
JUM 1 tS22 

X 

"DRAUGAS" | 
PttbUsKed Daily Kxc«iH • • • f l i j i 

One Yemr $t.M 
Hlx Montfaa $3.t» 

AT WEWS-STAin>S 8 c A. COPY 
DRAUGAS PUBLlSHIIf G CO., I n e , 

1SS4 So. Oakley Ave., Chicago, IU. 
Tel. Rooserelt 7791 

£2A&***A&a*AJtQ£SAJtt&£&A *£&&&A«AX 

/ (LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

Kaina 
Price 

l^^^^r^^J 
— T — 

No. 128 CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 1 D., 1922 M. 
EtfTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO, ILLIN OIS LNI>ER THE OF ACT OF MARCH 3 . 1*79. 

METAI-VOL. VU 

Vokietijos Gyventojams Bus 
Padidintos Mokestys 

KUOMET GAUS PASKOLA, SULAIKYS MARKIU 
SPAUZDINIMA 

VOKIEČIŲ KABINETO 
KRIZIS PRAĖJO. 

VOKIEČIAI GEDĖJĄ 
DEL SILEZIJOS. 

Visos partijos eina su Wirth. 

BERLYNAS, birž. 1. — 
diena Vokietijos kanclie

ris Wirth Reichstage kalbėjo 
apie Genoa konferenciją ir 
apie padarymą su bolševikais 
ekonominės sutarties. 

- t 

Išėmus kai-kuriuos pavie
nius Reichstago narius visos 

kieti jos vyriausybė vakar at-iačių Anglijos premiero pasi- VoVlt'm(}S Par t ii°sf Pavir t ino 
pildymo komisijai davė savoi darbavimui, kad Francija pa- s e l e n u i n u v e i k t u s 

I 
PARYŽIUS, birž. 1. — Pa-. Vokiečiai nusileido ačių fi-

kilęs krizis del Vokietijos kan-j nansistų žadėjimui duoti Vo-
tribucijos praėjo, kuomet Yo-f kieti jai didelę paskolą, taipat 

400,000 vokiečių palieka len 
kų pusėje. 

paskutinį žodį apie paduotų 
jai sąlygiį pildymą. Komisija 
vokiečių pažadėjimą priėmė ir 
patvirtino ir todėl Prancija 
toliau neturės progos grūmoti 

ti viena negali spausti Vokie
tijos. 

Anglijos premieras Lloyd 
George su Pranei jos, premie-
ru Poineare kelis kartus suši

lki; Vokietijai jos nauji) plotų už-'mainė notomis. Reikia spėti, 
ėmimu. kad Poineare gerai nubartas 

Yalfar čia viešai paskelbta 'už jo vedamą senovės autokra-
Vokietijos vyriausybės, nota ' t ingą diplomatiją. Nes po to 
tame klausime. Vokietijos no- čia tuojaus oficialiai paskelb
toje pirmiausia pasakyta, jog Į: ta, jog Prancija pati viena ne-
ji priima paduotas jai atpil- \ pulsianti Vokietijos, jei pasta-

reneijoj. 
Padarytą sutartį su bolševi

kais patvirtino net reakcionie
riai ir radikalai. 

Kuomet balsuota pasitikėji
mo reiškinio klausime, tik kai-
kurie pavieniai nariai pasiro
dė priešingi Wirtho Kabinetu L 

Krizis \ u v o pramatomas. 

BKRLYNAS," birž. 1. — 
Reichstagas priėmė ir ratifi
kavo vokiečių-lenkų sutartį, 
kurią sujungtas komitetas Ge-
nevoje padarė Aukštosios Si-
lezijos. padalinimo reikale.. 
Liaudies partija ir komunistai 
buvo priešingi ratifikavimui. 

Gedulybės ženklan ant reich 
stago vėliava nuleista pusiau 
stiebą. Kanclieris ir daugu
ma ministerių pasirodė apty 

C H I C A G O J E 
BUS DIDESNĖS TAKSOS. 

Dar nieko ypatinga nenu-
'tarfa požeminių geležinkelių 
dirbimo klausime Chicagoje. 
Kau tuotarpu kai-kurie aldep-
nianai jau rūpinasi uždėti nau
jas taksas tiems gyventojams, 
kurių apylinkėse tie geležin
keliai bus pravesti. 

Buvo spėjama, kad šiuome
tinės taksos pakeltos iki auk
ščiausio laipsnio, kad jos aukš 
čiau jau negalės but kelia
mos. 

Bet vargiai bus apsieita be 

550,000 GELEŽINKELIE
ČIŲ BALSUOJA / 

STREIKUOTI. 
" United Brotherhood of 

Maintenance of "YVay Emplo-
yes and Railrood Sliop La-
borers" vykdomoji taryba 
Detroite, Mich., padarė rezo
liuciją, kuriąja autorizavo pre
zidentą Grable kuotrumpiau-
siu laiku išsiuntinėti unijoms 
streiko klausime balotus. Tas 
buft kuoveikiau atlikta. Balo-

bė užmokesnio sumažinimą 
pradėjus liepos 1 d. jTas se
kė tuojaus po Iransportacijos 
papiginimo. 

Chicagos "Federated Shop 
Crafis ," reprezentuojančios, 
400,000 geležinkelių darbinin
kų, atlaikė "kovos sesiją" i r ' 
sustatė geležinkelių darbo ta
rybai ultimatumą. Reikalau
ja turėti konferenciją su dar
bo taryba užmokesnio mažini
mo klausime. 

Visoj šaly geležinkeliečiai 
didžiai nepatenkinti tarybos 
nuosprendžiu. Be abejonės, 

dyino komisijos sąlygas ir t a s p o j i nepildysianti taikos sąly-
sąlygas pildys pagal savo iš- ;gų. 

res 

Tokia pabaiga toli gražu ne
buvo nujaučiama. Spauda iš-
kalno sprendė, kad del Genoa 
konferencijos ir tos Rapallo 

galės ir su visu nuoširdumu. Premieras Poineare, tai au- sutarties Wirtho kabinetą tu-
Sutinka kuotrumpiausiu lai-ftokratingas senovės diploma-

ku sulaikyti naujų poperinių j tas . Jo diplomatinės pažiūros 
markių s,pauzdinimą, kaip tik ('netinka šiai gadynei. I r del 
gaus tarptautinę paskolą. (tų pažiūrų šiandie jam tenka 

Taipat biudžeto subalansa- (daug kentėti Tečiaus vis dar 
vimui sutinka uždėti aukštes-''nenori skirtis su savo pažiu-
nes ant gyventojų mokestis. iromis. 

lų, kurių vykinimui reikalin-
gos nemaižos sumos. „ 

taisė gedulybės rūbais. 
Reichstago prezidentas Lo-I k ^ m o - ^ V I i e s t o valdyba atran-

eb, atsistojus visiems reichsta- Į.da v i s baugiau visokių reika 
go atstovams, pasakė karštą 
atsisveikinimo žodį vokie
čiams, liekantiems lenkų pu
sėje. Tų vokiečių ten busią 
apie 400,000, kurie visas' lai
kas maldavo pasilikti prie Vo
kietijos. Bet jų troškimų ne
išklausyta. 

BULGARĮj MERGAITĖS VARU VERČIAMOS DIRBTI 
SOFIA, Bulgarija, bir. 1.— 

Bulgarijos .valstiečių valdžia, 
vadovaujama premiero Stam-
boulisky išleido įs tatymus, 
idant visos mergaitės nuo 16 

kilusios kalbos, kad visoj ša
ly bus įvesta valstiečių dikta
tūra. 

Del to daugelis žmonių savo 
brangenybes nori išvežti į už-

iki 20 metų amžiaus kas, me- g e n i u s . Už tai jų dauguma 
tai varu per keturis mėnesius j areštuojama ir brangenybės 
dirbtų valdžios nurodytus dar- įkonf iskuojamos. 
bus valstybės gerovei. j, - Suv. Valstijų pasiuntinybė 

Panašus įstatymas vaiki-Į čia stipriai saugojama polici-
nams jau senai gyvuoja. Bet fjos ir kariuomenės, 
margaitėms tas įstatymas ėmė 

NAUJAS VOKIEČIŲ KRE
DITAS BOLŠEVIKAMS. 

CHICAGIETIS PERKELIA
VO SIBERIJĄ IR RUSIJĄ. 

RYGA, geg.^ 31. — Iš Kini
jos sostinės Pekino čia atvy
ko buvęs Chicagos gyventojas 

ANGLAI PERSPĖJA 
AIRIUS. 

veikti tik pradėjus pereito ge
gužės mėnesio 1 diena. 

Įstatymu paliečiacos visos 
tų metų kaip vargdienės, taip 
turtingos mergaitės. 

Kuomet andai valdžia pas
kelbė tų mergaičių mobilizaci
ją, iš turtingesniųjų ne visos 
paklausė. Iš daugiau tukstan-. Kd lb-
t. i.- • ™„„„0;/.;„ «+ Kelione per Siberiją ir liu-
čio turtingesnių mergaičių at
siliepė vos šimtas. 

Kitos arba visai neatsiliepė 
arba melagingai painformavo 
valdžią, buk jos vedusios, ar
ba neturinčios 16 metyį arba i 
jau peraugusios, 20 metus. j 

Kai-kurios eina dirbti lydi-j LOISfBONAS, birž. 1.—Ko
mos savo motinų. Motinos kas-Hionij* sekretorius Churchill 
dien prie jų dirbančių be nie- vakar parlamente kalbėjo apie 
k p nieko prasėdi 8 valandas padėtį Airijoje. 
if paskui kartu su dukterimis/ Anglijos vyriausybė pain-
eina namo. 'formuota, jog airiai laukia tik 

Premieras Stamboulisky to-Į tinkamos proąos Airiją pas-
kia padėtimi nepatenkintas, j'kelbti respublika, 
jis reikalauja, idant valstiečių [ Churchill tad pers(pėjo'<airius, 
parlamentas pravestų aštrias Į idant jie to nedarytu. Nes 
bausmes, toms mergaitėms, ku-'anglų kariuomenė kas valanda 

su gali užimti Dubliną ir iš ten 
vesti visas, operacijas prieš ai-

Kalbama, kad čia ir kitur irius, 
daugelis turtinga tėvų mergai- Patariama airiams laikytis 
čių bus areštuota. j padarytos su Anglija sutar-

Čia bulgarai valstiečiai tu-1 ties„ Nes Anglija nepakęs Jo
ri skaitlingą suvažiavimą. Pa- kios airių respublikos. 

ABUDU KANDIDATUOJA 
SENATAN. 

paliesti krizis. 
Laikraščiai nusakė, kad kan-

clieriui pirmiausia pasiprie
šins nacionalistų partija, pas
kui prie jos prisidės liaudies 
skaitlinga partija. 

Bet kuomet kanclieris išaiš
kino Ynkiet padėtį ir santar
vės valstybių veikimą, Reichs
tago nariai pilnai sutiko su jo 
vedamų ja politika. 

Ypač nesjmagus~daTktas bu
vo vokiečiams, kad net tokios 
Suv. Valstijos buvo apleidu
sios Vokietiją, svarbiame mo
mente, kuomet Pran&jos de
legatai konferencijoje buvo 
nesukalbami, 

Kritikai silpni. 

Kanclieris \Virth kalbėda- Komercijos sekretorius Ho-
mas pažymėjo, jog jo valdžia over darbuojasi, idant streiko 

TRIUKŠMAS MIESTE 
ELGIN. 

tai bus išsiųsti 478,000 unis-1 bus nubalsuota pakelti streiką. 
tams darbininkams ir 73,000 j Patsai streikas turės įvykti lie 
neunistų. jpos, 5 d., jei iki to laiko gele-

Tai pasekmės, kuomet gėle- žinkeliečhj darbo taryba ne-
žinkelių darbo taryba paskel- patenkins darbininkai. 

Mieste Elgin, netoli Chica
gos, viešųjų mokyklų taryba 
pašalino iš mokytojavimo 15 
moterių. Sakoma, tas padary
ta "tarnybos gerovei." 

Tarpe pašalintų buvo Miss 
BERLYNAS, birželio L — ' M a i T "LonC> 46 metų,, 25 

Grupė vokiečių finansistų tol- r n e t u s mokytojavusi ir virši-
ševikams pasiųlė naują kredi- cinkavusi Elgino mokyklose. 
tą — 100 milioniį auksinių' M į s s ^ ^ t a t l i r & * * * 
markių. rimtinio 'pasidarė galą. Del to 

visame mieste kilo baisus triu
kšmas, atkreiptas prieš moky
klų tarybą, ypač mokyklų su
perintendentą. 

Matyt, pastarajam reiks at
sistatydinti iš užimamos vie? 

Žinios iš Lietuvos 
MOKYKLOS IR MOKINIAI. 

WACO, Tex., birž. 1. — Bu
vęs Texas valstijos guberna
torius Ferguson su žmona a - ^ o s 

būdu kandidatuoja į Su Vals- ' 
tijų senato atstovus. GAISRAS BRIDGEPORTE. 

perdaug kritikuojama. Tečiaut 
tie kritikai perdaug silpni 
Kritikai patį wirth ir užsie
nių reikalų sekretorių Rathe-
nau vadino perdaug lėtais to
kiuose svarbiuose reikaluose. 

PRIEŠ ANGLIŲ BRAN- Louden Machinery Co. ir 
<*U M4- Į Art Dress Co. bute, 1049 West 

WASHINGiTON, birž. 1. — 135 st., vakar kilo gaisra i 
Nors veikiai užgesintas, visgi » 
'padarė apie 25,000 dol. nuos
tolių. 

ROKIŠKIS. Nuo sausio m., 
1922 m. Rokiškio apskrity vei
kia 34 vieno komplekto pradi
nės mokyklos, 14 dviejų komp
lektų, 2 — trijų komplektų ir 
1 — keturių komplektų. Viso 
51 pradedamoji mokykla. Mo
kyklas lanko 2,265 berniukai, 
1,706 mergaitės. Jų tarpe lie
tuvių 2,232 berniukai ir 1,486 
mergaitės; žydų 30 bernhikij 
ir 191 mergaitė; lenkų 9 ber
niukai ir 8 mergaitės; latvių 4i 

ĮSPŪDŽIAI IŠ PRO 
VINCUOS. 

P i l Martus, bemitingauda-
mas po Suvalkiją, gavo štai 
kokių įspūdžių: Žmonės pasi
ryžę pagelbėti valdžiai, tai
sant plentus ir kelius. Prasi
dėjus tiems darbams* jie pasi
žada atvežti savais arkliais po 
vežimą kitą akmenų ir šiaip 
pagelbėti darbuose talkos bū
du. Gyventojai apgailestaują, 
kad miestelių ir miestų inteli
gentija tuo reikalu nesirupi-

berniukai ir 3 mergaitės; rusų1 na. Jie pageidauja, kad butų 
8 berniukai ir 6 mergaitės.. Mo I steigiami tam tikri komitetai 

laiku anglys nebūtų brangina 
mos). 

(Tečiaus kancleris/ Wirth įro-
Roges Ames Burr s»u žmona / , .l . ^ •: i 

° . „ . de, kad taip nėra. Kad nu 
ir dviem, 13 ir i metų, vai- . v . . 

priešai nei puses to nebūtų at
likę, ką jis su savo padėjėjais 
padarė. 

siją užėmė t69 dienas. . . . 
Genoa konferencijoje vokie

čiai turėjo sau draugingus tik 
vienus anglus. 

rios* mėgina prasilenkti 
darbo įstatymu* 

DAR VIENA NAUJANYBŽ. 

LONDONAS, birž. 1. — Čia 
teatrų lankyme įvedamas) nau
jas patfarkymas. Žmonės lęi : 

džiami teatran dykai pasire
miant metodą: "Užmokėk kiek 
nori išeidamas, jei patiko lo
šimas. " Labai reikia abejoti 
apie , fbusinessą." 

ANGLIŲ UŽTEKS 800 METŲ 

JOHNSON CITY, 111., birž. 
1. —Vietos aukštesniosios mo
kyklos viršininkas Lathrop ap
skaitė, kad Illinois, valstijoje 
* 

anglys pasibaigsiančios po že
me už 800 metų, jei bus ka
sama taip, kaip 1918 metais. 

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
birž. 1. Rusijos bolševikų 

O R A S 
CUICAGO. — Šiandie gra-

kyklose mokytoj. 72 moky
tojai : 46 vyrai ir 26 moterys; 
tautybės atžvilgiu — 69 lietu
viai ir 3 žydai. 

i 

Prie 8 mokyklų veikia smau
gusiems vakariniai kursai: 
Palyginus mokslo metų vaikų 
skaičių su lankančių mokyklą 
mokinių skaičiumi, pasirodo, 
kad, norint įvesti visuotiną 
mokinimą, beveik tris kartus 
daugiau reikalinga įkurti mo
kyklų. Mokytojų taipat ne 

kurių uždavinys butų — teikti 
valdžiai pagelbą plentus tai
sant. 

Taipat gyvai domėjamasi 
Lietuvos elektrizavimu. Prie 
elektrizavimo darbo gyvai ža
dą prisidėti, kad tuo sutaupus 
Lietuvos miškus* jau tiek daug 
sunaikintus, ir neišleidus į už
sienius pinigų uk žibalą bei 
anglius. 

SKAPIŠKIS. Prie pat baž-

valdžia atšaukia savo kariuo- žus oras; maža atmaina temlvien Rokiškio apskrityj, bet ir|n>T( '10S s t o v i d l d e l l> d v i e J u a u 

menę iš Besarabijos fronto. ^peraturoje. 

BOLŠEVIKAI GRŪMOJA 
AMERIKAI. 

Nenori, kad ji jiems diktuotų. 

-HERLY^AS, g. 31. —"So
vietų Rusija mielai norėtų ma
tyti dalyvaujant Suv. Valsti- jas kar to
jas Hague konferencijoje, tik 
su sąlyga, kad Suv. Valstijos 
sustos diktavusios Rusijai, 
kaip pastaroji vidujiniai tu
rėtų pasitvarkyti. Jei Ameri
ka atvyks į Hague su tikslu 
propaguoti tokią Rusijai pro
gramą, kaip iki šiolei daro, 
tai ji sulos aršesnę rolę už 
Prancija mieste Genoa.' ' 

Tiap čia pareiškė bolševikų 
delegacijos mieste Genoa na-
rvs Maxim Litvinov. 

" Y r a vaizdžiai į rodyta/ ' 
sakė Litvinov, "pasiremiant 
dviejų past&rųjų dienų paim
ta statistika, jog vokiečių pre
kių įvežimas Rusijon yra di
desnis už kitų valstybių imant 

visoj Lietuvoj yra didelis tru
kumas. 

"Pasaulis turi atminti tai, 
jog vokiečių pramonės vertė 
Rusijai remiasi ne ant pinir-
gų, bet ant ekonominių kre
ditų. 

TAURAGĖ. Apskrities švie 
timo komisija yra nutarusi at
einančiais metais steigti ap
skrity tris pavyzdingas moky
klas. Vieną jų rudenį steigia
ma/Tauragėj, antra Adakavos 
dvare, kame yra didelis sodas 
su prūdais, trečia mokykla bus 
steigiama Šilalėj. , 

Remia Vokietiją. 

Litvinov taipat pareiškė, 
jog Vokietijos dalyvavimas 
Įtusijos atstatyme nėra taip 
mažai reiškiantis^ kaip apie 
taį pranešė Anglijos premie
ras Lloyd George parlamente. 

Gina sutartį. 

"Prancūzų ir anglų spauda 
mėgina įrodyti, jog Rapallo 
s,utartis prisidėjo r)rie ekono
minės konferencijos nepavyki-
mo. Tečiaus neimant domėn 
praktikinės konferencijos pu
sės, ji turi milžinišką moralę 
Reikšmę. Nes įrodo, jog bile 
dvi'valstybės, trokštančios tai
kaus sugyvenimo ir bendro e-
konominio veikimo, visuomet 
ras priemonę išspręsti senuo
sius, karo pakeltus, ir paliktus, 
klausimus. "•. 

\ 

Visos mokyklos busią aprū
pintos įvairiausiais mokslo pa
būklais, ir tu, mokyklų vedėjais 
bus skiriami gerai prityrę mo
kytojai. Be Švietimo Ministe
rijos algų dar savivaldybė 
duosianti tiems mokytojams 
priedus. 

Tauragėje prie mokytojų 
metinių kursų ruošiamas na
mas eksperimentalinės psicho
logijos kabinetas, reikalingos 
kabinetui priemonės jau Ber
lyne užsakytos, ir dalis, jų jau 
parėjo. Su kabinąįu susila
žinti ir juo naudotis galės visi 
apskrities mokytojai. 

kštų, buvusio vitnuolyno mu
ro namai, dabar jie yra Švie
timo ̂ Ministerijos žinoję, bet 
labai apleisti ir jeigu niekas 
jais nepasirūpins, tai netrukus 

,Įjie virs griuvėsiais. Neperse-
nai Skapiškio valsčiaus tary
ba kreipėsi į apskrities tary
bą prašydama pasirūpinti įs
teigti juose progimnaziją, bet 
apskrities taryba šį sumany
mą atidėjo. 

Dabar valsčiaus taryba nu
tarė tiesiog prašyti Švietimo 
Ministerijos leisti atidengti 
ten 4 klasių vidurinę mokyk
l a 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
geguž, 31 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 9.15 
ItaUjos 100 lirų , 5.30 
Vokietijos 100 mark . ' .36% 
Lietuvos 100 auksinų .36% 
Lenkų 100 markių .02 

L 

file:///Virth


DRAUGAS 
Eetarirtadicn., Biiželio 1, 1922 

««,iiiiiiiiii»i!iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiini<iiiiif 
UBTUTIŲ KATALIKŲ MENRAfcfl* 

"DRAUGAS" 
iskyrus nedėldieniitf 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams ... t*-0* 
rusei Metų •*»•• 
Prenumeratos mokast iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užslrašymo dieno* 
na nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir selnas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti liperkant krasoje ar eiprese 
"Mouey Order' arba įdedant pini 
gus į registruota laišką. 

'•DRAUGAS' PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Rooseveit 7791 
rtlUMUIIIIilMllllHllilHIIIIIIIIIIIHiniMI* 

VISUOMENINĖ PAŽANGA 
LIETUVOJE. 

LENKU LOGIKA, 
Austrijos sostinėje Viennoje 

nesenai kiaušiniais pavaišinta* 
Lenkų užsienių reikalų minis-
teris Skirmuntas. Tai atliko 
keletas rytinės Galicijos rusi
nu. Rusinai Skirmuntą apšau
kė Galicijos skriaudiku. 

Rytinės Galicijos galutinas 
likimas dar neišspręstas. Tuo 
tarpu tą šalį valdo lenkai. Bet 
jų valdymas teroristinis. Tai 
ne žmonių, bet kraugerių val
dymas. 

Lenkai rytinę Galiciją oku
pavo ir savinasi lygiai taip, 
kaip jie padarė su Vilniumi. 

•Nei iš ten, nei iš čia jie neno
ri pasitraukti. Galicijoje jie 
smaugia jiems priešingus ru
sinus, Vilniaus srityje — lie
tuvius. Tik tie rusinai, arba 
lietuviai jiems garbingi, kurie 
jiems pataikauja. Gi visi kiti 
skaitomi jįj priešai ir kaipo to
ki persekiojami. 

Rytinės Galicijos miestuose 
lenkai gyventojai viršija ru
sinus savo skaičiumi. Bet už
tat valstiečių tarpe, kurie su
daro šalies branduolį^ retai kur 
pasitaiko vienas — kitas len
kas, neskaitant dvarininkų. 

Aukštojoj Silezijoj visi mie
stai vokiečių rankose, bet val
stiečių dauguma kalba lenkis-
Kai . t 

Savindamies Aukštąją Sile
ziją lenkai argumentavo: len
kai ūkininkai, lenkai origina
liai gyventojai. Gi vokiečiai y-
ra tik industrijiniai intmzai, 
tad Aukštoji Silezija yra mū
sų. 

Apie rytinę Galiciją jie sa
ko: Miestai lenkiški, gi rusi
nai tik ūkininkauja. Rytinė 
Galicija mums priklauso. 

skaityti poetų eilės, yra kam % Atsiradus daugeliui kitų svar 
pirkti tapybos ir lipdybos ku
riniai, yra kam lankyti drab
nias ir operas. Užtat i r Lietu^ 
vos dailė bujoja klesti. Opera 
stebuklingai greitai iSaugo ir 

lai, k. a. Travijata, Faustas 
Demonas, Rigoletto ir kiti sta
tomi, kartojami daug sykių 
vis su dideliu pasisekimu. 
Kauno miesto Teatras pilnas. 
Jau ir permažas pasirodė. Ne
trukus busią statomi dideli ir 
puošnus Tulpių Rūmai. Seniau 
rusų publikos numylėtinis mū
sų tautietis Kipras Petrauskas 
nevystančią garbę pelnijo, a-
tidavęs savo talentą Lietuvos 
operai kurti. J am pagelbon at
vyko naujų gražių pajėgų, tar
pe tų ir du buvusieji Ameri
kiečiai lietuviai pp. Sodeika ir 
Kudirka. 

Įdomus augimas įvairiu 
dratfgijų: apšvietos, blaivybės, dykime Amerikai kad mes 

Tie, kurie grįžta Lietuvon, 
išbuvę Amerikoj keliolika ar 
daugiau metų, nebegali pa
žinti savo gimtosios šalies. 
Gyvenimas ten virte verda. Ne 
tik Lietuvos miestai, bet ir 
sodžius jau atgijęs; visur ju
dėjimas, veikimas, organizaci
jų dygimas ir jų augimas. Pi
liečiai savo laisve neatsidžiau
gia ir tautos dvasios energija 
pratrykšta tūkstančiais srovių 
srovelių įvairiuose krypsniuo-

Pirmoje vietoje reikia staty
ti švietimo darbo bujojimą. 
Nėra gražių ruimingų mokyk
lų, nėra patogių suolų vai
kams, nėra visų reikalingų 
prietaisų — bet visa tai atpil
do didelis mokslo troškimas. 
Lietuvoje mokinasi visi: maži 
ir dideli, suaugęs jaunimas. 
Apie 200,000 vaikų lanko pra
dedamąsias mokyklas, apie 
13,000 viduriniąsias, o jau ir 
L^niversitetas turi apie 600 
studentų. Bet kiek dar moki
nasi privačiai, pašaliais — y-
pač jaunimo. Kiek moksleivių 
užsieniuose. / 

Augant ag>svietai auga pa
reikalavimas šviesos šaltinių: 
knygų, žurnalų, laikraščių. 
Daugybė naujų gerų knygų 
įvairiuose mokslo, literatūros, 
dailės šakose leidžiama. Se
niau joms nebuvo rinkos; ma
žai kas skaityti temokėjo; da
bar jos gaudyte gaudomos. 

Periodinė literatūra gražiai 
auga ir stiprėja. Keliolika me
tų atgal inž. Petras Vileišis 
didvyrišką žingsnį padarė 
leisdamas pirmąjį dienraštį 
"Vilniaus Žinias". Tik jisai 
tai ir galėjo padaryti. Reikė
jo prikišti kelias dešimtis tūk
stančių rublių. Maža buvo 
.skaitytojų. Dabar Lietuva tu
ri 6 didelius dienraščius: I 
Kaune ir 2 Vilniuje. Be tų dar 
yra fceB rusų, žydų ir lenkų 
kalbomis. Tie ^dienraščiai au- J* u pernai metais mūsų iš-
ga, grožėja, nuolat gerėja tu- • į v i j o j iškilo labai gražus su-

ibių lietuviams reikalų, šitas 
.reikalas buvo kaip ir pamirš
tas. 

Tečiau turime jį visi atsi-
minti ir įvykinti. Tasai pamin-

bujoja. Didieji pasaulio veika- klas bus tarsi nuolatiniu ryšiu 
ta rp dviejų respublikų: Ameri
kos ir Lietuvos. J i s turi būti 
šią vasarą pastatytas. 

Kol šios šalies vadai prisi
ruoš suteikti Lietuvai pripaži
nimą ir pagelbą, tuo tarpu jo
sios jaunas sunūs Harris jau 
padėjo savo brangiausią auką 
ant muSĮj respublikos aukuro, 
tai yra, savo gyvybę. Jojo pa
sišventimas galingo jausmo 
aidu atsiliepė lietuvių krūtinė
se; jausmo dėkingumo, užuo
jautos savo vyresniajai už-
jurinei seserei, Amerikos res
publikai. Neduokime užmig
ti tam jausmui. Įvykinkime 
savo gražų pasiryžimą. Paro-

KOMP. NAUJALIO KON 
CERTAS. 

Clevelftnd, Otik>. — šešta-
dienio vakarą, biife. 3 d., En-
gineer Bldg. svet , ant St. 
Claire Ave. ir Ontario St. 
bus lietuvių muzikos tėvo, 
gerb. J . Naujalio koncertas. 
Gerb. »kompozitorius ant pia
no ir vargonų išpildys puikius 
veikalus savo ir kitų kompo
zicijos. , 

dailės, biznio, i r ypač koope
racijos. Tik vien nuo 4 rugpj. 
1921 m. ir iki bal. 8, 1922 m. 
įsiregistravo 38 naujos ben
drovės — daugiausia vartoji
mo ar gaminimo ir 16 Taurpy-
mo-skolinimo bendrovių. 

Pažymėtinas augimas skau
tų organizacijos. Skautų idėja 
labai gražiai prigijo Lietuvo
je i r viskas žada jai puikią te
nai ateitį. 

Džiugina ir sporto pažanga. 
Anglai ir Amerikonai atsilan
kantieji Lietuvoje džiaugiasi, 
matydami Lietuv. jaunimą už 
-sikrėtusį jų žaislais: base-ball, 
football, tennis ir kitokiais. 

Aplamai imant nuolat au 

lietuviai, mokame būti dėkin
gi ir savo gražų pasiryžimą 
mokame įvykinti gyveniman. 

Uždavinys nebus persunkus. 
Gražiam paminklui pastatyti 
nereikės daugiau, ka ip $2$000.-
00. Kiek iš tų pinigų liktų ar 
suplauktų aukų daugiau, tai 
jos bus atiduotos Lietuvos 
kareivių-invaiidų reikalams ap 
rūpinti per Krašto Apsaugos 
Ministeriją. 

Tad turime greitai sukrusti 
prisidėti visi tie, kurie dar 
tam tikslui neaukojo. 

Prašomi yra visi tam pra
kilniam tikslui aukoti. Lai tie, 
kurie gaus laiškus aukoja pa
tys ir parenka aukų tarp savo 

ras, susidedantis iš žymiausių 
Clevelando chorų. Vadovaus 
gerb. J . Naujalis. 

Vieta yra gera, turi gerus 
vargonus. Dėlto nepraleiskite. 
Progos. Galite būti tikri,7 kad 
busite patenkinti. Tuo pačiu 
paremsite Lietuvos dailę. 

p a n g a bus tik 50e., 75c. ir 
$1.00. M. V. A. 

cester, Mass. ir keletas kitų. 
Detroito kolonija tuomi daug 
laimėjo, o ypač gaudama p. M. 
Šimonį. 

Pas mus šlamštai, eocialis-
tiška-bolšev. spauda turi gera 
pasisekimą pas moonshinij*-
kus. Mat toks tokį pažino ir 
ant alaus pavadino. K u r kas 
girtybės dievaitį garbina ten 
šetonukas ir siunčia socialistų 
laikraščių agentėlį visiškam 

Taipat dalyvaus didelis cho-lp a v e rgimūi su ' šlamštais to 
vargšo sielos. Susipratusieji 
žmonės turėtų stoti į darbą 

Vakarienė. 
Po perėjimo per ceremonialą 

'svetainėje susėdome prie 
skuobKų (stahj) apkrautų 
skaniais užkandžiais. Čia jau
nimas buvo linksmas. Per juo
kus sunku buvo susikalbėti, 
nes visi buvo pirni entuziaz
mo. Senieji nariai džiaugėsi 
susilaukę didelio būrio vien
minčių draugų-ių, o naujieji 
ir-gi buvo linksmus įstodami 
į prakilnią organizaciją. 

Po vakarienės, dar visiems 
sėdint prie skuoblių, vienas 
naujų narių susikalbėjo su sa-

LIETUVIAI FORDO SOS 
TIN*J . 

Betroit, Mich. — Darbinin
kams jau šviesesnė valanda. 
Čia darbai eina gerai, bet ir 
žmonių yra daug prisigrūdę. 
Iš kitur atvykusiam sunku y-
ra gauti darbo. Reikia kartais 
ir vargelio pavargti. 

valyti lauk is namų visus 
v. . u i vo draugais, kad atsistojus vi-
šlamstus su TU smarve, kad • *. 

jų smarve, 
neterštų mūsų tautos, kad pa-
liuosavus žmones iš to brudo 
ir jo bičiulio moonshinės ver 
gijos. - Tėvynės ašara. 

CEREMONIALAS. 

gautis ir stiprėjantis Lietuvos pažįstamų. Bet ypatingai pra-
visuomeninb judėjimas, duoda 
stiprios vilties ir garantijos, 
jog Lietuva intelektualės ir e-
konominės kultūros žvilgsniu 
greitai pasivys kitas Europos 
šalis. 

HARRIS'O PAMINKLO 
c n kinio rlmUAo, 

rimu, gausėja apgarsinimais. 
Susidarė parankesnė dirva 

bujoti tautos menui. Yra kam 

Tokia logika naudojasi tik 
vagiliai. Tečiaus ja vaduojasi 
Varšavos subrendę lenkai. 

manymas pastatyti paminklą 
ant kapo a. a. Harris 'o, Ame
rikos armijos leitenanto, žuvu
sio kovoje už Lietuvos laisvę. 
Buvo išrinktas komitetas ir 
pradėtos rinkti aukos. Tų au
kų išviso kasoje yra $164.65. 

soma Amerikos lietuvių drau
gijų paskirti tam reikalui au
ką iš savo kasos. 

Visos aukos turi būti rašo
mos vardu "Harr i s Memorial 
Fund ' ' ir siunčiamos komiteto 
iždininkei, E. Feleskaitei, 1925 
" F " Street, N. W., Washing. 
ton, D. C. 

Aukotojų vardai bus skel
biami liakraščiuose ir jiems 
bus siunčiami kvitai. 

ĮSU tikra pagarba, 
Kapitonas I. B. Bronušas, 

V. S. A. 
Komiteto Pirmininkas, 

J S. Vasiliauskas, 
Sekretorius. 

1925 " F " Street, N. W., s 

Washington, D. C. 

Čionai yra trys lietuvių R. 
Kat. parapijos. Prie to katali
kai suorganizavo keliolika dr-
jų, mokyklą kurioj pasišven-! 
tusios seserys-vienuolės musų> 

Waukegan, 111. — Gegužio 
17 d., L. Vyčių 47 kuopa su
rengė šeimynišką vakarėlį su 
programa. Vakaras buvo įdo
mus ir kilnus. Tai buvo pir
mas toks vakarėlis šios kuo
pos surengtas. 

Programa. 

Vakarėlio programa susidė
jo iš prakalbų, muzikos ir dai
nų. I r viskas gerai pavyko. 

Šiame vakare garbės vietą 
užėmė septyniolika naujų na
rių: M* Bukančiutė, S. Na

šiems naujiems nariams Lietu
vos himną sudainuoti. Atsisto
jus naujiems nariams ir pra
dėjus Lie t himną visi atsisto
ja i r vakarienė užsibaigė Liet. 
himnu. Jaunimas čia gimęs ir 
augęs moka gražiai pagerbti 
Lietuvą, savo tėvynę, nes jis 
gerai žino, kad jų tėvai yra 
atvykę iš Lietuvos. 

Jaunimas linksminos. Žaidė 
lietuviškus žaidimus iki vėlu
mos. Buvo keletas naujų žai
dimų pažaista, nes vienas na
rys yra sugrįžęs nesenai iš 
Lietuvos. Kaip pradėjo naują 
žaidimą žaisti tai nė galo ne
buvo, nes jaunimui patinka 
Lietuvos žaidimai. . 

Augštuolėlis. 

vaikus gražiai mokina ir auk-
li. Taipat katalikai pasistatė 
sau gražią svetainę. 

O ką mūsų tie pastumdėliai, 
sandarokai ir bolševikai turi f 
Tik nepraustas burnas. 

Smarkiausiai darbuojasi L. 
Vyčių 79 ir 102 kuopos. Šis 
jaunimas savo tarpe turi di
delius jaunimo mylėtojus, 
dvasios vadus: gerb. kum Ig. 
Boreišį ir muziką gerb. kun. 
J . Čižauską. Užtai vietiniai 
Vyčiai ir rengiasi smarkiai 
prie L. Vyčių 10-jo Seimo. 

verdauskaitė , o\ aciliauskin-

Čionai apsigyveno keletas 
įžymių darbuotojų: M. J. Ši
moniai su p-lėm L. ir Elz. Ma-
tulartėmis iš Clevelando, vais
tininkas K. Jonaitis iš Wor- Vyčių organizacijai. 

tė, S. Rulevičiutė, M. Suti-
niutė, M. Svitoriutė, O. Bu
kančiutė, O. Jakučiutė, V. Ra
jūnas, A. Gustas, F . Kaptn-
rauskas, J . Jakutis, F . Burba. 
J . Andrulis, S. Petraška, P . 
Rimkus, A. Čepas. 

POLITIKOS ŽlKELĖS. 

Europos diplomatai buvo 
beveik beįvelę. Suvienytas 
Valstijas į Europos reikalus. 
Bet iš to Tėi išvedė SUT. Vai. 
senatas, atmesdamas nevyku
siai sutvertą Tautų; Lygą. A-
merika lieka dabar pilnai liuo-

G ražus būrys prisidėjo prje s a ir nepriklausoma. Tą Ame-
musų idėjų. Dabar L. Vyčių 
47 kuopa skaitlinga ir bus nepeikia; priešingai, ima ma-
stipri veikime. Kuopa yra ga- tyti tame net daug gero, nes 
linga darbuotėje, bet galima ji būdama laisva ir neintere-
iškalno pasisakyti, kad Wau-
kegano Vyčiai bus galingesni 
ateityje. Čia prie progos turiu 
pastebėti, kad susilaukėm vie
no veiklaus nario, tai Nik. 
Kulys, naujas vargoninkas. 
J is nesigaili savo pastangų L. 

• M . 

rikos žingsnį Lkryd George 

suota gali geriau padaryti į-
tekmę įvykdinti visuotiną ra
mybę. , 

Gal but pripažins neužilgo, 
kad Amerika padarė neblo
gą žingsnį, nedalyvaudama 
Genuos konferencijoje. 

Gen, Pnbi Service. 

U RAŠO APIE 
LAIKRAŠČIAI. \ 

Amerikos platesnei visuomenei Lietuva 
jau kaskart yra daugiau žinoma. Laimėjo
me jau bent tai, kad šiandien vidutinis 
Amerikos prasitrynęs žmogus žino bent 
tai, kad 1) Lietuva — ne slavų tauta, 2) 
kad ji yra Pabaltijos tauta, atsiskyrusi 
nuo/ buvusios Rusijos imperijos, 3) kad 
Lietuva dabar neprigulminga šalis ir 4) 
kad Lietuva veda kovą su Lenkija už Vii-
mų. 

Svarbu ir tai pastebėti, kad lenkų pro
pagandai nepasisekė sudaryti Amerikos 
visuomenėje Lietuvai neprielankios opini
jos. Toji viešoji Amerikos opinija Lietu
vai yra gana palanki; didžiumoje straip
snių ir žinučių dedamų laikraščiuose apie 
Lietuvą — viršija aiškios simpatijos to
nas. Reikia pastebėti ir tai, kad apskritai 
imant apie Lietuvą rašoma gana daug. To
limesnių laiku nebeminint, Čia išpultų tik 
pažymėti, kad dar esant Washingtono 
konferencijai šių metų pradžiojt littuviai 
buvo gavę nepaprastos reklamos vadina
mame administracijos oficijoze "Wash-

ington Post" . Tuo laiku viename iš nedė-
linių numerių kurs buvo skiriamas vien 
paminėjimui konferencijos kurs išėjo ma
gazino pavydale, su daugybe paveikslų i r 
konferencijos aprašymu lietuviai, latviai ir 
estai gavo visą puslapį straipsniui: "The 
Truth about the Baltic S ta t e s" (Tiesa a-
pie Pabaltijos Valstybes). Tas dailus lei
dinys buvo plačiai paskleistas tarp konfe
rencijos dalyvių. Jau vien tai turėjo dide
lės reikšmės. Lietuvių Informacijų Biu
ras pasiryžęs yra duoti kartkartėmis mū
sų visuomenei trumpą apžvalgą Amerikos 
balsų apie Lietuvą. Naudinga ir įdomu bus 
mums žinoti, ką apie mus rašo amerikie
čiai, o gal tai paskatins daugelį mūsiškių 
dar daugiau ir dar geriau juos informuoti 
apie Lietuvą ir lietuvius. 
Šį kartą paminėsime tik tai, kas buvo ra

šyta tik per pastarąsias dienas nuo gegu
žės pradlžios. 

"Brooklyn Eagle" įdėjo ilgą 7 skilčių 
straipsnį su Europos žemJapiu apie Euro
pos valstybes, dalindamas visas jas į tris 
kategorijas; į 1-ąją kategoriją priskiria
mos tos šalys, kurios netiki į dideles ar
mijas, bet užtat į atstatymą prekybos ir 
pramonės; prie tų priskaitoma; Angliją, 
Olandija, Šveicarija, Vokietija, Danija, 
Švedija, Ispanija, Italija, Latvija, Lietuv*, 

M * 

Austrija, Estonija, Portugalija, Bulgarija, | padėtą taikai sąlygą išrišti pirmą ginčą 
Finlandija. (Iš viso gyventojų 190 mili
jonų). Prie antros kategorijos priskaito-
mos tos šalys, kurios svyruoja tarp mili-
tarizmo ir atstatymo: Rusija, Turkija, 
Vengrija, (Gyventojų išviso 160 milijonų); 
pagaliaus į trečią kategoriją militaristinių 
šalių, kurios tiki į kariuomenių laikymą, \ 
militares sutartis, priskiriamos yra šios ša
lys: Franci ja, Belgija, Lenkija, Rumunija, 
Jugoslavija, Graikija, Čekoslovakija (Gy
ventojų išviso apie 100 milionų). 

,Gegužės pačioje pradžioje mažne visi 
Amerikos dienraščiai padėjo žinią, kad 
Lloyd George'as dės pastangų nustatyti 
greitu laiku Rusijos vakarų ir Lenkų rytų 
sienas. Čia įeina ir Lietuvos rytų klausi
mas su Vilniumi. Gegužės 11 d. dienraščiai 
padavė gana platų pranešimą, kad tas pats 
Lloyd George'as tuo reikalu turėjo susi
rėmimą su Franeijos delegacija kuri bu
vo priešinga Lietuvos ir Galicijos klausimo 
kėlimui Genuoj. Tečiau Anglija ėmus 
viršų ir Lietuvos klausimas busiąs neuž
ilgo Genuoj svarstoma^ 

Čia dar neprošąlį bus priminus, kad dar 
halandžšb mėnesį Amerikos 
pranešinėjo apie žingsni ės lietuvių delega--
eijos Gemto-j, apie jee meraioranduinus ir 
reikalavimus Vilniaus klausimui apie jos 

su lenkais del Vilniaus. 

New Yorko laikraščiai 1 d. geg. paskel
bė žinią iš Londono, paduotą " Daily 
Mail" korespondento iš Genuos, kad Lie
tuva, Latvija ir Estonija daro Genuoj su
tartį laikytis išvien užsienio politikoj. 

Daugelis laikraščių — ypač pietinių val
stybių įdėjo žinią, paleistą iš Kauno, 
'Associated Press ' korespondento apie tai, 
kaip rusai gabena kontrabandos būdu iš 
savo šalies auksą. Nesenai Lietuvos val
džia suėmusi vieną elgetą, kurs ant laados 
galo pasikabinęs nešė nešvarų; puodą, skar
dinu apdengtą, bet ištikrųjų — gryno auk
so. 

Geguižės 2 d. New Yorke laikraščiai 
pranešė žinią, kad Amerikos žydaf sudėję 
ir nusiuntę Lietuvos žydams sušelpti 24 
milijonus marikių. 

Pusiau ofieijalis bi^iio žurnalas "mde-
rated Trade Information Service" įdėjo 
kelius straipsnius, gautus iš Lietuvos In
formacijų Biuro apie ekonominę Lietuvos 

dienraščiai Į padėtį: apie Lietuvos importą ir eksportą, 
apie žemės reformą apie savo valiutos į-
vedimą, apie durpių pramonę ir t. t. 

Federated Press agentūra įdėjo nesenai 
"New York Cal l " ir kituose laikraščiuose 
straipsnį apie LietuVos 2emės Reformą, 
gautą iš Lietuvių fnform. Biuro. 

Gana ilga. ir gana prielankų straipsnį 
apie Lietuvą įdėjo " National GeograpM-
cal Society" savo buletenyje. Minima 
tautos praeitis, papročiai, ypatybės, pa
brėžiama Vilniaus svarba. Tą straipsnį 
atsispaudino tūli Penasylvanijes ir Ne-
braskos valstijų laikraščiai. 

Įdomiausią orginaiiai parašytą straipsnį 
randame dienraštyje *'Brooklyn Eagle" , 
užvardytą " Šalis, kur vaikai ir mergaitės 
mėgsta eiti į mokyklą". Nurodoma lietu
vių praeities vargai del mokslo ir del mo
kyklų. Parodoma, kaip dabar, laisvę gavę 
lietuviai brangina mokslą, kaip Lietuvos 
vaikai myli savo mokyklas. J ie nežiną, kas 
tai yra apleisti mokyklą. Baigiama pata
rimu amerikonams, jeigu jie kada nuva
žiuosią į Lietuvą ir sutiksią Lietuvos vai
kus, gink Dieve lai nesaką jiems, kad A-
merikos vaikai tingį kartais eiti į mokyk
lą, nes Lietuvos vaikai dar galėtų, sako, 
pamanyti, jog Amerika yra labai atsili
kusi šalis. 

Li**vo* MdfaHijt Bims. 
\ 
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I0B. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Avenue 
Telef. Lafayette 4144 

S 
'ii I 

-::= 

Vaandos: 8-11 rytais, 1-2 po=$ 
^ pietų ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - # 
Ainiais t iktai po pietų 2 iki 5 v a i . ^ 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4431 So. Ashland A»e. 
Tel. T a r o s t » 4 
Tel. Yards 09*4 

OFISO VAI*: 
8—10 v. ryto, 1—S ir 7—9 v. v 
Sedėl iotn is : n u o 10 T ryto iki 
1 vai po pietų, 

TeL Btvd. 7049) 

Dr. C. Z. Vezelis 
LUSTU VIS DENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V E N C B 
A R T I 47- tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 
Seredomis nuo 4 

^ i 0 

Iki 9 vakare. 

i 
S 

Telef. P u l l m a n 3634 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

GYDAU B E VAISTŲ I R B E | 
OPKRACIJOS 

10901 South Michigau Ave . 
X ROSELAIfD-CHTCAGO, ILL. 

5 DR. S. NAIKELIS I t L I E T U V I S 
t> GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S w 

Telefonas: Yards 2544 K 
3252 South Halsted Street . . <% l 

>£ An* viršaus IT»4ver. State Bank 
*> Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo % 

> j į,—4 P o pietų: nuo 7—9 vak 
Nedėl iomis nuo 10—2 .$ 

<* Oofisas ir gyvenimo vieta: V 

19R. CHARLES SEGAL 
tPerkėlė savo ofisą p o numeri i 

4799 SO. ASHLAND A V E N I E 

SPECIJALISTAS 
Dik>vuf Moterų t* Vyru Ligų % 

>VaL: ryte nuo 10—12; nuo 9 - - & S 
Į po pietų: nuo 7—8:84 v a k a r e . ^ 
fcfedėMomls: l t iki 1. « 

8 
Telefonas Dreze l 2880.$ 

DR. R. G. CUPLER 
ORTRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. Ir 34 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o I iki S po 

pietų kasdien, PanedėlU ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1719—141 
Res . Tel . : Mldway 6319 

D r . M . Stopnickij 
3107 S*. Moram Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5031 

ndos: - i iki U i i 
I po pietų lai 3 vak. 
mis nuo 9 Iki i vaU 

: - r ' r,""''- •*=-*įJ&,g' 

Hsdėl lo-

:.*ais=r=-g-g-; 

Iki 

DR.A.LYUŠKA 
1900 & Halsted Str., 

- — N 

9119 

Valandos: l t ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 1811 W. 93rd Str. 

Te i Prospect 8 4 t t . 

TeL Oanal 257, f i Canal 1118 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
Lietnvii Gydytoju Ir 

Chirurgą* 
199* Sootfe Halsted Street 

falandos: 19 iki 19 ryto: 1 ME14 
p o p ie tų: 9 iki 

" DR. A. J. M I U S 
sj L I E T U T I S 
13303 S. Morgan Str. 
O CHICAGO, ILL. į , 

nmm»> 

DR. G. M. GLASER 
PRAKTDKUJA 38 METAI 

Ofisas 9149 So. Morgan 84., 
;ertė S l - n d St., Chloago, 1 

SPECIJALISTAS 
Vyriškų ir 

114-0-
Ofiso Valandos: N u o 1 8 rytoj] 

iki t po pietų, nuo f iki T imk.] 
edėl iomls nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 887 

Rezid. tel . Van Buren 0294 
Ofiso tel . Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
R U S A S GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų Mf-ų. 

Ofisas: 3384 S. Hals ted St. 
Vai .: 1 9 — I I ryto; 2 — 3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res . 1189 Independence Blvd. 

Chicago. 
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i V. W. RUTKAUSKAS 1 
g ADVOKATAS I 
= Ofisas Didmicstyj : į j 

| 29 South La Salle Street 1 
•"- Kambaris 530 
B Telefonas: Central 6890 

= *jMMH*ira3riraŝ 3=̂ ^ SK • m a * 
I Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
p Telefonas: Yards 4681 =j 

i ANTANAS A 0L1S 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bil&s visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn S t , Roorn 1040 

Telefonas: Central 1774 

[
— » ! — » • < > • » • « n e . u • • • • • » • » • < • - ! < • • » • • • • * • • • m i n i f n -įpj CHICAG0JE. | 
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VIENUOLYNO BAZARO 
ĮSPŪDŽIAI. 

Neiškenčiu nepasidalinus su 
visais tuos ką mačiau Šv. Ka
zimiero Vienuolyno bazare ge
gužio 28 d. 

Vienuolyno darže — ko ten 
nėra! Visokių daiktų ir mar
gumynų, kad nežinai nei k$ 
laimėti. Man užvis labiau pa
tiko kambarys "Prietelių Už
eiga". Manau, kad neapsirik
siu sakydama, kad ten tai gra 
žiausiai buvo. Aš tikiu, kad 
visi bus patenkinti ten maty
ta gražia programa ir skaniais 
valgiais. v 

iškalbingai pasakyti. 
Kunigų dalyva/vo iŠ *wų 

Chicagos it ajieKntaes p*ra*ti-

JL I ' • • 1 I , I, 

rodytis. 21 ė. geg, surengė pa-
rupijos daržo atidarymą ir 
kaip teko girdėti gerai pelmė. 

= 
J 

j % Kad«»gi olena »uvo feiiVi i Dabar girdėjdiu, kad rengia 
graži, tai viskas kuopaifciau-

nueme 

vifi žmonės trokš atsisveikin
ti su gerb. darbuotoįumi, ir r šiai nusisekei 

ikairtu išreikšti jam prideramą ' Liet. Teatro f-vė 
pagarbą. krut pieveifesra*. 

Laiko neperdaugiausia beli-f Žvalgais . 
ko\ vos savaitė. Tikietus gali-
sma gauti pas Vyčių org. na-
rits ir Vyčio redakcijoj, 4736 

fS(K Wood S t 
R. JuV 

Vakarais: 3151 a Halsted 84. 
Telefonas: Boulevard 558. 

K — — — 9 ) — — • — + 3 J 9 J 9 J 9 X 

dingą. Bet užvis didžiausį 
į?pudį padarė L. Vyčių 16 kp» 
Didžiausias būrys, tai tos kp» 
narių, suėjo į bazarą ir paskui 
l "Prietelių U,žeigą,,. Ir be
veik jų vienų kambarys buvo 
pilnas. Butų gražu kad visos 
kp. taip skaitlingai atsilanky
tų į bazarą, ir parodytų tokią 
užuojautą seselėms kaip Vyčiif 

— 

IŠKILMĖS ŠV. KAZIMIERO 
KAPINĖSE. 

Gegužio 30 d. visi apvaikš-
čioja su didžiausiomis iškil
mėmis atsimindami mirusius. 

BriftitOB Parka*. — šių me
tų Nek. Pras. P. Šv. parap. 
komitetas gerai veikia, nes tau 
kiai laiko susirinkimus ir su 
klebonu sutartinai dirba ir 
gražios pasekmės jau |iradėįo 

Visi stengiasi tą dieną aptai-
Visur buvo gražu ir įspu-t^1 1 *-* papuošti savo gimi

nių ir mylimųjų kapus ir už 
juos pasimelsti. 

Kaip kitais metais, taip ir 
šįmet lietuviai katalikai kuos-
kaitlingiausiai suvažiavo į Sv. 
Kazimiero kapines iš visų 
Chieagos kolonijų ir apielin-
kės. Žmonių buvo keli tūks
tančiai, 

Iškilmingos pamaldos už mi
lo kp. 

Šeimininkė. 

1 -
J. p. WAiTcm3 r 

Lawyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Oien.: R. 
Tel 

Vakarat-: 
Roseland 

d 

611-197 H. Dearborn 84. 
Dearborn 8094 

107S8 8. Wabash Ave. 
Tel. Pullmau 8877 

= 

Tel. Randolph 8888 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas rtdnmiesi 
, A S S O O I A T I O M 

18 South L a SaUe 
R o o m 1898 

Valandos: 9 ryto iki 8 po platų 
N a m ų Tel. Hyde Park 8898 

B L D G , 

Tci. Central 1289 

HAROLD 0. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda. bylas visuose t e i smuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Kooms 1811 — 1612 
155 No . Clark St. Chicago. 

Ka lbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

•.v 

LTETTJVYg GRABORJTJ8 
Patarnauju laidotuvėse kopigiaus la 

Reikale meldžiu atsišaukti , o mano 
darbu busite užganėdinti . 

& D. LACHAWICZ 
Telefonas Canal 1271—2199 
9914 W. 33rd Place Cliicago. I1L 

Tel. Canal 0199-" 

SB 

TeL Cicero 8888 
Ofiso TeL Cicero 49] 

DR. J. SH1NĘLMAN 
9818 So. 4 9 Ooort 

J N. E. Cor. 49 Court ir 18 Btr. 
# s n t viršaus vaistyttfčioe. 
K » t * % * * t % t t * » 4 4 4 4 9 1 

VVYAND'S GRABORIAI 
Pagrabų Direktoriai 

I J. Wjaod, Balsamuotojas 
v 0. Sirevičia, Asistentas 

Turime automobil ius v iso
kiuose reikaluose. Patarnauja- ] 
m e kogeriausia ir pigiausia. 
2058 West 22-nd 8t. CbJcago. \ 

• • • — — 

| Tel . Lafayette 4188 

P L U M B I N 6 1 
Kaipo lletuvys, l ietuviams 
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YTJŠKA 
8118 W. 8S-48J Street 

i > « » - f i p f « t « » » » » i 

VAKARIENfi ATSISVEtKI-
mmn su DARBUO 

TOJUMI. 

rūsius prasidėjo 10:30 vai. 
Celebravo kun. P. Lapelis, o 
jam asistavo kun. A. Baltutis 
ir kun. J. Paskauskas. Per 
pamaldas Šįmet giedojo var-
goninkų choras. Vargoninkai 
sugiedojo labai puikiai. Po 

J Vyčių Chicagos Apukr.? MišiųJgraių pamokslą pasakė 
rengiamoji išleistuvių vakariu įCicg^;Mebonas* irfmr jfc^Fm* 
nė aerb. kim. N. Pakalniui i-rčiunas. gerb. irun. r t rakaimui \ 
vyks ketvirtadieny, birž. 8 (L* 
vakare, labai gražioj vietoj 
Great Nortliern viešbučit* 
Cr>'stal Room, kampas Dear
born g-vės ir Jackson Blvd. 

Vi^i gerai žino gerb. kun. N. 
Pakalnio pasidarbavimą lietu
vių visuomenei! Jis savo dar 
buote ir maloniu būdu įgijo 

Po pamokslo visa minia ėjcf 
prie gerb. kun. M. Kriaučiū
no kapo kur buvo pašventin
tas jo paminklas. Kun. M. 
Krušas pasakė pritaikintą pa
mokslą. Po ^asVėntrttrrno pa
minklo, visi ėjo aplink kapi
nes. Prie stacijų pamokslus 
sakė gerb. kun. P. Kudirka. 

plačią pažintį žmonėse. Ir tie Pamokslai buvo trumpi, bet 
- = • - = 

REKORDAI 

KARNIVALAS IR PIKNI
KAS. " 

didelę pramogą, "karnivalą", 
[kurs tęsis nuo geg. 27 d. iki 
įbirž. 4 d., parap. darže prie 44 
ir So. Fairfield Ave. Ten ir 
svetiiutawrai turės progos pa
remti mūsų parapiją. 

30 d. liepos rengia didelį iš-
! važiavimą (pikniką) "Natio-
!nal Grove". 

Taigi yra is ko pasidžiaugti, 
kad mūsų; veikėjai ir parapi-
įonai nenuilstančiai dirba tau
tai ir Bažnyčiai. 

Valio brighton-parkiečiaij 
R P. Balsas, 

* • i 

BALT IC STATES BANKAS 
— Bengia 

D I D Ž I A U S I Ą 

L I I T U V 0 N 
KELIONE LIETUVON PER 
DEVYNIAS DIENAS. 

BAIiTIC STATES BANKAS siuircia savo keleivius ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Šią vasara; sudaroma yra milžiniškas Baltie 
States Banko keleivių būrys ant didžiausio pasaulyje laivo, — ant 
to laivo keliaudami MŪSŲ KELEIVIAI PASIEKS KAUNĄ Į DE
VINTĄ DIENĄ! Tokios greitos kelionės dar niekas negalėjo turėti. 
Juo greičiau keliauji tuo mažiau įvargsti ir išsikaštuoji kelionėje. 
Greitą kelione galima atlikti tiktai keliaujant per BALTIC STATES j 
BANKĄ. Šisai keleivių būrys,' ruoSiamas Vasaros Ekskursijai, iške
liaus ant White Star Line laivo MAJESTIC, 29 d. Liepos, 1922 
m. Keleiviai pasieks Kauną apie 7 d. rugpjūčio, t. y. už 9 dienų. 
KELIONE ANT DIDŽIAUSIO 
PASAULYJE LAIVO. 

Laivas MAJESTIC, k*riuo važiuos rausų keleiviai, yra didiiausis 
visame pasaulyje. Apie to- laivo didumą galima spręsti iš šitų faktų: 

SiaiMKft Ptulfij Kuisąs 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
49 cestę ui W0 Aaksinų 

— arba — 
250 Auks, vi vieną Doleri 

Plg*t0Bl0 ku i sąs flftmftmt 

Pri-rtatyma* tTSiUrintaa 
Trumpama lalk*. 

Central Manufacturing 
Oistrict Bank 

Stata Bank—Clearlng Houae 
Bank. 

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

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

eiDraugo'? num. 127, geg. 31 
d., aprašyme sviedininkų L. 
Vyčių 5 kp. rungtinių su L. 
Vyčių 36 kp. padaryta klaida. 
Tų rungtynių krut. paveiks-
l u s . ė m ė n e L i e t . F i l i m j B - v ė . 

bet Liet. Teatro B-vė, kurios 
priešaky stovi pp. Juoz. Ku
dirka ir Lukšis. 

K. 

7- U <r 
Jo Ągia yra 956 pėdos, beveik 
penktadalis myliose jo^otis y-
T4I IdO pėt*4; įo tonažą* yrtt 5fy-
000 tonį* Jei pastatytum tą lai
vą galu, tai jis butų augštesnis 
už aukšeiausj pasaulyje namą, 
Woolworth Building'ą ant 206 
pėdų. 

Nuo TifBaikfln So^rys palieka švieseisnės. 
Klausant gerą r%kord% prie smagumo prisideda dar ir 

tas, kuomet pagrajh&i juos savo' draugams ir padarai juos 
linksmais. 

Kuomet biznio reikalai slogina tave, Gotumbia Rekordai 
privers taveužmiršti tavo bėdas. Columbia muzika įdeda sau
lės šviesos tavo gyveniman. / 

tšgir/sk sekančius Columbia Rekordus: \ 

10 I n d — 75c. 

E - 7394 

f Du broliukai 
P e r Tamsia naktele . 

Brooklyno MiSras kvart. 
£ - 7 8 9 5 

P laukė žąselę per N e m . 
E-7025 į Noriu miego, sald. miego . E - 3 8 1 5 

Jonas Butėnis, basao 

''Kas b a s be degtinės. 
Dykai nieks neveža. 

J. Geležiūnas ir 
P. Bukinait is . 

Stwa«bri3ki-». Polka. 
Jurgiuko kazokas. 

JLccordion Solo. 

E-3291 

E-2709 

laiveUs. 
E-31S9 

Plaukia 
Lopšinė 
M. Čižauskienė, Sopr. 

Ant Dunojaus bangu. Vai. 
Brangenybes. Two-step. E-2227 
Igrrajino Marimbos Kap. 

E m u per dvarelt. 
E-2225 - Vocal Quartotte. 

Gaila Tėvynės . B a n d 

Oi motule . 
-{ Motus, motus. 

Kar. Arūolų par. Choras. 

'Per Sila Jojau. 
Vocal Quartette. f 

žydas statinėje. Polka . 
Orchestra. 

Mano laivas. 
A. Kvedaras, Baritone. 

Į sveikatą. March. Band. 

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjinių. 
.^atfH8lH89^a^ * 

žiarėkit kad butų jįC pjft jNy \ Columbia Lietuvi!-
Columbia Vaizbaien-
klis ir paminėk nu
merius Columbia Re
kordų — 

ki rekordai yra 
Lietuviški, padaryti 
Lietuviškų artistų. 

MAJESTIC enžinai yra taip dideli, kad jie gali pagaminti 
100,000 arklių iegą, kurios u&enka laivo varyteui per juras su grei
tumu 23-jų maogų arba 26 mylių per valandą. 

: TRJECIOJB KLASĖJE KELIONE 
YRA MALONI. 

Laivas MAJESTIC turi devynis plieno deniu (dekus). Tre
čiosios klasės keleiviams yra' pavedama vietos dalinai ant šešių de
nių, ruiminguose ir gražiuose kambariuose, kuriuose yra įrengto* 
gražios lovos del dviejų, keturių ir šešių žmonių. Tie kambariai yr.i 
moderniškai įtaisyti: Kelionė yra tiek maloni, kad žodžiais sunku 
yra tinkamai aprašyti. Trečios Klasės Keleiviams yra paskirti du 
valgomieji kambariai, su geromis kedėmds prie stalų. Valgio laiko 
keleiviams gražiai ir mandagiai patarnauja. Maistas yra pirmos rų-
sies, — Bveikas, gardus ir apstus. ' 
BALTIC STATES BANKAS 
SIUNČIA PALYDOVĄ. 
„ BALTIC STATES BANKO keleivius antlaivo MAJESTIC ly

dės žinomas Amerikoje ir Lietuvoje kinematografistas pil. Rapolas 
Kručas, kurs keliaus nuo New Yorko iki pat Kauno. Jis patarnaus 
musų keleiviams savo patarimais ir nurodymais visų kelionės laiku. 
Prie to p. Kručas nufotagrafuos keleivius New Yorke, ant laivo 
MAJESTIC ir Europoje ant krutamųjų paveikslų ("moving pie-
turės") ir tie paveikslai bus rodomi Amerikoje ir Lietuvoje. TODĖL, 
kas nori patekti ant krutamųjų paveikslų kelionėje, lai pasistengia 
keliauti ant laivo MAJESTIC, su BALTIC STATES BANKO ke
leivių palydovu pil. R. KRUČIT4 Musų keleiviai lenkų koridorių ne
sieks ir niekur kelionėje neims trukdomi. 
REIKIA TUOJAUS UŽSISAKYTI VIETAS. 

Norintieji keliauti taip patogiose sąlygose, privalo kuogreičiau-
siai užsisakyti vietas. Laivakortės kaina antros klasės, nuo New 
Yorko iki pačiam Kaunui $158.50. Trečios klasės tiktai $107.50. War 
Tax $5. Vaikams tarp 1 ir 10 metų — po pusę laivakortės ir War 
Tax: Antroje klasėje $5, trečioje $3. 

Užsisakant vieta* reikia atsiųsti visus pinigus, ar bent $20 
rankpinigių, 
BALTIC STATES BANKAS 
APRŪPINS VISUS REIKALUS. 

Kad keleiviai patys neturėtų vargo ir rupesnio BALTIC STA
TES BANKAS parūpins jiems visą, kas tik reikalinga kelionei, kaip 
tai: pasportas, pervežimas bagažo, atlikimas visų firmalumų su "in-
corae tax" ir tt. , 

Tiems keleiviams, kurie norės gryžti Amerikon atgal, pasisvečiavę 
Lietuvoje BALTIC STATES BANKAS ilrupins popierius, kad 
galėtų nekliudomi grylti. 

Toliaus, BALTIC STATES BANKAS sąžiningai aprūpins vi
sus keleivių finansinius reikalu^ kaip tai: 1) norintiems imti draf-
tus išmokamus Lietuvos bankuose tokie draftai bus išduoti dienos 
kurau: 2) norintiems parsivežti pinigus dolariais, bus išduoti musų 
čekiai, pagal kuriuos Lietuvoje bus išmokėta dolariais, pilna suma; 3) 
norintiems palikti pdnigus ant depozito, bus išduotos Baltic States 
Banko knygutės ir, tie pinigai bus persiųsti Lietuvon dolariais. 

BALTIC STAJES BANKO keleiviai bu* pilniausiai ir'teisin-
giausiai aprūpinti tad ir Jus busite užganėdinti draugišku ir tei
singu patarnavimu. 

Del platesnių informacijų rašykite: 

BALTIC STATES BANK 
294 Eightl! A i v , (cor. 25Jth Str.) New York, N. Y. 

WATKDTS 2142 

•! PRANEŠIMAS. 
2J Mes šios kolionijos lietuviai 

norėtume turėti savo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy
venti mažesniuose miesteliuo
se, meldžiu kreiptis greitai, 
nes turiu geroj vietoj Gydy
tojui ofisą. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS 
1444 Wentworth Avenue 

Chicago Heigihts, I1L 

S &8*48&*re#*4kjft*^ft^ 
Telefonas Tardn 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIVB 
Balsamuotojas 

Turiu automo- į 
bihVM rfeoklemsj 
re ika lams Kainaj 
prieinamos. 

3319 Aubura 
Ave. Chicago. 

» - • • • - •< 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriua, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

Telefonas Boulevard 4188 

A. Masalsl 
Oraboriua 

Patarnauju lai-] 
dotuvėaa, V M -
tnveaa, krik*-! 
tynoM tr kituo-
•e reta* 
Kaino* prieina-j 
mos, 

3307 Aubura Ava. Chicago. 

VALEHTINE DRESHAKHTG 
COLLEGES 

9407 W. Madlson, 1850 V. WeUs,J 
8905 8 . Halsted Streeta 

187 Mokyklos Buv. Valstijose. 
|r Moko Siuvimo, Patternų klr-
i »pimo, Deaigning bisnlul Ir na-( 
<[mama Vietos duodama dykai. 
JįDiplomal. Mokslas lengvais at-j 
y \mokėjimais. Klesos dieaomls ir, 
i > vakarais. Reikalaukit knygelės. 
' Į r e t fteelej 1848 
S SARA PATEK, pirm.] 

REIKALINGI LEIBERIAI 
d e l g e n e r a l i o f a b r i k o d a r b o , d ie 
n o m i s a r n a k t i m i s . A t s i š a u k i t e , 
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY, 
63xd St. & Archer Ave., 

Argo, UI. 

Ant pardavimo patalai. Atsi
šaukite 2034*W. 51 St. 3 lubos. 

ANT PARDAVIMO minkštų 
gėrimų krautuvė sykiu su pro-
perte ant South Side. Jeigu nori 
geros vietos, tai atsišaukite tuo-
jaus, 

FRANK KORBEL, 
2536 So. Hardinę Ave. 

SAVIEJI JIEMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 
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VIENAS NUŠAUTAS, KI- ŠIANDIE ŠV. KAZIMIERO 

?'• TAS SUŽEISTAS. 

įffetoli Hammond, Ind., ant 
Meškelio du plėšiku ilgas lai
kas užpuldinėjo pravažiuojan
čius automobiliais žmones. 

Ton apylinkėn iš Chicago? 
pasiųsta keletas detektivų. 
suvažiavo jie automobiliu ir 
vienoj vietoj sustojo. 

Kiek palaukus pasirodė du 
vyruku ir išsitraukę revolve
rius sušuko detektivams pakel 
ti rankas. Šie to ir telaukė. 

Vieną plėšikę, ant vietos pa
klojo, kita pavojingai sužei
dė. Plėšikams nebuvo progos 
gintis. 

APVOGTA PASTOS STOTIS. 

Nežinomi plėšikai aną naktį 
per užpakalines duris įsilau
žė į pastos sub-stotį, 2441 Ar-
mitage ave. 

Suskaldyta geležinė spinta 
ir paimta 200 dol. pinigais, 
2,268 dol. pastos ženkleliais ir 
200 dol. vertės brangumynų. 

Išlaužtas pastos duris pas
tebėjo anksti rytą praeiviai 
i r pranešė policijai. 

VIENUOLYNE. 

LABD. SĄJ. CENTRO PIK 
NIKAS. 

Labd. Sagos Centro pikni
kas įvyks birž. 4 d., National 
grove, Riverside, 111. Pradžia 
10 vai. iš ryto. Šis piknikas 
bus vienas iš didžiausiu, ir j -

1 vairiausių, nes jį rengia su-

» jungtos jėgos, būtent visos 
Labdarybės kuopos deda pas
tangas idant nusisektų. Be 
įvairenybių gros gera muzika 
prie kurios jaunimas ant tyro 
oro galės linksmai pasišokti, 
gi augesnieji maloniai pasikal
bėti. Bus virtuvėj kurioje ga
lėsime gauti pavalgyti — alkį 
pertraukti. 

Žinotumėte, kad dabar yra 
gera iš miesto toliau pava
žiuoti, žolynai žaliuoja, me
džiai lapais pasipuošę, Vvaps-
nys visur malonus, reginys 
jaukus, gi oras tyras, tvirtas 
it gaivinte gaivina. 
• Vienas dalykas gal keistai 
atrodytų, tai kad Vienuolyno 
bazaras baigsis tą pačią die
ną, kuris lyginai brangus, bet 
ką gi reiškia taip skaitlingai 
lietuvių visuomenei, mes gali
me užpildyti keliolika tokių 
piknikų ir bazarų. 

Valio, tad visi į Labdarybės 
pikninką. Viską galėsime jei 
norėsime. » 

Tyla. 

ROSELANDIEčIŲ, WEST-
PULLMANIEČIŲ IR CHICA-

GO HEIGTS DOMEI! 

Šiandie, birželio i d., Šv. 
Kazimiero Vienuolyno Bazare 
bus puikiausias programas ku-
rį išpildis Aušros Vartų par. 
mokyklos mokiniai. Bus su
vaidinta "Šipkart/s," pasaky
ta monologų, eilių ir dainuos 
puikiai išlavintas cboras. Mat 
šį chorą veda p. K. Sabonis, 
vienas iš žymiausių daininin
kų, taigi jią labai puikiai i£ 
lavina ir chorą. Valio į Baza-
rą pamatyti puikaus progra-
mo ir pasiklausyti naujausių 
dainų. Žvalgaitis. 

Gražiausia Programa. 

West Side. — Ketvirtadieny, 
birželio 1 d., iš Aušros Vartų 
par. mokyklos vaikai važiuo
ja į Šv. Kazimiero Vienuolyną 
išpildytų programą. Artistai 
yra labai gerai prisiruošę ir 
galima užtikrinti, kad ši pro
grama bus viena iš geriausiu 
programų. Mat čia bus labai 
daug įvairybių: Bus suvaidin
ta labai juokingas dialogas 
"Šipkartis", (Šį veikalą ne
vaidinant, nevienam iš juoko 
reiks nuo kėdės nuvirsti), 
bus pasakyta eilių, monologų, 
garsusis Aušros Vartų mok. 
choras dainuos naujausių ir 
gražiausių dainų. Reikia pa-
žvmėti, kad šis mokvklos vai-
kų choras yra vedamas vieno 
iš garsiausių dainininkų, bū
tent, vargoninko K. Sabo
nio. Šis choras kaip užtrauks, 
tai net sienos drebės. 

Gerbiamieji, nepraleiskite 
šios progos, nes nevisuomet 
tokia gera proga pasitaiko pa
matyti tokią gražią programą 
ir išgirsti taip gražiai dainuo
jant. Visi " r u s h " į Šv. Kazi
miero Vienuolyną. Atvažiuokit 
nevien iš West Sidės, bet ir iš 
kitų kolonijų, nes bus ko iš
girsti ir pamatyti. 

Programa prasidės 7 vai. va
kare. Žvalgaitis. 

ATLANKIUS VIENUOLYNO BAZARĄ. 

Dienos gražios, saulėtos. 
Žmonės skaitlingai lanko ba-
zarą. Ir atlankę nesigaili. Ir 
gražu ir linksma ir malonu. 
Seserys su pagelba rėmėjų dir
ba gyvai ir pasekmingai. Už
eigos ir budos pilnos gražių 
įvairių dalykų. Vakarienės 
gausios, skanios. Programos 
turtingos. Įėjus' Vienuolyno 
kieman — nesinori eiCnamon. 

Sekmadienyje įvyko gražus 
drilius akadėmikių. Nutrauk
ta krutamuosius paveikslus. 

Svetelių prakilnių pilna. 
Teko nastebėti net ir tokius 

asmenis kaip gerb. prof. J. Ši-
vickas. kun. Ambotas net iš 
Hartford, Conn. — ICapitonas 
Natkevyčius iš Lietuvos, mūsų 

lakštingales pp. Brucienę, Gu-
gienė ir p-lę M. Rakauskaitę. 
Ir šimtus kitų puikiausių sve
čių. O ką jau bekalbėt apie 
Aušros Vartų parap. vadus 
Tėvus Marijonus, gerb. kuni
gus iš Apveiądos Dievo para
pijos ir pašlovinto Cicero. 
Sekmadienyje Vyčiai šauniai 

pasirodė. Vakarienės metų 
apsėdo didysis ^skobnis vien 
Vyčių. Vytės ir Vyčiai gražiai 
bazarą parėmė. 

Bet dar nei dešimta dalis 
bazaro neatlankė, o jis jau 
baigiasi. Tad skubėkite Chi-
eagieciai, kurie dar nebuvote. 
Bazaras baigsis birž. 4 d. 

Buvęs. 
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IŠ CHICAGOS 
Po Ypatiška Priežiūra p. P. P. BALTUČIO 

KURIS SPECIALIAI SU PASAŽIERIAIS VAŽIUOJA 
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QUADRUPLE SCREVV TURBINĘ 
I^ngtK9OlFeet^Breadth97Feet<>47000%ms. 

GUNARO 
UNIJOS 
LAIVU 

ii A C U I T A N I A " 
LAIVAS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO LT 

NORTH SIDĖS ŽINELĖS. 

Liet. Vyčių 5-ta kp. rengia 
nepaprasta pasilinksminimo 
vakarą su šokiais, Šeštadienyj, 
birž. 10 d. Humboldt Parko 
svet. 

Kviečiame visas kuopas ir 
abelnai publiką atsilankyti j 
virsminėta vakarą. 

Šv. Juozapo Glob. dr-ja ren
gia puiki) pikniką sekmadie
ny, birž. 4 d. Polonia Grove, 
darže, Higgins ir 61 st., Jef-
ferson, 111. Ėtyno. 

607—Pabilonis Kleuunees 
609—Pauzolis Peter 2 
611—Petkwiciui Jonui 
G13—Peikia J. * 
616—Preiksine Agota 
618—Pueeta Jos 
619—Puciunas Anton 
622—Rimkus Andrew 
625—Sariehai^e Ana 

631—Shimenas M. M. 
633—Skisnilas Joseph 
642—Staskeni 
646—Sviruses Adolf 
649—Setkaiti Julijana 

655—Valuchis Frink 
657—Waioleuelis Juozapas 
672—Bubriekiene Margona 

660—Wadas Maryja 
666—Zeuberis Peters 
666—Zeuberis Petrs 
668—Žemaityte Monika 
669—Zeubesis Peters 
670*—Zinkeujczus Juzopas 

CHICAGIEČIAI, ATSUMKI 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatviij 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku-
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Deli ve ry (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERT.Į&ED. 

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

503—Andis K. 
504—Antanaitis Jos 
505—Arlauskas Joseph 
507—Babaezukis Antonio 
525—Daukšiene Barboras * 
52fc—Dainelis J . M. 
537—Einikis Peter 
548—Gintvainis Ludas 
555—Gritenas Petras ' 
556—Grumdui Kazimieriu 
565—Inskas S. 
568—Janusauskis F. G. 
569—Joniškis Alexandra 
576—-Jurgutavice Alek. 
573—Ikvillene Varoniko 
580—Kubertavicius J. 
589—Lileikis Antonas 
597—Margolis Sam 
661—Mockaite Petroneti 
606—Padzunas Juzapas 

A. t A. 
IGNAS STR0GAS, 

mirė gegario 22, miesto ligon-
bulyie. Turt'io 38 metus, isgy-
VCM Amerikoje 17 metu. Paė
jo *-i Kauno rėdybos. ftilu pa-
rapiios, Kellugalio sodžiaus. Pa
liko "dideliame nuliūdime du 
broliu: Juozą ir [Praną. Taipgi 
paliko du Hvojjeriu: Kazimierą 
Aerpeti ir JIHIZ. RiSka Ir bro
lio smiu Vlada Ntroira. 

Lavonas pašarvotas no num. 
2417 S. Oakley Ave.. Pamaldos 
Įvyks Aušros Vartų bažnyčioje, 
birželio 2 d.. 2 vai. ryto. Is ten 
bas nulydėta* i ftv. Kazimiero 
kapines. Visus gimines ir pažys
tamus širdingai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę broliai, švoveriai Ir 
brolio sunūs. 

GINTARO KAROLIAI 
IŠ BIRUTOS KRAŠTO 

LIETUVOS. 
Vyre! Juk myli pačia? 
Vaikine, mergelė? # 

Nupirk Jai geltona gintaro šniū
reli! ^ " ' 

Paredės pačia ar mergelė, 
'Tikrais Lietuvos gintaro karoliais, 
Suteiksi Jai džiaugsmą ir links

mybė. 
Meilė ir ramybė žyĄėa tarp 

Jūsų. 
Nelauk ilgiau! 
Šiandiena rašyk arba ateik į 

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ 

3313 So. HaJsted Street, 
Chicago, m. 

Tel. Yards 6062 
Ant Bridgeporto, priešais % 

33-eia Place 

NAUJIENA. 
PIRK SAU NAMĄ DABAR— 

DAUG SUTAUPYSI. 
Čia yra proga įsigyti pigiai 

namus, pasiskirk kokie patin
ka ir apžiūrėk juos. 

Dviejų aukštų mūrinis na
mas du pagyvenimai, po 5 ix 6 
kambarius, naujausios mados 
įtaisimai. No. 5538 S. Carpen 
ter Kaina $7,900.^ 

Naujas dviejų lubų mūrinis 
namas — 5 ir 6 kambariai — 
garu apšildomas, visi naujau
sios mados įtaisymai, — atsi
randa 62nd & S. Troy, arti 
Marąuette Park, $10,500. 

'Business Halsted Property' 
dviejų aukštų mūrinis namas, 
storas ir du pagyvenimai su 
aukštu basementu 3527 S. Hal
sted Str. Kaina tik $12,900 
pats lotas vertas $10,000. 

Naujas vieno aukščio mūri
nis namas storas ir 3 kamba
riai užpakali, 3616 So. Halsted 
str. $6,500. 

5 kambarių medinis namas 
"bungallow" akmeninis pa
matas, — Šildomas 'Furnace' 
3616 S. Halsted str. $4,800. 

Naujas dviejų lubų mūrinis 
namas 5 ir 6 kambariai, elek
trikas, aržolinis padabinimas, 
aukštas basementas, stationary 
tubs, $8,200.-

Dviejų lubų mūrinis namas 
keturi pagyvenimai po 4 kam
barius, cementuotas basemen-
tas", randos per mėnesį $70, 
kaina $6,800, $1,000 įmokėti, 
likusiejį kaip randa. 

Naujas 8 pagyvenimu namas 
naujos gadynes įtaisymai, rau
dos $6,400 į meta kaina $28,-
500, atsiranda 62 str. & Wood 
Str. į 

Šešių pagyvenimu namas, 
keturi po 7 kambarius ir du po 
šešis, randos per mėnesį $400 
kaina $23,000, $5,000 įmokėti, 
likusieji kaip randa. 

Kreiptis pas 
M. J. KIRAS & CO. 

3331 So. Halsted St. Chicago 
DIDELIS PARGENĄS 

"Chicken Farm" 16 lotu, 7 
kambarių namas, 1 karvė, 20 

-vistu, kaina tiktai $3,800. 
Kreiptis į 

M. J. KIRAS & CO. 
3331 So. Halsted St. Chicago 

ii 

€ 

Antradieny, Liepos 4-tą dieną 
Sykiu reikia pažymėti, kad mūsų kelionė bus labai įdomi štai 

del ko: — LIETUVIŲ TEATRO BENDROVĖS ATSTOVAI, PONAI 
KUDIRKA ir LUKŠAS važiuoja sykiu ir vežasi daug krutamųjų pa
veikslų iš Amerikos. Tuos paveikslus rodys visoje kelionėje ant laivo. 
Taipgi tie fotografai nuims paveikslus ant laivo važiuojančių Lietu
von ir Lietuvoje-rpdys po visas lietuvių kolonijas. 

Specialia traukinys su keleiviais iš Chicagos Niekei Plate R. R/ 
(La Salle Station- į New Yorką išeis subatoj, liepos (July) 1-tą d., 1922 

9 vai vakare. Bilieto kaina $30.70 
I 

į, Laivakortė per vandenį iki Pillavos, i 
trečia Mėsa $106.50 

Laivakortė per vandenį iki Pillavos, 
antra klesa $135.59 

Pridėjus taksų $5.00 
Yra paimta visa sekcija ant laivo "AQUrrANIA" del mūsų ke

leivių. Daugelis jau užskakė vietas. Todėl, kas nori su savo šeimyna 
ar draugais būti atskirame kambaryje, tuo jaus atsišaukite, o^ieta bus 

^rezervuota. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA 
arba 

y 

I 

\ f ! 

Li 
901 West33rdSt. 

TeL Yards 4669 
4600 So. Wood St. 

Tel. Lafayette 6256 i 
CHICAGO, ILLINOIS 

Arta ar *t*M^*|*> 
^ 
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Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

k 

PEARL QUEKS KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena i i didžiausia Chicago ja 
Parduodame už iemiaugią kainą kur kitur taip negauiL 

Mašinėlių laiakami drukuoti ii ofiso darbami yra naujau-
fioa madot. Užlaikom visokius laikrodžiui, žiedui, filiubi-
niui ir deimantinius; gramafonus lieto vižkaii rekordais ir 
koncertinių geriausiu, armonikų rusiškų ir prusižkų iždir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia, Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaliaku* instrumentus atsakančiai 

Steponas P. KazlawsKi 
4632 So. ASHLANITAVL, CHICAGO,̂ BLL 

Telefonas: DROVER 7309 

Išdirbėjiai 
ir pardavė-
jiai geriau
sių armoni
kų visam pa 
saulij, uŽ4^i 
gesnės kai
nas negu 
kokios kitos išdirbystės. Reikalauk 
katalogo dykai.-Perkantiems armo
nika mokiname dykai. Reikalau
jant informacijų rašykite angliš
kai. 

RUATflTA & SERENELLI 
Aceordeon Mfg. Co. 

817 Blue Island Av. Chicago. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. » 

RALTIJOSAMERI 
U LINIJA 9Broadvay. Nev^rk.NY 

S5&ĮUETUVV. 
PER H^MDURO\PttiA>A 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant į Plnavą Aplenkia 
Lenkų juostą (karidorių) 

Visa Trečia Klesa Padalinta J Kambarius 
Ant 2-jų, 4-rta, «-šlų ir 8-nlų LOTU 

LITUANIA \ Birželio 14 
[POLONIA BirieUo 28 

Trečios Klasos Kainos Į: 
| | ' HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA f 108.50 

r MEMEL Ir LIEPOJU $107.00 
Dolei lalvakor. Ir žinių kraipk. prie savo acen. 

/ 


