I S . Pas taruoju 
sia įdomavosi ekonominiais, laiku įsiveisė daug vagių ir 
klausimais. "L ie t . Jaunimo,k i tų kenksmingų visuomenei 
Są jungos" Ukmergės miesto gaivalų. {Tik ir g i rd i : ten ar-
skyrius suruošė spektaklį. 

— Mieste pastaruoju laiku 
nėra elektros šviesos, nes per
nai rudenį pastatytą turbiną 

klį pavogė, ten krautuvę api
plėšė, ten mėsą išnešė; buvo 
net toks atsitikimas, kad net 
pačios milicijos arklį išvedė. 

C H I C A G O J E . 
ŠEŠI DAUGIAU SUIMTI. 

ŽIOGAI BOMBOMIS NAIKI
NAMI. 

MASKVA, geg. 19. — Kau
kazą, Baku, Kubanių ir K>i-
mą palietė žiogų rykštė. Vis
ką jie naikina laukuose. Kai-
kuriose vietose į žiogij krūvas 
iš lėktuvų mėtomos bombos 
su nuodingomis dujomis. 

blegramas. 

MAŽESNĖS IŠLAIDOS. 

davė sugestiją panaikinti 12 
valandų darbą dienoje visoje 
plieno pramonėje. J i s to ne
reikalavo, tik pareiškė, kad 
tas burn naudingiau kaip dar
bininkams, ta ip kompanijoms. 

Dalyvavę vakarienėje pra- savo išlaidas žymiai sumaži-
monininkai priėmė tą sugesti- no. P e r praėjusius dešimt] 

N E W YORK, g. 20. — A 
peliacijos teismo įsakymu pa-
liuosuotas nuo visokios atsa
komybės žinomas kazokų ata
manas Semionov. J i s čia bu-

AVASHINGTON, geg. 19.- vo areštuotas^ vienos firmos. 
Paskelbta, kad vyriausybė Padė tas po 25,000 dolerių pa

ranka. . i 

AREŠTUOTA 7 KLERKAI . 

ją. I ron and Steel instituto 
prezidentas autorizuotas pa-

mėnesių išleista mažiau pus
antro biliono dolerių palygi-

skirti iš keleto pramonininkų nus su tokiu pa t laikotarpiu 
komitetą ir j am pavesti ap- pirmbuvusių metų. 

Apeliacinis teismas pripaži
no tik 10 dolerių lėšų išmo
kėti. , . 

PLATINKITE "DRAUGĄ. 

N E W YORK, geg. 20. — 
Vietos pastos 7 klerkai areš
tuoti. Kalt inami už 'vog imą 
bondsų pastoje* 

DAR BOMBA. 

>9 

> Užpraeitą naktį bomba eks-
pliodavo ties valgomų daiktų 
krautuvės durimis, 321 Ken-
sington ave. Apie 1,000 dole
rių nuostolių padaryta . 

tam tkslui j is pasiskolino nuo 
Mozumo. 

Del to policija y r a nuomo
nės, kad Banait is daug ką ga
li žinoti apie bombininkus ir 

Miller vis daugiau "išgieda"' į teroristus 

™ • ' Pirkęs nuo Banaičio auto-
Sąryšy su teroru Chieagoje mobilių Miller su savo ke-

areštuota daugiau šeši į t a r i a - ! l i a i s sėbrais, Daudzauskiu ir 
mi. John Miller, kuris p r i s i - , k i t a i s Pradėjo daryti užpuldi-
pažino valdęs automobilių, iš į ė j i m u s . Pirmiausia jo sėb-
kurio jo sėbrai nužudė polic- r a į (sakosi ne j is) Ciceroje 
monus, kasdien išklausinėja- užpuolę saliuną ir nužudę ša
mas ir vis daugiau " i š g i e d a " 
apie terorą Chieagoje. Areš
tuota jo moteris Margare t 
Miller, kuri ta ipat tardoma. 
Nes, anot policijos, ir j i ge
ra paukštė, savo vyro piktų 
darbų dalininkė. Policija t i
kisi nuo jos išgirsti įdomių 
dalykų. 

Pas i remiant Millerio pasa
kojimais, būrys detektivų už
puolė saliuną, 10 North Gr'een 
st. Salhme areš tuota : 

Saliuno savininkas Charles 
Banait is i r keturi kostume-
r i a i : Tony Shultz, Slem Nor-
wood, Felix Borbet i r 
Rondus. 

Policija darbuojasi surasti 
to visa sąryšių su darbininkų 
vadais, kurie paduoti teisman 
ir laikomi kalėjime. 

VILNIUS. Lenkų valdžios 
sferose y r a sumanyta įsteigti 
Rytų Žemių komisiją, kurios 
uždavinys butų pravesti visi
šką Rytų Pakraščių suliejimą 
su Lenkija. 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie gra-
Gus^žus oras ; maža atmaina tem

peratūroje. 

Paskiau areštuotas John 
Mozum, Banaičio par tner is . 

Policija atkreipia specialę 
domą į Banaičio areštavimą. 
Yra žinoma, kad jo saliune se
nai buvo užeiga visokiems įta
riamiems indivuduams. Bet 
kad aiškių įrodymų truko, tad 
policija nieko ir neveikė, 

Tečiaus dabar areštuotas 
Miller išpažino, kad pereitą 
lapkritį j is nuo Banaičio pir
ko automobdių. Gi pinigų 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
geguž. 19 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Praneijos 100 frankų 9.15 
Italijos 100 lirų 5.30 
Vokietijos 100 mark. .33% 
Lietuvos 100 auks. .33% 
Lenkų 100 markių .02 
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PRENUMERATOS KAINA: 

& s: 
Prenumaratoa mokai! lSkalno; Lal

ui skaitosi nuo užsirasymo dienos 
na nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti lSperkant krasoje ar exprese 
MMouey -Order" arba įdedant pini
gu* t registruotą laišką. 
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KONFERENCIJA NU-
TRUKO. 

(Tarptautinė Europos valsty
bių ekonominė konferencija 
mieste Genoa nutruko. Tiki
masi naujos sulaukti. Jon 
kviečiamos ir Suv. Valstijos. 
Rusijos reikalus būtinai kaip-
nors reikia sutvarkyti. Be 
Rusijos negalimas Europos at
statymas. Gi jei negalimas, tai 
reikia vesti derybas su tokia 
Rusijos valdžia, kokia šiandie 

J gyvuoja. Daug yra priežasčių, 
dėlei kurių reikia vesti dery
bas su bolševikais, nes su 
Rusijos interesais ankštai ri
šami kitų Europos Valstybių 
gerovė, beto Rusija stovinti 
katastrofos žiotyse, kuriai 
žlugus negalima laukti pasau
linės taikos. 

Bet -kaipgi prieiti prie Ru
sijos, jei šiandie bolševikai ne
sukalbami? Į tų klausimų an
glai atsako: Šiandie jie nesu
kalbami, rytoj tečiaus bus ki
tokį, kuomet įsitikins, kad vi; 
sas pasaulis prieš juos stovi 
nei muro siena, ir kad jų ko
munistinės svajonės teturi 
smilčių pagrindų. 

Tik prie Europos valstybių 
turėtų prisidėti dar ir Ameri
ka. 

Už konferencijos nepasiseki 
ma, imant aplamai, kaUimvi! 
bolševikai. Tas tiesa. Bet, ki l 

su savo skaitlinga armija. J i 
perdaug įsitiki Vokietijos 
keptiem^ karveliams, kurie ga-
rantuojami Versailleso taikoj 
sutartimi. Dėlto Prancija ta 
sutartį saugo kaip savo alų. 
Girdi, tai jos šventas ir nepa
liečiamas dokumentas. 

Tečiaus bolševikai labįaus 
kaltesiu už konferencijos ne
pasisekimų. Suprantama, Eu
ropos likimas jiems negali rū
pėti. Bet blogiausia, kad jiems 
nerupi nei pačios Rusijos pa
dėtis. Viskas, kas jiems gal
voje, tai jų pačių likimas. Ne 
Rusijos reikalais bolševikai 
dalyvavo konferencijoje, bet 
tik savo komunistinių idėjų 
reikalais. Kuomet Europos 
valstybės kalba apie Rusija-, 
kaipo apie valstybę, bolševikai 
kalba tik apie savo valdžių 
ir komunistines idėjas. S u to
kiais sunku susitaikinti . 

Anglai yra dideli optimistai. 
Jie turi vilties bolševikus pa
taisyti ir pastatyti į tikrąjį 
keri^j. Kiek jie turi tiesos, pa
rodys sekančioji ekonominė 
konferencija, šiuo kart jie ap
sivylė. x ' 

KARTAIS VILKAI, KAR
TAIS AVINĖLIAI. 

AUKSO-SIDABRO FONDO į " " " * T , 1 2 vaL d i e n» 
iki 11 v a W a k . bus priimamos 

79 Socialistų "Naujienos' ne
betveria piktumu sekdamos 
katalikų duosnumų krikšč. — 
demokr. partijai. Nort-Side-
čius, kurie suaukojo tam tik
slui net $1,300, socialistų dien
raštis vadina "v i lka is" :"para 
pijonys aukotojai — vilkai... 
, Kad socialistai darbininkus 
žmonės Vadina vilkais ir dar 
biauriaus, tai suprantama dėl
to. 

s 
Mat, jeigu darbininkus ten

ka pavilioti ant savo 'špešelų' 
meškerės ir išsunkti jų pas
kutinį centų Chemieafcj, Bin-
golų Co., tai tuomet vadina
mieji " v i l k a i " yra geriausi 
avinėliai. bant atviriai, vra kalti ir 

I prancūzai. (Jera, kad Pranei-j Bet jeigu tie patys darbi-
ja atsisako pripažinti holševi j ninkai nekimba prie socialisti-
kų. principus nuosavybės kfoti-' nio "špešelų" slieko, tai jie 
sinm, bet bloga, kad ta pati 'vi lkai . Kų ir bekalbėti. Socia-
Praneija nenori prisilenkti j listai moka derėti darbininkų 
prie kitų teisingų pageidavi
mų. 

v Prancija šiandie rūpinasi tik 
savo likimu ir nenori skirtis 

kailį ir pakelia arba numuša 
tą kailį sulyg "marke to" kai
nos. 

RINKIMUI INSTRUKCIJOS. 

1. Kada, kas i r kuo autos? 

1 Birželio 24 ir 25 d., su-
bata ir nedėldienis — skiria
ma visuotinai rinkliavai tarp 
Amerikos lietuvių Aukso ir 
Sidabro — Lietuvos savajai 
valiutai padėti pamatų. 

2. Kas nesuspės savo aukas 
atiduoti tomis dienomis, lai 
komitetai po kolonijas duoda 
progos tai padaryti ir vėliaus, 
bet ne vėliau, kaip iki liepos 
mėn. 4 d. š„ m. 

3. Aukotojais turės būti vii 
si gyvieji lietuviai, ir kiti e-
santieji ar. buvusieji Lietuvos 
piliečiai — pradedant nuo 
mažiausių vaikų ir baigiant 
žilagalviais seneliais. 

4. Aukos prašoma daryti tik̂  
Auksu arba Sidabru (mažiau
sia auka suaugusių — $1.00 
sidabru; mažiausia auka vai
kų — 25 centai sidabru). Ku
rie tik gali — lai aukoja auk
su: daiktais ar pinigais; kurie 
neišgali auksu — tai lai auko
ją sidabru: x 

2. Kas darbą ves? 

5. Į tų šventų darbų turi 
stoti visos lietuvių, organiza
cijos ir įstaigos, kaip antai: 
Paskolos Komitetai, parapijos, 
draugijos, kuopos, bankai ir 
t t 

Lai kolonijose įsisteigia tai 
rinkliavai tiek punktų, kiek 
bus patogiausia, ar tai pagal 
rajonus, ar pa#al srovių, ar 
pagal kitų motyvų, kokie vie
tose bus pripžinti svarbiais. 

6. Del geresnes t Urbo tvar
kos ir vienodumo, visi koloni
jų ir rinkimo puuktai, kur jų 
bus daugiau negu vienas, tu
rės veikti Viisižinoję su vieti
niais paskolos komitetais iš 
kurių jie gaus visokių nuro-
įlymų, kvitų, umišehų, kon-
vertų ir t. t. 

Kur užteks vieno punkto, 
tokį punktų įsteigia ir veda 
paskolos komitetas, susižino
jęs su visomis esančiomis ko
lonijoje žymiausiomis įstai 
gomis ir-organizacijoniis. 

3. Kaip bus darbas vedamas. 

7. Birželio 24 ir 25 d. pas
kirtose vietose — subatoj nuo 
2 vai. po piet. iki 10 vai. vak. 

aukos. Kiekviename aukų pri
ėmimo punkte prie stalo turės 
sėdėti bent keturi žhionės,, iŠ 
kurių vienas patikrinės ir pri
iminės aukas, kitas užrašinės 
ant ^onvertėlių vardus ir pa
vardes aukojančių auksinius 
ar sidabrinius daiktus, tuos 
daiktus įdės į konvertų ir už
lipins, gi trečias uždės lekines 
antspaudas ant- konvertų ir 
įdės į generalį maišelį, kurs 
bus žinyboje pirmojo; ketvir
tas išrašinės kvitas visiems 
aukotojams,- vis viena ar jie 
aukos daiktais, ar pinigais. 

8. Dienos rinkliavai pasibai
gus, suaukotieji brangumy-
hai turi būti pasverti su mai
šeliu ir bent dviejų žmonių 
nugabenti į spintų (safe'ų) 
banko, parapijos, ar š ia ip jau 
patikimo žmogaus. 

9. Pradedant nuo 26 birž. ir 
baigiant liepos 4 d., kas va
karas nuo 7 vai. iki 9 vai. tuo
se pačiuose punktuose turės 
sėdėti bent du žmonės, priim
ti, surašinėti ir pakvituoti au
kas iš tų, kurie nesuspės su
nešti jų 24 ir 25 birželio. Tų 
dienų rinkliavas reikės/iėti į 
atskirų, tam tikrų maišiukų gi 
paskutinę •" dienų, liepos 4, 
tarp 9-os ir 10-os vai. vaka
ro, publikos akyvaizdoje su-
neŠus viskų į krūvų, sudėti } 
didįjį maišelį, visų aky Vaizdo- ( 

je pasverti, skyrium auksų, 
skyrium sidabrų, pagarsinti 
čia pat publikai, ir įtraukti 
tai į protokolus, kad ir istori
joje butų ulžrašyta, kį?k tos 
kolonijos lietuviai sudėjo auk
so ir sidabro, kada Lietuva 

.U'urė savo pinigus. 
Apie įteikimų to visko At

stovybei, bus pranešta vėliaus. 
Liet. Respub. Fiu. Misija. 

J. J . Bielskis, 
Reikalų vedėjas. 

GREIČIAUSIAI IR PIGIAUSIAI 
NEGU PER KITUR 

Sfe> 

I i 

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 pasiųsti pinigus Lietuvon, kaip LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ. 

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

Lietuvos Amerikon. 
Pinigus priimam padėjimui į Lietuvos Tarptautįni Banką ir mokame 7% per metą. 
Insulinam rakandus ir namus nuo ugnies; au tomobilius nuo pavogimo ir sulaužimo. 
Visorius reikalingus patarimus suteikiame dykai. 
Patarnavimas greitas, teisingas ir .mandagus. .. * 
Del pinigų siuntimo ir kitų reikalų kviečiame kreiptis šiuo adresu: į 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3 3 1 3 S o . H a l s t e d Str . 

Tel. Yards 6062. ::: Chicago 
Ofiso Valandos; Kasdien nui 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. Vakarais: Utarninko, Kctvergo ir Suba-

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

KURIEMS ARČIAU, KREIPKITĖS Į MŪSŲ AGENfTUS 

f 

WAUKEGAJT, ELL. 
A. J. Sutkus. 

811 S. Viotory St. 
Tol. Waukcgau 1306 R. 

A. S. Prcciaauskas, 
760 S. Shcridnn Ild. 

Tel. Wsukcgan 1017 
SPRING VAULEY, ILL. 

Aut. Stulga 
101 E. Srtl Str. 

SPRING VALLEY, ILL. 
Alb. Piltpaitis, 

227 Wcst 11 Ii St. 
WEST PULLMAN, ILL. 

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

K*l*?fl 
w 

BRIDGEPORT CHICAGO 
A. Bružas, 

3303 Aubura Ave. 
18-TH STREET CHICAGO 
31. J. Tanaacricz. 

73« W. 18-th St. 

RRIGHTON PARK CHIC. 
A. Audreliunas. 

4436 Su. Falrffckl Ave. 
CICERO, ILL. 

U. ts. Posanka, 
1422 So. 19-th Avc. 

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

ROSELAND, ILL. 
J. Ramanauskus, 

10408 Miohigaa Ave. 
ROCKFORD, jILL. 

P. Kutro, 
1012 So. Malu St. 

KENOSHA, WIS. 
J. Trakšells, 

464 N. Shcridan Rd. 
RACINE WIS. 

Goo. Shokells, 
815 Park Ave. 

DETROIT, MICH. 
F. Mikuchonis, 

9185 Cardoni Avc. 

V$v> r*tV •IV k***^flffi 

vičius. Ir ar žinote, kų ten su- Kaunas. — Kun. Dr. A. Ma-

LIHKSMA NAUJIENA. 

2£ur tik nepasisuksi — ten 
tik kalbama, tik tariamasi a-
pie Vienuolyno bazarų. Žo
džiu, visa Chicaga sujudo, 
sukruto. 

Nesenai buvau Apveizdos 
Dievo parap., tai reiškia ant 
18-tos gatvės, kurioj parapi
joj klebonauja visų gerbia
mas ir mylimas kun. Ig. Alba-

/inojau? O gi linksmų žinių. 
Gerb. klebonas su ' visa sav.) 
parapija vyks bazarų atidary
ti, reiškia kad Apveizdos Die
vo parapija lankys Vienuoly-
nų pirmų dienų, t. y. Sekma
dienyje, gegužės 28 d. 

O jau Akademijos rėmėjos 
kun. Albaviėiaus parapijoje 
tai tik dirba, tik veikia. I r 
dovanas iš draugijų renka, Ir 
per biznierius kolektuoja h* 
darbininkes bazarui organizuo 
ja — o visur padeda ir pata
rimus duoda pats klebonas — 
tik jau sakau, kam Dievas duo 
da tai ir drebtelėja... 

Bet jei jau bazara Vienuo
lyne pradėsime su Dievo Ap-
veizda, tai galima tikėtis, kad 
bazaras tikrai nusiseks. 

Aš. 

kutskis Šv. Kazimiero Draugi
joje gavo 3,000 auks. iš Ne\v 

gai skyrianu. Siuntėjas j)rašo-
mas atsiliepti: Litliuania, Kau
nan, D. Vilniaus 34, &v. Kaz. 

Yorko, bet nežino nei nuo ko! Dr-ja, kun. A. Malauskui. 
nei kokiam tikslui tie pini- j Kun. P. Kaščiukas. 

JL 
Oi 

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

\ 
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DIDŽIAUSIAS ĮVAIRUMAS 
IR 

SĄŽINIŠKOS KAINOS 
King Liąuid Puint—King Wall Finisli Augštos Rūšies 
Cieiežinia ta vorai, šepeeiai; stiklų langai, užlaidos ir tt. 

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

• i — — ^ uw 

Ž E M Ė S R E F O R M O S 
Į S T A T Y M A S . 

i 
(Tęsinys) 

Pastaba. Pardavinėti šiaudus, šie-
~ na, peliji, nuogrėbas ir kitų sausųjj — 

stambųjį pašarų be ypatingo kiekvie
nam kartui leidimo draudžiama. 

56 §. 
Paimtieji, einant šiuo įstatymu, turtai, 

kurie nėra pačių valstybės įstaigų valdo
mi, ligi jie bus sunaudoti žemės reformos 
reikalams, yra naudojami, einant Privati
nių savininkų žemių naudojimo įstatymu 
iš 1920 metų spalių mėnesio 30 dienos 
(V. Ž. Nr. 51 eilinis Nr. 497). / 

X skyrius. 

Atlyginimas u* nusavinamąjį turtų. 
57 §. 

Kolonistams ir jų įpėdiniams, kurių že
mės paimtos einant šio įstatymo 1 § punk
tais " c " ir "d'*, gruzinam i jų įmokėti už 
žemę pinigai kr atlyginamos m. pastatytus 
trobesius ir pagrindinius žemės ūkio pa
gerinimus išlaidos (61 §)> išskaitant gau
tųjų iš Rusų valdžios pašalpų.-* 

58 §. 

Už paimtas einant 2 į iš privatinių sa
vininkų žemes atlyginama aptinkamomis 
1910 — 1914 metų vidutinėmis kainomis, 
atsižiūrint į tų žemių rųšį, dabartinę ūkio 
ir jam reikalingi] trobesių padėtįilr dirbi
mo stovį, skaitant* vienų rusų ruWį toly
gų 2 auksinam. 

- 59 §. 
Didžiausia 58 §-u kainojamoms žemėms 

kaina gali būti 480 auksinų hektarui, bet 
tiems savininkams, kurie turi ne daugiau 
kaip 200 hektarų, už nusavinamųjų že-
ndau kaip 150 hektarų žemę mokama vi-
dutinėi/iis tos žemės valstybės žinion pa
ėmimo meto rinkos kainomis. 
Už miškų žemę mokama ne daugiau kaip 

1120 auksinų už hektarų. 

Pastaba. Einant šio įstatymo 8 > 
už nusavinamųjų žemę (80 hektarų) 
atlyginama vidutinėmis nusavinimo 
meto rinkos kainomis ir sjs atlygini
mas išmokamas grynais pinigais iš 
karto ar dalimis, bet ne ilgiau kaip 
per 5 metus. 

60 §. 
.Nusavinamieji žemės plotai vertinami 

tik atsižvelgiant į jų tinkamumą žemės 
ūkiui; vandenys, keliai, pelkės, durpynai, 
skrajojamieji smiltinai ir kitos žemės ne-
kainojama ir už juos neatlyginama. 

Taip f>afc neduodama atlygiaimo: a) už 
žemės, imamas einant 1 $ punktu e, b) už 

žemės, kurias buvo atimtos iš ūkininkų 
ir priskirtos prie dvarų po 1861 metų ir 
c) už tų žemės nuošimtį, kuris paimtas 
ar buvo imtinas einant Įstatymų kariš
kiams Sėme aprūpinti karių reikalams iš1 

žemės savininkų, turinčių nuo 300 ligi 
800 dešimtinių —- ligi 15%, ir turinčių 
daugiau per 800 dešimtinių — ligi 30 

f 
7c 

• 

61% §. 
Pagrindiniai žemės ukio pagerinimai 

(melioracijos) po šio įstatymo paskelbimo 
dienos — kainojami paėmimo meto rin
kos kainomis, ir atlyginami ne vėliau 
kaipo 1 metų nuo paėmimo dienos. \ 

62 §. 
jNumatytas 58 § atlyginimas duodamas 

3% pasižadėjimo laKŠtais, kurie išleidžia
mi Valstybės Iždo garantija ir Valstybės 
įstaigų priimami įkaitomis. 

Valstybės Iždas išduotus pažadėjimo 
lakštus nominaline vertybe gali išpirkti 
kiekvienu metu, bet ne vėliau kaip po 36 
metų nub f ak tino žemės perėmimo. 

Pastaba. Už paimtuosius bažnyčių 
ir tų bažnytinių įstaigų, kurių dabar 

turtas yra laisvas nuo skolų. Skolai esant 
lakštai laikomi Ilžile atatinkamų įstaigų 
depozite ligi įdavimo teisėtiems kredito
riams. 

\ 6 4 § . ' 

Atsiteisti su nusavinamųjų turtų savi-
nrfikais, suimti išperkamiesiems už dali
namųjų žemę mokesniams ir vykdyti ki
toms su žemės reforma surištoms finansi
nėms operacijoms steigiama tam tikra 
kredito įstaiga. < 

XI skyrius. 
Bendras žemės valdymo tvarkymas. 

65 §. v 

Xetinkanii ar nepatogus parceliacijai 
valstybiniai ar nusavinti žemės plotai gali 
būti parduodami šiomis sąlygomis: 

1) Žemes ūkiui tinkamas žemės gali 
pirkti tik 13, 14, 15"ir 16 §§ pažymėti as
mens ir emigrantai iš Lietuvos, kurie ver
tėsi žemės ukio darbais ir kurie yra pir
kę "La i svės" ar "Lietuvos Gynimo" pas
kolos ne mažiau kaip 2y2 dolerio Ameriko
je, arba 250 auksinų Lietuvoje kiekvienan> 

nėra Lietuvoje, turtus (11 ir 12 §§),« įgyjamos žemės hektarui. Pažymėti Čia 
atlyginimas atiduodamas į atatinka- f asmens gali su savo turima nuosavybes 
mų dvasinių vyresnybių bažnytinį teisėmis žemė supirkti iš viso ne daugiau 

kaip 20 hektarų žemės. Tik ūkių centrai su 
didesniais trobesiais gali būti parduodami 
j vienąa rankas ligi 80 hektarų ploto. 

,2) Žemės ūkiui netinkamus žemės 'plo
tus (nedurpinės pelkės, krantuotos vietos 
ir t t.) gali pirkti visi Lietuvos piliečiai, 

kurie £emės ukio darbu verčiasi ar vertu
si, ligi 80 hektarų j vienas rankas. 

3) Iš šių žemių pardavimo surinktos lė
šos eina žeme aprūpinamiems kredituoti. 

Pastaba. Skyrimas, minėtoms že-
_ mėms parduoti atliekamas bendrąja 

žemės tvarkomiems darbams vykinti 
tvarka ir tvirtinamas galutinai Že
mės Ukio ir Valstybės Turtų Miųis-
t eno . 

66 §. 

Žemės pirkti užsienio piliečiams drau
džiama. 

67 3. / 

fondų. 
63 §. 

Žemės arba žemėsrukio savininkas gali 
gauti 62 § minėtuosius pasižadėjimų lak
štus į rankas tik tada, jei nusavinamasąi 

. Nuomoti žemės, užsienio piliečiai gali, 
Žemės Ukio is Valstybės Turtų Ministe
rijai leidus kultūriniams žemės ūkiams 
kurti arba Žemės Ukio ir Valstybės Tur
tų Ministerijai sutartinai su Einansų, Pre 
kybos bei Pramonės - Ministerija leidus 
pramonės įmonėms steigti. 

Leidimai duodami Ministerių Kabineto 
nustatytomis taisyklėmis. 

68 §. 

Miestų srityje užsienio piliečiams gali 
būti leista 67 § nus ta tyk tvarka gauti 
žemės nuomon ir kitiems reikalams. 

69 §. 

r Svetimųjų valstybių piliečiai, tapę Lie
tuvos piliečiais, gauna žemės ne ankščiau 
kaip po 10 iųetų pilietybę priėmus. 

(Bus daugiau) 



Šeštadienis, Gegužio 20, 1922 DRAUGAS 

NATKEVIČIUS IR MOTORCIKLAS, 

. 

v 

'V ^ienų vieną kartą p. Nat
kevičius važinėjo inotorciklu, 
bet taip nelaimingai, kad jo 
burzgėjimas ir šiandien a t 
liepia Amerikos lai k rakiuo
se. Prakalbose iškelta, kad p. 
Natkevičius, Želigovskiui Įsi 
veržus Vilniun, o iš ten slen
kant Kaimo link, paėmęs iš 
Prekvbos Bendrovės Kaune 
motorciklą- " d ū m ė " organi
zuot i" Geležinį Vilk«-j ir nety
čia atsidūręs apie Vokietijos 
rubežių... 

Kaip ten nebūtu, bet įdo
mu pasiskaityti kg, kalba tuo 
reikalu Prekybos Bendrovės 
Prezidentai J . Romanas savo 
laiške į "Nauj ienas" 11V 
num. i 
Gerbiamasis <k Naujienų Re

daktoriau: 
Tamstos redaguojamame 

laikraštyje, Nr. 108, tilpo laiš
kas Lado Natkevičiaus, kuria
me jisai įtaria mane ir Bend
rovę, kurią atstovauju, buk 
mes neišpildę savo prižadu. 
Todėl tikiuosi, kad Tamsta ue-

tsisakysi patalpinti mano ke
lius žodžius apie šį atsitikima. 

Pirmiausiai noriu pareikšti, 
"kad Amerikos Lietuvių Preky
bos Bendrovė neužsiima politi-

• ka, bet tiktai rūpinasi Lietu
vos ekonomiška gerove. Mums 

x< yra brangus visi lietuviai, ku
rie darbuojasiLietuvos naudai. 
nežiūrint kokio jie tikėjimo ar 
partijos. 

Ladas Natkevičius turėtų ži 
noti, kad aš neesu jokis "po-
nas" , bet tiktai paprastas pi
lietis. Toliau jis gali atsiminti, 
kad Geležinis Vilkas buvo or
ganizuojamas atremti Želigow-
skio puolimą, ant Lietuvos^Tei-
sybė, mes prižadėjome Gele
žiniam Vilkui padėti, jei mums 
bus galima. Pats Natkevičius 
kreipėsi prie manęs, prašyda
mas automobiliaus, bet kadan
gi mes matėme, kad Geležinis 
Vilkas tiktai dar organizuo
jasi, tai jų prašymą atmetėme 
ir vieton jiems, davėme vieną 
automobilių Sanitarijos sky
riui, kad buhj galima aprū
pinti sulžeistuosius kareivius ir 

kitą davėme Šiaulių Sąjungai. 
bet ponaičiams organk'.ato-

jiriams, kurie nenorėjo nei no-
7 sies parodyti ant fronto nema

tėme reikalo dovanoti automo
bilių, kad jie galėtų savo pa
rr ies pavažinėti. 

Apie" motorciklą, kiek aš at
simenu, tai buvo taip: Tuomi 
laiku, kada Pilėnas dūmė iš 
Kauno, atbėga pas mane La
das Natkevičius ir prašo pa
samdyti jam automobili. Man 
paaiškinus, kad automobilių 
neturime, tai j b užsispyrė gan 
ti nors motorciklą. Jam priža 
dėjus užmokėti už nuomą, su
tikau jam išnuomoti motor
ciklą j Mariampolę. Pa<ml jo 
nurodymų vakare pasiunčiau 
motorcikletą su šoferiu prie jo 
buto ir įsakiau, kad šoferis 
gautų pinigus prieš išvažiuo
siant, nes iŠ praktikos žinojau, 
kad jei tokie smarkuoliai iš 
kalno neužmoka, tai tiek ir te-

hematysi jų. Išėjo Natkevičius 
ir sėda į motorcikletą. Šoferis 
mandagiai paprašo jo, kavl už
mokėtų. Natkevičius išsitrau
kia revolveri, pastato šoferiui 
prie galvos ir rusiškai sukei
kęs liepia šoferiui važiuoti 
arba jis tą šoferį ant vietos 
nušaus. Šoferis išsigandęs iš
važiavo su Natkevičiumi. Va
žiavo ne į Mariampolę, bet to
liau ir arčiau prie Vokietijos 
rubežiaus. J is sugrįžo ue tą 
pačią, dieną, bet kelias dienas 
vėliau. Ką jis ten darė ir su 
kokiais tikslais valiavo, tai ne 
mano dalykas. Bet ir purve-
žiavęs atsisakė užmokėti už 
naudojimą motorciklėtos. To
dėl buvome priversti oficialiai 
kreiptis į Generalinį štabą, 
kad jie savo narsų karininką 
suvaldytų.Kaip byla pasibaigė 
aš nežinau, bet jei Natkevičius 
norėtų žinoti, aš galiu gauti 
dokumentus iš Lietuvos. 

Vėliau, kada Geležinis Vil
kas stojo ant fronto, mes siū
lėme automobilių to pulko va
liui, bet jisai atsisakė priimti, 
nes sako, "Mums nelabai rei 
kia ir yra svarbesnių vietų, 
kur automobilis atneštų musn 
kareiviams daugiau naudos". 
Minėtas pulkininkas pat:uė 
geriau paaukoti automobihi; 
Sanitarijos Skyriui. 

Ladas Natkevičius atvada
vo čionai varyti savo parti
jos reikalus, tai lai sau ir varo 
sveikas, bet lai nesikiša ten, 
kur jam nereikia. Jo misija 
butų pasekmingesnė, jei jis Iš
moktų mušu amerikoniška 
priežodį "Mind Your ()wn 
Business". 

Jonas Romanas, 
Prezidentas Amerikos Lie

tuvių Prekybos Bendrovės. 

1S N£W YORKO l KAUNĄ PER 9 DIENAS 
Greičiausiu ir Didžiausiu CUNARD Linijos Laivu 

"BERENGARIA" 
Keliauninkus palydės iš• New York 'o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendrovės 

prezidentas JONAS J. ROMANAS. . A 

Socialistų laikraštis savo 
frentui Natkevičiui buvo įda
vęs p. J . Romano laiškų prieš 
išspauzdinant dienraštyje, fti-
atsakydamas vadina p. J . Ro
mano laiškų prasimanymu ir 
šmeižtu. Tų savo žodžių p. 
Natkevičius nieku nepamatuo
ja, bet vienok sugeba p. J . Ro
manų vadinti šmeižiku. Nega
lėdamas įrodyti savo nekalty
bės, jis grasina p. J . Romanui 
teismu. (1 rusinti labai lengva, 
kaip grasino ir p. Jurgelionis 
nubausti " D r a u g o ' ' Redakto
rių net $100,000, bet deja, 
kviečiamas neima tos sumos. 
Juo labiaus p. Natkevičiui 
veltui grųsina vien plikais žo
džiais, kuomet p. J . Romanas 
galįs ir dokumentus ir liudi
ninkus teisme pristatyti. 

Kaip ten butų, bet šiandien 
mums aišku, kad p. Natkevi
čiui motorciklas visą biznį su 
gadino, kas jam, kaipo kapito
nui ir tėvynės gynėjui, garbės 
nedaro. 

a Yra supi rki nė j ančių **\var 
savings s tamps" Perspėjama 
apsižiūrėti. Nekurios jau bus 
pribrendusios ateinantį sausį 
ir duos 4^2 procento. 

Patariama nesiskubinti par
duoti. 

PHILADELPHIJOS LIETŪVIŲ KRIKŠČIONIŲ SĄRYŠIS. 
— — — — 

Lietuviu Krikščionių Są
ryšis pradėjo gyvuoti nuo 5 
d. birž. 1921 m., susideda ^ 
iš 24 katalikiškų draugijų. 
Pirmiaus visos draugijos pri
klausė prie ' tautininkų sąry
šio, kur tautininkai sandarie-
čiai vadžiojo utt nosies kata-
likus. Katalikiškos draugi
jos tylėjo tol, kol tautininkai 
savo šmeižtais iš kantrybės 
neišvedė. Atsiskyrė pradėjo 
<avo darbą Bažnyčiai ir Tė-
vvnei. » 

Sųryšis rūpinas kultūriniais 
ir politiniais reikalais-, kai}) 
Amerikoje taip, ir Lietuvoje. 
Sąryšio tikslas remti Lietuvos 
respubliką, šalinti neteisingus 
išnaudojimus iš visuomenės 
tarpo; vienyti visuomenę į 
draugingą ir galingą jėgą; 
Šaukti susirinkimus ir t. t. 

Pinui sąryšio žygiai: priė
mimas Lietuvos Atstovo, p. V. 
Čarneckio, Pbiladelpliijoj, spa
lio 29-30 dd., kur Sąryšys pri
rengė iškilmingą banketą Adol 
pbia viešbutyje, kur dalyvavo 

m 
•s 

G 

amerikonų ir žydų. Sąryšys 
pardavė L. L. Paskolos bonii 
už $9,0f)0.00 ir pasiuntė Lietu
vos Gynimo Komitetui $100.00. 
Paminėjo 4 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves 16 
d. vasario, 1922 m.; prakalbo
se dalyvavo miesto majoras, 
II. J . Moore ir kiti anglu kal-
bėtojai. 

Sarvšio veikli valdyba: Gar-
bės pirm. kun. J . J . Kaulakis 
kun. Ignas Zimblys; pirm.Ant. 
LFzumeckis, vice-f>irm.: Sta
sys Bajoriunas, Pet. Joneliu 
nas, Jurgis Pranekunas, O. 
Unguraitė, Agn. Fabijonavi 
čiutė; ižd. Juosf. Bekeris, sek?-. 
Stasys F. J . Olbikas, pagelb. 
rast. P. Jeneliunas, K. But-
kiutė. (1 aibės narys Adv. M. 
M. &likas. 

P. S. Sąryšy raminsi dang^B, 
' v lietuviškų vėliavų šilkiniu, |\% 

vilnoniu, nuo mažo )s iki d i - ' f e 
tižiausios už pigią kaina. J 
Kreipkitės pas S. V. J . Olbi 
ką, 1529 So. 2-nd St. 

. . . . . 

Iš Piliavos iki 
Eitkūnų ir 

| Kauno bus pa-
Įf rengtas specija-

lis Lietuviams 
keliauninkams 
traukinys. 

KAINOS: 
i 
€ 

Trečios Klesos ff 
$107.50 
Antros Klesos H1 

$152.50 
KAKO TAKSŲ $5.00 
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Norintieji važiuoti į Lietuvą "Berengar ia" laivų ir turėti sau už palydovą 
JONĄ J. ROMAN V — skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
Kasykite: 
Boston 27, Mass. 

414 Broadway, 
Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakare. Vakarais: Utarninko, 

Ketvergp4V Subatoe ikį 9 vai. Nedėlomis: nuo 10 vąl. ryto iki 3 vai. po piet. 

KURIEMS ARČIAU, KREIPKITĖS Į MŪSŲ AGENTUS: 
ROSELAND ILL. 

Arba ypatiškai kreipkitės: 
3313 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Telefonas Yards 6062 

C H I C A G O S Ž I N I O S 
— 

KUN. N. PAKALNIS IŠKE- pavirtę pesimistu, bet kun. 
LIAUJA LIETUVON. Pakalniui pasakius nors kelis 

jausmingus žodelius, pafeeida-
Dievo Apveizdos Par. — Ne \o upą, pikiuodavo noro i 

vienam nekartą teko iš vieno 
kito išgirsti, kad mūsų kolo
niją apleidžia mušu mylimas 

W.\r 'KKGAN, ILL. 
A. J. Sutkus, 

811 S. Virtory St., 

A. S. Pn 'Hnmiskas, 
760 S. Shcridan Ril. 

SPRING VALLEY, ILL. 
Ant. s tn l -a . 

101 K. 3-rd St. 

Alb. Pilipaitis, 
227 West 4-th St. 

Wi:ST PL'LLM \N, ILL. 
A. L Vainauskas, 

715 W. 120-th St. 

A. Bružas, 
3303 Auburn Ave. 

18-TH STREET CHICAGO 
M. J . Tananevicz, 

730 W. 18-Ui SL 

BRIGHTON PARK 
CHICAGO 

A. Auclroliunas 
4436 S. Fairficld Ave. 

CICERO, ILL. 
B. B. Cosanka, 

1422 So. 49th Ave. 

J . Ramanauskas , 
10808 Michigan Ave 

ROCKFORD, ILL. 
P . Kutro, 

1012 S. Main Str. 
KENOSHA, WIS. 

J . Trakšelis, 
464 X. Sheridan R<L 

RACTNE, WIS 
Geo.. Shokelis, 

815 P a r k Ave. 

55-
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, pagrabais, ar gavęs iŠ Lietuvos 
riminių paveikslą, neatidėliod^mas ateik, o mes 
padarysim iš mažų didelius ir iš didelių mažus. 
Turime, visokių rėmų. Kainos visiems prieinamos. 

Paul Puckorius 
1435 So. 49th Court, 

A1* * t M Telefonas Cicero 8027. 
{ ' • • • • - , - « , , . . . . , - • • • • - - • 

111. 

ner^ijos viską dirbti, kad ir 
kartais kokį lal)ai sunku 
darką. Prie savos patraukda-

ktehono asistentas, <^erb. kun. j vo visus be skirtumo, kaip 
Norbertas J . Pakalnis, išva sem lį, jaunuolį, mažyti ir n&\ 
zuoja Lietuvon, tenai užimti -•savo draugus. 
gimnazijos direktoriaus vietą. 

Nors g-erb. kun. N. Pakalnis 
pas mus išbuvo vos vienus 
metelius, bet eia bebūdamas 
daug pasidarbavo. Jo darbų 
nenoriu aprašyti, nes veltui — 
visi žinome. 

Kun. Pakalnis yra karštas 
savo tėvynės patriotas. Jis ma
loniai apsieina netik su su
augusiais, jaunuoliais, bet ir 
su mažyėiais vaikueiais; apie 
kiekvieną, mano tik gerą, ir 
niekam blogo neimki. Kartais 
suklydus, jis maloniais žo
džiais,* be užgavimo, ant tiesos 
kelio atves. Jo malonus bū
das, gražus pavyzdis ir bran
gus žodžiai neišdils netik iš 
aštuoniolikiet'iu, bet visij, y-
patingai jaunuolių širdžių. 
Nekarta, esant kokiame susi
rinkime, kalbant apie kokį da
lykų, ne vienas buvome 

Mūsų'gerb. kleb. kun. J g-1 
nas A lbav i r i u s nemažiau k a i p 
ir visi kiti apgailestauja jo 
apleidimą mūsų. 

Gerb. .kun. Norb. J . Pakal
niui linkime laimingo pei-
plaukimo 'didžiausių mėlynųjų 
jūrių, ir savo Tėvynėje dar
buokis dar daugiau. Tegul lai
mė ir užuojauta jūsų neaplen
kia. 

Gyvuok ilgių ilgiausius me
telius, geroje sveikatoje. 

Ašara. 

RENGIASI. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 
mtm 

PEAl lL QCEEN KONCERTTNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negana!. 

Mašinėlių laiškams d r u knot i ii ofiso darbams yra nanjan-
lios mados. Užlaikom Tisokin» laikrodžius, žiedui, filiubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DR0VER 7309 

WiW<l«M liW W « N I W W d * i mm*m#šmmmmm 

West Side. — Aušros Vartų, 
par. choras rengiasi „ prie iš
kilmingo išvažiavimo, %arp 
vadinamo "truek j>arty". Į- j 
vyks neužilgo. Bus proga pa
silinksminti. 

ž. 

GREITAI IŠMOKAME PINIGUS 

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ (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, UI. 

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

Kokiais pinigais norėtu.: Amerikos doleriais, 
Auksinais-Markėmis a r Rubliais, viską dastatome 
į paskutinę pastą be , jokio trukdymo ir pilną, su
ma ir Kauname atgal rosytes su pasirašymu pri
ėmėjo. Visas kvitas galima matyti mūsų ofise. 

Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos. 4 

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

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

Visais reikalais kreipkitės: 

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA, 
DD OFISAI: 

4600 So. Wood Str. 
Lafayette 6256. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS ĮSTAIGAS. 



DRAUGAS 
Šeštadienis, Gegužio 20, 192:2 
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EXTRA! EXTRA! EXTRA! 
Per 10 Dienų j Piliavą 
ANT DIDŽIAUSIO IR GREIČIAUSIO LAIVO 

PASAULYJE. 

kolonijų.vTuo vakarėliu * busite 
pilnai patenkinti. 

Rozafe. 

g (56,000 Toiiq) 
ii MAJESTIC" (56,000 Tonų) 

I LAIVAS IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO SUBATOJE, 
E BIRŽELIO 17 DIENA, 12 VAL PER PIET. 

A 

Peopleg Stoek Yard State Bankas rengia ypatiš-
ku ekskursija Lietuvon ant didžiausio laivo pasauly. 

Specialės kajutos del 2, 4 ir 6 žmonių gaunamos re-
= servuojant vietas iškalno. Maistas ant laivo yra labai 
g geras. Moterims ir vaikams speeialės "nu r sės" , pienas 

kiaušiniai duodami vaikams. ? 

Jūsų daiktai bus prižiūrėti ir sueekiuoti ant de-
2* pot. Pasportas, income taxai ir kiti dalykai aprūpi

nami. 
- Neatidėliok ant ilgiau, bet padaryk rezervaeijas 

dabar. 

KUN. BUMŠAS IR CICILI 
KAI. 

s ir sviezi 
15 

į! 

r« 

B Kaina į Piliavą $106.50 j 

B 

Siunčiame pinigus ^Lietuvon dolieriais ar markė- = 
mis. Pirm tiegu siusi iš kitur pasiklausk mūsų apie I 
kainas. 

Ponas Juozas Sedemka prie No. 5 langelio 
teiks jums pilnas informacijas. 

sn- I 
• Š 

Stock Yards 
State 

4SHLAND AVE.. KAMPAS 47 STR. 
BANK 

Atdara kasdieną, nuo 9 iki 4:30 po pietų. — Ket- pj 
vergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. — Subatomis nuo 9 ry- a 
to iki 9 vakare. 

v 
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P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

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

• Cash arba ant lengvų iš mokesčių- i 
Telefonas Monroe 3683 i 

GERBIAMI LIETUVIAI: 
Šiuomi pranešame kad mūsų krautuvė esti atidarpta 

kiekvieną dienų iki 9 vai. vak. Subatoje iki 10 vai. vak. 
Nedėlioj galima prisišaukti iki 10 vai. ryto. Mes už
laikome visokių tavorų kaip: vyrų, mdterių, vaikų ir 
mergaičių. Galima nusipirkti už prieinamą kainą ir že
miau kaip kitur. 

Su pagarba 

NATIONAL DEPARTMENT STORE 
10824—26 So. Michigan Ave. 

Telefonas Pullman 5190 
Chicago. III. 

RALTIJOS-AMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. N e v e r k . N Y U 

iSSSIcl L IETUVV _ 
PER HAM5UIIGĄ,HL1^1 

| / ' AR5A UEPOją ^ 
% p \ VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ Ui 

*" S % TIESIŲ K E L I U 
Lietuviai važiuojant 1 Pi l iavą aplenkia 

Lenku juostą (karidorių) 
Visa Trečia Klesa Padal inta \ Kambarius 

Ant 2-Ju. 4-riu, 6-šių ir 8-nhj Lovų 
S. S. ESTOlf lA Gegužio 3 t 
LITI 'AM A Birželio 14 

Trečios Klasos Kainos ] : 
HAMBURGĄ $103.50 — PUAAVA $104.50 

) i £ M E L Ir LIEPOJU S107.0O 
Dėlei lairakor. Ir žinių kreipk, prie aavo agen. 

Grand Rapids, Mich. — G»-
gūžio 15 d. Šv. Petro ir Povilo 
svetainėje įvyko L. D. S. 93 
kuopos* prakalbos. Žmonių su
sirinko labai <kiug. O eicilikai 
— tai .visi buvo. Mat inusų 
gerb. svečias kun. Br. Bum
šas buvo cieilikų prakalbose 
[x> pietų. J is prašė balso, kad 
jam leistų kalbėt. Tai jam at
sakė, eik į bainyeių, eia socia
listų prakalbos*. Kun. Bumšas 
negaudamas balso pas eicili
kus, mandagiai atsisveikino ir 
užkvietė visus eicilikus į pa-
rap. svet., katalikų prakalbas. 

Apie 8 Vai. prasidėjo kun. 
Bumšos prakalbos. O-gi broly
ti, kaip pradėjo pasakoti ką. 
girdėjo pas eicilikus, tai šonai 
galėjo plyšti iš juoko. Mat jų 
prakalbų tikslas buvo apie 
darbininkų reikalus, bet vie-
ton kalbėjus apie darbininkus 
mus u. eicilikai kalbėjo apie 
kunigus ir kad katalikai nie
ko nedirbą. Kun. Bumšas fak
tais prirorfe, kac^Jkatalikai dir-
ha, o eicilikai ardo. Vargšai 
eicilikai sėdėjo svetainėje kaip 
Šventėj, nes pipirų gavo tiek 
ir tiek. Užtenka darotlyti, kad 
cieilikų darbai klaidingi. 

Kun. Bumšas kalbėjo Apie 
darbininkus ir jų reikalus, ra
gino visus jungtis prie L. Dar
bininkų Sąjungos. Kalbino 
kiekvienų, prisirašyti prie L. 
D. S. 93 kuopos. Neteka su
žinot kiek gavo naujų narių. 

(ierb. kalbėtojas kalbėjo 
virš dvi va landi ir pusę be jo
kios pertraukos. Ištikro, tai 
vienas iš smarkiausių kunigu 
kurie dar iki šiol buvo mušu 
kolonijoj. Butų linksma dirb
ti, kad gerb^ kuli. Bumšas pa
siliktų pas mūsų gerb. kle
bonui pagelbininku. Ilgiausiu 
metų ir lai mūsų tarpe gyyuo-
ja gerb. kun. Br. Bumšas. 

Al buvau. 

jų išžudima kuriame ir gar
bingas lietuvių tautos didvy
ris karininkas a. a. Ant. Ma
tulaitis buvo mirtinai sužeis
tas, ir bekentėdamas merdėji
mo skausmus klausinėjo ar 
Vilnius jau lietuvių rankdse. 
Sakoma, išgirdęs atsakynni, 
kad Vilniaus iš lenkų atėmi
mas užtikrintas džiauksminga 
šypsą žydinčios jaunystės 
veidą pridengės atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. 

Grdjri). kalbėtojo 
aiškinimas davė geras pasek
mes, nes surinko $103.10, o 
žmonių buvo susirinkę tik apie 
50 asmenų. Ant rytojaus gerb. 
kalbėtojas su stoties valdyba 

'bevaikščiodamas po vietos 

1 i 

damas po Rocliesterio apylin
kes. 

Ant. žiemys. 
L. L. Pask. stot. rait. 

L. L. BONŲ PASK. STOTIS 
PRADEDA VEIKTI. 

C H I C A G O J E 
BRIGHTON PARKE. 

SENI RAKANDAI. 

Sprin£ Valley, 111. — Gegu
žio 12 d. vietinė L. L. Pas
kolos stotis ir draugijų atsto 
vai turėjo susirinkimų kuria
me išrinko naujų valdyba. 

nuoseklus N o r s i r * * $ valdyba buvo . , 
labai veikli, bet k a i - k u r i e m s H l l b a s P a m p i n t i . Istikrųjų, 
valdybos nariams atsisakius, 
jų perorganizavo. Jų dabar su
daro veikliausi šios kolonijos 
veikėjai 

Žiemos šalčiams praslinkus 
prasidėjo namų statymas. Vi
sur čia stato namus. Puikiau
sius ir su bizniais stato apie 
44-tų ir Fairfield, mat, prie 
bažnyčios, mūsų centro. T«j 
namu savininkai vis lietuviai. 

Šiltoms dienoms pasirodžius 
žmonės subruzdo sėti daržus, 
medžius sodinti, vejomis apio 

gatvės apie bažnyčią atrodo 
lyg kokios j)arkės. 

Jūsų virtuvėje randasi se-
*nas stalas ir kėdės dikčiai ii u 
derėtos. Nenumeskit jų laukai; 
1 * VaJspar enanrelM padary > 
juos naujais. 

Valspar enamel yra mišinis 
geriausios rūšies dažų ir pa
garsėjusio Valspar varnish\». 
12 įvairiuose spalvose parsi
duoda: 

P. CIBULSKIO 
Krautuvėje 

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

t\ 

Naujam pirmininkui užėmus 
verteivius surinko $101, Lšv i - I v i e ^ buvo pasitarta ką to
se $204.10 pinigai tuojaus bus 
pasiųsti į paskirti} vietą. 

Keik pažymėti kad gerb. Že-
'maitis (Žmuidzinavičius) yra 
dideliai uolus darbininkas au
kų rinkime. Jaili nerupi vieš
namiuose pamiegoti, jis pasi
tenkina pemakyojimais ir pri-

liaus veikti. Visirpirmiausiai 
atkreipė domę į Liet. Atstovy
bės paskelbtąjį atsišauki n ii 
aukso — sidabro fondą išlei
dimui LietuVai savų pinigų. 

Sekantį susirinkimą nutarė-
sušaukti tuoj kaip valdyba 
gaus informacijų iš Lietuvos 

Kadangi dar dideli, piečiai 
tušti, neapstatyli tiiobomis 
tai vaikai turi puikių vietų 
pažaisti. 

Mokinys, 

vatiniuose namuose, ne* nepaf-' <Afctovybės Amerikoje, kaip 

ŠIAULIŲ SĄJ. ĮGALIOTI-
NIO PASIDARBUOTA. 

Bochester, N. Y. — Gegužio 
8 d. buvo prakalbos pareng
tos vietinės Liet. L. Paskolos 
bonų pardavinėjimo stoties, 
parinkimui aukų/ Lietuvos 
Šaulių Sąjungos apginklavi
mui. Kalbėtojumi buvo Šaulių 
Sąjungos įgaliotinis gerb. Že
maitis (Žmuidzinavičius). 
TJerb. kalbėtojas plačiai aiš
kino sąjungos tikslą. Sakė, 
kad Šaulių yra u&sibriežta ne-
grauti, bet tik remti Lietuvos 
valdžią, nes tai jų pačių rink* 
ta, o ne keno primesta. Pla
čiai pasakojo ir apie Šaulių 
veikimą Tėvynės gynime, 
kaip Šauliai nekartą parodė 
didelį t pasišventimą atremda
mi Lietuvos grobikus savomis 
krūtinėmis. 

<Smagų įspūdį padarė į klau
sytojus atpasakojimas kaip 
seneliai 70 metų ir jaunuoliai 
vaikučiai neturinti 17 m. ver
ste veržiasi į Šiaulių būrius, 
kad tik Tėvynei Nepriklauso
mybę išlaikius. Rūsčiausius ir 
glaudžiausius įspūdžius klau 
sytojai perleido apipasakojant 
lenkų kiauliškai žiaurų pašali
nį ant lietuvių užpuolimą, ir 

so laiku pavalgyti. Jo pasi-/ 
šventimas besidarbuojant Lie
tuvos gynimui daro malonų i-
spudį. 

Taipat reikia pripažinti 
garbę gerb. kleb. kun. Kasa-
kaičiui už parėminią šių pra
kalbų pagarsinimu iš sakyk
los ir padarymą žymesnios 
sumos aukojimo pradžioj. Gra
žiai pasirodė- ir vietos lietu
viai verteivįai aukodami, už 
ką verti parėmimo vietos lie
tuvių. Y}patlngą prielankumą 
gerb. svečiui parodė J . Braik-
nis, automobiliam 'pąvajfiuo-

pasekmingiau dirbti tą darbą. 
šiaudelis. 

a»L- , h 

fĄLUMNŲ "NERVAI". 
*V5 

" H 

.*•,•*. 

Cicero, UI. — Sekmadieny, 
gegužio * 21 ,d., Šv. Antano 
par. svet,, bus vienas iš įdo
miausių vakarų. Alumnai vai
dins triaktę komediją ' 'Ner
vai" , labai juokingą, paimtą 
iš jaunavedžių gyvenimo. Prie 
to, programa bus įvairiai pa
marginta. 

Kviečiame nuoširdžiai visus 
į 

parapijomis, ir alumnus iš kitų 

!> 

KAIP JUSU AKIS 
Ar esi narvuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistoa akj» 
aSaroja, rai.lčs susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip. tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metu patyrimo, kuris 
suteiks taniMai geriausią pa
tarnavimą. ' 

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

kertė 18-tos gatvės ; 3 lubos 
Kambarys 14-15-10-17 / 
Viršui PliATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto, iki 9 
ra. Nedėliorols nuo 9 ryto iki 
12 dien. 

ANCHOR - DONALDSON 
Greičiausi laivai pasauly. Puikus J 
patarnavimas kele iv iams. Netoli { 
tavo gyvenamos vietos yra muši; t 
agentas . j 
l Lietuva, Rusija, Latviją, Ukrainą • 

ir visas Balt i jos valstybes 
per Hamburgą 

SAXONIA ...'. Geguž. 2: 
CAROHIA Biržel io 17 
Kaįuta $130. Trečia k lesa $103.50 j 

Taksų $5.00 
P e r Clierbourgą, SmiUiamptoną. ! 

U v e r p o o l ir (i lasgo\v 
SCYTHIA Gegužės 21 j 
C O I J M B I A . . . . - . . ' Geg. 27 
Ypatiškai v e d a m a ekskursi ja su 
pers imainymu Southamptone j Dau 

zlgą, Pi l iavą ir Liepoją. 
VIA CHKKBOriCG K A S 

M . U K E T A N I A A Q r i T A N I A . 
BlOKĘNGAItlA 

Per Angliją ar Hamburgą į Dan-
zigą — $106.50. Į Liepoją $107. 

x Taksų $5.00 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angl i škos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės , ste
nografijos, typevvriting, pirklybos tei
si u, Sftrr. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, preog:rjufij6s, polit ikinės eko
nomijos, pi l ietystės dailiarašystės. 

Mokinimo va landos: nuo 0 ryto 
iki 4 va landos ' no o i e tu : vakarais 
nuo 6 iki 10 valandos. 

3106 S. Halsted Si., Chicago 
Lietuvos ^Atstovybės Ame

rikai antrašas yra šioks:. 
Ropresentative of Lithuania, 

1925 F . Str. N. W. 
Wasliington, D.'C. 

Ijiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii^ 

Vartoti Rakandai Neapsimoka^Pirkti 
Nes Pigiaus Galima įsigyti Naujus 

Lietuvių Rakandų Krautuvėse. 
H 

\ 

Žemiaus talpiname vieną 4-&ų kambarią eilią rakandą del ekonomišku namą kurie jie vertus ir kitur reikėtų mokėti dar du sykiu tiek. 
Lietuvią Rakandą krautuvėse galite pirkti už $240.00 taip pigiai kad nei senu rakandą negalėtumėt pirkti. 

' ' \" 

J Q L Ailia Seklyčiai. 

^3 šmotij aržolo mexlžio su 

tikra skūra apiiiiišta* sekly

čios setas vertas $95.00. Ar

žolo medžio seklyčiai staliu

kas vertai $25.00 ir Velvet 

karpetu verti $45.00. 

VALGAMO KAMBARIO R A K A N D A I 
i 

Aržolo medžio 40 collą apvalamr.s 

stalas fcfttiesemas iki 5 pėdų vertas 

$22.00, 4 krėslai aržolo medžio su 

tikra skura pilnai apmuštoms sedi-

nėms, puikiai pališolei yra verti po 

"$S.OO ir supama.iai krėslas spaniška 

oda aprauStas vertas $20.00. 

Ei 

Miegamo kambario rakandai 
Pilnos mieros plieninė lo

va Erranuose baigiamosi 
spalvose verta $18.00. Plie
niniai springsai verti $9.0'f), 
45 svarų parinktos vatos su 
tvirtu viršum apvalais kam
pais matrasas vertas $12^0 
ir aržolo kamoda su dide
liu veidrodžiu ir plačiais 
stalčiais verta $25.00. 

VIRTUVES R A K A N D A I . 
18 colių ovena gesinis pe- • 

čias, su baltum puikui geras 
kepikas, pilnai gvarantuotas 
vertas $70.00, kuknini«J stalas 
iš k i ( tmcd/ io padary*a>3 ap
rūpintas didelium st i i^ium 
vertas SC.00 ir 2 krėslai bal-
U ar oržalini^i verti po $3.50. 

VISUS VIRŠ MINĖTTUS DAIKTUS PIRKSITE H l A J A 

LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVĖSE TIK UŽ $ 2 4 0 . 0 0 
PATEMIKET DOVANAS. 
Kiekvienam kuris pfRks aią 

ailia rakandtj duosime doyanai, 
puiki ant sįalo pastama elek-
trikinė k m p a , ar
ba cedar madžio 
dėžė vartės $20.eo 

TheVeopJesJuintfui^ (a 
fFurnihtre, Xufs, Stovės. Plonos. 

1 9 3 0 - 3 2 S. Habted St. Phono^raphs, Raints. Hordware. 
and (Jeneitd Hoasenold Goods 

,*mmmm 

4201-3 Archer Arr 

k a v o m s sa l ima palaikyti vė-
h'Miiam pristatymui. Prisuiuini 
veltoi į \\em» dalis miesto . P a r 
duodamo už pinigus ir lengvų 
išmokėj imu. 

' .Krautuvės a Klaro v kas vaka
ras tki 9 valandai vakare. 

iiiiiaiiiiiiiiiiirafiiiiiiiiiiaiM I" 
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( D U A. K. RUTKAUSKAS 
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 South Weaiern Avenue 
Telefonai Lafavette 4144 

Valandas: i -11 rytais, 1-2 p a g 
Sp ie tų Ir 7-8 vakarais. N e d ė l d i e - 3 
Sn ia i s tiktai po piety 2 Iki 5 val.fi 

miiiiiiiutKiniiiiiuHiiiiiuiininuiiiiiuiH 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4431 So. Asblaad Are . 
Tel. Yards 994 

OFISO V A L : 
Tel. Y a n l * 0994 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 
Nedolioniis: nuo 10 v ryto Iki 
l vai po pietų, 

TeL Blvd . 19 V2 

Dr. C. Z. VezeBis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U B 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lkl 9 vakare. 

Telef. P u l l m a n S634 1 

l DR. P. ŠIMAITIS k 

ii N A P R A P A T H 
GYDAU B E VAISTŲ IR B E 

OPERACIJOS 
10901 South Michigan A ve. 

ROSELAND-CUICAGO, 1LL. 

• • — 

fc£^3*^r«^?*5e©$«&$$a®^$£8i5 

DR. S. NAIKELIS 
L I E T I V I S S 

8 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS © 
\ Ofisas ir gyvenimo vieta: $» 

»2.-.2 SouMi Hal>ted Street . . ^ 
\ Ant virkaus I'niver. Siafe liauk Y 
X Valandos: nuo 10 12 ryte; nuo © 

T—9 vak. \ 

Telefona>: Yartls 2ū 11 \ 

j5 2—4 po pietų; nuo 7 
Nedi'-liomis nuo 10—2 

f 08. CHARLES SEGAL 1 
\į Perkėlė savo ofisą p o numeriu v^ 

4799 SO. ASl l l .AJID A V E N I E S 

SPECIJALISTAS | 
Dilovų, Moterų ir Vyrų Ligų X 

VaL: ryte nuo 10—12: nuo 2 — 6 £ 
> pietų: nuo 7—8:29 vakare. V 
edėMomis: 14 lkl 1. X 

Y; 
Telefonas Drese l 2 8 8 0 ^ 

t 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

ikamp. OakJey Ave. I r 24 Gatvėm 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, PanedėliJ Ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso Tel.: CanaI 1718—241 
Res . Tel . : Midway 5512 

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

Ofisas 8149 So. Morgan St., 
ertė »2-nd St., Chlcago. 111 

SPECIJALISTAS 
oteriškų, Vyriškų Iv cnroolAkų 

ligų. -
Ofiso Valandos: Nuo l t ryto 

iki 2 po pietų, nuo B iki 7 vak. 
edel iomls nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 
^ v , j / _ H _ « _ \ . J < , 

W"H-*Jv»WWK"W 

tzz 
Rezid. tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Hgų^ 

t Ofisas: 8351 S. Halsted St. 
Vai .: 10—11 ryto; 2—3 po 
pį e t > 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

I V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 1 

Ofisas Didmiesty j ; 

, CHICAGOJE. 
.Tiiiii^iiiiiiiiiiiir^iiiiiiiiiiirr^itiiiiiiiiiiirziimiiiiiiiirammiiiiiifsiHHiitim^ 

""SALUTARO" GYDUOLES' 
FEDERACIJA LAIMĖJO. 

West 8ide. — Geg. 15 d., 
Aušruk Vartų par. svet., įvy
ko .svarbios prakalbos A. h. 

*U. K. federacijos reikalais. 
Žmonių susirinko gana 

skaitlingas būrelis pasiklau
sy t i įžymių mūsų tautos dar
buotojų. 

Pirmutinis kalbėjo gerb. kun. 
Pi*. (J armus. Jis išdėstė reU 
kalingumą vienybėj kurioj y-
ra galybe. Gražioj kalboj "ra
gino visai draugijas stoti i 
Kat. Federacija. 

Kun. Dr. Ig. Česaitis išaiš
kino Federacijos konstitucija^ 
išdėstė Fed. principus, nusista
tymus. 
• P-as Mikas Bagdonas trum
poj kalboj faktais prirodinėjo 

Per šį susirinkimą prie kuo
pos prisirašė dar viena nauja 
narė, p». 0 . Kavaliauskienė, 
gerai žinoma vietos darbuoto
ju. v 

jfetyno. 

VISOS PARAPIJOS PRA 
M0GA. 

I 29 South La Salle Street * k u r katalikai susiorganizavę, 
bendrai nuveikė žynuus, dide
lius darbus. Jis taipat ragino 
Visus stoti į Kat. Fed. 

Kalbėtojai išrodinėjo kaip 
Kat. Federacija pastaruoju lai 

jku žymiai prisidėjo prie to-

= • Kambaris 530 
(J Telefonas: Central 6390 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
p Telefonas: Yards 4681 
^IIIIIIIIUIIl^ilItlIlItlIlIlHalllllHIIUi^ 

ANTANAS A. OUS * Uų *** ***** K l" t U r° 
(OLSZIAVSKI. J R.) 

ADVOKATAS 
Veda bifcs visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn S t , R o o m 1940 

Telefonas: Central 17T4 

Vakarais: 5251 8. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer . 

LIKTU VIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-127 N. Dearborn St. 

TeL Dearborn 4099 
Vakarais: 10736 S. VVabash Ave. 
Kosolaud Tel. Ful tman 9177 

Tel. Randolpu 2898 

A A S L A K I S ! 
ADVOKATAS 

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

19 South La Sal le Street 
Rooni ISO t < 

iraiąnfjgg 4 ryto Iki i po pietų 
( | N a m ų Tai. Hyde Park 2895 

Vajuje, krikš. deni. pagelbėji
mu, Tautos Fdndui ir t. t. 

Visų atsilankusių ūpas buvo 
pakilus. Beveik kiekvienas 
pasiryžo įstoti j Kat. Fed. ir 
joje darbuotis. 

SĄJUNGINIŲ DARBUOT*. 

ZJ 

Dr. M. Stupoicki; 
3197 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLIHOIB 
Telefoną* Tartis 50S2 

įValandoa: — 8 iki 11 lft ryto: 
j i po pietų iki 8 vak. Madėllo-Į! 
imi* n a o I Iki 9 vaL vakar*. į 

'% 

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

X e L O J U U I I 9 1 1 8 * 

Valandos: 14 ryto lkl 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 8Srd Str. 
Tai Prospect I4«6. 

Tell CanaI 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
L I E T I VIS DENTISTAS 

1821 S. Halsted St., Chicago, HL 
K a m p a s 18th St. 

Valand.: 9—12 rytą ir 2—9 vak 

\ 9JI • • » » • • » , , » » • » » » » • • • • » » • 

Telefonas CanaI 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
i 
Generalia Kontraktoriua, 9taty-
tojas ir seną namų taisytojas. 
2338 S. Oaklej Ave., Chicago 

Arti 23 cio Place. 

KS9>^S^9/S%9/8^9/9/9^^mS9/9^m'«'S4 21 
V A L E N T I N E D K E S S I A K I N O 

COLUBGES 

Tel. CanaI 267, Fak. Gaaal 911H 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1921 South Halsted Street 

Valandos: 14 iki 12 ryta; 1 ikl4 
po pietų: 4 lkl 9 vakarą 

• T Tel. Boulevard 21«0^o 

§ DR. A. J. KARALIUS 
» LIETUVIS GYDYTOJAS 
£3303 S. Morgan Str. g 
\ CHICAGO, ILL.JJ 

KV4rr5?T5 I T T S Y ^ a T S r ^ 1T1 a l J o ^ K 

\lte*. TeL Cicero 8654 
Ofiso Tel. Cicero 49 i 

DR. J. SHINGLMAN 

i 
»2407 W. MsdJson, 1850 M. Wel ls 

• 9 0 5 S. Halsted Strcets 
; 137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

S Moko Siuvimo, Patternų Wr-
gp lmo, Deaiicmag bizniui ir na-
Arnams. Vietos duodama dykai 
SDiplomal. Mokslas lengvais at-
Sniokėjimaia. Klesos dienomis ii 
»vakarais . Reikalaukit knygeles 
§ T e l . Seeley 1849 
# SARA FAffEK. pirm 
K 3-9/S**«<tV9>4r9/S*9*«*t/9>9/9/*4V9/+9S 

^ » © < ^ » « « 4 J ^ - > f 5 . ^ j $ « © « ^ a K 3 0 ^ S 
p Tel. CanaI 0199 

N. B. Cor. 49 Court Ir I I Str. 
• ant v iršaus vaistyničios. 
l f ^ S » » S » » » » » S S 4 y 4 > S S S S S S ^ 4 / » a i 

VVYAND'S GRABORiAI 
Ir _ _ . 

Pagrabų Direktoriai 
% J. Wyand, Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobil ius viso

kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogoriausia ir pigiausia. 
2055 VVest 22-nd St. Chicago. 

* North Side. — Mot. Są-gos 4 
kp. laiko niėn. siisirinkinii|, grs 
guiie 9 d., parap. mokyklos 
kambary. Nors narės neskait
l ingu atsilankė sus-man, bet 
visvkm gan daug apsvarst*'* 
bei nutarė. Su^-nias nutarė 
rengtis prie Moterų Savaitė^ 
gegužio 25 d., &v. Mykolo pa-
rap. svet., su programa. Kal
bės *'Moterį] Dirvos" redak
torė p. A. E. Nausėdienė. Šio 
\akarėlio renginio komisijon i 
ėjo: p. V. Daugirdienė, O. i i 
Pahuliutė, ir, rodos, <lar kita. 
Komisija visomis pastango
mis rengiasi prie vakaro, kad 
jis butų pasekmingiausias. 

Taipgi kuopa neužmiršta ir 
busiančio bazaro, nors tlar jis 
toli, bet prie jo jau sparčiai 
rengiasi ir serijų jau labai 
daug išpardavė. Tikimės, kad 
ateinantį rudenį pasekmės 
parapijos baaare bus kuopui-
kiausios. 

Dievo Apveiados Par. — Sek
madieny, gegužio 21 d., visi 
triukšmingai va&uosim į Ri-
verside, 111., National daržžj, 
kur yra rengiamas aštuonio-
likiei'ių piknikas. 

Tenai sutiksime savo drau
gus bei drauges, kaimynus ir 
pažįstamus,visi maloniai laika 
praleisime, pakvėpuosime tyru 
oru, senesnieji pasidžiaugs gra 
žia vieta, pasišnekučiuos, gi 

'jaunimas pasišoks prie puikios 
muzikos, pažais, padainuos ir 
t. t. 

Bus labai daug įvairenybių, 
kurių pereituose piknikuose nv 
buvo. Gerb. kun. kleb. Ig. Al 
bavičius nupirko labai daug 
nematytų mūsų piknikuose da 
lykų. Bus lenktynių už kurias 
bus duodamos dovanos, žaidi
mų, dainų, šokhj,Ir kitų viso
kių malonumų; ištroškusiems 
šaltų gėrimų, šaliakošės, sal
dainių, na ir šiltos vakarienė.-, 
kurią paruoš šios parap. ge-
įlausios šeimininkės. Bus ne 
veltui ir nuvažiuoti. Nors^sy 
kį į metus nuvažiuosime kai 
po viena didelė šeimyna. 

Alpha.' 

TURIME PRANEŠTI GERBIAMAI LIETUVIŲ VISUO
MENEI ŠIĄ LINKSMĄ ŽINIĄ, KURIĄ NORIME PASIDA-
LYTE SįU SAVO DRAUGAIS-KOSTUMERIAIS, KAD PA-
STATAMĖ LAIKE APLAIKEME UŽTVIRTINIME DEL 
DAUG NAUJŲ ĮVAIRIŲ GYDUOLIŲ IŠ ^VASHINGTONO, 
KURIAS VEIKIAI PASKELBSIME DEL JŪSŲ ŽINIOS. 

JELGU JUS KENČIATE NUO PRASTO APETITO, VI-
I DURIŲ UŽKIETĖJIMO, NERVIŠKUMO, NUSILPNĖJIMO, | 
S JUS KLAUSKITE APTIEKORIAUS 4<SALUTAR0 BIT*:- S 
I RIO". SALUTARAS IŠGELBĖJO TŪKSTANČIUS NUO J- | 

VAIRIŲ LIGŲ, TAI GELBĖS IR JUMIS. 
KOL LIGA TA BAISIOJI JŪSŲ SPĖKAS DA NĖRA PA-

• KIRTUSI VISAI, DA "SALUTARO B1TERIS" GALI JU- I 
MIS IŠGELBĖT — TODELGI SKUBINKIS PASIŠAUKTI 9 
"SALUTARĄ" SAU Į PAGELBĄ. 

g i-'SALUTARAS" YRA NAMUOSE GYbYTOJAS — KAIP 
| LAIKYSI SALUTARĄ, TAI VISAS LIGAS IŠVAIKYSI. | j 
I VISOSE GEROSE APTIEKOSE GALlALV GAUTI ŠITAS S 
| MŪSŲ GYDUOLES, O JEIGU NEGAUSITE, ^TAI REl-
5 KALAUKITE TIESIAI IŠ MUSfJ. ' * 1 

f SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. f 
§ 1707 S. HALSTED St., DEPT. 12, CHKJAGO, ILL. | 

I SALUTARAS STOMACH BITERĮ GALIMA GAUTI | 
SEKANČIUOSE DRUGSfTORIUOSE: ' I 

CHICAGO, CICERO, NELROSC PARK, KENSINGTON IR WEST PULLMAN: | 
J. P. Crovvley Drug Store, Golombiewskis 

I š T 0 W K OF LAKE 
PADANGĖS. 

Geg. 14 d., Šv. Kryžiaus pa 
lapijos salėje,' L. Vyčių €bi-
eagos apskritys, turėjo susi 
linkimą. Malonu buvo žiūrėti, 
]vaip suvažiavusieji delegatai 
svarstė jaunimą paliečiančius 
reikalus. Be kitko, šiame po
sėdyje, kun. N. Pakalnis pa
reiškė, jog vykstąs Lietuvon. 

— Gaila man palikti jauni
mą — Vyčius, sakė jis. 

Po atatinkamo atsisveiki-
nimo, apleido posėdį. Tu6 mo-

.tu, atstovai nutarė apskričio 
vardu surengti jam pagerbime 
vakarėlį, kur nors mieste vieš
buty, jį 

Red. prierašas: — L. Vyčių 
Chic. Aps. gerb. kun. Pakal
niui išleistuvių valrarienę ren
gia birlž. 7 d., Greąt Nortltern 
viešbuty, Crystal Room, ant 

'DearboVii g-vės ir Jaekson 
Blvd. 

\ 

. LIETCVVS GRABORIUS 
Patarnauju laidotuvėse kopigiaunla 

Reikale meldžiu atsišaukti, u mano 
iarbu .busite užganėdinti. 

S. D. LACHAVVICZ 
Tolcftmas ( a n a i 1271-
4414 v*. Z:ini l»lufe 

-SI 99 
Chifaico. IU 

Tel. Larayctto 4223 

P L U M B I N G ! 

j 

~»»~~~~ m-mH 

i LIETUVIAI NAUDOKI 
TES PROGA! 

l'igiai. -Kas norite nusipirk
ti visokiu gyvu daiktų kaip 
tai; ančių, žąsų, kalakutų viš
tų, kiaulių, paršų, karvių ir 
šviežių "daigrtų, ta*i k¥§ipldtes 
šiuo adresu: 

A N U B I U S P 0 6 K A 
ST15 N. W, Say i« Ave. Chic. 

7 bliokai nuo strytkario lini-Kaipo lletuvys, l ietuviams visa-
I ė— fakara«>ajų SasatiatMiav 

M. VIT8KA 
1938 W. 98-th Street 

įjm » » » » • • » y » ^ i » » ^ ^ » M » » ^ y M įįm » - « Į W _ » • • »_» m m m m 

31-st & Halsted Sts. 

M. Messars Drug Store, 
3201 S. Halsted St. 

I J. Kalis, 
3259 S. Halsted St. 

S S. A. Mankovvskis 
Drug Store, 

2359 S. Leavitt St. ) 

S F. A. Rakąs Drug Store, 
| 4847 VVest 14-th St. 
s 

Liberty Drug Store, 
4930 VVest 13-th St. 

£ C. F. Worms Drug Store, 
3359 S. Halsted St. 

s # . ' 
S Kontorovvich Drug Store, 
| 3462 S. Halsted St. 
@ W. F. Stulpins 

Drug Store, 
35 th & Halsted Sts. 

Lesczynskis Drug Store, 
* 3337 S, Morgan St. 

J. J. Malachowskis 
Drug Store, 

3149 S. Morgan St. 

Zaleskis Drug Store, 
4645 S. Ashland Ave. 

Red Crown Drug Store, 
4552 S. Ashland Ave. 

i 

Drug Store, 
2633 VVest 47-th St. 

Brighton Park 
Drug Store^ 

4254 Archer Ave. 

Warhaniks Drug Store, 
2158 West 22-nd St. 

Purity Drug Store, 
50-th Ave. & 14-th St. 1 

Lincoln Drug Store, = 
1401-1405 W. North Av. B 

* a^B 

M. Kogans Drug Store, 
1757 VVest North Ave. 

B. A. Galst Drug Store, | 
Broadway & Lake Sts. 

Melrose Park. 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
40 centų ui 100 Auksinų 

- — a r b a -
250 Auks. u i vieną Dolerį 

Plgeanie kursas siunčiant 
didesnai sumas. 

Pristatymą* Užtikrintas 
Trumpama laike. 

Disfrict Bank-
Stata Bank—Clearing Housa 

Bank. 
1112 VVest 35-th Street 

Turtas $6,000,000.00 

! 4 f l»0^04)4HH0q&ftUSf lBBaSB»4j9j 
Telefonas Yards 1138 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR 
Babtam uoto jas 

Tūrių automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago.l 

y 

Bennets Drug Store, 
140 Broadway, 

Melrose Park. 

Wentwort,h Drug Store, 
4656 Wentworth A v e . ' 

fl 

S 
/ = 

Tel. Off. Humboldt 4880 
Res. Humboldt 83 9 S 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St, 
Kacnp. BCihvaukoe Ave. 

Chicago. 

^Telefonas Boulevard 4189 

A. Masalski! 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, krlkš-
tynoaa Ir kituo-į 
ae reikaluose' 
Kainos prieina.-) 
moa. 

3307 Auburn Ave. Chicago.! 
w«41C<l€€CCC< 

Vilimovitz Ihng Store, 
10646 S. MicMgan Ave. g 

Tupikaitis Drug Store, 
233 S. 115-th St. - 1 

GERA PROGA VISIEMS 
Turiu už garbę pranešti ka-

N5[dangi naujausios niados da
lau siutus ir užlaikau geriau
sią materiją, del savo kostu-
į nerių. 

Bargeną pas mane gausite. 
JOSEPH MILKEVIGZ 

1743 S. Union Ave. 
Ghicago, 111. 

14 d. p. Letuko svet. 
Gvardija Didžio Liet. K. Vy-
tauto turėjo pasilinksminimo 
vakarėlį, kurs gana gerai pa
vyko. 

Geg. 17 d.% Davis Square 
parko salėje, įvyko prakalbos, 
kurias surengė Kat. Federaci
jos Chic. Apskritys. Jose kai-
b(\jo kun. Pr. Garmus. Ka'be
lojęs aiškiai išdėstė vienybės 
didelę reikšmę ir jos mums lie
tuviams reikalingumą. Antras 
kalbėjo '' Draugo'' redakto
rius, kun. Ig. Česąitis, šis gan 
plačiai pagvildeno Kataliku 
Federacijos tikslą. Kalbėtojas 
ragino vietos katalikų drau
gijas spiestis į Federaciją. Pa
baigoje 4ar kalbėjo tėvas Al
fonsas, misijonieriusr Jis irgi 
nupasakojo šį-tą įdomaus* 

Žmonių pasiklausyti pra-

13 
S 

N 

M. J. Monkowskis 
Drug Store, 

4500 S. Wood St. 

B Maplevvood Drug Store,-
I 4358 S. Maplevvood Ave 
5 
| W. S. Broniarczyks 
g Drug Store, 
s 4559 S. Wood St. 
mî HiiiiiiituraiiiHiiHisiraiiiiiiiiiHiî iimiiiiurš îiiiUBiiiî uiu 

Kensington Drug Store, 
319 Kensington Ave. s 

J. T. Spikers Drug Store, 
1171» S. Michigan Ave. p 

VVest Pullman 
Drug Store, 

523 VVest 120-th St. 

D. A. Lofgreen 
Drug Store, 

635 VVest 120 th St. 

Southern Drug Co. 
11852 S. Michigan Ave. 

PARDAVIMUI. 

PAKSIDŲODA LO'rAS prie pat di-
dolios viešos mokyklos, cerai apgy
ventoje vietoje (jary. Ind.. Gatvės ir 
šalygntvei ištaisyti ir ii^nokoti, o dar
bai Gary. Ind. .geriau eina kaip Chi-
cagoj. Atsišaukite raštu arba ypatiš-
kai šiuo antrašu: 

j . K. I : \ Č I : K I S 
4403 So. Mozart St. Cliieago, Hl. 

( Telefonas Lafaje t te 4685 

ANT PARDAVIMO DIDELIS 
L O T A S . 

50 pėdų lotai, 33 minutos iš "loop" 
ant C. B. Q. Gelžkelio. Važiavirreo kai
na mažiau kaip 10c. 

$250. 
$75 Gash, Baiancas po $5 į 

mėnesį. 
Keturių Kambarių Namas 

$1500. 

PUIKI PROGA. 

jos, »»b«*kai BUO Irv ia* Fa»k ! 1 k a r b l i p r i s i g m d o k l t p i r m S a M J « 2 « Ftrst National 
Boulevard. i J ^ r «« u - ^ ^ "\i«w. 

Reikalingas pusininkar cu pinisai.s 
p«mdėti prie brokerage biznio. Ge
ras pelnas t inkamam žmogui. Turi 
mokėti gerai lietuvių kalbą ir šiaip 
būtį pamokytas, ė ionais nepaprasta 
proga. 

Atsišaukite ypatiškai; 

Mr. YOGIES 
117 N. Dearborn St. Chicago 

Room 709 

= 'T3V f!,.'.. 

PAKDAILMI I ėcverykų taisymo 
dirbtuve, darbo užtektinai. Parsiduo
da kartu ir 2 augučių ra inas su 

tstoru, užpakalyj kambariai pagyve
nimui ir garadžius. Parduosiu virai 
pigiai, vaažiuoju Lietuvon. 

3012 W. H l U i St. 
Mt. Greenwo<»d, 111. 

Netol Šv. Kazimiero kapinių. 

P R A N E Š I M A S . 

4'lSUSl !CS= 

DIDELIS PARGENĄS 
ANT PAItPAVIMO 7 kambarių 

atuba, 2 akeriai žemos, cementinis 
skiapas vaftdeniu apšildomas, elek
tros šviesa, SO vaisių medžių 1 kar
vė 30 vistų netoli Illinois Central 

š i s keturių ka-mbarių Garlow ant i stoties ir 1 blokas nuo gatvekarių 
$250 loto, complete $700 oasji. Ba- Unijos. Didel is bargenas u i I6.500.pe. 
lanca po $10 į mėnesį. 

TRANSPGRTACrJA DYKAI. Atsi 

Mes š ios kolionijos lietuviai ao-
rėtuine turėti cavo kalboj Gydytoja. 
Norintieji aj^igyventi mažesniuose 
miesteliuose meldžiu kreiptis greitai, 
ne3 tūrių geroj vietoj Gydytojui ofi
sų. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS 
1444 Wentwort,h Avenue 

Chicago Heights, IU. 

šaukite bent kuri ryta nuo 10 iki 12 
arba Subatoj po pietų nuo 1 iki 6 
vakare, o aš išaiškinsiu jums pilnai 
visas są.lygus ir duosiu jums ir Šei
mynai t ikėtus dykai kad galėtumėt 
apžiūrėti- šias puikias prapertės. Jei
g u n&galite ypatiškai atsilankyti tai 
rašykite: 

A. KAZLAUSKAS, Mauagcr 
OU>vef Salinger, įį C ompany 

Kreipkitės šiuo adresų: . 

P. VELLENGA & CO. 
11247 Michigan Ave. 

Roseland 
Telefonas PuUman 0439 

Kalbame lietuviškai 

JMMHfMa'ĮS 
68 West Monroe Street 

_ _ »̂  

_ — , _ . _ T , 
. . A T E I K I B NUSIIPIRK puikų lotą 
skersai nuo gražaus Marąuttte Par
ko arti Lietuviško Vienuolyno ir 
parapijos. 

HERDA, Savininkas, 
6636 S. Albany Ave. Chicago. 

REIKALINGI. 
ltiberiar dirbti "foundry" 
darbas pastovus gera proga 
prasilavinti. Atsišaukite 

Employment Dept. 
LINK BELT CO. 

329 W. 39-th Str. 
SAVISJI RSMKITji SAVAfti-'bliokui i vakariu nuo W«nt-

Į S T A I G A S . worth Avenue. -

http://val.fi
http://I6.500.pe


DRAUGAS 
Šeštadienis, Gegužio 20, 1922 
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SV. KAZIMIERO VIENUOLYNO NAUDAI 
PRASIDĖS 

Gegužės 28 d.-baigsis Birželio 4 d. 
Va!audos: Pap ra s t am ' : dienomis prasidės 7:00 v a l a n d ą vakare , vaikams 2:00 valandą po pietų; 
NedėLcruiL; ii* 30 dieną Gegužės 1:00 valandą po pietų. 

~ 7 " • " - < • " " " į : " • " " = — * 5 * T '"" " ^ • '.1frr-

BAZARAS ĮVYKS VIENUOLYNE 
2601 W . Marquette Rd.9 Chicago, I I I . 

Šiame bazare bus tūkstančiai naujanybių. Muzika kas vakaras . Įvairių dalykų ••stebuklingas ' 

medis, "Raseinių M a g d ė " ir t. t. ir t. t. Kas vaka ra s bus parapijų vakarienė su programa, ku r i ^ iš

pildys Vienuolyno auklėtinės. Bazare bus imami kru tamieji paveikslai. Visas bazaro pelnas eis Vie

nuolyno koplyčios naudai . V 

Nuoširdžiai kviečiame visus Chicagos lietuvių at lankyti bazara. Vifeus kogražiausiai priimsimo 

ir pavaisinsime. # R E N G Ė J O S . 

» . «r * » * JCI 

^uurair.uĮiiiiiraMiiimiin^ 
Bl 

BASEBALL RUNGTYNĖS. 

jCHICAGOJEi 
6 .riMiiiiiiiiiviiiiiiiiiiiii^iiiiuiniiiiLT minimi! •mmiimiL^ mimimsL ĵm^J 

Si Liet. Vyčių 3*3 iŠ Brigliton 
Si park los baseball su L. Vyčių 

' t / § i Q kuopa N iš Roseland seknia-
!LtitimitiiiL7Jiiiimiiiii^ii niiiimiiiiiiiiiiiicEiiiiiiiitiiimiiuiiiiiiiimiiiiS'.j:..m% gegnSlo (May) 21 d., 3 
SUSEKTAS TIKRO ALAUS ŽINELĖ, i, a L į^ p įo t ) Knights of Lillt-

BRA VARAS. 

• ĮfiiiiiiilIlEllilHHIIiraililffl * 

Proliibieijos agentai pieti-
n^jN Chicagos daly susekė dir
btuve, kurioje buvo- dirbamas 
t ikras alus. 

.Areštuoti visi dirbtuvės 
darbininkai ir valdyba. 

Nesakoma, kokia ta vieta ir 
kas toki areštuoti. (Tik pažy
mima, kad tas bravaras esąs 
Burnliame. 

STEIGIAMAS PROHIBICI-
J I N I S TEISMAS. 

Metropolitan State B a n k a s 
kuris kaip buvo pirmiau mi
nėta pralenkė visus kitus lie
tuviu bankus, ką tik išleido Į-
doinią šešių lapelių bruošiuro-
lr — "fo lder į " , kuriame yra 
pilnai išaiškinta kaip šis ban
kas visuomenei tarnauja. &i> 

j fokleris yra art ist iškai suda 
rytas ir yra s}>auzdintas Lietu-

: vos Vyčių Spaustuvėje (K. of 
' L. Press) . Metropolitan State 
! Bankas ši folderj veltui siun-
•linėja visiems savo kostu-
, meriams. 

Para . 

minia 36-th Cli. Park , ant 4'J 
•r (1a Ii forma Ave. 

Reikia pažymėti, kad Liet. 
Vyčių 36" kuopos sviedinin-
kai turės savo naujus kostu-
tnus, kuriuos įtaisė pati L. Vy
čių 30' kuopa. 

Mokinys. 

Pirmą Kartą Cicero ra 
— . » "NERVĄ I" W\ 

Chicagoje steigiamas ypa
t ingas teismas, kuriame bus 
perkratiisėjamos bylos, suriš
tos tik su prohibicija. 

PAPUOLĖ DU KIŠEL 
NINKAI. 

Monon geležinkelio stoty a-
reštuota du kišeniniai vagi
l i a i Detektivai vos juos su
gavo minioje. Pasisakė esą 

IŠLEISTUVĖS DARBUOTO 
J U I . 

j ..,. L o š Švento Antano Parapijos Alumnai.... | 
| Nedėlioję, Gegužes-May 21 d., 1922 7:30 v. vak. | 
| Šv. Antano Parap. Svet, ant 15tos gat. ir 49 Court I 
jj Kas norite pamatyti ir išgirsti gerų juokų, tai ateikite ant šio teat- i 
i ro. Visi esate kviečiami. Puse pelno skiriama parapijai. -

KUR VAŽIUOSIME GEG. 
21 D.? 

J a u pavasarėlis. Gamta at
budo. Žaliuoja. Medžiai žiedais 
pasipuošė. Miškai, pievos iš
duoda gaivinanti kvapą. Tik 
miestelėnai tą mažai mato, 
nejaučia. 

Oeg. 21 d. pasitaiko proga 
tuo visu pasigėrėti, pasigrožė-

L. Vyčių Chicagos Apskri
tys rengia išleistuvių vaka
rienę trečiadieny, birž. 7 d.,1 

(Jreat Northern viešbuty, Cry-
dal room, pasižymėjusiam 
darbuotojui visuomenėje ir y-
pač jaunimo tarpe, Vyčių org., 
gerb. kun. Nori). Pakalniui , 
kurs neužilgo apleis Suv. Vai s. 
ir keliaus Lietuvon. 

, Dūlys. 

KVIEČIA KOMITETAS. I 

N E P A P R A S T A CICEROJ. 28 d. gegužio, 4 vai. po pietų. 
Visos kuopos priklausančios prie 

šio Apskričio malonėkite kuoskait-
lingiausia prisiųsti atstovų j ši 

SVARBUS PR'ANEŠIMAS. 

Rytoj, gegužio 21 d. Vienuo
lyne, 2 vai. po pietų įvyks la 

i Ii. Tai bus Dievo Apveizdos bai svarbus šv. Kazimiero A 
James YVatson ir Pa t sy Gal-1 parap. piknikas National dar-
lagher. Visoj šaly jiedu už- že, Riverside, 111. Dar prie to 

• 

rekorduoti. viso visi galės linksmai laiką 
praleisti. Turbūt retas tepasi
liks nenuvažiavęs. 

Gigantas. 
IŠDIRBĖJUI GRUMOJAMA. 

Orown Cut, Trim and Makc 
Čou prezidentas I*. Janovitz 
gavo "grūmojimų, jei jis savo 
dirbtuvėje palaikys **open 
s h o p . " Janovitz kreipėsi j 
policiją prašydamas apsau
gos. 

VAKARAS SU TIKSLU. 

Cbicagos upėje ties Blanche 
gatve nuskendo Miehael Al-
brecht, 5 metų. 

SUSIV. KP. SUS-MAS. 

North Side. — Sus. LRKA. 
16 kuopos svarbus susirinki
mas įvyks sekmadieny, gegu
žio 21 d., 12:30 vai. dieną, Šv. 
Mykolo parap . mokyklos kam
bary, 1644 VYabansia Avenue 
Reikės rinkti atstovą į seimų. 
Visi nariai atsilankykite ir 
naujų narių at-iveskite. 

17. A"azakeicis, rast. 

North Side. — Liet. Vyčiu 
5-ta kp. rengiasi prie labai 
įvairaus vakarėlio, kurs Įvyks 
gegužio 27 d. šeštadienio va
kare. Bus vienas iš įvairiausiu 
ir puikiausių vakarėlių, nes 
programa, kurią turės, tokios 
dar niekur nėra turėję. Bus 
visokiausių margumynų. Tai-
pat bus pasilinksminimas — 
Šokiai, o kiekvienas atėjęs į šį 
vakarą galės linksmai ir nau
dingai laiką praleisti. Duos 
didelę paramą Vyčių atletams 
nes pelnas skiriamas atletų u-
niformų įtaisymui. Town of Lake. - - Sekm., ge-

Ėtyno. gūžio 21 d., 7 vai. vak., School 
^^x<s<:^m'*m<-m<>m^»^>T^K>^\ Hali svet. (48 ir Honore gar

se x j vių) Šv. Vincento Ferr . ren-
*'• *•• j gia paminėjimą 20 metų su-

šiandie, Gegužio 20 d. nebus, kaktuvių. Bus šokiai. 

^ >»> »> »> '^?WKzm&sm'jmm ' X. 

kad. Rėmėjų Dr-jos susirinki
mas. Visos kolonijos malonėki 
te prisiųsti atstoves susirinki-
man. . 

Taipgi kviečiamos šin susi-
r inkiman visos prakilniosios 
lietuvės i r lietuvaitės, kurios 
apsiims Vienuolyno bazare 
talkininkauti . 

Prašome draugijų prisiųsti 
bazaran darbininkų. Bazaras 
tęsis t ik vieną savaitę, ta i se
sutės pasiaukokite an t tiek, 
kad bent po pore, vakarų pa-
dėtumėt bazaro rengėjoms. 

Visos tos, kurios apsiims 
padėti laike bazaro, prašome 
atvykt i rytoj Vienuolynan ir 
užsiregistruoti. 

Valdyba. 

Cicero, 111. — Sekmadieny, 
gegužio 21 d., tuoj po Sumos, 
šv . Antano par . svet. įvyks 'suvažiavimą, 
labai svarbios prakalbos ge-i Kuopoms, kurioms jau nebebūtų 
resniam SUpaiįfldinimui SU | galima išrinkti' delegatus, tai tegu 
Kat. Federacija ir aplamų vei-1 kuopų valdybos atsilanko. 
kimu. Kalbės įžymus kalbėto- | Apskričio valdyba. 
jai, gerb. kun. Pr. Garmus ir _^ 

TOVVN OP LAKE. — Labda-p. M. Bagdonas. 
] Valdyba. 

w 
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PRANEŠIMAI, 

PAMINĖS. 

KAT. SPAUD. DR-JOS 
SUS-MAS. 

West Side. — Sekmadieny
je, gegužio 21 d. Aušros Var
tų parap. mokyklos kambary
je, tuojaus po Sumos įvyks 
Katalikų Spaudos Dr-jos 14 
tos kuop. susirinkimas. Šis. su
sirinkimas labai svarbus, tai
gi visi susirinkite. 

Valdyba. 

BRIDGEPORTAS. — Liet. Te- Ave 
atrališka Dr-ja Šv. Martino laikys 
susirinkimą gegužio 21 d., 1 vai. 
po pietų, Šv. Jurgio par. svet. 
Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime. 

./. Mickeliunas, jnrm., 
M. 21 Ramanauskas, rasi. 

ir 18-tos gatvių, Chicago 

Visi nariai būtinai atsilankyki
te susirinkiman, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. 

Valdyba. 

ringos Sąjungos 1 kuopos mėne-
'sinis susirinkimas bus sekmadie
nyje, gegužio 21 d., tuojaus po 
mišparų, Šv. Kryžiaus parapijine' 
je svetainėje. 

Nariai teiksitės susirinkti. 
Valdyba. 

PR-STĖS LIETUVOS GOJAUS 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek-

i'madieny, gegužio 21 d., 1 vai. po 
DR-STĖS ŠV. ANTANO IŠ j pk|į D Shemaičio svet, kampas 

PADVOS mėnesinis susirinkimas; fcg^, įr Union gatvių. Visi nariai 
įvyks sekmadienyje 1 vai. po pie- j malonėkite susirinkti pažymėtu 
tų, gegužio 21 d, 1922 m. Dievo i a i k U j t u r i m e Kvarbių reikalų ap-
Apveizdos parap. svet, S. Union Rvarstyti. Pr. Ažusenis, rast. 

SUS. L. R. K. A. CHIC. APSK 

PRANEŠIMAS KRAŽIŠKAMS. 
Kražių Gimnazijos rėmėjų su

sirinkimas įvyks šeštadieny, gegu
žio 20 d, 8' vai. vak, pievo Ap
veizdos par. mokyklos kambary. 

Kviečiame susirinkti visus Kra
žių Gimnazijos rėmėjus, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti toli
mesniam veikimui. Taipgi kviečia
me ir visus aplamai, kadangi kra-

K P . D O M E I . « žiškiai ketiname nusiimti kruta-
SLRKA Chicagos ir apylinkės'<nms paveikslus, kurie bus rodomi 

Apskričio svarbus 'suvažiavimas I- " | ptuvoje. 
vyks Aušros Vartų par. salėj S. Šimulis, pirm., 
(2323 W, 23 Plaee, Chicago, 111.), J A. Norkus, rast. 

5S!\ 

Didelis Balius! 
— rengiamas — 

Dr-stės Rožancavos Panų ir Moterų 
GEGUŽES 21 D., 1922 M. 

DIEVO APVFIZDOR P A R A P . SVFT. , 18-tos ir UNION A V E . 
Pradžia 6:30 va!, vakare. į žanga 25c. ypatai. 

Muzikantai griež ka t ik iš Lietuvos atvažiavę. Bus gražių šokių 
ir skanių gėrmų. Kviečiam vsus, jaunus ir senus atsilankyti. 

KOMITETAS. 

IR TAMSTA BUK KOSTUMOIU ŠIO 
DIDŽIAUSIO LIETUVIU VALSTIJINIO HA* KO 

Kapitalas ir Perviršis 
$275,000 00 

K ' • • • •i 
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UNIVERSAL STATE BANKAS 
YRA VEDAMAS PATYRUSIŲ VALDININKŲ 

IR DIREKTORIŲ 
Todėl y ra suugiausis ir parankiausis Lietuvių Valstybi
nis Bankas. 

TAUPYKITE PINIGUS SAVO BANKE 

Pinigus Lietuvon Siųskite Per Sj Banką 
• Geriausiai ir greičiausiai nueina. 

L A I V A K O R T E S 
Ant geriausių ir greičiausių laivu. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 SOUTH KALSTEI) STREET CHICAGO, ILL. 

Ar Jau Prisirengę Esate į 
Pirmą Didžiulę Lietuvišką 

Nedėlioję, Gegužes-May 21d., 1922 

NATIONAL GROVE RIVERSIDE, ILL. 
K e n g i a Dievo Apveizėtos Par. 
iiuiiHiiiifAiiimiiiiiirc 

B u s ' b e n a s , šokiai, žaismai, dainos. Be to, Bus benas, šokiai, žaidimai, nainos. Be to, 
l i s " ir lietuviškos dešros su kopūstais ir kitokių skanumynų. 

Vienu žodžiu, tokios gegužinės-pikniko Chieagieeiai senai nėra matę. 

I r jauniems i r seniems, 
Bus gražios progos visiems 
Pasilinksmint, -patrepsėt 
I r gamta pasigrožėt. bus šalti gėrimai, lcaršti valgiai, ypač "Kuge -


