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METAI-VOL. VII 

ILLINOIS KATALIKAI 
DARBUOJASI RELIGIJOS 

REIKALAIS. 
GAMINAMAS ATATINKA
MAS FONDAS KATALIKŲ 

KOLEGIJAI. 

PRANCIJA NENORI ATMAINYTI * ° ™ «'ESTE 

SAVO POZICIJOS 

Ta Kolegija bus valstijos 
universiteto dalis. 

Nemano Jokiu Bodu Nusileisti 
Rusijos Klausimu 

NORĮ AMERIKOS ŽINIŲ. 

HAGUE, Olandija, birželiai. 
14. — Rytoj čia žinomuose <. 

MASKVA, birž. 14. — Bol-
j ševistinės Rusijos žinių agen-

.v ftura Rosta susirūpinusi netu-

Taikos Rūmuose prasidės Eu
ropos valstybių ekonominė 

rinti žinių iš Amerikos iš pir
mosios rankos. Dėlto pakeltas 

. /sumanymas Amerikon pasiųs-

Žinios iš Lietuvos 

konferencija. Tai bus kaipir 
Genoa konferencijos tą"Sa. Ati-

PARYŽIUS. birž. 14. — 
Kun. Jonas A. O'Brien, Ph. ^Praneijos premieras Poincare 

pasiuntė notą Anglijos vyriau 
sybei. Tai atsakymas į lordo 
Balfouro nota Rusijos klausi-

D. (Filosofijos Daktaras) 
pirm kelerių metų sumanė į-
kurti katalikišką fondą prie 
Illinois valstijos universiteto J111* -
— Catholic Foundation at thei" Premieras Poincare pažymi, 
University of Illinois. Kun. 
Dr. O'Brien yra vyriausias to 
fondo direktorius ir jis dau-
giausia tuo tikslu darbuojasi. 
Kiek žinoma* šis sumanymas 
trumpoj ateity buš^unijamas. 
Nes šiandie kun. Dr. O'Brien 
jau veda derybas su to uni
versiteto trustisais ir senatu. 

Fondan norima surinkti vie
ną milioną dolerių. Norima 

kad Pranei ja nei žingsnio ne
žengsianti iš savo užimtos po
zicijos kas link skolų ir savas
čių nepaliečiamybės Rusijoje. 
I r tas klausimas turi i neiti 
konferencijos programom 
i Konferencija turi prasidėti 
rytoj, birželio 15 d., Olandi-
jos^ mieste Hague. 

Pranei jos premieras notoje 
tvirtina, kad jei santarvės ir 

g 
žemės. Lanką katalikai uni
versitetą galėtų teisotai lan
kyti ir tą Kolegiją. Patsai fon
das ir Kolegija butų neatski
riama universiteto dalis. 

pastatydinti Katalikišką Kole- kitos valstybės prieš bolševi-
iją ant valstijos universiteto k " s stos nei neperlaužiama 

muro siena konferencijoje, 
tuomet bolševikai bus privers
ti nusileisti. 
, J i s paduoda pavyzdžiui Ita-

m H i ją, kuri su bolševikais pada
rė labai sau naudingą ekono-Tokį fondą prie universite* 

to turi jau metodistų sekta. 
Jų fondas vadinasi "NYesley 
Foundation. Katalikai su 
fondo įsteigimu truputį susi
vėlino. Bet už tai bus atly-
ginta uolesniu pasidarbavimu. 

Kun. Dr. O'Brien baigė Ka
talikų universitetą VYashingto-
ne. Bet filosofijos doktoratą 
jis Illinois universitete įgijo. 

Sudaryti milioninį fondą 
aukštesniam katalikiškam mo
kslui prie universiteto be fon
do įsteigėjo darbuojasi žino-
'mos Chieagoj katalikų organi
zacijos: Knights of Columbus, 
Catholic Knights of America, 
Ancient Orders of Hibernians 
ir Catholic Order of Fores-
ters. Joms pagelbon eina u-
niversiteto katalikai alumnai 
ir visi valstijos katalikai. 

minę sutartį. Tas, įvyko todėl, 
kad italų vyriausybė savo nu
sistatyme pasirodė griežta. 

Prancijos viena iš sąlygų 

statomų bolševikams — grą
žinti svetimšaliams visas už
grobtas savastis. I r tik išda-
lies savasčių grąžinimą gali
ma pamainyti kompesata, ty, 
piniginiu atlyginimu. 

Kas link Rusijos skolų, 
Prancija išdalies gaj ir sutik
tų skoloms atmokėti prailgin
ti perminą. Bet jokiu būdu ne
gali sutikti tas skolas mažin
ti. 

Kas link kredit,ų Rusijai, tai 
Prancija stovį už tai, kad tie 
kreditai;butų lygus duodamai 
bolševikų garantijai. 

Tik su tokia programa, sa
ko Poincare, Prancija sutinka 
dalyvauti Hagues konferenci
joje. Kitaipgi, ne. 

Vakar Prancijos nfinisterių 
kabinetas turėjo posėdį konfe
rencijos klausime. jTai buvo 
plenaris susirinkimas. Pirmi
ninkavo prezidentas Mille-
(rancL 

Susirinkimo galutinos pa
sekmės gal šiandie bus žino
mos. 

ti korespondentą. 
Tečiaus Rosta abejoja, ar 

Amerikos vyriausybė sutiks 
(darant nebus jokių iskilmybm.4 
\ r» vA

v , , T , . . j savo saly laikyti jos kores-
Pranesta, kad konferencija*! 

busianti slapta. Nes j Rūmus 
nebus leidžiami laikraščių at
stovai. Bus įleidžiami tik vie
ni delegatai. 

NEDAUG BEDARBIŲ 
VOKIETIJOJE. 

BERLYNAS, birž. 13. 

pondentą. 
Rosta agentūra, kaip prane

šta, mėgina išsipainioti iš bol-
ševistinės įtakos tinklų ir bū
ti nepriklausoma. 

BLOGAI PRANAŠAUJA, j graso skaitytojams. Tai paro-
^ (į0> ka (j lenkų persekiojimai 

Važiuojant Vilniun p. Pil- giliau siekia negu seniau mas-
sudskiui sugedo garvežys ir kolių. O ponai dar giriasi sa-
trimis valandomis susivėlavo, vo laisvėmis. Sena patarlė sa-
dar blogiau atsitiko Varšavos ko: "Sunku mužikui gyventi, 

kai ponai labai daug turi lai
svės.' ' Lugumavičįuose lenkų 
valdininkai degina lietuvių 
laikraščius. y [V. G-s] 

AUSTRIJOS KRONOS 
PUOLA. 

V I E N N A ^ i r ž . 14. — Ans-
Santarvės valstybės po Jcaro (*tri j o s k r o n Q S p u o l a s a v o y e r . 
susilaukė didelio savo M y s e L ^ š i a m i i e u ž v i e n 4 ameri-
nedarbo. I r šiandie šimtai ton i šką dolerį galima gauti 
tūkstančių darbininkų neturi oi ooo kronu 
užsiėmimo ir velka didelį skur
dą. Tuotarpu jos skaitosi per
galėtojomis. 

Vokietija nugalėta. Bet šioj 
šaly nedarbas nežymus. 

f 

Anot oficialių žinių, gegu
žės 13 d. Berlyne nebuvo dau
giau kaip 20,000 bedarbių. Gi 
visoj Vokietijoj iš 60 milionų 
gyventojų vos »39,000 bedarbių 
suskaitoma. 

Tai vis daro vokiečių suma-
ningumas. 

21,000 kronų. 

RATIFIKUOS SU PASARGA 

ministeriams: nežinomi prieši
ninkai > padegė pakelėje su-
krautas malkaą, vėl turėjo va
žiuoti kitu keliu aplink. Susi
vėlavo porą valandų. Vilniu
je ties Aušros Vartais kai p. 
Pilsudskiui miesto endekai tei
kė raktus, kaip iš po žėTffių at
sirado varnų būrys ir ėmė 
smarkiai savo muziką kelti. 
Pakabintą Gedemino kalne 

{ 

JONIŠKĖLIS, Pasval.-Bir-
žtj aps.' Čia/pirmutiniai kū
rėsi partizanų burki , Joniškė
lio mirties batalionas čia irgi 
formavos ir daug- nuveikė fro-

TURKAI GAMINASI PULTI 
IRAQ. 

Pavojus anglų žibalo laukams. 

LONDONAS, bir. 13. — Čia 
gauti slapti pranešimai, jog 
turkai nacionalistai gaminasi 
pulti Iraq karalystę, Mesopo
tamijoje, kur anglai turi man
datą. Kai-kurios anglams ne
palankios kurdų ir arabų gi
minės, sakoma, gelbėsią tur
kams. 

\Praneša, kad turkų naciona-v 

listų premieras Mustapha Kė
niai paša Iraq pulti vyriau-

Birželio 13 d. vakare Mor-Vsiitoju kariuomenės vadu pa-
son vie'šbuty minėtų urga-
nizacijų delegatai ir kiti turė
jo susirinkimą fondo klausi-

Skyrė generolą Kiazim pašą, 
gi jo padėjėju Karą Belir pa
šą, kurių vaįovaujamoji ka

inu. Sudaryti visi pienai VB-Jriuomenė ištraukiama iš vaka-
jui. Vajus bus pradėtas šį j™ Anatolijos fronto, 
penktadienį vakare. Aukščiau Spėjama, kad pulti Iraq, tai 
minėtų organizacijų 60,000 į bolševikų su turkais sustatyti 

autorizuotas priimti auką tam 'ta Iraq, tuomet turkams teks 
fondui, turės liudijimą teisė- xir M o s u l žibalcHaukai. Tur-
j o J o h n P. McGoorty, vyriau
siojo vajaus vedėjo. 

CHICAGO " S A U S A S " KAIP 
SAHARA. 

WASHINGTON, birž. l i - r 
Generalis prohibicijos 'komisi-
onierius Hayes iš Chicagos 
nuo savo valdinių gavo ra
portą, kad šiandie Chicagos Turkai yra šiandie geri kovo-
mi*atas esąs " s a u s a s " taip,(tojai. -^Kad tuotarpu paties 
kaip Saharos tyrynas Aprikoj. Feisalo karaliaus kariuomenė 

Ik 

kai įgys stiprias pozicijas. 

Negali pasipriešinti. 
Iraq šiandie valdo Feisalo 

karalius. Tose apylinkėse fot* 
glai turi neskaitlingais būrius 
kariuomenės. Turi anmnici-

ŽHiiomis didžiai susirūpinusi 
Juk tai ten plačiausi anglų 
kontroliuojamo* žibalo laukai. 
Tai visa gali tekti turkams. 

Anglai spaudžia graikus. 

Kad turkai nacionalistai ne
galėtų tų visų pienų įvykinti, 
anglai ragina graikus kuovei-
kiau imti spausti turkus. 
Ačių anglų pasidarbavimui, 

graikai Konstatinopoly "pa
kasė kirvelį" su venizelistais. 
65 buvusio premiero Venizelo 
valdžios karininkai grąžinti 
veikiamojon graikų armijon 
ir pasiųsti frontan vadovauti 
kariuomenei. 

ŠAUKIA PAMIRŠTI KARĄ. 
BERLYNAS, birž. 14. 

BERLYNAS, birž. 14. J į B ^ s Vokietijos kaizeris pa 

PARYŽIUS, birž. 14. — 
Kalbama, kad tomis dienomis 
prancūzų parlamentas ratifi-
'kuos VVashingtone kituomet 
padarytą karo laivynų suma
žinimo sutartį. Tečiaus rati
fikavimas įvyks tik su pasar
gomis. 

—• 

n te, gindamas kraštą nuo bol-
Lenkijos raudoną vėliavą su • ševikų. Joniškeliečiai y>arti-
aru, vėjas per vieną naktį su-
duaskė, vos skarmalus suspė
jo nuimti Lenkijos muziejams. 
Vilniečiai spėja, kad kaip po 
Liublino unijos užklupo šve
dai, po 3 gegužės konstitucijos 
rusai ir trys Lenkijos padali
nimai, taip ir dabar už trečią 
ti^ituvos draskymą lenkus lau
kia dar baisesnis likimas. 

[V. G-s] 

PA#TO POLITIKA. 

Iš Dzeveniškio " L i t w a " ga-

AMERIKONAI NUPIRKO 
KAIZERIO RAŠTUS. 

Pirmukart nuo 1914 metų aną
dien čia turėjo skaitlingą su
si rinkimą prancūzai ir vokie
čiai talkininkai. 

Kaip tie, taip kiti šaukė abi 
tauti pamiršti karą ir jo žaiz-Į TRYS BLOKAI IŠDEGĖ. 
das ir atnaujinti brolybę. Nes 

rašė knygą apie Vokietijos 
praeitį ir ateitį ir apie karą. 
•tuos rankraSčius pardavė a-
merikoniškai kompanijai už 
250,000 dolerių. 

nuolatinis buvusio karo prisi
minimas, tai chroninė liga. 
Nuo jos reikia būtinai gydy

kis. 

vo- žinių, kad vietos pastoje ir, 
Geranonyse valdininkai sulai
ko lietuvių laikraščius, dar inės yra ir vaitinė. [L. Ž.] 

zanai paskutinį smūgį davė 
bolševikams, ir jie daugiau ne
bedrįso kojos keltį į Jonjšįė-

Šiaip švietimo žvilgsniu mes, 
joniškeliečiai, irgi ne paskuti
nėje vietoje stovime. Vals
čius nedidelis, bet yra 19 pra
dinių mokyklų ir pačiam mies
tely progimnazija, už 2 km. 
žemesnioji ūkio mokykla, ku
rią daugiausia lanko žemai
čiai : mūsiškiai tėvai savo vai-
Jms daugiau siunčia į gimna
zijas. * 

Pernai tapo įsteigta savi
valdybių ligoninė, prie ligoni-

C H I C A G O J E 
PRANCŪZAS SAVAIP 

TVIRTINA. 

žinkelių kompanijoms per me
tus bus sutaupyta apie 40 mi
lionų dolerių. 

PADARĖ REKORDĄ SU 
PARACHUTU. 

REGENTAS REMIA ADMI
ROLĄ KATO. 

DAYTON, O., birž. 14. -
Orlaivių McCook lauko foto 
grafas, kapitonas ~A. W. Ste 
vens padarė rekordą su para-,. 

tT;OKYO, Japonija, birž. 13. 
— Admirolas baronas Kato 
sutiko but Japonijos premieru 
tik ton vieton jį personaliai 
kviečiant pačiam regentui, 
princui Hirohito. Admirolo nu 
veikti darbai Washingtono 
konferencijoje teikia jam pa
sitikėjimą visoje japonų tau
toje. 

PASSAIC, N. J., birželio 
14. — Čia kilęs gaisras nušla
vė kuone tris namų blokus. 
200 žmonių neteko pastogės. 
Nuostoliai siekia pusę miliono į į ^ n u o l a i d e s n i ) Mga vo-

kiečiai prancūzams 1870 m. 
Anot ambasadoriaus; armi-

Vakar Chicagoje lankėsi 
'Prancijos ambasadorius Suv. 
Valstijoms, Julės J- Jusser-
and. J is kalbėjo Chicagos u-
niversitete. 

Užgynė, kad Prancija butų 
'militaristinė arba imperalisti-
nė. Prancūzai vokiečiams 

'TAG DAY" BADAUJAN
ČIŲ RUSŲ REIKALAMS. 

Birželio 26 dieną Chicagoje 
ir apylinkės miesteliuose įvyks 
" t a g d a y " badaujančių rusų 

j šelpimui. 

MIESTO TARYBA PRIEŠ 
KU KLUX KLANĄ. 

dolerių. V 

TURKAI NUŽUDĖ 12 ANG 
LŲ KAREIVIŲ. 

LONDONAS, birž. 1C — 

narių stos darban. Kiekvienas, i p ] e n a L Nes kuomet bus paim- chutu krizdamas nuo lėktuvo Nežinia, kaip ilgam laikui 
iš 24,206 pėdų aukštumos. 
Lėktuvą valdė lakūnas leite
nantas Wade. 

'Kato užims premiero vietą. 
Kai-kas pažymi, kad jis vei 
Iriai gryšiąs karo laivynam 

Aukštumoje siautė smarkus ,QQ K m y Ž U V Q G A R L A I V Y . 
vėjas ir šaltis siekė zero, kuo
met ant žemės buvo 75 laip
sniai šilumos. _ 

Kuon&t kapitonas Stevens 
jos, likusios nuo Bagdado o-'|nušoko nuo lėktuvo sparno, 
peracijų. 

Tečiaus tas nieko nereiškia. 

Taigi, Chicagoje prohibicija tai menkai organizuoti bu-
esanti kuogeriausiame padėji-jriai. 
me. _ J 

Anglijos vyriausybė tomis 

\ 

KANKOVV, Kinija, geg 17 
(korespond.) . — 60 žmonių 
žuvo ir apie 200 kitų išgelbė
ta, kuomet upėje Yangtze užr 

DICŽIAUSI AMERIKOS 
PRIEŠAI. 

Gauta žinių, kad turkai nacio
nalistai ties Dardaneliais išpa-
'salų užpuolę neskaitlingą ang- [narna. 
lų kareivių būrį. 12 anglų ka-', Gi jei šiandie Prancija turi 
reivių nužudę ir pabėgę. [skaitlingesnę armiją už kitas 

, (pavienes šalis, tai ji apsidrau
džia turėdama atminty praei-

:tį. Kas kitas svetimas jos ne-

N E W A R K n O . , birž. 1 4 . ' s a l i apdrf ]
St i- T a i J 0 S ^ 

r* T .v ,1T. «savas reikalas. 
Senatorius Lenroot is Wiš-[ ' . • r ^ 

.* .. v . f n . j Taip nusako Prancijos am-
consmo valstijos cia kalbeda-^ 

.V1 . ,. ,. ,v . . « 'basadonus. Suprantama, jo j'mas pareiškė, jog didžiausi S. . . ; . . ,. ,1 V . 
L , ^ . . . v . . .... . .[priederme ginti savo valdžios 
'Valstijų priešai, tai politiniai f . 
; , . T ,. . f nusistatymą. 
demagogai. Juos , gali suval 
dyti t * viešoji opiuija. D A U G I A U MAŽESNIŲ, 

UŽMOKESNIŲ. 

Pagarsėjusi protestantų sla-
ipta organizacija Ku Klux 

jos užlaikymui išlaidos po k a - į K l a n l i e t u r i p a ^ T k į m o chį e a„ 
•goje. 

Pastarajame miesto tary
bos susirinkime pravesta pa
rėdymas, draudžiąs tiems Kla

r a m s miesto ribose rodytis 
viešai su kaukėmis arba savo 
baltose jupose. 

Taip ir reikia. 

ro kas metai mažinamos. ,Tai-
pat armijos skaitlius laipsniš
kai siaurinamas. Pati armijo
je kareivių tarnyba trumpi-

PRANCIJOS VARGAI. 

PARYŽIUS, birž. 14. — Kuomet geležinkeliečiai šia-
del smarkaus vėjo parachuta* silįepsnojo garlaivis Kiang- i šiandie pačiame Paryžiuje bidie balsuoja streiko klausi-
ne^reit prasiskleidė ir kol tas/tuug, beplaukiąs iš Iehang į ska i toma 235,863 našlės mote- « ^ ~^r~* —^- ******** 
i\rvko iis kelis tūkstančius nė-f.Hflnknwji rvs or\ fSO RQ9 noSii^jv w r o i įvyko, jis kelis tūkstančius pė-

ėmė pusę:valandos. I r jis pa-[jniegojo. 
^iekė žemę net už 25 mailių, 
ties Jamestown miesttliu. PLATINKITE "DRAUGĄ, 

Hankową. rys, gi 5Q,892 našliaiv vyrai. 
dų momentaliai nėrė į žemę." Garlaivy pakilo gaisras nakLTai karo pasekmės. 

Jam nusileisti ant žemės už-|tį, kuomet visi keliauninkai Nevedusiji vyrų visoj Pran-

me, geležinkelių darbo taryba 
toliau siaurina darbininkams 
užmokesnius. 

Vakar ta taryba paskelbė 

P9 

cijoj skaitoma 1,200,000, gij^parėdymą, kuriuomi sumažina 
nevedusių moterų 100,000 dau- !užmokesnį geležinkelių » kler-
giau. j jgĮĮĮ lkams. IClerkų lėšomis gėle-

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; po pie
tų kiek vėsiau. 

Saulė teka 5:14, leidž. 8:2Gu 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
biržei. 13 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterL svarui 4.5Q 
Prancijos 100 frankų 9.12 
Italijos 100* lirų 5.24 
Vokietijos 100 mark. .31% 
Lietuvos 100 auksinų .31% 
Lenkų 100 markių .02 

, _ * 
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"DRAUGAS" 
^tua kasdiena Išskyrus nedėldie&iua 

P U E N U M K R A T O S K A I N A : 
Metanu . W-00 
ruael H« t u • * * • 
Prenumeratos ruokasi iškalno. .Lai

t a s skaitosi nuo uis irašymo dienos 
ae nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir se inas ą d i e s i n Pinigai geriausia 
siųsti i šperkam krasoje ar ezprese 
•Mouey Order" arba Įdedant pini-

»' m ) registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL CO. 
„334 So Oakley Ave., Chicago. 

TeL Eoosevelt 7791 
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PRANAS ŠIVICKAS 
Filozofijos Daktaras. 

LIETUVOS PREMJERAS -
APIE SAVO KRAŠTO 

ATEITJ. 
Buvęs rusų laikraščio "Go-

los Rossiji" redaktorius p. 
Nemano vas francuzų laikraš
tyje "Pastarosios Naujienos" 
aprašo savo įdomų pasikalbė
jime su Lietuvos ministerių 
pirmininku p. Galvanausku. 
Kalbėdamas apie lenkų-lietu
vių ginčą, p. Galvanauskas 
taip išsireiškęs:. 

"Tvir ta i laikydamies savo 
Teika!nvimų, mes nesipriešinsi
me perduoti mūsų ginčų tarp
tautiniam teismui. Kadangi 
Tautų Sąjungos sprendimas 
buvo atn-estas abiejų suintere
suotų pusių, reikėti) dabar 
kreiptis įfkita. kokią tarptau
tinę įstaigą. Tokia kompeten
tinga Ir nepriklausomu įstaiga 
mes skaitome liaagos Tarptaa 
tinį Tribunolą''. 

» Nurodęs toliau, kad Pabalti-
-

jos Valstybių ateitie^ politika 
daug priderės nuo to, ar Įvyk i 
sutartis tarp Rusijos ir Taiki-
nii.kių Valstybių — p. Galva-
į uskas toliau kalbėjo: 

Jeigu At .an ta išsilaikys 
dabartinėje sąstatoje, tai Pa-
baltijos \ alstybės ieškos sau 
atspirties joje (Talkininkių 
Valstybėse). Tečiau galimas 
daiktas, kad Anglijus ir Fran
ci jos sutartis sugrius. Toksai 
pavojus labai yra gailimas. To
kiam atveji: je, kiek aš žinau, 
pramatomas ekonominis, o pas 
kui ir politinis susiartinimas 
tarp Anglijos, Vokietijos ir 
Rusijos. Latvija ir Lietuva 
'del savo geografinės ir ekono-
juinės padėties, savaime tuo
met įeitų į Anglų-vokiečių-ru
sų sistemą, nes visas jų eko
nominis gyvenimas remiasi ar
timu sandarbiuiiikavimu su 
Rusija Estonijoj Anglų įtaka 
ir dabaF viršija, gi Suomija vi
sada buvo ir pasiliko pro-ger-
manišitas kraštas. Žinoma, to
kiame atsitikime, Lenkija pa-

. sišaliiitų iš Pabaltijos Sąjun
gos ir santikiai tarp jos ir Pa
baltijos tautų nusistatytų tik 
kaipo geri? kaimynų, bet be 
jokių bendrų atsakomybių' \ 
(i£ laikraščio " E c h o " N., 
116.). 

Liet. Informacijos Biuras. 

IŠ LIETUVOS KALENDO
RIAI. 

" D r a u g e " galima gauti iš 
Lietuvos atėjusių šių metų ka
lendorių, kuriuose yra labai 
gražių pasiskaitymų ir infor
macijų. 

Kauno Kalendorius 100 pusi. 
25c. 

Darbq Žmonių Kalendorius 
158 Npusl 25c. 

Lietuvių Kalendorius 96 
pual; 25c. 

Žymiausias šįmet mūsų mok
sleivijos laimėjimas yra Pr. 

j Šivickis. Birželio 13 dieną Pr. 
Išivickis baigiamas Chicagos 
universitete gamtai mokslų fa
kultetą gavo filozofijos dak
taro laipsnį. Nuo 1907 m. ligi 
paskutinės dienos Pr. Šivickis 
visa laiką miokosi. Per tą lai-

| ką, kaip jis pats sako, turėjęs 
vakacijų vieną savaitę. 

Apie savo mokslo eigą, vi
sas nugalėtas kliūtis siekiant 
jo aukštybių, jis pats savo ran
ka rašo "Draugui" . Daug rei
kėjo prasyti kuklaus, pagyri
mo vengiančio filoz. d-ro. Pra
no. I r tii ta mintis, kad jis yra 
miręs viešam politikos darbui, 
o įnirusiųjų gyvenimus apra
šyti priimta, nugali jo kuklu
mą. 

Mes džiaugiamės dėdami 
dit nraštii. jo gyvenimo apra
šymą, ne< esame giliausiai įsi-
tikę, kad ji- taip sunkiose są
lygose praskynęs sau taką \ 
aukštuosius mokslus, vsužadins 
tą paslėptą jaunuolių energiją 
ir drąsą, kuri triuškindama 
visas kliūtis ir nepasisekimus 
liepdama jiems kopti aukštyn 
ir aukštyn į mokslus. 

Lygiai mes tikimės iš d-ro 
P. Siviekio žymaus moksliniu 
ko. Jo praei:ies darbuotė kal
ba už tai. Net svetimtaučiai į-
vertina jo mokslinius gabumus 
kviesdami profesoriauti į savo 
universitetas. Girdėjome, jis 
t ui pat kviečiamas į Lietuvos 
universitetą. Nepaisant kur 
jam teks darbuotis, šiandien 
mes sveikindami jį linkime 
gražiausių pasekmių pasirink
toje profesijoje. Jo moksliniai 
darbai, tepavodie mokslininku 
pasauliui kad ir lietuvių tauta 
fu i dvasios milžinų. Red, 

AUTOBIOGRAFIJA. 
Gimiau ir augau Zalakiš-

'kiuo.se, ties Žaiginiu,Lietuvoje. 
Tėvai turėjo šešias dešimtines 
žemės. Motina ir vidurinis 
brolis mirė dar man jaunam 
esant — 6-7 m. Prieš motinos 
mirtį tėvai <buvo išvažiavę 
"miestan gyventi" — į Rad-
viliškę, išnuomavę žemę, bet 
jai minis tėvas su savo seseria 
— mūsų teta, sugrįžo iš mies
to, tečiau. turėjo apsigyventi 
prie dvaro Žaiginyje, nes nuo
motojas į namus grįžti nelei
do. Nemaža vargo jau nejau
nų metų tėvas su mumis — 
dviem savo sunais — turėjo. 
Jis mirė karo laiku vokiečių 
nelaisvėje — išvarytas į Sile
ziją. Amžiną jam atilsį4 

Dviejų knygų mokinys, 

MUSŲ šeimynoje gyvenimas 
tais laikais nelabai sklandžiai 
ėjo. Neturtas buvo ne svetys, 
bet namiškis. Prie jo prisiėjo 
taikinti- ir del mokinimos. 
Pirmiausiai tėvas septynių ar 
aštuonių metų esantį pramo-
kino mane skaityti " a n t kny
gos", kad galėčiau iš knygos] 
bažnyčioje melstis, " a d y n a s " 
namie giedoti ir t. t. Bet jau 
antrais metais aš geriau skai
tydavau už savo tėvą, nes pro
gai pasitaikius papuolė į ma
no rankas Valančiaus "Živatai 
Šventųjų" ir "Žinios knyga" 

išdirbus kiek laiko "bučeriu" , 
susitaupius keletą šimtų dole-
Tių, išvažiavau į Valparaiso U-
niversitetą, kuris tuo laiku bu
vo lietuviams jau gerai žino
mas. Čia per kiek laiko (1907-
1911) gavau nemaža žinių iš 
biologijos ir fiziškąjį mokslą. 
Reikėjo mokintis ir kitų daly
kų, bet gamtiškieji mokslai 
man labiausiai rūpėjo. Gavau 
1911 m. laipsnį Bachelor Scien
ce, bet už tai Chicagon vos tik 

rr»eprisiėjo pėsčiam parkeliauti, 
tik sumanus draugas nupirko 
tikietą ir važiuotas parvažia
vau. 

Mokosi ir kitus mokina. 
Amerikoje svetimtaučiui B. 

S laipsnio gavimas dar neduo
da galimybės pragyventi. Te-

kokio tai nežinomo autoriaus. 
Tetos ir tėvo raginamas aš tie
dvi knygi perskaičiau po ke
lius kartus. Iš pradžios buvo 
sunku, bet toliau geriau ir 
geriau sekės skaityti, žinoma 
balsu. Aš pats nevkką supras
davau ką skaitau — didieji 
paaiškindavo. Nors tai ir se
nai buvo, tečiau dar ir dabar 
daug ko atsimenu iš anų dvie
jų knygų ir nemaža įtekmės 
jos padarė į mano gyvenimą: 
viena išaugino pasiryžimą 
ir pakantą, kitoji suteikė pir- čiau neilgai trukus pasisekė 
mųjų žinių iš gamtos mokslų, j darbą gauti vėl už "bučer ių" 
Aš tik dabar pradedu matyti i ir dirbti iki pradžios 1912 m., 
tų pirmųjų knygų svarbą sa
vo gyvenime. 

"Žmo^runri daro" . 

Tuo laiku tėvas užmanė ma-

kuomet sausio mėnesį išva
žiavau į University of Illinois 
ir įstojau žemdirbystės sky-
riun specialiu studentu, nes del 
tekniškų kliūčių tikruoju stu-

ne ''žmogumi padary t i " ir pa- dentu stoti negalėjau. Išbuvau 
siuntė pas vargonininką mo-1 tik vieną semestrą del pinigų 

vieti redakcijose — "Vieny- Į i akus. Mane kviečia Lietuvių' mento nariu iAbuvau dvieju3 
yy, 

kintis rašyti ir skaityti — 
lenkiškai. Paprastas buvo tai 

labai menkas. Dažnai jis ma
ne bausdavo kai negalėdavau 
ištarti lenkiškų garsų. Bet ma
no laimei, pasitaikė susirgti 
raupais ir "mokslą", žinoma, 
turėjau nutraukti. Rašyti rai
des visgi pramokau, bet len
kiškai neišmokau, nemoku ge
rai nei dabar, nors anuos ne
labuosius garsus dabar jau ir 
ištariu. 

"Narodnos" kursas ir dau
giau. 

Pagijęs mokintis , negrįžau. 
Gaudavau lietuviškų laikraš
čių ir knygų nuo vieno kaimy
no. Jau su lietuviškąja tų lai
kų " l i t e ra tū ra" buvau gero
kai susipažinęs, kai tėvas nu
sprendė leisti į Ši lavą "mo
kintis rusiškai. Per 2-jus rae-
ms ten užbaigęs "na rodnos" 
kursą, turėjau būti namie pa
dėti tėvui dirbti. J au turėjau 
'tuomet naujos progos skaityti 
rusiškai, beto daugiau gauda
vau ir lietuviškų leidinių. Tuo 
laiku Dr. Basanavičiui ir kun. 
J . Žilinskiui atsišaukus rinkti 
lietuviškas pasakas, dainas ki
bau ir aš į darbą ir čia -teko 
arčiau susipažinti su mūsų liau 
dies literatūra ir ją pamylėtL 
Tik tuo pačiu laiku, mano lai
mei ar nelaimei, pasitaiko 1905 
m. revoliucija, įsiveliu į ją ir 
aš, ir turiu važiuoti Amerikon, 
apie kurią pirma mažai tesva
jojau. 

Amerikos pyragai. 

Atkeliavau Chicagon pra
džioje 1906 m. Nuo to laiko iki 
šioliai prisiėjo dirbti įvairių 
darbų, nuo paprasto darbinin
ko ant geležinkelio iki laikraš
čio "redaktoriaus. Reiktų ne
maža prirašyti kad. viską ap
rašyti. Per tą laiką turėjau 
vakacijų vieną savaitę — kitą 
laiką, jei ne dirbau tai moki-
naus. Daugiausiai mokinaus. 
Mokintis prisiėjo nevisai gero
se aplinkybė'se. Del stokos pi
nigų — atvažiavau Amerikon 
su skola — nesant kam patar
ti, prisiėjo savo mokslo progra
mą kelis kartus keisti. Pullma 
no vakarinėje mokykloje — 
1906 - 07 m. prisiėjo vakarais 
mokintis angliškos kalbos. 

\ .Valparaiso studentas. 

Pramokus kiek susikalbėti ir 

stokos. Parvažiavęs į Chicagą 
cinu dirbti į daržus per vasa-

vargonininkas, o mokytojas l rą, rudenį mokinu vakarinėje 
mokykloje ir dienomis dirbu, 
Kenosha, Wis.; mokinu para-

PRANAS ŠIVICKIS 
pijinėje mokykloje, * Spring 
Valtey, HL, ir vasarai grįžtu 
atgal Chicagon vėl u i "buče
r ių" ir tik rudenį tegalėjau 
įstoti į Purdue Universitetą 
'vėl į žemdirbystės skyrių, bet 
jau tikruoju studentu^nes Val
paraiso Universitetas, kaipo 
Indianos įstaiga toje valstijo
je turi savo vardą. Priimtas 
ofieialiai į "sophomore" kur
są (antrųjų metų kursą), bet 
ištikrųjų prisieina imti kai-
kuriuos dalykus iš trečių jų/i r 
ketvirtųjų metų kursų, o per 
tuos dviejus metus mokinamos 
praktiškosios žemdirbystės da
lykai. Man jie netiko, pasirodė 
paviršutiniais, perdaug prak-. dijuoti phyziologiškosios che 
tiški. Antrųjų metų kursai-gi niijos ir kitų artimų mokslų 
lengvi. 

Skaitymo alkis. 
Atsirado daug liuoso laiko, 

kurį praleidžiu skaitydamas 
žymesniųjų Europos ir Ameri
kos rašytojų veikalus — Goe-

Hhes, Ibseno, Shakespearo, E 
mersono ir t. t. (3ia turiu pasa
kyti kad išėjęs išVaiparaiso ir 
pramokęs angliškai skaityda
vau labai daug. Tik Purdue 
esant skaičiau daugiau, nes 
universiteto gražus knygynas 
davė man gražios progos. 

Pradedu abejoti begu aš ga
lėsiu būti žemdirbiu. Nerims-
tu: daugiau skaitau, neg mo
ki nuos. Pradedu neįdomauti 
mokomais dalykais. 

Nauja profesija. 
Rašau vienam kitam drau-

bės Lietuvn." ir "Draugo. 
Politikos arba geriau sakant 
•srovinės nuomonės / nusistatęs 
neturiu. P. .Gudas, tuomet 
"Ka ta l i ko" redaktorius; rašo 
važiuoti Chicagon pas kun. F. 
Kemešį, kuris k^ tik iš Angli
jos buvo atvažiavęs dirbti 
* * Draugo' ' redakcijoje. Va
žiuoju pilnas svajonių ir gra
žių norų. Susitaikova del' dar
bo. Linksma su jaunu ener
gingu idealistu dirbti. Tijs: to 
darbo begalės. Neprityrusiam 
žurnalistikoje, redakcijoje 
darbas netaip lengvas. Beto, 
administraeijeje netvarka pra
dėjo mane traukti į tą pusę. Iš 
pradžios mažiau, potam vis 
daugiau ir daugiau, kol nepa-
sijutau kad aš jau ne redakto
rius — bet skaitomas prie 
administracijos. Reiškia, nu
klydau nuo' kelio! Nors kun. 
Kemešiui išvažiavus į Bosto
ną steigti "Darbininką" ma
ne paskirta - redakcijos vedė
ju, bet aš jau buvau pilnai 
n u s i s t a t ę s g r į ž t i a t g a l p r i e b i o j 

logijos mokslų ir gavęs atleidi
mą išvažiavau į University of 
Mtssouri, pradžioje birželio, 
1915 m. 

Studijuoja medicina. 

Čia be jokio vargo pradėjau 
mokintis medicinos mokslų. 
Tais laikais, University of 
Missouri buvo teikiami tik 
pirmųjų dviejų metų medici
nos kursai, del stokos klįnikų 
trečiųjų ir ketvirtųjų metų 
reikėdavo važiuoti kitur mo
kintis. Tokioje mokykloje teo-
retiškieji ir labaratorijos daly
kai einama biologijos mokslų 
žvilgsniu, neatsižvelgiant į 
klinikos reikalavimus, kuriuos 
kiekvienoje medicinos moky
kloje nevienodai suprantama. 
Išbuvau Čia iki birželio 1917 
m. Gavau Bachelor of Arts 
laipsnį. Bet išėjus iš universi
teto vėl senoji pasaka, nėra 
nei darbo, nei pinigų. Krei
piuos į N. moksleivius šelpti 
draugiją, tečiau atsakymo dar 
ir dabar tebelaukiu. Neatsaki-
mo motyvas, kiek iš kitų gir
dėjau, aš esąs "neaiškus žmo
gus" . Dirbu chemikalų dirbtu
vėje, St. Louis, prie statybas 
aviacijos stovyklų. Jau manau 
jog prisieis vėl metus gaišin
ti. Čia ateina pagelbon "Dar
bininko" redaktorius P. Gu
das. Jis užtikrina man pašalpą. 
Užsidirbęs kiek savų važiuoju 
į Iowa State University ir sto-
jų į Chemijos departam., stu-

ras prie Committee on Pu- j metus. Beto, vasarą 1921 m. 
bJfc Information, kaipo būvu-J Universitetas apmokėjo laba-
sį redaktorių važiuoti Wash- j ratorijos stalą prie Marine Bio 
ingtonan informuoti lietuvius logicai N Laboratory, Woods 

Čia jau pradėjau daryti nepri 
gulmingus mokslo tyrinėjimus 
su riebalais. Ant nelaimės ka
ro laiku, besikraustant iš vie
nos į kitą vietą tyrinėjimų už
rašai ekspresu siunčiant pra
žuvo, paliko tik užrašai kele-
tos eksperimentų, kuriuos be 
jokių teoriškus išvedžiojimų 
Prof. E. W. Rochwood savo ir 
mano vardu atspausdino medi
cinos laikraštyje "Journal of 
American Medical Associa-

apie karo bėgį, mobilizaciją į 
pp. a ts igavo mano senosios 
žurnalyst. svajonės, atsiduriu 
AVashingtone, o iš ten New 
Yorke. Dirbu su p. Kaupu iki 
Biuras neužsidaro. Jam užsi-
darius, Kaupui išvažiav. mus 
visus komiteto narius, dirbu
sius su Miss Josephine Roche 
paima Carnegie Peace Founda 
tion, vėliau Home Community 
Service ir War Camp Commu
nity Service vesti jų vadina
mąjį amerikonizacijo« darbą, t. 
y. informuoti svetimtaučius 
per laikraščius, laiškais, ir pra 
kalbomis apie Ameriką, jos 
valdžią, piliečio pareigas, kelti 
kultūrinį susipratimą ir t. t. ir 
t t. Mums lietuviams supažin
dinti lietuvius su Amerika. Su 
tuo pradėjo rištis kiti dalykai, 
taksų .reikalai, pasportų, karo 
apsaugos ir t. t. Prisiėjo dirb
ti išsijuosus. Beto visai arti 
eina lietuviškas judėjimas. Pri
sieina ir pačiam dirbti ir dar
bininkus ir ofisą duoti. Teisi-, 
narnės prieš savo vyriausybę, 
kad mums reikia būti geruo
ju su lietuvių veikėjais, nes jie 
padeda platinti teikiamas in
formacijas. Vyriausybė mulns 
pritaria, kuomet parodome 
jiems laiškus nuo žmonių dė-
kojančių už atgautus neteisin
gai paimtus tatisus, iškarpas 
iš lietuviškų laikraščių mūsų 
siunčiamųjų straipsnių ir p. 
Viskas sekas gerai. Tik štai 
susilaukiame nemalonumų iš 
tos pusės iš kurios visai nesi
tikėjome — iš pačių lietuvių. 
Pirmiausiai pasirodė kai-ku-
riems mūsų veikėjams baisiai 
negeistina, kad mes dirbame 
veltui, kitiems kad mes esą 
partyvių — katalikai. Pradėjo 
ieškoti apkaltinimų. Apšaukia 
šnipais, laikraščių skundikais, 
apmokamais lietuvių ir ameri
kiečių ir tt. Neisiu Čia į gin
čus. Bet galiu drąsiai pasaky
ti, kad kiek aš žinau, tol kol 
aš dirbau prie tos įstaigos, 
visi tie apkaltinimai buvo ir 
tebėra nepamatuoti. Jie nepri
taikomi tam biurui, kiek aš 
apie ji žinau, nei dabar. Butų 
daug naudingiau kad tie, ku
rie mokėjo ir moka tuos žmo
nes, kurie ten dirba, neteisin
ga apkaltinti, pasistengtų pa
tįs ką nors konkretaus nu
veikti. 

Mokslą tęsia. 

Prie biuro bedirbdamas tu
rėjau progos imti vakarais Co-
lumbijos Universitete chemijos 
ir matematil£>s kursus, nes 
jaučiau jog mano tolimesniame 
darbe biologijoje, reikia turė
ti supratimą iš "Differential 
Calculus." Čia taipat turėjau 
gražios progos susipažinti *su J sieis daugiau grįžti, tikiuos 
biologijos ger^snįaisiais veika
lais, ir turėdamas jau pilnai 
nusistatęs savo planą, atsisa
kiau iš savo vietos ir atvykęs 

Hole, Mass." kame tęsiau savo 
Chicagoge vedamus moksliš
kuosius tyrinėjimus. Šių metų 
pradžioje užbaigiau rašyti sa
vo disertaciją — Studies on 
the Physiology of Reconstitu-
tion in Plaiaria lata: with 
description of species, — geg. 
26 d. ją apgyniau ir išlaikiau 
abelnus kvotimus, ir birž. 13 
gaunu filozofijos daktaro laip
snį. Disertacija bus atspaus
dinta zoologų žurnale "Biolo
gijai Bultetin". 

/Nevieta i r ne laikas čia mi
nėti savo lietuviškus rašinius 
kurių randas išblaškytų po į-
v airius laikraščius. Rašyti 
pradėjau jau senai — dar 
Tilžėje einančiam "Tetvynes 
Sargui ." Iki 1914 m. prad
žios rusinėdavau beveik į vi
sus taig laikais einančius A-
merikos lietuvių laikraščius. 
Po to laiko, išskyrus "Drau
g o " red. ir Biuro darbus, kuo
met svarbiausia priedermė bu
vo , rašyti, jei ką rašiau, *tai 
vien "Darbininkui" , o tik ret
karčiais * Garsui, ' " D r a u g u i " 
ir, "Vyčiu i" . 

Jaunuoliams pastaba. 

Baigdamas galiu pasakyti, 
kad norint ką norg pasiekti, 
ypatingai kad įgavus mokslo, 
paprastas žmonių pasiteisini
mas, kad nėra kaip, aplinky
bės neleidžia, pinigų nėra ir 
p. yra vien tik apsileidimo 
ženklai. Norėdamas žmogus 
daug gali pasiekti. Turėtų tai 

, atsiminti labiausiai jaunuome
nėm ir jaunuomenės globėjai, 
jog su pasiryžimu ir darbu ga
lima tolį nueiti nepavargus. Iš 
kitos pusės turime atsiminti 
ir tai kad gavimas kokio nors 
laipsnio, ypatingai augštesnio 
mokslo laipsnio, dar nereiškia, 
jog žmogus yra daug kam ge
ro padaręs. Reiškia tik tiek, 
kad ateita į vietą, iš kurios 
savo darbą galima pradėti 
dirbti. Kitaip tariant reiškia 
tik pradžią darbų, bet ne jų 
užbaigimą. Ar pasiseks man 

savo pradedamus darbus dirb
ti, ateitis tik galės parodyti. 

Padėka ir užbaiga. 

Prie progos lai būna man 
leista čia ištarti viešos padė
kos žodį "Darbin inko" redak
toriui P. Gudui, Dr. B. čia-
pui, kun. I. Albavičiui ir ki
tiems mano draugams, kurie 
kartas nuo karto kaip mate. 
rialiai, taip ir moraliai man 
padėjo pergalėti įvairias kliū
tis. 

i i 

-.Gal ir nepritiktų mokslą 
baigiant apie save rašyti, te
čiau atsimenant, jog man pri
siėjo šiek tiek dalyvauti ir 
v i same veikime, į fcurį nepri-

t ion" 1919 m. Antraisiais me-:| i University of Chicago įstojau 
tais buvau įstojęs į klinikos 
darbus, bet išėjęs iš biologiš-
kai chemiški} mokslų klinikos 
darbų, taip kaip ir žemdirbys
tės del jų paviršutinumo, ne
mėgau, nors mokintis juos ir 
sekėsi. 

Praktiškas biuro darbas. gui, kurių jau keletą -įsigijau 
iš Valparaiso laikų, ar nežino į Karo laikas - karo ūpas. 

I 

į Zoologijos departmentą, ka
me per dešimtį bertainių ir 
studijavau zoologijos mokslų 
ypatingai fiziologiniu žvilgs
niu. Čia antrąjį bertairiį būda
mas tapau paskirtas ateinan
tiems metams departmento 
uariu-cavau fellowship — su 

jog kantrus skaitytojai ir 
gerb. " D r a u g o " redakcija ne
palaikys man tai už piktą. Juk 
mirusiųjų gyvenimas aprašyti 
priimta, o aš viešam politikos 
darbui skaitaus mirusiu. 

Pr. šivickis. 

P. S. Autobiografijos pada
linimas į antgalvėlius priklau
so Redakcijai 

kur darbo. Nurodo jie man dvi Medicinos studentus varo į ba- labaratorijos darbą. Departr I 

Lietuvos Atstovybės Ame
rikai antrašas yra šioks: 

mažu mokesčių. Už tai reikėjo Bepresentative of Lithuania, 
1925 F . Str. N. W. 

> Washington, D. C. 
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lOR. A. L RUTKAUSKĄ 
•K* 

\į GYDYTOJAS IR O S m i U G A B 
4448 So. VTostem Avcane 

# Telef. Lafayette 4148 I 
Ę Vaandos: 9-11 rytais, 1-t po^ 
Hpietų ir 7-8 vakarais. Nedėldlo 
*ntais tiktai po pietų 2 Iki 5 va.\.Ę 

r 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 U 1 8o. Ashland Ave. 
Tel. Yards 894 
Tel. T a n b 0994 

OFISO VAI*: 
8—10 • . ryto, 1—S ir 7—9 v. v 
Nedėliomis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų, 

rd. įvyko Šv. Kazimiero moky-
'klos mokinių pirmos šv. Ko-
'munijos iškilmės. Gerb. knn. rengti ir lydėjo kiekvieną vai-
J. J. Cepukaitis prirengė šim-fkelį prie Dievo Stalo. Atrodo 
tą vaikelių prie pirmos šv. Ko
munijos, tai dar pirmą kartą 
tokį didelį skaičių. Altoriai 
buvo išpuošti baltomis lelijo artinosi po du. Paskui buvo 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 8354 S. Halsted S t. 
Vai.: 10—11 ryto; 2*—3 po 
plet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

3 £ 

DR. G. M. GLASER 
PRAKTIKU J A SO METAI 

Ofisas 8149 So. Morgan 6t., 
Lertė S2-nd KL, Chicago, DM 

SPKCIJ AUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų Iv chroniAk 

U«ų. 
Ofiso Valandos) Nuo 19 ryto 

; ai S po pietų, nuo 6 Iki 7 rak. 
Icfedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų 

Telefonas Yards 087 

v DR. S, NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
. Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street. 
? Ant viršaus Univer. State Bank 
i Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
> 2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 
j Nedėliomis nuo 10—2 

Oofisas ir gyvenimo vieta: 

PIRMA «V. KOMUNIJA. — baltais kalniečiais , ant jų 
ĮSFŪDMAI. rankų buvo užristi balti raik

ščiai, prie jų krūtinių buvo 
Philadelphia, f a . - Geg. 25{prisegtos naltos gėlelės. Vai-

mis ir žaliomis palmomis, y-
pač didysis altorius skendo gė
lėse. 

8 vai. rytą, prieš šv. Mišias, 
gerb. knn, kleb. J. J. Kaula-
kis, su administrantais išėjo 
iš namų pasitikti vaikelių ir 
įvesti juos į Dievo namus 

Kada įžengė į bažnyčią, su-
'uže vargonai, pasigirdo vaike
lių skardus balseliai "Marija, 
Motina Dievo, priimk mus už 
tarnaičius savo". Atėjus į baž
nyčios vidurį, didieji altoriai 
'sužibėjo elektros šviesa, rodos, 
pats dangus atsidarė ir matai 
Išganytoją soste sėdintį tarp 
angelų chorų ir laukiantį, 
rankas ištiesusį, ateinančių ne
kaltų vaikelių. 

Atgiedojus giesmelę, atnau
jino šv. Krikšto įžadus. Prasi
dėjo iškilmingos šv. Ilišios. 
Vaikeliai siuntė savo karstas 
inaldas Aukščiausiajam ir laiu, 

ukė Išganytojo ateinant pirmą 
kartą į jų nekaltas širdis. 

Prisiartino toji laiminga va
landa. Vaikeliai pradėjo ai (in

keliai, kurie dar neina prie 
šv. Komunijos, buvo baltai ap-

lyg Angelas Sargas atveda 
Aukščiausiam' fpristatyti 'ne
kaltą sielą. Prie Dievo Stalo 

kilnios Širdies, mylinčios Die 
vą ir savo tautą, teisingai jis 
išsitarė — Jei aš sykį gyveni
me paremsiu lietuvių katalikų 
spaudą, vargšu neliksiu, bet 
sau ir lietuvių apšvietimui 
daug pagelbėsm.-Gerniamasiš, 
mylėtojau, priimk didžios pa
dėkos ir pagarbos žodžius. 

Kun. P. Kasčiukas. 

lydimos mergaitės, baltuose ru 
buose, su vainikėliais ant gal
vos, gėlėmis rankose, susivieni 
jo su Išganytojumi. Jaunų 
mergaičių choras, po vadovys
te gerb. varg. P. Vyčiaus, la
bai gražiai giedojo "O Jėzau, 
'einu pas tave, priimk mane 
pas save". 

Ir tėvučiai. 

SĄJUNOiUeiŲ PIKNDOLS. 
-^ GRĮŽTA TftVYNEN. 

Pakirpti plaukai ir pleiskanos Hera ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. 

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

gajvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ituffies. 
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 

tiesiai iš laboratorijos. 
F. AD. R1CHTER & CO. 

10-4-114 So . 4th St. \ Brooklyn, N. Y. 

—• 

T T C 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nunertoj 
4 7 M S O . ASHIiAJTD A V E N C E 

SPECIJAUSTAS 
Džlovn, Moterų iv Vjru Ligų 

VaL: ryte nuo 10—11: nuo 1—5i 
>o pietų: nuo 7—8: l t vakare.! 

^edė'lomis: 1* lkl 1. 
Telefonu Drexel 1*80 

Savaitę prieš vaikučių šv. 
Komuniją, kun. J. Cepukaitis 
ragino visus tėvučius, bro
lius, seseris, gimines tų vaiku
čių kurie priims šv. Komuni
ją, tai pat tą dieną priimti šv. 
'Komuniją ir paaukoti vaikelių 
'intencijai. Paklausė to paragi
nimo. Tą dieną didelis skai 

'čius žmonių taipat priėmė šv.̂  
'Komuniją. 

Po šv. Mišių, j?erb. kun..kleb. 
J. J. Kaulakis pasakė jausmin
gą pamokslą, apie tą laimingą 
J ieną, pirmą šv. Komuniją. Jo 
jausmingas pamokslas ne vie
nam priminė tą taip saldžią 
ir brangią dienelę, jo paties 

'pirmos šv. Komunijos dieną. tis prie Dievo Stalo. Kokj di
delį įspūdį tas darė, sunku ap- [f°* ^ *"**> i ž k i l m i n ^ 
rašyti. Vaikučiai buvo apreng
ti tamsiai mėlynuose rūbuose, 

-*-m^m^'^l^»!r^Hr~, a,B.žsįcfcĮiB.y-riTJB '":'• '-IstaSą 

L Dr. M. Stupnickiį 
3107 So. Morgui Street 

CHICA<QO, ILLE&OIS 
Telefoną* Yards 5082 

IValandoe: — I lkl 11 11 ryto:] 
į i po platų lkl • rak. Bedėilo-
[mis ofisas uždarytas. 

i~Iį į~a.". į i*-Ž-'^g ' 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 8. Halsted 8tr., 

TeL Ganai 1118 
Valandoa: l t ryto lkl t vakarą* 
Gyvenimas: — 1811 W. 8Srd 

Tai Prospect 1411. 
» • • • • • • • • m mm m m m m m~* m m m • • % 

I S. D. LACHAWICZ 1 
UJL'IL V I S G R A B O R I U S 

Patarnauja laidotuvėse knopi-
-giauMa. Reikale meldžia atslsau 
S k t i . o a u t n o d * r b a bu*lt« 
Snėdlntl. 
SJ114 W. l l r d PL Ghle**o. 
— Telefonas CanaJ 1271—2199 
IIIIIIIIIIirnillllllllllllllllllllllllIlllHii 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewTiting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 0 ryto 
iki 4 valandos po Dietų: vakarais.' 
nuo « iki 10 valandos. 

3106 S. Halsted St., Chicago 

šios dienos apeigos širdį grau
dino, dvasią kėlė prie Dievo. 

Kuomi pavadavo. 

Pamąsčiau, Dieve brangus, 
juk visi katalikai turėjo tą iai-

<V, susivienyti su Išganytoju
mi, savo širdin priimti Jį. 0 
šiandie, kiek yra tokių kurie 
išvarė Jėzų iš savo širdies, 
savo sosto Jėzui, ir tą vietą 
paaukojo piktajai dvasiai. 

sMusų Išganytojas^ nors išvary
tas iš širdies, vienok, iš didelės 

Grand Rapids, Mich. - Birž. 
4-5 d., Moterų Sąjungos vie
tinė kuopa surengė didelį ir 
gražų pikniką ant pievos, ties 
Sv. Petro ir Povilo bažnyčią. 
Dienos buvo gražios, net ir sau 
lutė su mėnuliu linksmino vie
tos lietuvius. Žmonių buvo 
daug, o vaikučių — turbūt bu
vo visi. Kaip matyt tai visi 
Grand Rapidso lietuviai ka
talikai, ir net socialistai ger
bia savo kolonijos sąjungie-
tes. Man teko keletą sykių jų 
tarpe dalyvauti. Visos draugi
jos rengia pramogas, bet žmo
nės pirmiausiai klausia ar čia 
sąjungietės dirba! Į juos ge
riausią įpudį daro sąjungietės. 

Piknike kalbėjo kun. Br. 
Bumšas. Po kalbos jis žaidė su 
ma^afs vaikučiais. Tekis pikni
kas manau duos labai daug 
pelno, nes biznis ėjo labai ge
rai. Bravo, sąjungietės! dirb
kite tautos ir Bažnyčios labui. 

Pastaba. Kodėl šios koloni
jos žmonės piktinasi pamatę 
kokiame laikrašty aprašytą 
teisybę. 4iDrauge'' birž, 6 d., 
tilpo mano korespondencija a-
pie "Gražią Magelioną". Žino
ma, aš trupučiuką teįsybės 
pasakiau apie vaidintą veika
le. O gi atneša jį man sesuo ir 

DRAUGIJŲ 
r | į Y » V \ 4 - | i \ 7 p V e l i a v y , Kukardą, visokiy Ženkleliu, GuzikučiŲ, Ant-
f a l K / v v l V \s spauda ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J . 

M I M PO NELAIMEI. 
-—I 

I. Rekašiūtė . . . . . . . . . . . . 

Wilson, 111. — Anglių kasy
klose, netoli Wilson, 111., per 
ne savo kaltę, bal. 9 d., 192 L 
m., tapo smarkiai sužeistas F. 
Petrauskas. Šis nelaimingas 
žmogus iš to mirė gegužio 22 
d., 1922 m. Jis buvo doras, ti
kintis žmogus. Mirė aprūpintas 
šv. Sakramentais. Palaidojo su 
Šv. Mišiomis. Jis paliko nuliū
dusius : šeimyną, tris brolius ir 
du švogeriu. 

Kas norėtumėt gauti dau
giau žinių apie jį kreipkitės 
pas inane: 

r . vjCCciiTC V . . . . . . . . . . . . . . . 

O. Žciišonaitė 
B. Kučienė 

. . . 

• 
• • • • • • • • • • • • 

- • 
• ••••••••••• 

• • • 

2.62 
2.47 
2.G0 
2.01 
2.00 
1.S2 
1.74 
1.11 

S. Žilvitaitė 
O. Varėlunas 
T. Tekuraitė 
O. Sileikiutė 
O. Birgeliutė 71 
A. Adamaičiutė 47 

Dar sykį tariam širdingą ačiū 
visiems darbininkams ir aukoto 

IŠiandie Piaigij Kursas 
Siunčiant Li«tuv«n per mm: 
40 centų už 100 Auksinu 

— arba — 

250 Auks. už vieną Dolerį 
Plfesnls kursas atan&a&t 

didesnes sumas. 
Pristatymas Uktrarlntas 

Trumpame laika. 

Centrai Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearln* HcAise 
Bank. 

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

sse 

. T e l e f f o n u V a n t a i m a * 

STANLEY VĄ 
MAŽEIKA 

GRABORICS IR\ 
Balsamaotojas 

Tūrių autom o- \ 
blllus visokiems^ 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3310 Auburn 
Ave. Chicago.l 

^<9r,7r7('^h,wi7i'*nhTr^r"XH3{w>r^« A* 3H 

Hš 

. v . • t * ' 

LiviVipon, 111. 
Me. Co. 3 X, 5. 

C I C E R O J E 
m 

m. 

PADĖKOS ŽODIS. 
tmmmi • • 

jams. 

Labd. Sąj. 3 kuopos komitetas. 

pris idėjo darbu ar auka, nažlaičitj 
naudai, Vainikų dienoj, gegužio 

s a k o , t e , S k a i t y k , p r i d u r d a m a , ] ^ d ^ ž v Kazimiero kapiniu. 
aš girdėjau, kad už tą kosesp. 
buk kaltina tas ir tas, kad tos 
tokios ir šiokos taip įdėjo. 
Aš nusijuokiau ir sakiau: ge
rai, kas įdėjo, o ką kaltina. 
Gerbiamieji, gaila man jūsų, 
kad nežinodami, o kitą kal-

meilės, neatsitraukia nuo žino- tinate. Gal šita bus mano pas-

• • • • » g . » • • • • • • • • • ••» mmmmm 
*Tt9l. Oanal » T , Vafc. Oaaal 2118 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis gydytojas Ir 

Ohirurfas 
1831 6onU» Halsted Strcel 

Valandos: l t lkl l t ryta; 1 tkl« 
po platu: • lkl • 

Tai. Boulevard S160 to 

DR. A. J. KARALIUS f 
ĮJETTJVIS GYDYTOJAI 

: 330Š 6. Morgan Str. 
9 CHICAGO, ILL.jI 
ICry»8gS»»»8ft^all^^WB^YŽ 

o 
o 

gaus ir baladoja į jo širdį. Ii* 
ką žmogus Jam atsako? 

Î ai Aukščiausias suteikia 
gausias malones tiems vaike-

'liams vesti gražu gyvenimą 
visą amžių, kad jie butų tikri 
'Kristaus kareiviai ii* kad jie 
nebijotų savo galvos paguldyti 
už Kristų ir amžinąją tėvynę 
kaip ištikimi kareiviai kad 

gaivos, svuijuiio. aptemimo, nervo- f gnldo savo galvas už žemiška 
tuma, skaudančius ir užsidegusius' 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai prl- , 
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Telefotias Boulevard 7389 

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

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
timi skaudėjimo 

T«n Canal 2S7 

DR. C K. KLIAUGA 
LIETUVIS D E i m S T A S 

1821 S. Halsted St . Chicago, DL 
Kampas 18ta St. 

Valand.: 9—11 ryta Ir 2—9 rak. 

TeL Cicero »•&• 
Ofiso TeL Clc c n 

DR. J. SHINGLMAN 
132S So. 40 Coturt 

If. E. Cor. 49 Court Ir l t StrJ 
at viriacs vaistynlčioa 

i l i m m i H H M H H I 

į PRANEŠIMAS, j 
Mes šios kolionijos lietuviai 
norėtume turėti â vo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy- ; 

0 Į venti mažesniuose miesteliuo- j 
3 se, meldžiu kreiptis greitai, g 
J! nes turiu geroj vietoj Gydy-
1 tojui ofisą. Atsišaukite: 
9 VINCAS BALNIS \ 

1444 Wentworth Avenue 
Chicago Heights, III 

tėvynę. 
Už tokį gražų prirengim$ 

vaikučių prie pirmos žv. Ko
munijos, didelė padėka priklau 
so gerb. kun. J. J. Cepukai-
čiu4, gerb. kun kleb. J. J. 
Kaulakiui ir seserims Kazimie-
rietėms. Lai Aukščiausias at
lygina visiems gausiomis ma
lonėmis, o vaikeliams suteikia 
geros ištvermės visam gyveni
mui. 

Menka dulkelė. 
— 

RtlttJAS KAT. SPA<JDO*. 

Brooklyn, N. Y. Kaz. Savic-
kts įsirašė į amžinuosius ftv. 
Kaftimiero Dr-joj narius ir į-
mojiėjo $35. Darbininkas su
grubusiomis rankomis uždirb
tų, iokio plokšto pinigų nesi
gailėjo Lietuvos kataUkų Spau 
dai paliloti Tai ženklas ^pra-

k utinė korespondencija apie 
Grand Rapids rašyta, nes 16 
d. s. m. apleidžiu jiysų kolo
niją ir keliausiu į savo tėviškę 
Lietuvę, Tėvynę. t)ovanokit 
man už visas pereitas kores
pondencijas, nes kas buvo ver
tas tas gavo pagyrimo, o kas 
ae tai gavo papeikimo. Tiek 
to, bile gražiai. Lai gyvuoja 
mano prieteliai ir visi Grand 
Rapids Lietuviai. 

Jokūbas Bebd 
P. S. Mano slapyvardžiai po 

korespondencijų buvo Aš, O. 
B., Maciau, Buvau ir Svečias. 
Meldžiu nekaltint kitus už pe
reitas ir viršminėtą korespon
dencija, nes tai aš pats Jokū
bas Bend.... jas rašiau. Ta-
riu nuoširdų ačiū "Draugo*' 
redakcijai, kad mano straips
nius talpino. Aš visa širdimi 
linkiu kiekvienam lietuviui 
skaityti dienraštį "Draugą", 
nes tai yra vienas iš geriau
sių ir teisingiausių, katalikiš
kų tJaikraščių. 

J. Bend 

Labdaringos Sąj. 3 kuopa, var
dan našlaičių, taria širdingiausią 

Greičiausi laivai pasauly. Puikus, 
patarnavimas keleiviams. Netoli 
tavo fryvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
I Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą 

Ir visas Baltijos valstybes 
per Hamburgą 

SAXONIA Liepos 1 
CARONIA Birželio 17 
Ka|uta $130. Trečia klosa f 103.50 

Taksų $6.00 
Cherbourgą, SouUiamptoną, 
Iiverpooi ir Glasgow 

ALGERIA Birželio 14 
CARMENIA Birželio 15 

ačiu, tioms visiems, kurie kuomij jįCYJ!PA "' P11*'.. 22 

• Ypatiskal vedama ekskursija su 
persimamymu SouUiamptone j Dau 

žigą, P i l i a v ą i r I . i e p o j ų . 
VIA CHKRBOURG KAS 

UTARMTNKA 
M A U R E T A N I A A Q C n T A 1 0 A 

BERENGARIA 
Per Anglija ar Hamburgą J Dan-

zigą — $106.50. J Liepėjų $107. 
Taksų $5.00 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LIETOViy KATAUKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"BRAUGĄ", KURIO KAINA^TIK 
$6,00 VISAM METUI, PO' VISĄ 

PASAULĮ. 

o ypatingai Dr-Btei iv. Antano M 
Padvos, Kat. Federacijos 12 sky
riui už teikimą darbininkų; Bei-
nuninkėms, kurios taip daug pasi
darbavo našlaičiams; Miknevieiui 
ir Zakarui už sukalimą. būdų. Di
džiausią ačiū visoms rinkikėms, 
kurios rinko aukas per dieną ant 
saulės kaitros. Ačiū visai publikai, 
kuri atsilanko ant kapinių ir Lab. 
Sąj. parėmė savo centais. Ir tiems, 
kurie namie pasiliko, o su auka 
prisidėjo. 

Aukos surinktos, kad ir po ma
ržai, sudėjus vienon vieton pasi
daro didelė Labdarybei parama. 

Budai liko pelno $277.93. 
Rinkikės surinko aukų $205.43. 
Aukas rinko šios: 

Z. Laurinaitienė , . •. $31.45 
D. Veličkaitė 29.13 
M. Šileikienė į . . ' . . . 17.47 
V. Balsiutė .. T A .,.. 11.14 
E. Šulgaitė 11.11 
F. Baldiskaitė 10.69 

Mališauskienė 10.53 
Ę. Gricaitė 10.38 
P. Kasulaitė 9.50 
E. Brazauskienė 7.95 
P. Mockaitienė ..., , 6.G9 
A. Monkaitė . . . . , 3.85 
S. Gaidamavičiūtė 3.72 
A. Kučinskaitė 3.31 
M. Bilevičienė ? 6.35 
O. Paulaitė , 3.21 
Ž. Valančiūtė 2.80 
K. Narušaitienė / . 3.61 

Išdirbėjai 
ir pardavė
jai geriau^ 
sių armoni
kų visam pa 
saulyj, už pi 
gešnes kai
nas negu 
kokios kitos išcLirbystės. Reikalauk 
katalogo dykai. Perkantiems armo
nika mokiname dykai. Reikalau
jant informacijų rašykite angliš
kai. 

RUAT.TA & SERENELLI 
r Accordeon Mfg. Co. 

817 Blue Island Av. Chicago. 

Tel. Centrai 1289 
HAROLD O. MULKS 

ADVCMtATAS 
Veda bylas visuose "teismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

— 1*12 Rooms 1611 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

*» m m m m m _ M m M m _ m m m - , » * 

ANTANAS A. 0L1S 
(OLSZEWSKI, JR.) 

ADVOKATAS $ 
Veda Lll&s visuose telsnraose 
• Mi«sto Ofisas: 

\l 8. Dearborn S t , Room 104 i« 
Telefonas; Central 17T4 J 

Vakarais: 8251 8. Halsted St. J 
Telefonas: Boulevard 653. * . 

i t « i € € i € € t € f € K ( : C C 8 < K C < : < t f 
; ' • ' • • - i - *•"• ' " - " ' 

Tel. Randolph 4758 
. . . - . „ • • »£ 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
A S S O C I A T I O N fiLDO. 

19 South La Salle Street 
Room 1308 

Valandos: 9 ryto lkl S po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 819S 

3 = r 
_«««^8^S«^^«SSSSS««^8vS«SSSX 

VALEBTTINIC DRF^SM ARllfG § 
COLLEGES * 

2407 XV. Madlson, 1850 M. W(41_,J 
8205 8. Halsted Streets 

187 Mokyklos Suv. ValstiJOM. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Designrag bizniui Ir na-f 
j [mams. Vietos duodama dykai. 
) (Diplomai. Mokslas lengvais at-J 

i mokėjimais. _lesos dienomis ir} 
•vakaraia Reikalaukit knygelės.* 

^TeL Beete* l«48 
i SARA PATEK. pino. 

tt8^SSSS%88^S^8y8y8^8>S%8^8y8>S<8yS8 

t TeL Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
i 

Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogerlausla, 1 

t e — — 

M. TU8KA 
8228 W. S8-th Street 4 

U. Časienė / . . 2.61 

c 

GELŽKELIO TIKIBTC BROKERIS 
Ekskursijiniai tikietai perkami par
duodami ir mainomi. Žemos kainos. 
LYONS LICENSED T*CKET OFITCK 
811 8. Clark 6t. TeL Harrison 8978 

,:•' i t T rrr.'v -^. -^-_ 

inmiiiiiiii_nmniiiiinr_niiiiitttniir_g 

Y. W. RUTKAUSKAS I 
ADVOKATAS i 

Ofisas Didmiesty j : g 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas: Central 6390 

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

nMIIMHIIIIICOllllllllllIlTJtlHIHIIIH^ 
t . ' , • ' . . i • 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis S 
LIETLVMI DENTDPCA8 

4711 80 . ASHLAND AVENDB 
ARTI 17-tos Gatvės. 

Valandos: nuo • ryto rkl S vak. 
Seredomti nuo 4 Iki 9 vakare. 

• * 9mm»»•»»»»»!» — » » » « » i » m«.«» m .M 

Telefonas Canal 5395 

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

Arti 23-610 Plaoe. 
I • • p — m m m» m m «»^»«e»^ m m ^^mm* U 

^Telefonas Boulevard 4182 

A. Masals 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėms, ves
tuvėse, krikš
tynose Ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina 
mee, 

Auburn Ave. Chicago. 

— 

T J. P, WAITCHES 
Lawyer 

MBTUVrS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-127 N. Doarbova SL 

Tel. Dearborn 8494 
Vakarsssi 107S8 « . Wnfmsti Ave. 
Roseland TeL Pullman 8877, 

ANT PARDAVIMO BIZNTAVA 
PROPERTE RANDOS į METUS NE
ŠA $924.00. PARSIDUODA UŽ $8,-
200.00. 

ATSIŠAUKITE 
4«i8 So. H I : R M I I A G I : A V L . 

CHICAGO, ILL. 

ANT RANDOS saliunas su visais 
nai jiausiais jlaisymais "fixtures" ee-
roj lietuviu aptfyventoj vietoj. Kas 
norėtumėt pamatyti vieta, rakta sa
lima gauti pas K. Oapa 1436 Went-
worth Ave. Chicagro Heights, III. No
rint daugiau informacijų kreipkitės 
pas savininką: 

FRANK UKBIKAS 
4147 So. Kedzie ATC, Cnica^o. Iii, 
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DRAUGAS Trečiadienis, Birželio 14, 1922 
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CHICAGOJE! 
SUŽEIDĖ. žvakėse, bažnyčia kvepėjo ty- Gerb. kun. Jjinkus išreiškė na svetainė. Vaikučių choras, basebali" drilius išėjo neblo-

| Bridgeportas. - 12 d. birž., r u .&** k v a P u n u o ^ v u ž a" p 

I - a m e 16 v. rvte. automobilius h i u U^li^ s u k u r i a i s » v W k 

l^^llllllllllllL^!^lllllllltIllL^JilllllllllllL?^IIIIIIIIIIIIL^IIIItlllltllC«^llllllltIlllL^JIllt^ 
GATVEKARIŲ KOMPANI- TIKRAI MARGAS. 

JA KALBA. 

ss, apie m v. ryte, automobilius 
§ > v o j i n g a i primušė p. Liepos b u V 0 ] ' ! " V 

Ga^vekarių kompanijos Chi-
>ca.goje pirmininkas Blair tvir
tina, kuomet birželio 15 d. pri 
sieis pakeisti 8 centus 7 cen
tais už važinėjimą, tai gatve-
karių važinėjimas busiąs truk
domas. Ypač, esą, todėl, kad 
konduktoriai, anot teismo pa
rėdymo, turėsią norintiems ir 
tikėtus pardavinėti — trims 
tiketams 20 centų. Dėlto tas 
trukdys konduktorius ir gat-
vekariai turės vėlintis. 

Aiškus daiktas, kad kompa
nijos pirmininkui nepatinka 
ta atmaina. Negauti vieno 
cento daugiau, tai daug reiš
kia. Dėlto išgalvojama viso
kių galimų sunkenybių. 

Kompanija pasiryžusi ma
žinti darbininkams užmokesnį. 
Tečiaus iki šiol tuo klausimu 
nieko nenuveikta. 

NORTH SIDE. — šį vaka
rą, birž. 14 d., L* Vyčių 5-ta 

lkp. rengia margą vakarėlį, Šv. 
'iiykolo parap. svet., 7:30 vai. 
vak. 

Bus dainų, eilių ir krutamu 
paveikslų. Taip-gi kalbės sve
čias, kl. Ant. M. Karužiškis 
Įžanga veltui. 

Etyno. 

valgyklos virėją* Sužeistajam 
pirmą pagelbą teikė Dr. Žilvi
tis. Inkaras, v 

' 

IŠKILMĖS DIEVO'APVEIZ-
DOS PARAPIJOJ. 

IŠLEISTUVIŲ VAKARAS. 

Roselandas. Penktadienio va 
karą, birž. 16 d., š. m., Visų 
Šventų parap. svetainėj, Visų 

Primicijos. 

Birž. U d., Į0:30 vah ryte, 
įvyko kun. Aniceto M. Lin-
kaus pirmos šv. Mišios. Var 
pui suskambinus pasirodė il
ga eilė mažyčių vaikučių ir 
mergaičių nuo klebonijos ^.iki 
bažnyčios durių. Su primici-

čio ir triūso turėjo gerb. kle> 
įbonas lg. Albavičius ir sese
rys, nemažai rupįnosi ir tėve-
'liaį, kurių vaikučiai dalyvavo 
tose iškilmėse. Tos iškilmės ii 
%ai liks mumyse. 

Visą procesiją, kuri buvo 
lauke, p. J . Kudirka nutraukė 
į krutamosius paveikslus. 

Linkime tau,, tėve Anice
tai, pasekmingi] ilgų metų, 
darbuotis savo pašaukime, bū
ti geru darbuoto jum i Kristaus 
vynyne, būti tuo tyruose bal
su, o mes tave išgirsime, bukie 
geras ganytojas, ne vien tikin 

padėką visiems, kurie su juo 
artu linksminasi toje iškil

mingoje dienoje. Ant galo cho
ras padainavo " T u es Pe t rus" 
ir "Atsisveikinimą". 

Svetainė buvo puikiai iš-

vadpvaujant J . Balsiui, uždai-
;navo 'Star Spangled Banner\ 
Mokyklos vardu Adelė Butkai-

gai ; 8-to skyriaus mergaitės 
atliko "Vaidelytės" . Buvo 
sunkus ir gana ilgas. Bernai-

tė pasveikino gerb. primici- 'čiar 7 ir 8 skyriaus atliko 
jantą kun. A. Linkų ir įteikė ' "Juokdaria i" . J ie tikrai žmo-
tokią kasę baltų lelijų, kokią ,'rieSv prijuokino. 'Humoresąue' 

puošta gerb. Seserų, daug triu r
 a š dar pirmą kart matau. Dujdrilių puikiai atliko didesnės 

so pridėjo šeimininkė O. Seš- vaikučiai vos pakėlė. Choras ['mergaitės. A. Butkiutė labai 
takauskaitė, kuriai visi vai- padainavo "Viva t " , "Motulė[gražiai atliko "Paukštel į" , 
giai reikėjo priruošti, jai ne- mano" ir "Baigiant mokslą". Dar choras uždainavo "Bitu-
ma^ai pagelbėjo p, B. Barffei- Atsisveikinimą pasakė B. Stul- f t ę ' V . 

gaitė. Plaštakėlių driKų atliko j š į a į s metais mokyklą užbai-
mergaitės pirmo ir antro sky- g e 14 berniukų ir 21 mergai-

jantu kartu ėjo kun. Dr. Ig. 
Česaitis, kun. Ig. J . Aibavi-1 čių, \et ir paklydusių aveliu, 
čius, kun. N. J . Pakalnis, kun. 
B. W. Urba, kun. A. C. Mar-

buk mūsų pavyz<!is, o me« ta
ve seksime, dar kartą linkime 

&¥ par choras ir L Vvčiu 8-ta t i n k u s > v i«taoiis S. Rakauskas'metų ilgiausių, iš tavo darbų 

IEŠKOMOS KETURIOS 
MERGAITĖS. 

Chicagos policija ieško ke
turių^ mergaičių nežinia kur 
pražuvusių: - , 

Mabel Sheenan, 16 metų, 
Cricago Heights. 

- Martha Boffin, 17 m., 4339 
Champlain ave„ 

Lucille Slater, 15 m., 7435 
Stewart ave. 

y \ 

Loreįta Maher, 1& m 
North La Salle St. 

kuopa rengia išleistuvių vaka
rienę su įvairia programa, pa
gerbimui gerb. kun. kleb. P. 

» 

Lapelio, kuris išvažiuoja Lie
tuvon. 

Visi parapijonai ir kiti kvie
čiami atsilankyti ir pagerbti 
savo kleboną, kurs yra daug 
'mums pasidarbavęs. 

Parapijonas. 

O. s. B., klierikai V. E. M i 
kaitis, J . Čeputis ir VV. Plae-
hetka. Mažieji vaikučiai nuly-» 
dėjo su procesija į bažnyčią. 
J ų buvo, jei neapsiriksiu, virš 
dviejų šimtų. Visi vaikučiai 
bei mergaitės buvo pasipuošia 
baltuose rūbuose ir nešė' dide
lius pluoštus baltų lelijų. Visi 
ministrantai buvo pasipuošia 

UŽBAIGIMAS MOKSLO 
METŲ. 

706 

PLĖŠIKAMS TEKO 1,270 
DOLIERIŲ. 

Keturi ginkluoti plėšikai 
vakar pirm pietų užpUolė 
Boynton & Co. ofisą,^ 1725 
Dickson gat., paėmė 1,270 do
lerių, skiriamų apmokėti dar
bininkus, ir pabėgo. 

NEPAVYKO SUGAUTI. 

Policmonas AYaddington va
kar anksti rytą pamatė, kaip 
du vyru plėšia krautuvės, 1479 
Milwaukee ave., duris. 

Policmoną pamatę jiedu pa
bėgo, nors į juos šauta keturis 
kartus. . • 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Town of Lake. 

1 • i 

r 

Nesenai " D r a u g e " tilpo 
,* * Mokinės'' aprašymas apie 
šv. Kryžiaus parap. mokyklos 
;vaikų apsilankymą šv. Kazi-
nnero Seserų Vienuolyno ba-
zare. |Ten be mažiausio reika-
lo buvo pasakyta, kad Seserys 
JSTazarietės nedalyvavo su sa
vo mokiniais. Sužinoję iš tik
rų šaltinių turrme pranešti, 
kad gerb. Seserys Nazarietės 
labai ragino savo_mokyklos 
-vaikučius važiuoti bazaran, gi 
pačios- negalėjo ten vykti del 
kliūčių, kurios nuo jų visiškai 
nepareina. Kreipiame domės 
savo kor-tų, kad rašydami 
korespondencijas gerai apsi-
pažintų su visomis aplinkybė
mis ir l>e reikalo nekaltintų 

'nekaltų, o šiuo kartu, labai 
mums brangių Lietuvaičių Se

verų Mokytojų Nazariečių. 
Draugo Red. 

Parkas. — 11 d. 
hiiu., Nek. Pras. Pan. šv. mo
kyklos mokiniai turėjo užbai
gimo mokslo metų gražią pro
gramą, kurią išpildė patįs mo
kiniai, sekančiai: "Pasveiki
nimas svečių", Zopija Jackai-
tė; daina pasveikinimo, 6-7-8 
sk. vaikai; daina: "Pond Li-
|ies", 6-7-8 sk. vaikai- "Lin
kėjimai, V. Danusiutė; 
"Hovv'd You Likę to be a 
Daby Giri 1-2 sk. mergaitės; 
"Maži jurininkai", 2 sk. ber
naičiai; "Secrets" , 3-4 sk. mer 
gaitės; vaikų mankštinimas su 
lazdelėmis, 5 sk. bernaičiai; 
*'Raganų šokis' ' , 9 sk. mer
gaitės; " Whoop Drill", 4-5 sk. 
bernaičiai; šokis "YValtz for 
T\vo", 6-7 sk. mergaitės; vi
dutinių valkų mankštymas, 6-
7 sk. bernaičiai; "(Jarlandu 
daina", 6-7 sk. mergaitėje 
"Busimoji Lietuvos Kariuo
menė", 8 sk. bernaičiai; "Pla-
sftic dril l", 8-to sk. mergaitės; 
**Ateisveikinimas", Ona Mar-
tinkaitė, ir iškalbinga gerb. 
kun. kleb. Briškos kalba. 

Mokyklą užbaigė ir diplomus 
gavo šie^ Vlad. Dausiunas, 
Petras Krasauskas, Aug. Rau
stis, Jonas Rusteika, Kaz. Ur
bi kas, Vlad. Valskis, Step. Vis 
niaaskas, Rob. Vaitkus, Urs. 
Augulaitė, Ver. Balinskaitė, 
Ver. Danusiutė, Kaz. Dargvai 
naitė, Zofija Jackaitė, Izabelė 
Laucaitė, Ona Martinkaitė. Jo
ana Macaitė, Ona KĮasalskaitė. 

Dauguma iš susirinkusių bu
vo mokinių giminėsMr pažįsta
mi, ant kurių buvo galima pa-
tėmyti didelį džiaugsmą ir pa
sitenkinimą parapijine mokyk
la, kurioje seserįs vienuolės 
taip puikiai ir gražiai auklėja 
jųjų vaikučius. Išeinant iš sve
tainės, girdėjau žmones sakant: 
Tegul Dievas duoda, kad nė 
viena parapijinė mokykla ne
liktų be seserų vienuolių. 

Visi rengiasi į Liet. Vyčių 
Chic. Apskričio Pikniką de
šimts metų paminėti, birželio 
18. National darže, Riverside. 

OARSINKITĖS "DRAUGE." Illinois. 

baltai ir nešė po Wietį. 4 n t ! P i l n a i a P ^ t ų gardumynais 
galo dalyvavo » apie 8 jMros 
mažyčių mergaičių su diduUais 
rožių ir lelijų vainikais. Vie
kas mažytis vaikutis nešė at-
C i uties pagalvę. 

vaisių didžiausių. 
Gwuok Teveli! 

Puota. 

Antrą valandą po pietų, pa
rapijos svetainėje, įvyko puota 
arba pietus, kuriuos gerb. kun. 
Linkus surengė savo drau
gams. Svečių prisirinko viržr 
šimto. Susėdus visiems prie 

tė ir kitos. Daugiausiai pasi
darbavo musiį gerb. kun. kle
bonas. J is viską tvarkė. 

Iš to gražaus bankieto iš
siskirstėm po šešių. 

y Vakarėlis. 

, Vakare įvyko •programa, ku
rią ^surengė vietinės sesutės 
Kazimierietės, pagerbimui 
gerb. primicijanto kun. A. M. 
Linkaus, išleistuvėms gerb. 

'kunigų: kleb. Ig. AlbavičiaUs 
ir N". Pakalnio į Lietuvą ir ant 
galo mokslo metams užbaigti. 
Programą atliko mokyklos vai
kučiai. Prasidėjo lygiai 8 vd. 
vakare. Žmonių prisirinko pil-

riaus, eiles "Žydėk Lietuva" 
(Putino) puikiai padeklamavo 

tė. Skaičius kasmet vis auga. 
Aukščiausias dovanas gavo 

P. Žemgalaitė. "Gaidžių pa-1'Adomas Matijošaitis ir A. Poš-
itfdą" atliko bernaičiai pirmo,, kaitė iš 8 skyriaus, kiti sky-
antro ir trečio skyriaus. Ma- *riai taipgi gavo įvairias do-
tant tuos gaidžius niekuomet 'vant?. / 
nesakytum kad ten buvo vai-j Tą patįx vakarą išleidome 
kai. Žmonėms labai patiko. Tai , gerb. kun. kleb. Ig. Alvavičių, 
gerb. Seserų nuopelnas. Ant kuris važiuoja aplankyti savo 
piano "Fa^r Rosmarin" gerai ,'gimtinį kraštelį. 

stalų, nežinojai nė ką pirma 
valgyti. Primicijantui įėjus 
svetainėn su kunigais: M. Kru
šų, N. Pakalniu, B. Urba, Ig. 
Albavičiu, V. Slavynu, Ig. Če-

Jėjus bažnyčion, dk^iul is į 8 ^ 1 1 1 * A - B a l t u * i u > V. Kuli 
choras užgiedojo " T u es Pet
rus >> 

Primicijantui gerb. kun. A-
nicetui M.Linkui prie šv. Misių 
asistavo arkidiakonu gerb. 
kleb. kun. Ig. J . Albavičius, 
'diakonu kun. A. C. Martinkus, 
subdiakonu W. Plachetka, ce-
remoniarium V. E. Mika'tis. 
Puikų pamokslą pasakė "Drau 
g o " redaklorius, gerb., kun. Ig. 
Česaitis. J i s išaiškino kunigo 
reikšmę, jo galybę. Sakė, ne
sitikėk didelės garbės iš žmo
nių už savo pasišventimą, nes 
tankiausiai žmonės kunigus 
paniekina ir t. t. Po Sv. Mišių 
buvo adoracija šv. Sakramen
to. Po viskam kun. A. Linkus 
suteikė visiems palaimini.ną. 

Daug draugų ir syečių. 

Laike šv. Mišių, didžiulė 
bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Be giminių, dalyvavo labai 

'daug primicijanto draugu, 
'moksleivių ir svečių, iš visų 
Chicagos kolonijų, taipgi ir iš 

'Peru, 111., Valparaiso, /Ind. ir 
daugelio kitų. Atsilankė labai 
daug vienuolių sesučių Kazf-
mieriečių, dalyvavo ir pati 
vienuolyno Motina Sesuo ata
ria. Didžiulis choras savo už
duotį puikiai atliko, atgiedo
damas šv. Mišias or kitas ce
remonijas. Visi altoriai buvo 
paskendę baltose lelijose 

'kausku, J . Kloriu, S. Rakaus
ku O. S. B., ir p. V. Mikai-
čiu, choras, po vadovyste p. J . 
Balsio, uždainavo "La i gyvuoj 
sveiks" ir "Pasveikinimas". 

Pavalgius gerb. kun, kleb. 
Tg. Albavičius prabilsta į su
sirinkusius svečius. Savo kal
boje išreiškė džiaugsmą, kad 
sulaukėme dar vieno draugo 
Kristuje; nemažesnis džiaugs
mas yra jaunimui-vyčiams, nes 
jis juose darbavosi, džiaugiasi( 

ir moksleivių - giedrininkų or-
Ig. Česaitis, A. Nausėdienė, 
"Giedros" redaktorius, džiau
giasi ir "Moferų' Sąjunga", 
nes joms irgi padėdavo savo 
raštais.Ldnkėjimus primicijan
tui išreiškė gerb. kun. M. L. 
Krušas, kun. A. Baltutis, kun. 
ganizacija, nes jis jų vadovas, 
Jonas P. Poška, V. Stulpinas. 
P-lė J . Urbiutė įteikė labai di-

'delį rožių bukietą nuo giedri
ninkų. Duetą atliko p. S. Lau-
raitienė ir p. V. Valteraitė, so
lo " K u r bakūžė Samanota" 

ir 

p. S. Lauraitienė gerai atliko. 
P-ia M. Janušauskienė ir da-
'bar neužmiršo mus palinks
minti savo aukso balseliu, bu 
'vo iššaukta du kartu. P-lės D. 
Šulckaitės^ solo gražiai išėjo. 
Dar programoj dalyvavo pp. 
J . Balsis, A. Benaitis ir M. Pet 
Mviutė. Beveik visiems pianu a-
komp. p. A. Petkiutė. 
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Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- Ę 
lių ir kitokių draugystėm reika- | 
lingu dalykų. = 

A. J. POŽĖLA I 
1908 W. Division Str. Chicago. = 
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gižA«^^At4AA5AA«J^^^^ttAiia«A^SSA*A5Aa**^ 
°̂ J. A. POŠKA 

UŽSIIMU MALIAVGJIMU NAMŲ. 
' Malavoju ir Popieruojų. Atlieku darbą gerai, teisin

gai ir už žemiausias kainas. Kas mylite švariai gyven
ti ir Švarius kambarius turėti. Atsišaukite šiuo antrašu: 
4453 So. Francisco Ave. Brighton Park. 

N Telefonas Lafayette 5608 

'atliko M. Berevičiutė. "Vaiku Alfa. 

Į Savaitę 
Nuperka Naują " L " Modelį 

FEDERAL 
ELECTRIC VVASHER 

Su 9 Ypatybėmis 
1. Mftii nerija nematoma. 
2. Viena, metalo — sunituoti, o ne irlubuoti. 
3. Tiktai 2 vietos* aliejuojama. 
4. Be jokio barškėjimo. 
5. Garantuoto DuPont balto enamelo fini-

«fu& 
C. Dubeltava vilnis — plaunant. 
7. Midelis drūtas motorla 
8. ItiiH-henriny. išimama prežimo mašina. 
9. Tinkamas kaipo stalas dirbti ar valgyti. 

Ant išbandymo 7 dienas*. 
-Telefonuokite ar siųskite žemiau telpan

ti kuponą., o mes pristatysimo jums i na
mus dykai ant "7 dienų Išmėginimui." 

Randolph 1280, Local 535 
arha nuoikite l viena mūsų krautuve: 

ECOMMONWEALTH EDISON C< 
LECTRICSHOPO 

lt We»t Adams St. IMS Baat «3rd St. 
4523 Broudu-ay 6245 Normai Mlvd. 
2!*50 Kast 9Snd St. - V£ S. Kedsle Ave. 
448 N. I'arkside Ave. 842? I .oran Blvd. 
4739 Irving Park 6400 S. Halsted St. 

Blvd. 3039 Liuooln Ave. 

THBSB PBOGRBS8rVB KLBCTRICAL 
NTOItES OI.SO SHO\V the 

FEDERAL: 

Atlas Electric Co. S622 No. Clark St. 
Bell Electric Co. 7909 Exohange Ave. 
Berry and Company 813 East 47th St. 
Beverly Electric Shop 1732 W. 95th St. 
Blazek and Baxa 3013 W. 26th Str. 
BridKcport Electric Co. 1619 VV. 47th St. 
Calumet Electric Shop 11115 MicMgan Ave. 
Cody Electric Co. 4815 \V. Madison St. 
< oliseunr Electric Ce. 5422 S. Halsted St. 
Cominontvealth Electric Conatruetion Co. 

3303 N. Clark St. 
O. S. Dmvson 1031 E. 57th St. 
Del.nxf l.ifftli Co. 1745 W. Madison St. 
DeTnratile'a Electric Sliop. 2549 W. North A v 
Fideltty Electric Co. 2049 W. 2«rid St. 
Fullerton Electric Shop 744 Fulierton Ave. 
Gano Electric Shop 50—52 VV. 116th St. 
Hillinuer Electric Shop 7024 N. Clark St. 
h. nnd ,11. Electric Co. 2509 Areehr Ave 
I.exinsrton Electric Vo. 719 S. VVestern Ave. 
I.lnden Electric Shop 6031 S. Halsted St. 
Manor Electric Co. 3651 lawrence Ave. 
Marka Electric Shop 2534 W. Chicago Ave. 
Murks Electric Shop 1001 l.eland Ave. 
O. R. Martin 3158 N. Clark St. 
Meade Electric Vo. 3253 W. Madison St. 
Mid <ity Electric Co. 3444» W. Roosevelt Bd. 
Nelghborhood Shop 1715 W. 63rd St. 
Odeli Electric Shop 843 VV. 63rd St. 
Ogden Electric Shop 3205 Ogden Ave. 
Bernard O'Hare 4107 VV. Madison St. 
Princlple Electric Co. 3306 Southport Ave. 
Klcks Electric Shop 2734 W. Division St. 
Seger Electric Ce. 6717 Olmsted Ave. 
Seiler's Electric Shop 6712 Sherldan Road 
Spaalding Electric Co. 3248 VV. Nortli Ave. 
Szymanski Electric Co. 10)8 MUwaukee Ar. 
A. Nnerner 1227 E. 55tb St. 

Kupone — Siųsk į 

MES PATĮS PERSIUNČIAME 

DOLERIUS Į LIETUVĄ 
JOMS daugiau .nereikia bijoti, kad pinigai 

pražūtų kelionėje; dėlto kad mes ui tai 
atsakome. 

Dolerius išmoka Lietuvoje ne taip kaip auksinus 
paštuose po visus miestelias, nes paštai dolerių ne
laiko. Norint gauti dolerių reikia keliauti į dides
nius miesjtus kur yra Bankai. 

Štai vietos (neskaitant "Kauno), kur mes apsi 
imam pristatyti dolerius: 

Kybartai, Šakiai, Kalvarija r< 

Kretinga bei Rokiškis; 
Prienai, Utena, Kėdainiai 

Alytus ir Joniškis. 
Šiauliai, Mažeikiai, Marijampole, 

Vilkaviškis, Ukmergė 
Panevėžis, Tauragė. 

Telšiai, Linkuva, Raseiniai 
Švėkšna, Biržai, Lazdijai / 

Klaipėda ir Liepoja. 

DRAUGO PINIGį 
2334 South Oąkley Ave. 

SIUNTIMO SKYRIUS I 
Chicago, Illinois. 

i * * * * * * * m»'* 

Commonweltlt Edison Co. 
7« W. Adams St., Ckiearo FI.l 

' A§ noriu pamatyti nauja Federal-E-
lectric "VVaaher. Gali prisiųsti ir d«-
monatratorių kartu ir pilnas Infor-
macijaa Tas neuždeda ant manės 
nei Jokios pareigos. 

a 

Vardas 

Adresas 
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f LENGVI IŠMOKESČIAI I 
I Tiktai $4 .00 į mėnesį Į 

Š 

i ŠITA "OUVER" RAŠOMOJI MAŠINA 
(TYPEWRITER) RAŠO LIEUJVIŠKAI 
TAIP LYGIAI KAIP IR ANGLIŠKAI. 

~ Ją turi visi svarbesnieji Lietu-
E vlų Ofisai CbJiia.goje, ir visoj ša-
E lyj visi giria ją. Ji pigesnė kaip, 
S visos kitos standarinės raSomo-
5 šios mašinos. 
— Kiekvienas gali labai lengvai 
= įsigyti ją. Nėra reikalo pirkti se-
— ną mašiną, nes gali lengvai gau-
•5 ti naują. 
E Jau parduota daugiau kaip 
g 950,000 Oliver rašomųjų mašinų. 
SS Jokia kita mašina nelaiko taip 
5 ilgai ir nerašo taip greitai ir dai-
S liai. Ji pigiau atseina kaip kitos 
E mašinos. Už kiekvieną kitą s tan-
E <Įard mašfoą reiktų du syk tiek_ 
S užmokėti kaip už Ol^er . 
S Su 01iveo mašina lengviau 15-
E mokti' rašyti t rumpu laiku. Jeigu 
E vartojote kitą mašiną, galite 
E permainyti ją ant Oliver ir ga-
2 lėsįte rašyti be jokio vargo. 
E Pasiklauskite ir žinosite, kaip 
S lengva įsigyti Oliver rašomąją 
S mašiną su lietuviškom Ir anglis-
SS kom raidėm. 
S Galite vartoti šitą mašiną kuo-

| mot ji dar nebus išmokėtą. 

Patelefonuokite Mr. Barker ~ 
Randolph 500 ir pasakykite jam ;£ 
kad norite daugiau informacijų £ 
gauti apie "Olrver". J is paalš- B 
kins Jums. = 

Arba galite atsiųsti per paštą b 
šitą kuoponą ir , tuomet gausite S 
nuo mųs knygutės su paaiškini- E 
mais. £ 

. Oliver Typevrriter Company £ 
C 95 Oliver Typcwrlter Bldg. E 

Chicago, m . " = 
KUPONAS = 

n 

• 

Oliver Typewriter Company 
C-95 Oliver Typewriter Bldg \ 
Chicago, I1U 

Malonėkite atsiųsti man 
visas informacijos_ apie mC-
šiną "Oliver" su kur ia ga-„ • 
Įima rašyti lietuviškai ir 
angliškai. 

Vardas 
Pavardė 
Adresas 

aHWHIIIItiillllHiiimilHUiMlilMllllHllinit|MIH8 -X 

! 

. 

* £ . 

No. 140 

"AŪŠTRIJl 
DEMOI 

VII 
KARDINO] 

200,0< 

Katalikai k 

VIENNA, 
respond.)-
ni|ka katali] 
kurioje daly] 
žmonių. Ti 
taipat čia 
konferencijai 
apie kataliki 

Bažnyčios! 
i šaky padirl 

nuo kurios \\ 
dinolas Pifi 
žmonių miiiiĮ 
erdvioje aikj 

Jo Eminc 
reikalirigunif]! 
ktikos tikėji] 

Kardinolas 
Austrijos g\\ 
tojo Tėvo Pi 
riuomi teikii 
kintiems Ai 
minimas. 
. Po to Jo 

v * • v i v * • J 

ziais žodžiais 
Kas gali n 

nrM*?s, kuometl 
patsai stovi 
rengęs kovo] 
jimo, del še| 
ir del mokyl 

Kas turi | 
te? 

Paskui kaj 
kad tie visi, 
demokratai, 
sukoneveikti 
trukcijos da] 
išjudinamais 
pamatais, tu 
jie yra vic 
nvkštukai ai 

w 

Čių j Dievą 
Pabaigoje 

škė kituometl 
tono ištartusl 
nėse doros ij 
be religijos* 

Katalikų 
• 1 V • * V I 

vo milzinisl 
visai užtemc 
mokratų sui 
ciją gegužės 

Dėlto socil 
kailio pykdjj 

. pravardžiuoji 
dais. 

Čia katalik 
voja už molį 
socialistai dq 
lies mokyki; 
viškomis. 

LAIKRAŠr 

KARDINO] 

LONDON. 
resp.). — 
^EKpress ' ' 
dėjo biaurii 
prieš Čekų 
sky. |Ta žini 
dojo ir kiti, 
krasciaL 


