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META1-V0L VII 

' Uz Pasaulio Taiką 
DUONA PIGESNĖ, RUB

LIAI BRANGESNI. 

PRADĖTA EKONOMINĖ KONFERENCIJA NETURI 
BUT PERTRAUKTA 

LONDONAS, geg. 28. -
Pagerbti Anglijos premierą 
Lloyd George -surengtame čia 
pokyly, preinieras kalbėda
mas nenutiko, idant Pranei ja 
viena diktuotų taikos sąlygas 
visam pasauliui. J i s pažymė-

' "Turėjome 3,260,000 sužeis
tu ir žuvusių kare. Ir todėl 
mūsų priedermė vesti toliau 
pradėta mieste Genoa darbą. 
I r kalbėti vardu tų, kurie ko
vojo ir žuvo. Turime darbuo
tis už taiką ir pasaulio ramy-

PARYŽ1US, geg. 28. -
Prancijos vyriausybė, remda
mosi Suv. Valstijų nusistaty
mu prieš bolševikus, paskelbė, 
kad ji nedalyvausianti Hague 
konferencijoje. 

Suv. Valstijos palankios 
konferencijai. Norėtų daly-* 
vauti Bet reikalauja, idant 
'bolševikai viešai atšauktų vi-
'sus savo komunistinius prin
cipus, išreikštus atsakyme į 
santarvės memorandumą. 

Prancija įsitikinusi, kad 

Pramatomas geresnis derlius 
Pavolgy. \ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
ADMINISTRACIJOS PRA

NEŠIMAS 

MASKVA, geg. 28. — (Ra
šo augi. lai kr. koresponden
t a s ) . — Maskva pergyvena 
naujų išmėginimą. Per kele
tą praėjusių metų pirmu kar
tu pasitaiko, kad bolševikų 

Rytoj, 30 d. gegui. — De-
coration Day — M Draugo"* o-
fisas bus uždarytas. Laikraštis 
tą dieną neišeis. 
iitiiiiifffiiiiiiiiuiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiir 

jo, jog karo laiku Anglija bu-j be. 
vo sumobilizavusi 9,500,000 ka Į "Panašiai kaip Anglija pa-'bolševikai to nepadarys. Del 

'to ir atsisako nuo konfereu 
cijos. 

Savo keliu Prancija Rusijo
je nemato jokio pavojaus. Ir 
todėl labai nepatenkinta An
glijos premiero kalbomis apie 
tą pavojų. 

Įšventė visus savo turtus — 
kad laimėti karą, taip ta pati 
Anglija veiks taikos reikalais. 

rervių. 
" T a d argi neturime teisė< 

turėti balso pasaulio nuranii 
nimo klausimeV kalbėjo Llo
yd George. ' 'Vedėme karą 
bendrais tikslais. Kaip ilgai ' Atsakydamas į ovacijas lor-
turime tuos bendrus tikslus d a s Balfomr pareiškė: 

Balfour už vienybę. 

privalome stovėti išvien. D. Kaip ilgai gyvuoja ben-
Britanija dar nėra liuosa n u o | 4 f r a s Pav°.)11^ taip ilgai britai 

turi sudaryti vieną stiprų pavojaus, visai žmonijai grū
moja tas pavojus. 

Kova už taiką. 
• • 

i š 

frontą. 

"Grūmoja mums pavojus 
užsienių, grūmoja mums pa* 

"Netikiu, kad Genoa kon- vojus pakraščiais ir grūmoja 
ferencijos užduotis butų pa- ! mums pavojus tarpe pačių 
baigta. Nes ji tik dabar pra- ' mūsų salų. 
dėta. (Ji pradėjus, privalome "Stovėjome kartu per pas-
darbuotis iki pat galo. To< ,'ta.ruosius septynerius metus, 
problemos išsprendimas būti- Taigi, ir šiandie turime kartu 
nai reikalingas žmonijos ger- laikytis. Ir taip ilgai, kaip 
būviui. .neišnyks tas pavojus. 

mai taisomi arba visai griau
nami, idant jų vietoje pasta-

, tyti kitus. Prakiurę stogai 
rublių kaina truputį kįla, gijlopinami. 

Vainiku Diena 
i 
"T 

Mirusiems paminėti ir jų at | viSis, Dėlto laidotuvių apei-
mintį pagerbti Suv. Valstijos -gos, taip nepaprastai gražiom, 
skiria "Decoration D a y " —- I nes mirtis tėra vaiko šuolis 
Vainikų dieną. [anf tėvo kelių. Bet kuomet vi

ii giminės šaukia: "Pas i l ik ," 

maisto kaina puola. 

Pirm keletos savaičių už' 
vieną amerikonišką dolerį bu
vo duodama puspenkto milio-
no poperinių rublių. Šiandie 

Šiandie visame mieste gir
dimas piuklų 
skambėjimas. 

ir plaktukų 

Ši mintis, beabejo, yra sko- < 
linta nuo Bažnyčios, kuri tu
ri Uždusinę dieną. Bet kadan
gi ne visi šios šalies piliečiai 
yra Bažnyčios nariai, gi kri
kščioniškoji visuomenė,.. kuri 
mirusiems pripažįsta naują, 
nemirtingą gyvybę, mato rei-

Bažnyčios apeigos priešingai 
sako: "Kel iauk." 

Atėjo valanda keliauti Tė
vo namuosna, amžinon tėvy
nėn, savo Viešpaties džiaug-
man. Bet mirtis yra taipat 
apyskaitos metas, tad kriti n-
gas momentas prie kurio rei-

I 1V .. . ,v . . . . kalo palaikyti santykius srf . 
Bolševikai pradžiugę laukia' . . . . ^ k i a stropiai prisirengti. Litifr-

-giais sau asmenimis a-K-. /i v ,. . . x , 
. N54Ja (bažnytines apeigos), ka

muoju javų derliumi. Bus 
jau tik 4 milionus rublių duo- jiems duonos. Bet valstie 
dama 

Seniau juodos duonos sva 
rui prisieidavo mokėti 220,000 

ciams "visviena vargas ir ba
das. 

rublių, Gi šiandie tik 150,OOo| AMERIKA PIRMUTINĖ 
-»ii: - RUSŲ ŠELPIME. rublių, 

Tas pagerėjimas, sakoma, 
paeina iš to, kad kaip Pavol-

. MASKVA, geg. 28. — Pa
čiu rusu oficialės skaitlinės už žmonėms 

brangiais sau asmenimis 
n a pus grabo Vainikų dienoje. 

Reikia stebėtis Kolumbo 
šalies Vyriausybės kooperacija 
su visais savo šalies piliečių 
troškiniais ir įsitikinimais. J i 
tuomi tikrai prisilaiko savo 
garbingų kūrėjų obalsio: ne 
žmonės valdžiai, bet valdžia 

ri maloniai skatina "kel iauk" 
ir skelbia ramybės valandą, 
Requiem gieda, taipat neramų 
Dies irae — Piktvbės diena. 

w 

Tiesos begalo džiaugsmin
gos tiems, kurie gerai mirš
ta; baisios tiems, kurie blogai 
gyvenę miršta! 

TURKAI TEMPIAMI RUSŲ -VOKIEČIŲ SUTARTIN 
Konstantinopolis, g. 28. — 

Bolševikų-vokiečių ekonomiitė 
sutartis padaryta mieste Ra-
pallo pagaliau atsiliepė arti
muose Rytuose. 

Gegužės 8 d. Maskvos val
džia pasiuntė Angoron tos su
tarties kopiją. Pridėjo dar 
specialę notą. Paraginti tur-
kai nacionalistai ne vien tą 
sutartį patvirtinti, bet ir pa
tiems prie jos prisidėti. Tai
gi, pripažinti nors toje sutar
tyje pažymėtus visus militari-
nius posmus. 

Po ilgų debatų turkų nacio
nalistų seimas patiekė bolše
vikams atsakymą. Pažymi 
jiems savo didį dėkingumą už 
jų pasrųlymus. I r priduria, 
jog šiandieninė susipainiojusi 
padėtis neleidžia turkams 
prie tos rusų vokiečių scbe-
mos. 

Bolševikus sukiršino. 

Turkų nacionalistų atsaky
mas, aiškus daiktas, labai 
sukiršino Maskvos valdžią. 
Savo atstovui Orlovui Ango-
roje Maskva parėdė, kad jis 
turkams nacionalistams pri
mintų faktą, jog tarpe jų ir 
bolševikų gyvuoja 1920 me
tais padaryta sąjunga, kad 
pasiremiant tos sąjungos su
tartimi bolševikai turkams ko
voje su graikais pristatė rei
kalingų ginkhj ir amunicijos, 
taipat pinigų, kad turkai na
cionalistai tos sutarties pos
mus turi pildyti. Tuose pos
muose kadangi aiškiai pasa
kyta, jog turkai privalo įsto

ti ton sąjungom kokią bolše
vikai padaro su bUe viena 
valstybe. 

Pagaliau Orlovui liepta tur 
kams pranešti, jog bolševikai 
nesutinka, kad turkus su grai
kais turėtų taikinti santarvė, 
kad ji turėtu maišytis į turku-
graikų reikalus. Bolšev. nuo
mone, santarvės valstybės ne
turi nieko bendra su Turkija. 

Seimas nusileis. 

BOLŠEVIKAI NEAPIPLĖŠ 
KATALIKŲ BAŽNYČIŲ. 
MASKVA, geg. 28. — Va

tikanas su bolševistine Rusi
ja padarė sutarimą, sulig ku
rio bolševikai nerekvizuos jo
kių katalikų bažnyčių bran
genybių Rusijoje, kai kad 
šiandie daroma su pravosla-
\ ų cerkvėmis. 

Už tai bolševikai iš Vati
kano gaus auksinių ir sidabri
nių daiktų tiek, kiek jų yra 
katalikų bažnyčiose Rusijoje. 

gio, taip Ukrainos plotuose 
pramatomas Unwl didesnis k i a i m l m , o ^ m o r i k o s ' hĄ 

N 

— 

POINGARE PRIEŠ KOMU
NISTUS ATSTOVUS. 

PARYŽIUJ geg. 28. — 
Premieras Poincare pranešė, 
kad šią savaite * jis praneš 
parlamente pienus, kaip Pran
cija elgsis, kuomet Vokietija 
paskirtu laiku neatmokės ka
ro kontribucijos. 

Prancijos parlamente yra po 
,'ra komunistų atstovų. Tie da-

Bolsevikų valdžios atstovas, v . . v ,. m • • 
I mai premierą sutina. iaįgi 

kas pasakvta, pranešė tur-»v. , . . ". 
_ . , . . v. . . . I sis darbuojasi tuos atstovus 

kams. Prasidėjo susirasmeji- . . . v
v ,. ±. .v -, 

J visai pasalinti iš parlamento, 
mai su Maskva. 

Kadangi ištremtas iš Tur
kijos majoras Yo\vell Euro
pos laikraščiuose paduoda vis 
daugiau žinių apie turkų žiau 
rybes, tad nacionalistų vald
žia, bijodama santarvės vei
kimo, paragino seimą verčiau 
laikytis bolševikų, negu pa
pulti santarvės malonėn. 

Dėlto seimo vardu prane
šta Maskvai, kad ji pasiųstų 
savo delegatus Angoron, kur 
bus galima susitarti rusų-vo
kiečių taikos klausime. 

Maskva su tuo pasiųlymu 
sutiko. I r pranešta, kad tru-

javų derlius. 

Valstiečiai grąžinami. 

Amerikos Šelpimo organi
zacija ir kitos sąjungos dar
buojasi visomis jšgalėmis grą 
žinti atgal apleidusius savo 
namus valstiečius. 

Iš bado paliestų plotų dau
guma gyventojų išsisklaidė 
po visą Rusiją. Šiandie jie 
raginami gryžti į savo apskri-
čius. Žadama jiems pagelba. 

Iš Krimo ir iš kitų vietų 
valstiečių būriai nevaromi ke
liauja atgaL Nes tenai pabai
gė jie visokį maistą. Tenai 
net vasaros derlius pramato
mas labai blogas. Dideli lau^ 
kų plotai pudymauja. Nebu
vo sėklų. 

I r šit Vainikų dienoje sn 
'ivo m. iš Ufos provinciios aiš-! TT . ., ,. ,., . v v - , . * ' . . 
, . . \ ainikų diena paliktų tus- amžinos gyvybes gyventojais 

čias kevalas Jeigu joje ne- j bendraujame mes amžinon te-
'butų sielos nemirtingumo brau j vynėn, keleiviai, Mūsų malda 
duolio. Visi mirusiems nors ir j prie Aukščiausiojo Teisėjo, 
skambiausi sakiniai, iškilmės, gailestingi darbai atsiskyru-
belieka tamsi ir baisi anga, i šiųjų jų intencijai gali *pra-
pro kurią nešviečia gyvybės; vertėti jų amžinai laimei. 

Maskva taisoma. 

Bolševikai pirmu kartu ! 

mo darbą stovinčiu 
vietoje. 

Du distriktu provincijoje, 
Ufos miestą ir Zlatousto įme
stą ir apskritį, šelpia ameri
konai. Gi trečiąją dalį Busk 
apskrities šelpia patys rusai. 

Krūvon sudėtos Ufos mies
to ir Zlatousto apskrities skai 
tlinės parodo, jog kovo mėne
siu 1,702 žmonės susirgo iš 
alkio, kad iš jų 170 mirė, ir 
kad du žmogų panešė staigią 
mirtį. 

Busk apskrities rekordai 
rodo 34,893 susirgusius nuo 

C H I C A G O J E PRADŽIOJE BIRŽELIO 
DAUGIAU POLICIJOS. 

VOS IŠSIGELBĖJO NUO c i v i ] . g t a r n y b o g d e p a r t a . 
TRAUKINIO. įmentas Chicagoje painforma-

»vo policijos viršininką, jog 
William E. Swift, milionie-j p i r m e ž e l i o 5 dienos tarny-

rjaus sunūs, su savo moterimi ^ komisija gali egzaminuoti 
važiavo automobiliu. Važiuo- a p i ( 3 c 5 0 l l a u j ų poliemonų iš 
'jant skersai Northwestern ge-, tūkstančio, kaip nutarta mies-

alkio, 1,033 mirusius badu, 13 1 e ž i n k e ] i o b ė g i ų > L a k e Forest, I t o [aryh^ 
žmonių žuvo nuo plėšikų-gal-. s f a i g ^ a u t o m o b i l i a u s i n ž i n a s ' : \" 
važudžių ir 2 žmogėdystės at
sitikimu. 

ŠACHAS PAS AMERIKOS 
AMBASADORIŲ. 

PHILIPINAI REIKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS, 
WASHINGTON, geg. 28.— 

Pbilipinų salose išnaujo "pa
kelta smarki kampanija su tik 
siu išgauti saloms pilną ne
priklausomybę. 
Matyt, salų gyventojai trum

poj ateity tuo klausimu atsi
lieps į Suv. Valstijų vyriau
sybę. 

•Salų gyventojai tvirtina, 
kad kituomet čionai padary-
ta keturlypė sutartis aiškiai 

mpoj ateity į Angorą vyks [pasisako už Pbilipinų nepri-
bolševikų delegacija su vokie
čiais ekspertais. 

Turkai užsigina. 

Artimų Rytų šelpimo komi
teto narys majoras Yowell 
tuotarpu skelbia laikraščiuo-

nių skerdynes, kokias atlieka 

klausomybę. 

nais. Skelbia ir visą eilę ki
tų piktų turkų darbų. 

Tečiaus turkai tų visų dar
bų užsigina. J ie tvirtina, kad 
majoras vaduoįasi piktumu i r 

se vis daugiau apie krikščio- nepalankiais turkams jaus-

PARYŽIUS, gegy 29. — Čia 
keletą metų sugalvojo aptai-pieši Persijos«acbas. Aną die-
syti miestą.* Vietomis jau va- ną jis pietavo pas Suv. Vals-
lomos gatvės. Apgriuvę na- 'tijų ambasadorių Prancijai. 

sustojo. 
Tuo momentu važiavo grei-

j'tasis traukinis. Swift su mote-
jrimi suspėjo išokti iš automo-
i'biliaus. Automobilius sudaužv-

SSI3 

ŠIMTUS MILIONŲ NORIMA 
IŠMOKĖTI KAIZERIUI. 

Socialistų laikraščiai kelia 
protestus. 

vo reikalavimus padavė į Vo-

DARBININKŲ "GEROVEI." 

Armour & Co., AS\vift & Co. 
kietijos teismus. Supranta-j ir Morris & Co. atmaino darbi 
mas daiktas, teismai jam tuos ninkams darbo sąlygas. Atei

ty darbininkams darbo viršlai
kis (overtime) skaitysis tik 

reikalavimus išdalies pripa
žins. I r vyriausybė turės ge

niais. I r todol apie turkus 
turkai su beginkliais armė- rašo neteisybę. 

BERLYNAN, geg. 28 .— 
Buvusis Vokietijos kaizeris 
gal trumpoj ateity gaus 200,-
000,000 auksinių markių pini
gais ir daugybę brangių auk
štos vertės dailės piešinių, ku
rie šiandie yra muaejuose. 

To visa nuo vokiečių * vy
riausybės jis reikalauja. Nes, 
sako, tas jam priguli, tai jo 
dalis, jei vokiečiai sugriovė 
jo sostą. 

Šimtai milionų markių, sa
ko, jam priguli už savastis, 
kaip ta i : už išmėtytus visoj 
šaly rumils, pilis, vasarna
mius ir už didelius iš senovės 
jo valdomus žemės plotus. 

Apie tai praneša vokiečių 
socialistų laikraščiai ir kelia 
protestus. Reikalauja atmes-1 žmonių „tarpe. Šie nuomonė 
ti tuos kaizeriui atlyginimo mis pasiskirstę. Vieni iš jų 

rokai patuštinti savo iždą, jei 'išdirbus 10 valandų cHenoje. 
Uvi šiolei buvo tik 8 vai. 

(Bendrovės tvirtina, kad to
ji atmaina daroma darbininkų 
"gerovei ." Patys darbininkai 
to reikalavę.' 

patsai Reichstagas nestos 
skersai kelio reikalaujant pa
čiai vyriausybei, 

Kadangi vyriausybė palin
kusi atiduoti buvusiam kaize
riui tai, ko jis reikalauja, dėl
to socialistų, laikraščiai šaukia 
mesti šalin tuos sumanymus. 

Socialistai pripažįsta, kad 
kaizerių dinastija savinosiĮ' Pagaliau Cliicagos majoras 
daugybe, brangintinų dailės'Thompson nusprendė, kad mu 

NORI POŽEMINIO GĖLE 
ŽINKELIO. 

daiktų, atsirandančių muze-
juose. Nes jie tai visa pirko. 
Bet taipat teisybė, kad jie tai 

sų miestui būtinai reikalingas 
požeminis geležinkelis. 

J is pataria tuo klausiu.ū 
įgijo vokiečių liaudies pini-j pasidarbuoti pačiai miesto ta-
gais. [rybai. I r jei bus mažiau poli-

' 9 

Kilusi sensacija 

Socialistų laikraščiai savo 
protestais sukėlė sensaciją 

tikos, Chicago susilauks dau-
'gįau darbo ir pasekmėje ge-
'resnę transportaciją vidumie-
sty. . 

sumanymus. s ' 

Per teismus reikalauja. 

Buvęs imperatorius tuos sa-

pripažįsta socialistams tiesą. 
Kiti stovi už buvusį savo kai
zerį, kuriam norima padary
ti skriaudą* 

MIRĖ NUO ALKOHOLIO. 
N 

Burnside ligoninėje nuo gir
tavimo mirė Adam Gunder-
son, 45 m. 

Kiti kandidatai bus egzami
nuojami vėliau. 

Policijos viršininkas parei
škė, kad be tarnyb. komisijos 
dar jis pats asmeniškai x ištar-
dysiąs visus priimamus tar
nybon policmonus. 

SPĖJO ESĄS PAŠAUTAS. 

Detektivas Wellington su
gavo kišeninį vagilių, kažko
kį Greenbergą. Vagilius bė
go. Detektivas šovė. Piktada
riui pasirodė, kad jis sužeis
tas ir pasidavė. Tuotarpu 
kulka jo nepalietė. 

NEBUS IŠNEŠIOJAMA 
PAŠTĄ. 

Chicagos pastos viršininkas 
Lueder pranešė, kad rytoj, 
Vainikų dienoje, geg. 30, mies
te nebus išnešiojama paita. 
Tik "special delivery" laiš
kai, kaip paprastai, bus nešio
jami. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
geguž. 27 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 9.15 
Italijos 100 lirų 5.30 
Lietuvos 100 auks. .34 
Vokietijos 10Q markių .34 
Lenkų 100 markių .02 



D R A U G kS Pirmadienis, Gegužio 23, 1922 

KASGI KALTAS? 
Pastaraisiais laikais Bulga

rijoje prasideda brazdė
jimas. Tenai vis labiau įsiga
li raudonasis gaivalas. Neį 
patsai bulgarų valdžios 
premieras įtariamas esąs ko
munizmo šalininkas. I r nenuo
stabu, jeigu Bulgariją apval
dytu komunistai. Tai butų 
santarvės valstybių elgimosi 
vaisiai. 

Komunizmas Europai — 
baisi šmėkla. Jos negalima nu
galėti karo laukuose, bet rei
kia nelaukiant pavartoti prie
monių kurios gydo sociales vi
suomenės žaizdas. 

Iki šiolei Bulgarija nors 
rebuvo palanki santarvės val
stybėms, bet taipat nebuvo *r 
atvira priešininkė. Tik štai 
santarvė ima ir uždeda ant 
Bulgarijos tiesiog neatkeliamą 
karo kontribucijos sunkeny
bę. Toji kontribucija taip di
delė, kad kiekvienam Bulga
rijos gyventojui išpuola arti 
100 amerikoniškų dol. 

Kaip gali Bulgarija atmo
kėti kitiems tokias, sumas, jei
gu ji^puti savyje po ilgų karo 
metii nėra atsigavusi! 

Bet tai dar neviskas. Ta pa-

=?= 

KAIP AMERIKOS LAIK
RAŠČIAI ĮVERTINA SOC. 
LIBERALU REZOLIUCIJA. 

Chicagos lietuvių Taryba, 
tai yra tautininkų -»- sanda-
,riečių srovė išėjo iš lygsvaros, 
kuomet katalikai neleido jiems 
savęs išnaudoti ir užuot lan
kę p. L. Natkevičiaus ir p. Žy į ntfomonę v > I i t m « , 

įsėjusi t piktžolių mnsų visuo-
menėn nenori prie jų prisipa
žinti. Tikrai idėjinių ' šeškų 
pasiteisinimas! 

Brooklyno * * Laisvė ' ' 122 n. 
kuri* griežtesnių priemonių 
griebiasi siekdami politiniai— 
ekonomSiės reformos visuome
nėje,, bet tuomi aukščiaus sto
vi už soc. liberalus kad ne 

AUGIMAS LIETUVOJE. 

veidmainiauja, išrėžia savo 
soc. 

gelio prakalbas, skaitlingai 
rinkosi j kun. Pr. Garmaus 
ir p. M. Bagdono prakalbas. 
Beveik per dvi savaites Cbica-
gos lietuvių tarpe buvo dide-
liausias bruzdėjimas, trukšmin 
gos prakalbos, agitacijos, su
sirinkamai, frontų laužymas. 
Pasekmės tokios: soc. liberalų 
pralaimėta visais šonais, o 
plačioji Chicagos katalikių vi
suomenė garbingai laimėjo 
gindama savo tautinius ir ti
kybinius idealus. 

Soc. liberalai keršto pagauti 
nutarė Ch. Liet. Tarybos po
sėdy geg. 5 d. deportuoti ka
talikų darbuotojus ir tuo tik
slu priėmė rezoliucijų kuria 
turėjo pasiųsti Imigracijos ofi
sam 

Kaip yra žemas ir biaurus 
tarybininkų žygis, mes esame 
įrodę. Bet įdomu kad lygiai ir 

t i santarvė liepia Bulgarijai) k a t a l i kams nepalanki spauda 
nuginkluoti ir paleisti visą tautininkų rezoliucijų peikia 
savo regularę armijų rr milici- ir smerkia. 

organas Saujas, tikslams palikti šiek tiek, g ^ įi}^m]ų 

k a r e i y i u - j ' da ra" n. 20 kratosi nuo savo 
Bulgarijos komunistai to ir j bendraminčių rezoliucijos ir 

Nebus armijos, j i e į s ako : 
" A r gerb. I)r. A. Graičili

nas darė Tarybai įnešimų pa
sistengti išdeportuoti iš Ame
rikos kun. Garmų ir Česajtį 
ir jų įrankį M. Bagdoną — 
nežinome (Mūsų pabr.) Taij>-
gi nežinome, ar toka įnešimas 

liberalų kovos būdų — depor
tavimo rezoliucijų šitaip: 

"Šitokį kovos būdų prjsi-
eina smerkti ir dar aštriai 
smerkti. Šitokį kovos būdų 
mes vadiname judošišku ko
vos būdu ir juomi kiekvie
nas doras žmogus, nepai
sant,- ar jis bus katalikas, 
tautininkas, a r kitoks, pri
valo pasibiaurėti, privalo 
pasmerkti... .Galima kovoti 
prieš savo idėjinius priešus, 
bet tik jau ne tokiais bu
dais, kokiais dabar pradėta... 
Doresni laikraščiai' turėtų 
pasmerkti Chicagos lietuvių 
tautininkų lyderių tokį biau-
rų pasielgimų ,\ 
" L a i s v ė " daro tokių išva

dų iš soc. liberalų šlykštaus 
akto: 

"Veikiausiai tie keistumai 
yra todėl, kad jie (tautinin
kai) baigia bankrutyti. Juk 
skęstantis ir už britvos grie
biasi". 
"Naujienos", kurios ilgų 

laika nepareiškė savo nuomo- , 
nės, ir, kaip " Imisvė" spėjo'. 

Ka4 Lietuva eina stipryn, 
$ad jos skaisti ateitis užtik
rinta — tai geriausia parodą 
koperacijos ;bujojimas. Kopė-
racijos bendrovės ūkininkų ir 
darbininkų saliai, kokia yra 
LietuVa — daug svarbesnės 
yra, negu toms šalims, kur in-
lustrija yra augstaf iškilusi. 

Lietuvos ekonominė stipry
bė visųvpirma priderės nuo 
gero susiorganizavimo jos pi
liečių ekonominiais reikalais; 
gi tam tikslui koperacijos prin 
cipai geriausia tinka. Lietuvo
je koperacijos judėjimas nebe^ 
pirmoje stadijoje randasi; iš
gyvenęs laimingai ketvirtų 
šimtmečio dalį, jau jisai turi 
savo istorijų. Draugijos nebe
veikia palaidos, kiekviena sau. 

Yra 7 vietiniai centrai kope
racijos draugijų: Kauno, Vil
kaviškio, Kėdainių, Ukmergės, 
Rokiškio, 'Panevėžio, Šiaulių. 
Visi, tie sričių centrai yra su
sidėję į vienų didįjį centrų, 
kurs yra Kaune (išėmus Šiau-
Mių Centrų). Vien vartotoji] 

jimąs yra ant tikro kelio ir 
kad gana toli jau nužengta. 

Koperacijos Bendrovių Sų-
junga turi savo prekių san
dėlius; pereitais metais ir nu
mirko prekių išviso už 15,618,-, 
253 auk. ir 40 sk. Be to ji turi 
Panevėžyje savo gyvulių sker
dyklų, kuri pereitais metais 
padarė apyvartos 2,955,868.62. 
Yra dar Kaune ragų fabrikas. 

Metų. pabaigoje sąjunga tu
rėjo kasoje 314,616.59; prekių 
už 6326,192.91,. gamybos už 
981,123r72. Sąjungai skolingi 
1,916,396.07. Pajus (šėras) Ko 
peratyvij Banke (nes ir toksai 
j a u y r a įkurtas) 100,000. Ver
tybės popierių už l,005.5t)0. 
Kilnojamojo turto 64,196.02; 
nekilnojamo turto 1,100,000. 
Sąjunga leidžia savo laikraštį 
" T a l k a " , vertinama 34,972.83. 
Pridedant dar i r kitas rubri
kas, turto — pasirodo, kad Są
jungos turtas siekė pabaigoj 
1921 metų — 12,886,635.45. 
Gryno pelno pereitais metais 
padaryta arti milijono auksi-

draugijų, jau centralizuotų, • *™ (899,599.16). Visos apyvar-
Lietuvoje yra 207. Pagal sta
tistikos žinių' surinktų Lietu
vos Koperacijos Bendrovių 
Sąjungos, Vartotojų bendrovių 
Lietuvoje išviso dabar esama 
381. Beabėjo, bent antra tiek 
yra Ūkio draugijų ir ratelių 
ir įvairių kredito draugijų. 
Jeigu iš 381 vartotojų — 27 

telaukia. 
pakilę lengvai nuvers gyvuo 
jančią valdžių ir įsteigs sovie
tizmų. 

Šiandieninė Bulgarijos val
džia atsisako pildyti santar
vės reikalavimus. Jiems prie
šingi visi sveikai protauju pi
liečiai. I r štai jau girdimas iš 
ton komunistų bruzdėjimas. 

rija paklius komunistų rankos 
na ir ieškos globos bolševisti-

jei jis buvo padalytas, buvo 
Tarybos priimtas. ' ' (Mūsų 

Kas-gi bus kaltas, jei Bulga-: pabr.) 
Taigi Sandarai koktu kad 

kas panašaus galėjo atsitikti 
jų sekėjų tarpe ir ji, kaip 
anuomet Pilotas, nusiplauna 

# 

rankas sakydama ' 'nežinomo" 
ir neatsakome MŽ savo plauko 
vaikelių prasikaltimus. " S - r a " 

nėję Rusijoje? i 

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

, priklauso prie Centro, tai jav dėlto kad jos dabar " ra i tos , v r , , , -,. _ -•• • , . , ,. . . + . __ „. i ženklas, kad kooperacijos jude 
jodinėja ant tautininkų z i r g e - l — — . . , ,.t , 
lio, kurios visur remia jų at
stovus' \ galop prabilo 123 
mini. straipsnyje "Neapgalvo
tas žygis", kur sako, kad 
' 'Chicagos Lietuvių Taryba — 
visai nežvmi tautininku i?ru-
pelė — viename Savo mitingė-
Irų nutarė '* i r tt. 

Del to nutarimo "Naujie
nos" piktinasi "niekš iška" 
kovos priemone. 

"Tautininkų kuopelės žy
gis šauktis valdžios pagel-
bos yra nevykęs, vaikiškas' , 
iutokios kovos su priešais 
priemonės neleistinos ir nė-

tos pereitais metais Sųjunga 
turėjo 20,136,976.80. Pagal šių 
1922 m. priimtos sąmatos — 
apyvartos laukiama šiais me
tais, 64,412,000 ty. tris kart 
tiek, kiek pereitais metais. 

Reikia atsiminti, kad sųly-
gps koperacijai plėtotis Lie-N 

tuvoje šais laikais nėra pato
gios; nepastovumas rinkos 
kainų ir pinigų kurso, lenkų 
ginkluoto kumšeio grūmoji
mai, nepakankamas dar visuo
menėje koperacijos idėjos at
jautimas — visa tai žymiai 
kliudo kooperacijai plėtotis. 

komi ir siuntinėjami instruk
toriai Buvo daromos sričių 
konferencijos, paskaitos i r tt. 
Ypač p a ž y m ė t i n ą j a tai, kad 
koperatyva įižfengė į naujų dar 
bo sritį, būtent į supirkinėji
mų ūkio produktų. Pe re i t a i 
metais prekių supirkta už 10,7 

650,377.84. (Lašinių, rugių 
bulvių, sėmenų ir k. d.). Di
džiuma supirktų dalykų buVo į 
statoma Armijos intendantū
rai; kiti į Vokietijų, Latvijų, 
Kusijų. Su Hamburgo ir Ka
raliaučiaus koperatyvais buVo 
varoma plati prekyba. 

Pažymėtinas koperatyvų 
Banko įkūrimas. Sulig įsta
tais kapitalas turės siišfdėti 
iš 3030 akcijų, kiekviena Jxį 
1000 auksinų. Pusė akcijų turi » » * • delegacija turės 
būti įmokėta tuojau, gi kita liksiu susipažinti su ameri-
pUvSe __ bėgyje i—i/i metų. kiečių lietuvių kolonijomis, 
Koperatyvai raginami Išpirkt i lužmegsti su jdmis artimesnių 
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tuvos padėtimi, jų vargais, jų 
kovomis, jų pastangomis pri
sidėti 'prie Didžiosios Lietu

vos. 

turėtų daugiaus pasikartoti. 
Tarpusavio ginčai ir kovos-
visvien kokios jos butų — 
turi but kovojamos ir bai
giamos vuluj, tarp jsavęsjTečiau visos k lo tys nugaii-
nesišaukiant valdžios pagel- ino/ ir sveikas' tautos instin-
•bos priešui mtgalėti 

i-
frtač apsirinkęs tvirtąjį kelių 

Taigi ir "Naujienom" kurios savo plėtotei, nebesiduos nuo 
glostė ir glosto soc. liberalus jo nustumti, 
g in t ina i užplaka jieuis su \ Be biznio dalies, buvo plė-
rykšte už deportavimo rezo- f t ojanias ir idėjinis^ švietimo 
liucijų. •' ' darbas. Buvo leidžiamas, kaip 

Reiškia soc. liberalai gavo ' aukščiau paminėTa, dvisavai-
vilko bilietų ne tik nuo kata- tinis žurnalas, " T a l k a " spe-
likų visuomenės, bet ir nuo sa- cialės knygos, brošiūros, atsi-

visas"Banko akcijas, kad ne
reikėtų, šaukties pagelbos pri
vatinio kapitalo. Iš to Banko 
koperacijos judėjimui bus di
delės naudos. Draugijas turin
čios liekamų pinigtį dės savo 
bankan, gi tos, kurios del ka
pitalo stokos negali savo vei
kimo išplėsti, iš to Banko ga-
ylės gauti patogiomis sąlygo
mis pasiskolinti. Svarbu tai, 
kad visas pelnas iš Banko o-
'peracijų eis patiems kopera. 
tyvams. 

Oegužės 16 d. šių metų at
sidarė Kaune Lietuvos kope
ratyvų rtongresas: pernai me-

ryMų. 
"fPokių delegacijų buvo ma

nyta siųsti į lAjnerikų dar i)er-
nai* metais. Tečiau del kai-ku-
rių kKučių, l>ernai sumanymas 
neįvykęs. Dabar idėja, jau vy
kinama ir netrukus Amerikos 
lietuviai susilauks dviejų sve
čių* iš Mažosios' LietuVos. 

Kaip svambus tautai šitos 
delegacijos atsilankymas A-
merikoje — rodos, nei aiškinti 
nebereikėtų. Mūsų tautai ne
gyvenimas kaip be Vilniaus, 
taip ir be K l a i p ė d o s . 
Klaipėdos kraštui vėlgi 
nėra ateities, atsiskyrus nuo 

tais tokiame kongrese buvo sietuvos. Kol diplomatai pa-
74 a t s t o v a i ; s i a i u e g i j a u b u 
vo 120 atstovų. Reikia tikė
tis, kad šisai kongresas enerT 

gingai pastūmės pirmyn Lietu 
vos koperatyvų reikalus 

r a š y s i š k i l m i n g u s s u j u n g i m o 

aktus, tuo tarpu jungkimės pa
tys arčiau vieni kitus patžin-
khne, vieni kiti] troškimus pa
remkime. Kaunas, Vilnius, Pa-

Lietuvos Inform. Biuras. ' ]*nS*> Tauragė, Tilžė, Klaipė
da, Rambyno kalnas nesyk į 
jau buvo liudinrnkais broliš-
kų susitikimų lietuvių iš Di
džiosios ir Mažosios Lietuvos. 
Tik dar nebuvo iki šiol susiti-
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kimo amerikiečių lietuvių su 
teisėtais pasiuntiniais mūsų 
kraujo ir kalbos brolių iš Ma
žosios Lietuvos. Brangus at-
vyksiantieji svečiai gali būti 
tikri nuoširdaus, lietuviško 

\ o prietelių. šaukimai, lapeliai; buvo užlai-

SVEČIAI 1S MAŽOSIOS 
uemos, 

Lietuvos Atstovybė Wasb-
ingtone"Šiomis dienomis gavo 
pranešimų iš Klaipėdos, jog 
Prųsų lietuviai nutarę pasiu
sti į Ameriką savo delegacijų 
(vardai bus pranešti vėliau), 
kuri nOrės supažindinti Ame
rikos lietuvius su Prūsų Lie-

eutikimo ir priėmimo Ameri
kos lietuvių naujokynuose. 

(Pabaiga) 
Aukščiau visų čia paminėtų ir nepami

nėtų daliu, matai karo laukų atvaizdavi
mų su pažymėjimu svarbesniųjų miestų ir 
vietų. Aukso raidėmis įrašyta VerdmVo 
tvirtovė. Dar aukščiau vaizduojama oro 
karas. 

Panoramos meno šviesoj 3. 

Paprastai šios rųšies veikalai (panora
mos) nelabai aukštai vertinama meno 
žvilgsniu. Juose, iš vienos pusės, perdaug 
būva fotografinio sakyčiau realizmo, iš 
kitos pusės del perdidelio platumo stoka 

_ vidurio, branduolio, kuris duotų kūriniui 
vifenybę/ir telktų žiūrėtojo domesį. 

To negalima pasakyti apįe "Karo Pan-
teono , , panoramų. Laimingai ji paskirs
tyta į dalis, kuriij sudėjimas ir išpildymas 
yra tikrai artistiškas. Visame kūriny akis 
randa dvi kaip ir pasilsio, įspūdžių atmai
nos ir susitelkimo vieti: mano aukščiau ar; 
rašytas vaizdas prie paminklo "Karžy
g iams" (franeuzų grupė) ir lindinti mo
teriškė prie paminklo-mirusiems. Be to vi
sų veikalų jungia bendras ūpas ir bendra 
mintis. Tai yra visos kelių metų laikot*! r-
pio pusės pasaulio atvaizduotos pastangos. 

Jaut i , kad tie tūkstančiai įvairių sluog-

vieno tikslo. Yra tai didelė materialinių 
ir dvasinių įvykių sutrauka (sintezė), ku 
ri taip įvtai pavyksta išreikšti istorinėj 
tapyboj. 

Kų ir besakyti kaip didelės reikšmės tu
ri toki veikalai patriotiniu žvilgsniu. Kar
tų kartos sems iš jų tautinės garbės, pa
siryžimo dideliems žygiams ir pagarbos 
praeities didvyriams. Jeigu mums, lietu
viams, kiis nors sukurtų kovų del nepri-
klausomybės Panteonų, padarytų lietuvių 
tautai daugiau, negu Carrier-Belleuse ir 
Gorguet padarė franeuzams sukurdami 
Paryžiaus Karo Panteonų. 

Miesto Rotušė. 

Belankant Paryžių, gražaus atsiminimo 
mums paliko miesto Rotušė (Hotel de 
Ville). Oia mus nusivedė jau minėtas inies-
to Tarybos narys p. E. B.. Jo tad ir Ta
rybos Sekretoriaus vedami apžiūrėjom vi-' 
sus gražaus stiliaus rūmus iš lauko ir vi
duje išpuoštus įžymiais dailės veikalais. 
Atsisveikinant sekretorius apdalino mums 
po storų knygų su visomis žiniomis apie 
m i e s t o T a t r y b ę , s u n a r i ų p a v e i k s l a i s i r 

biografijomis. Mes gi jį-apdovanojome 
lietuviškais pašto.ženkleliais, kurių Pary
žiuj "esų sunku gauti. 

Bažnyčios. 
\ 

į Paryžiaus retenybes reikia įskaityti 
kelias a r gal ir keliolikų žymesniųjų jo 
bažnyčių. Gražiausia ne tik Paryžiaus, bet 
ir visos Franci jos viduramžių statybos 
liekana yra Notre Dame bazilika. Pirmą 

snių žmonių vrn vedami ir gaivinami, akmenį jai padėjo pats popiežius Aleksan

dras III , dvyliktame šimtmetyje. Pastaty
ta gryno gotiko stiliuj, pasižymi ji tuomi, 
kad turi bokštus kaip ir pusiau nukirs
tus. Visų jos turtų čia nęyšskaitysi. 

Šv. širdies bazilika. 

Antra bažnyčia, kuri 'padarė į mus dide
lio įspūdžio, tai Sv. Širdies bazilika. Si 
bažnyčia vadinama Tautos įžadų Bažny 
čia, pradėta statyti Tautos Seiiho nutari
mu 1874 m. tuoj po nelaimingojo karo su 
vokiečiais. Visos milžiniškos lėšos surink
ta iš tautos aukomis. 

Bažnyčia romaniškai — bizantiško 
stiliaus pastatyta vien i š \kmens . Joje nė
ra nė vieno gabalėlio nei 'medžio, nei gele
žies. Del savo nepaprasto aukščio rr kadan 
gi stovi dar ant kalno, j i maryti iš dau
gelio miesto vietų. 

Žiūrėk — boluoja aukštai pr.o ūkanas, 
lyg koks regėjimas. 

Mes buvom prilipę į pat bokšto viršūne. 
Reginys į visas pusės per 50 kilometrų. 
l)idžiojoj bonėj kabo didžiausias pasauly 
varpas, sveriųs 17.735 kilogramus. Jo bal-
•sas nepaprastai skambus ir malonus. Nu
lipę nuo bokšto, nusileidom po b^nyčia , 
kur randas dar erdvios koplyčios. 

Vidurinėj stovi *Hvi manųurinės Pary
žiaus kardinolų stovylos, labai gražaus 
darbo. Ypač vienas senelis savo malbniu 

x šypsniu patraukia žiūrėtojų. 
Mums į jį beveizint, viršuj ėmė skam

binti didysis varpas. Buvo vakaras. Slė-
: pininga koplyčios sutemų tyla dar labiau 
susitelkė. Senučio kardinolo veidas rodos 
visai atgijo-ir dar maloniau nusišypsojo, 

beklausydamas taikios milžino — varno 
muzikos. Išėjom į viršų giliai sujaudinti. 

Bažnyčioj įsteigta amžinas Švenčiausio
jo. Sakramento garbinimas. Nakties metu 
būrelis norinčiųjų pasilikti 'bažnyčioj pa
siskirsto į kelias dalis. Kai vieni budi 
prie Švenčiausiojo, kiti- požeminėj daly 
nuošaliai ilsis. 

Paskutinėmis Didžiosios savaitės dieno
mis aplankėme ir daugiau bažnyčių, ku
rių, žymiausia bus šv. Magdalenos bažny
čia, įdomi savo panašumu į senovės graikų 
šventyklas. , , ^ 

Pastebėjome, kad Darželio ir Kristaus 
karsto įrengimas čia ne taip gražiai ir rū
pestingai atliekama kaip Lietuvoj. Ęet tai 
galima matyti ne vien Paryžiuj, bet i r vi
soj Vakarų Europoj. Lietuvos žmonės la
biau mėgsta papuošti, visas bažnyčios $& 
kilmes. .• . 

Dar pastebėjome, kad daugiau maldin
gumo ir susitelkimo matyti mažutėse baž
nyčiose, negu didelėse, kur dažnai einama 
vien pasižiūrėti ir pasiklausyti. 

4._ Pabaiga. 

Perankstyvas metas ir blogas oras ne
leido mums pamatyti gražių, kaip sakoma, 
Paryižiaus apielinkiųv , 

Mes atlankėm tiktai Versailles, garsų 
savo rūmais ir sodais. Bumuose, be dau
gybės istorijos liekanų ir meno paminklų, 
matėme ir 'garsią "stiklo galCrejų", ku
rioj 1919 m. buvo pasirašyta taika su vo
kiečiais. Ištiesų yra ko pažiūrėti f 

Salė turi 73 metrus ilgio, sienos ir 'lu-

lais. Pro' langus atsidaro žavintis reginys 
į didžiulius sodus. Kiek. juose yra visokiu, 
fontanų, stovylų ir kitokių papuošalų, a^ 
neapsiimu spėti. Sako, kad tie sodai esų 
vieninteliai pasaulyje. 

Negalėdami atsigauti pavasario saule o-
rui galutinai pabjurus, tuoj pasijutome 
gan nuvargę. Ištiesų, diena dienon muzėjij 
lankymas ir vaikščiojimas po'miestų yra 
nelengvas darbas. 

Pirmųjų Vetykų dienų, išklausę pamaldų 
įvairiose bažnyčiose, atšventėm savo vioš-
butukyvpatVs vieni gan tyliai i r skurdžiai. 
Tik čekas su jugoslavu mus nepamiršo, 
na ir geraširdis virėjas geresniu kepsniu 
pavaišino. 

Pasijutbm vis del 'to svetimi toj 'mili
joninėj verdančioj Paryžiaus jurėj. Be sa
vųjų papročių, prie kurių nuo mažens e-
šame pripratę, ir Velykos ne Velykomis. 
Tad ant rytojaus pradėjome rengtis atgal 
į Šveicarija, o trečių#Velykų dienų, vakare 
sėdom į traukinį. 

Žmonių nedaugiausia, vietų kiek nori. 
Anksti rytų buvom jau ant Šveicarų sic-, 
nos. Nustebome, pamatę baltus snieguo
tus laukus. Paryžiuj buvo salta, bet čia 
dar šalčiau. Be to nemiegota naktis anaip
tol netaiso npo. Pasitenkinimu išvydome 
pusiau hliniiškus Friburgo rūmus, kurie 
po Paryžiaus 'dar kaimigkeBhi atrodo. Ola . 
susistovės ir iabręs^pasemta tenai medžia
ga. Buvo jos apsčiai istorikui ir 'pedago
gui, filosofui ir visuomehinkui, .moralistui 
i r literatui. Čia ne viskas sakytina — ir ne 
viskas pasakoma. 

bos išpieštos puikiais istoriniais paveiks- J Friburgas, 1922 m. balandžio 28 rl 
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PATARIMAI VAŽIUOJANTIEMS LIETUVON, 
Žemiau paduotas mintis tai

kau tiems kurie važiuoja į Lie
tuvą ir tiems kurie mano va
žiuoti. Man teko būti Lietuvoje 
po karo jau keturis kartus ir 
važiuojant ten ir atgal pasitai
kė pritirt i visokių kelionės 
nesmagumų ir kad apsaugoti 
amerikiečius grįštant į tėvy
nę noriu papasakoti jiems kaip 
tų nesmagumų išvengus. 

Laivakortė. — Pirmutinis ir 
svarbiausias dalvkas tai yra 
pasirinkimas laivo kuriuo va
žiuosi į Lietuvę. Laivakorčių 
agentūrų yra kiekviename 
miestelyje ir perkant laiva
kortę visados reikia žiūrėti 
kad tų darysi pas gerai žino
mą lietuvį agentą. Kuris a-
gentas sako kad jis pigiau 
gali parduoti laivakortę tai 
nuo tokio saugokis, nes nejo-
kis agentas negali parduoti 
pigiau už kitą. Tiktai vienas 
agentas gali būt i ' geresnis už 
kitų tuomi, kad jis gali geriau 
patarnauti, todėl agentas tik 
gerai žinomas ir gerai prity
ręs gali duoti geriausią patar
navimą. 

I*aivi| linijos. — Dabar kas-
link linijos kuria važiuosi j 
Lietuvą. Iš mano patyrimo ga
liu drąsiai sakvti, kad Cunard 
Linijos laivai yra patogiausia 

lietuviams. Ypač jos didesniais 
laivais "Aąui tania" , "Maure-
t an i a " ir "Berengaria", kurie 
yra vieni iš didžiausių ir grei
čiausių pasaulyje yra malonu 
keliauti. 

Įsėdęs į laivą New Yorke 
žmogus manai kad apsistojai 
kokiame dideliame viešbuty ir 
per šešias dienas jau busi ant
roj pusėj Atlantiko. Ant tų 
didžiųjų laivu važiuojant ga 
Įima pasiekti Kauną po 8 ar 
9 dienų išvažiavus iš Ne\v 
YorVo. Nė vien tik laivai šva
riai užlaikomi, bet ir valgiai 
geresni ne kaip paprastuose 
viešbučiuose Amerikoje. Lie
tuviai, ypač tie kurie važiuoja 
per žinomas agentūras, gauna 
geriausią patarnavimą. Šeimy
nos turi savo atskirus kamba
rius su 2, 4, ir 6 lovomis. Tu 
nesmagumų važiuojant trečia 
klase kurių buvo prieš karą 
dabar nėra. 

Galiu sakyti kad trečia kla
sė, ant didžiųjų laivų, yra ge
resnė kaip antra klasė prieš 
karą. Atvažiavę į Southamp-
ton keleiviai ras kitą mažesni 
laivą jų belaukiant tame uosfe 
ir iš vieno laivo įlipa į kitą ir 
tuojaus važiuoja į Pilliavą, 
kuris yra Vokiečių uostas prie 
pat Karaliaučiaus. Tą uostą 

pasiekia t maž daug 36 valan- g | | | |H| | | | | | | | | | | |®| | | | | | | | | | | |K | | | | | | | | | | | ra i l l lH 
das. Pilliavoje pasitinka kėlei- Į 55 
vius kompanijos atstovai ir 
taipat atstovai lietuvių 
firmų iš Lietuvos kurie malo
niai suteikia patarnavimą lie
tuviams keliaujantiems į Lie
tuvą. Iš ten per kokias 6 va
landas atvažiuoja į Virbaliu 
Virbaiiuose jau Lietuvos siena 
ir iš ten, žinoma, lietuviai ne
turi jokių nesmagume. 

Vizos. — Vizų lietuviams tu
rintiems Lietuvos pasus reikia 
tik vienų vokiečių ir tas vi
zas galima gauti už $1.20 kiek 
vieną. Kompanija pati parūpi 
na gauti vizas. Taigi tie kurie 
bijo marių ligų ir ilgai ant ju
rų nenori gyventi, tokiems aš 
patariu valžiuoti ant laivo 
1i Aąuitania' \ " Mauretania' ' 
arba *' Berengaria' \ 

Mažesni laivai. — Taipat y-
ra ir mažesnių laivų minėtos 
kompanijos ant kurių patarna
vimas yra ne kiek blogesnis 
kaip ant didžiųjų laivų. Tais 
laivais važiuojant reikia va
žiuoti truputį ilgiau (3 ar 4 
dienas) ir tokiais laivais pa
togiausia važiuoti tiems kurie 
turi liuoso laiko ir norėtų tu-
rėti smagias vakacijas. Ta pa
ti kompanija šiais metais pra
dėjo leisti -savo laivus "Laco-
n ia" ir "Samar ia" , naujai 
pastatytus, iš Bostono iki Li-
verpool. Tiems lietuviams kur 

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS I 
f CHIGAGOS LABDARYBĖS SĄJUNGOS j 
I Nedelioj, Birželio - June 4,1922 f 
1 NATIONAL DARŽE, Riverside, 111. Į 

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE 

s 

Jūsų atsilankymas ant šio pikniko atneš 
dvigubą, naudą: viena, kad jus gražiai ir dorai 
laiką, praleisite, o antra, kad tuo pačiu kartu 
paremsite našlaičius, kurie jūsų paramos lau
kia. 
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QUADRUPLE SCREW TURBINE 
Length. 901 Feet * Breadth.97 Feet o 47000 I m s . 

CUNARD 
LINIJOS 
LAIVU 
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" A Q U I T A N I A " 
LAIVAS IŠPLAUKS IŠ NEW Y 0 3 K 0 

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 krutamu jų pa
veikslų iš Amerikos. Tuos paveikslus rodys visoje kelionėje ant laivo. 
Taipgi tie fotografai nuims paveikslus ant laivo važiuojančių Lietu
von ir Lietuvoje rodys po visas lietuvių kolonijas. 

Specialis traukinys su keleiviais iš Chicagos Niekei Plate R. R. 
(La SaJle Station- į New Yorką, išeis sukatoj, liepos (July) 1-tą, d., 1922 

9 vai. vakare. Bilieto kaina $30.70 
Laivakortė per vandenį iki Pillavos, 

trečia klesa . . . . $106.50 
Laivakortė per vandenį iki Pillavos, 

antra klesa $135.59 
Pridėjus taksų $5.00 

Yra paimta visa sekcija ant laivo " A Q U | T A N I A " del mūsų ke
leivių. Daugelis jau užsisakė vietas. Todėl, kas nori su savo šeimyna 
ar draugais būti atskirame kambaryje, tuojaus atsišaukite, o vieta bus 
rezervuota. 

Visais reikalais kreipkitės pas 

S 
Š 

ii 
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rie gyvena Naujoj Anglijoj y-
ra patogiausia važiuoti iš 
Bostono, nes kaina į Kaunu iš 
Bostono tokia pat kaip iš New 
Yorką iki Kaimo. Minėti lai
vai kurie išeina iš Bostono ei
na j Liverpool. Tenai žmonės 
išlipa iš laivo ir specialiais 
traukiniais važiuoja į Hull, 
kur tuojau persėda į mažesnį 
laivą ir važiuoja j Pilliavą. 

Važiuojant šia linija nerei
kia ekstra mokėti ir žmonės 
yra visuomet aprūpinti pakol 
jie pasiekia Pilliavą. 

Kad važinėjimas šitais lai
vais yra populariškiausias ga
lima suprasti iš to, kad su 
manim gegu&io 30 d. ant laive 
1* Berengaria' ' išvaži uoja su -
virš 200 lietuvių atgal į tėvy
nę. Taipat tuo pačiu laivu 
birželio 20 d. išvažiuoja garsus 
lietuvių muzikos tėvas »T. Nau
jalis kuris ulmaigęs savo kon
certus Amerikoje grįš į Lietu
vą, ir sykiu su jo važiuos ge
rai žinomas kunigas Petraitis, 
klebonas iš Athol, Mass. Be to 
is Bostono dar rengiasi važiuo

ti liepos 26 d. didelė lietuvių 
partija vadovaujant Daktarui 
Landžiui kuris yra vienas iš 
geriausių žinomų daktarų Bos
tone. J is po savo.globa tikis 
turėti apie 300 lietuvių ir jiems 
padėti jų kelionėje į tėvyne, j 
Daktaras Landžius taipgi pat : = 
grįš" Iš Lietuvos pradžioje spa-jjs 
iio mėnesio. = 

• S 

Cunard linija yra vienatinė 1 
laivų kompaniją kurį duoda I I 
didesniems partijoms lietuvių 
tikrus lietuvius palydovus ir 
tokios kurie gerai supranta 
savo daibą ir ištik rujų gali 
pagelbėti keleiviams. 

Jeigu amerikiečiai šiais da
lykais pasii-upins iš anksto tai 
jie išvengs visų kelionės nes
magumų. O parvažiavus į Lie
tuvą jeigu jiems reikia ko
kių patarimų , ar pagelbos tai 
gali kreiptis pas mane' ypatiš-
kai arba į kitas amerikoniškas 
įstaigas kurių dabar yra Kau
ne ir kurios su mielu noru 
Jiems patars ar padės visuose 
reikaluose. 

LENGVI IŠMOKESČIAI 
Tiktai $4.00 į mėnesį 

J. J . Roman. 

ŠITA "0LIVER" RAŠOMOJI MAŠINA , 
(TYPEWRITER) RAŠO LIETUVIŠKAI 
TAIP LYGIAI KAIP IR ANGLIŠKAI. 

t 

Ją. turi visi svarbesnieji Lietu-1 Patelefonuokite Mr. Barker 
vių ofisai Chicagoje, ir visoj ša-1 Rąjįdolph 500 ir pasakykite jam 
lyj visi girta ją. Ji pigesnė kaip kad norite daugiau informacijų 
visos kitos standarinės rašomo-! gauti apie "Oliver". Jis paaiš-
sios mašinos. 

Kifkvienas gali labai lengvai 
jsigyti ją. Nora reikalo pirkti se
ną mašiną, nes gali lengvai gau
ti naują. 

Jau parduota daugiau kaip 
i>r>0,000 Olivor rašomųjų mašiną. 
Jokia kita mašina nelaiko taip 
ilgai ir nerašo taip greitai ir dai
liai. Ji pigiau atseina kaip kitos 
mašinos. UI kiekvieną kitą Stan
dard mašiną reiktų du syk tiek 
užmokėti kaip už Oliver. 

C H I G A G O S Ž I N I O S 
KUR DINGO. 

M 

• 

I 
PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA 
901 West 33rd St. arba 4600 So. Wood SL 

Tel. Yards 4669 » Tel. Lafayette 6256 
CHICAGO, ILLINOIS 
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Bridgeportas. — Pirm po
ros metų musii kolonija buvo 
pagarsėjusi savo veiklumu. Šv, 
Kazimiero Akad. Eemėjų Dr-
jos 1 skyrius vaidindavo visą 
eilę svarbių veikalų, kaip tai 
"Išganytojo Kančios," "Smil
čių Laikrodėlis" ir k. Juos ga
biai atvaidino Šv. Kazimiero 
Akad. auklėtinės, akompanuo
davo skaitlinga Chicagos Sim-
ponijos Styginė orkestrą. Tas 
mūsų parapijinėse svetainėse 
buvo retenybė. Šv. Kaz. Kem. 
Dr-jos 1 skyrius savo tokiu 
veiklumu buvo įgyjęs vietos ir 
apielinkės lietuvių užuojautą, 
taip kad užtekdavo paminėti, 
kad teatrą, arba koncertų ren
gia Šv. Kaz. Ak. Rem. Dr-ja, 
o žmonių pilna svetainė prisi
rinkdavo, nes žmonės žinodavo 
jog atsilankusieji bus pilnai 
patenkinti. 

Iš to buvo nauda ir žmonėm:? 
ir Šv. Kazimiero Vienuolynui, 
nes nuo surengtų vakarų lik
davo gražaus pelno. Bet, deja, 
pastarajame laike mūsų kolo-

YVEST PULLMAN'AS BUS 
BAZARE BIRŽELIO 1 

D. KETVIRTADIENYJE. 

Su Oliver mašina lengviau iš-
5 mokti rašyti t rumpu laiku. Jeigu 
; vartojote kitą mašiną, galite 
•j permainyti ją ant Oliver ir ga-
; Kvsite rašyti be jokio vargo. 

Pasiklauskite ir žinosite, kaip 
S lengva jsigyti Oliver rašomąją 
: mašiną su lietuviškom ir angliš-
; kom raidėm. 

Galite vartoti šitą mašiną kuo
met ji dar nebus išmokėta. 

Oal manysite, kad Wbst 
Pullmun'o kolonija užmiršo 
apie Bazarų — visai ne. Juk 
ten klebonauja kun. J. Pas
kališkas, didis Vienuolyno 
prietelis ir visuomenės dar
buotojas. Jo parap. mokyklo
je mokytojauja Seserys Kazi-
mierietės. Jie rengiasi prie ba-
zaro tyįiai bet uoliai. O ket
virtadienyje visas West Pull-
maa'eus 'atvyks bazaran su 
klebonu priešakyje. 

Valio Westpullmanieč i ai! 
Aš. 

kins Jums. 
Arba galite atsiųsti per paštą ! 

šitą kuoponą ir tuomet gausite ! 
nuo mųs knygutės su paaiškini- ! 
mais. ~> s 

Oliver Typewriter Company 
C. 95 Oliver Tyi>ewriter Bldg. 

Chioago, I1L 
KUPONAS 

*f*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm •.• 

Oliver Typewriter Company 
C-95 Oliver Typewriter Bldg 
Chicago, 111. 

Malonėkite atsiųsti man 
visas informacijos apie ma
šiną "Oliver" su kuria ga
lima rašyti lietuviškai ir 
angliškai. 

Pavardė 

f 5>J •^^^^^^^^^^^^^^m^^^^mm JJ 
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MOKSLO METŲ UŽBAIGI
MAS. 

Tovvn of Lake. — Šv. Kry
žiaus parapijos mokyklos mo
kytojas, gerb. seserys Naza-
rietės, rengia vaikučius prie 
mokslo metų užbaigimo. 

Vakaras bus birželio 11 d., 
School Hali svet., ant 48-tos 
ir Honore gatvių. 

VISUOMENIŠKAS PRANEŠINĄS 
' Lietuvių Teatro B—-vės krutamu paveikslų fo

tografai LIEPOS 4 d. š.m. ant laivo AQUIįTANIA 
iSkeliauja Lietuvon traukti krutamus paveikslus, 
kurie bus rodami čia Amerikoje. Kas norėtų save 
pasirodyti Lietuvoje, arba pamatyti savus gimti
nius namelius, .tėvelius, gimines, Į>ei pažystamus iš 
Lietuvos minėtos Bendrovės fotografai pilnai jūsų 
užsakimus išpildys, nutraukant šeimynas su namais, 
bei grupoms čia Amerikoje, arba ^savųjų Lietuvoje. 
Paveikslai gali būti dvejopi: paprasti; arba kru-
tami. 

Su užsakymais ir platesnėmis informacijomis 
kreipkitės 

LIETUVIŲ TEATRO BENDROVĖS OFISAN, 
1411 S. 49th Ct., Cicero, III. ir pas 

P. BALTUTI, 
901 W. 33rd Str., Chicago, III. 

I 
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Savaimi aišku, kad progra-
nijos Šv. Kaz. Ak. Kem. Dr-lma bus įvairi, turininga, nes 
jos skyrius nutilo ir nežinia 
delko. Ypač kuomet girdi jog 
vietinio skyriaus darbuotojos, 
kaip moterys taip ir mergai
tės, tebegyvena vietinėje ko
lonijoje. 

Danguolė. 

tie jauni seserų lavinami ar-
tistai-ės visų širdis patraukian 
čiai vaidina. 

Mūsų apielinkės gyventojai 
taip-gi ir svečiai, esate iškal-
no prašomi minėtan vakaran 

atvykti. Tyla. 

RALTIJOS-AMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay.~ N e v \ o r k . N Y l J 

LIETUVV TIES! 
KELIONEI 

w 
AR5A 

m VAŽIUOKIT VISI PARAHKIŲ 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant i Piliavą aplenkia 
Lenku juosta (kaiidorių) 

Visa Trečia Klesa Padalinta I Kambarius 
Ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOTU 

IS. S. ESTONIA Gegužio SI 
[LITUANIA Birželio 14 

Trečios Klasos Kainos Į: 
HAMBURGĄ f 103.50 — PLLIAVA f 106.50 

MKMEL ir LIEPOJU $107.00 
Delel lalvakor. ir žinių kreipk, prie rn.ro a# tn . 

• 
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WAU$EGAN'AS 
BAZARE. 

vaizdui ti kas bazare bus šian- maloniu, gausumo ir žmogaus 

(u'įr. "80 d. Vienuolynas su
silauks svečių net iš tolimojo 
Waukegan'o. 

Kun. KlorLs nen>enkas kle
bonas, jo parapijonai irgi ne-
liurbiai. Waukeg"ane mokyto
jauja para p. mokykloj Sese
rys Kazimierietės, tai gal ne 
tik parapija, bet ir mokyklos 
vaikai atvyks pasidžiaugti ba-
zaru. Mat bazare vra "stebuk-
lingas įm^lis". J in įlipę vai
kai gali iš jo išsikratyti sau 
įvairiu siurprizų. 

O dar taigos svečių atplūs 
iš kapiniu (ne mirushi, bet 
labai gyvų nors ir pavargu
sių) jie £t važiuos ,vakarie
niauti. 

Laukimą Bazare daiur_ svo
čių, nes šiandie po piet bus 
ypatinga programa. Bus ve! 
akademikių 

die — tik stebiuos, tik juo-
.KIUOS. fl»< 

KUN. GARMAUS PAMOKS
LAS. — PRAKALBOS. — 

REZOLIUCIJOS. 

Cicero, IU.. — Jau kad Die
vas eicerieeiams katalikams 
šįmet davė įvairių malonių, 
tai net su kaupu. 
, Pabaigoje bal. mėn. turėjom 

nepaprastos laimės girdėti 
garsių kalbėtojų prakalbų: 
kun. Pr. Garmaus ir p. Miko 
Bagdono. Prie to Liet. Ivrikše. 
Dem. partijos reikalams aukę 
sudėjom iki $800.00. Truputį 
vėliaus turėjom progos girdė
ti kun. Garmaus pamokslo. 

dėkingume. Dievui. 
Prilyginimais išrodė bedie

vių klaidas. Šios dienos pamo
kslas gerb. kun! Garmaus, kai
po bųvusip Liet. kariuomenės 
kapeliono, <}aug pat-yriusio i$ 
bedievių gyvenimo karo lauke 
ir kitur, buvęs liudininkų jų 
atsivertimo prie neva nesan
čio Dievo regint mirtį prieš 
savo akis nepaprastai žmones 
užįdomavo bažnyčioje. I&mo-
ksJas tęsėsi pusantros vai. 
Baigiant kun. Garniui pamok-
s-Ja visa bažnyeni, moterys ic 
vyrai, šluostėsi ašaras. Bažny
čia buvo pilna klausytojų. 

Prakalbos. 

Po pamokslo 1:30 vai. po 

tėvai ir motinos. 4Jž šitą. rezo-
liuoiją bedieviai taipgi nebal
savo nei už nei prieš. 

Prakalbose ir po prakalbų 
gerb. kun. Pr. Garmus pelnė 
gausių aplodismentų ir publi
ka atsistojus suriko jam tris 
kartus "valio!-". 

[Tarpais daug kalbėjo ir 
gerb. viet. klebonas, kun. H. 
J. Vaičiūnas. 

Lai Dievas laimina kun. 
Pr. Garmaus kelionę Lietuvon 
ir ten jo Visus žingsnius. 

Feder. 12 sk. fcoresp. 

- r r -

PARAPIJA. — VYČIAI. 
ŠV. KOMUNIJA. — 

DARBAI. 

žmogui kurs pasirūpina to
kiais kilniais reikalais. 

Mūsų Vyčiai visai apsnūdo. 
Nėra kam juos iš miego išbu
dinti. Kol čionai buvo pp. Ka-
noverskiai, tai Vyčiai, jiem 
vadovaujant, smarkiai darbuo
davosi. 

Geg. 21 d. š. m. vėl^turėjoni 'pietų, žmonių prisirinko pilna 
progos girdėti pagarsėjusio 
kun. Pr. Garmaus ilgo pamo
kslo bažnyčioj ir jo prakalbos 

gimnas- i svetainėje. šauni 
tika ir kitos įvairybės. Net i Visas pamokslas buvo priro-
ausįs kruta, kaip pradedu įsi-'dymui Dievo buvimo, Dievo 

Keliauk Su 
Dėde Samu 

J E I O r kelini aplankyti Lietuva, šįmet, tai įsigyk dykai 
Dėdės Šamo knygutė. Joje telpa pilnį paaiškinimai apie 
kelione. J i parašyta lietuvių kalboj. Taip pat gausi tisas 

informacijas apie United States Linijos laivus, kurie yra 
savastimi Suvienytų Valstijų Valdžios Ar važiuosi pirmą, au
rą, trečia kliasa. £ja.ujsi ta pati mandagų patarnavimą. 

Trečios kliasės pasažieriai turi kajutas po 2, 4 ar 6. Jie turi 
atskyrus kambarius rūkymui, pasilsėjimui, užtektinai gero 
maisto ir visus Jritus parankumus. Jus tikrai nusistebėsite 
kaip smagiai viskas priruošta trečios kliasės pasažieriams va
žiuojantiems United States Lines. 

Norint parsitraukti savo mylimuosius iš anapus vandeninio, 
geriausia — yra apmokėti jų kelionė iškalno via United Sta
tes Lines. Leiskite jiems keliauti po Suvienytų Valstijų Val
džios globa kur geriausias ir mandagiausias patarnavimas yra 
,užtikrintas. 

Reikalaukite Knyngutes Dykai 
Išpildykite žemiau tilpstanti kuponą reikalaudami kningu-

tės su pilnom informacijom apie keliavimą. Tas nekainuos jums 
nei vieno cento i r neuždės^ant manės jokios atsakomybės. 

• 

United States Lines 
Moorc d.- McCunnack, Inc. RooseveĮt Steamship Co., Įnc. 

45 Brouduay, Xcw Yoi% City 

To U. Š. MUPPING BOARD 
Pa.s.senger Department 

45 Broaduay, Nevi' York Gity~ • 
Meld/Ju prisiųsti be jokių kažtų -Valdžios Kningutė ,apie ke

lione ir pilnas informacijas apie United States Lines laivus. 

Mano vardas 
Adresas 

i 

U, S. SHIPPING BQABP 
45 Broadvvay Passcngęr Dępt. 544 E W Kęw Yorjs Cįty 

svetainė. Sėdynių neužteko. 
Čia gerb. kun. Garmus prieš 
aplekiant Ameriką, dar į mus 
prakalbėjo. Prisiminė apie 
Pypkorių (Chic. Lietuvių soc. 
liberalų) Tarybos išneštą re-
zoliucija, reikalaujančią Amer. 
Valdžios deportuoti kun. Pr. 
Tjarimj, M. Bagdoną, kun. B r. 
Bumšą ir " D r a u g o " redakto
rių kun. Dr. Ig. Česaitį. Ši ži
nia klausytojams davė daug 
juoko. Nesijuokė tik cieilikai, 

'tarybieeių sėbrai. Jų buvo, l>ot 
savo veido parodyti nedrįso. 

-

Rezoliucija prieš rezoliuciją. 

I*o prakalbų, K&t. Federa
cijos 12-tas (vietinis) skyrius 
Perskaitė pagamintą 'rezoliuci
ją prieš Pypkorių rezoliuciją. 
Rezoliucija protestuoja p r k i 
Cliicagos Liet. (sočiai, libera
lų). Tarybą ir reikalauja, kad 
sočiai, liberalai atšauktų vi-

* 

sifilis Amerikos lietuviams gė
dą darančią rezoliuciją že
minančią visus Amerikos lie
tuvius amerikonų akyse. Be-
zoliucija taiĮK) vienbalsiai pri
imta su pataisymu vieno žo
džio. Uiž rezoliuciją nebalsavo 
tik bedieviai kurių buvo tik 
keli. J ie nebalsavo nei >prieš, 
turbūt nenorėjo parodyti savo 
murzino veido; 

Antra rezoliucija. 
Vietos lietuvės moterys at

sinešė pagamintas blankas pa
rašams. Blankose pažymėta, 
kad vietos valdžia sustabdytų 
niekšų — bedievių šmeižtus, 
klaidinančius katalikus ir 
tvirkinančius jaunime įvairio
mis niekšiškomis ^prakalbomis 
ir t. t. lietuvių Liubsybės^svet. 
Ši rezoliucija taipgi tapo vien
balsiai priimta. Po šią rezoliu
cija pasirašė piliečiai, jaunimo 

phiea^p Hęįghts, I1L — Mū
sų parapija nors yra maža, bet 
juda. Kurie žmonės parapijos 
reikalus supranta tai juo,s iš 
širdies ir remia. Yra ir "tokių 
kurie visą liuoslaikį praleidžia 
smuklėse ir tik pasirūpina sa
vo velykinę atlikti, kad ne
būtų atskirti nuo kitų katali
kų. Tie munšainės garbinto
jai daugiausia ir skursta. Jie 
taipat neskundžia visokių ne
pamatuotų išmetinėjimų prieš 
mūsų, gerb. kleboną ir komite
tus, nors jie labai rūpestingai 
dirba parapijos reikalams. 

Bažnyčia griūva, reikia tai
syti, o pinigų mažai tėra tai ir 
nutarė eiti rinkti aukų per na* 
mus. I r ėjo. Kai-kurie para
pijonai! duosniai aukojo, kiti 
išbarė. Petras Kinčius pažadė
jo paaukoti kryžių ant bažny 

(Jeguižio 21 d. buvo vaikų 
pirmoji šv. Komunija. Bažny
čia buvo labai gražiai išpuoš
ta. Ta i v vis pasišventusių se
serų Kazimieriečių darbas. 
Kiek jos triūso padeda vaiku
čius bemokydamos, bažnyčią 
bepuosdamos, tai tokio pasi
šventimo nerasime pas bedie-
vius ar kitus nutolusius nuo 
mūsų šv. tikėjimo. Mūsų cici-
likėliai, bedieviai tik su savo 
nepraustomis burnomis tegali 
pasirodyti. 

Darbai šiame mieste pradė
jo geriau eiti. Lengviau ir iš 
kitur atvykusiam darbo gauti. 

3 
Birž. 4 d. vįsos draugijos 

rengia parapijai pikniką. Vi
suomenė malonėtų tokį gražų 1 
darbą paremti. 

jos Lietuvoje. Katalikiškos ' "Draugo" -knygyne g*&®*> 
gauti tU* ka ižleįsja "Dariii-
ninkų Tr ibūnos" knygute 
vardu "Komunistai ir J ų Uo
dega Socialistai". 

Šioje knygutėje puikiai, raiš
kiai yra nušviesta, kas per vie
ni yra tie ponai komunistai ir 
jų uodegos socialistai Ši kny
gute yra labai įdomi. Kaina 
10a 

spaudos sustiprėjimas ir jos 
išsiplatinimas yra tai krikščio
ni škai-kulturingos Lietuvos a-
teitis. 

Kun. P. Kasčiukas. 

KVIESKITĖS SKAITYDAMI 
GERAS IR NAUDINGAS 

K N Y G A S . 

5 
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I "DRAUGO" KNYGYNF i 
I / 0a||mą gauti šios 

MAPAKNY0B5 | 
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) £3.50 
Ramybė Jums (kailio apdar.) M Į 
Ramybe Jums (audeklo apd.) v 2.00 

Šios maldaknygės formatas yra 51^x3%. Puslapių tur i 958. bet ne 
stora, nes spausdinta an t plonos popieros. Joje yra įvairry įvairiau
sių maldų. 

Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. 1.75 3 

§ 

Aniolas Sargas — juodais apd. '. , 1-50 
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš, apd. .,.} 175_ 
Vainikėlis — baltas celluloid apd. su paveikslėliu 

ant apd ^ 175 
Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. 60 
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 150 

Šios maldaknygės y ra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 
Spauda aiški. 

i 

I 
Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais 2.QQ 
PuUrim ant kelių 2.50 

1 Pulkim ant kelių > 2.00 5 
ĮSTOJO Į ŠV. KAZ. D R - J 4 . J ! P u l k i m ^ ^ ^ | 

Pulkim ant kelių 150 
Kantička i 55 Bayonne, N> J . — l^ar vie

nas amžinas narys, Magd. Rin
kevičiūtė įsirašė į amž. Šv. 
Kazimiero l)r-jos narius. Šir
dingiausiai aeiu už palaikymą 

Užsisakydami adresuoki te : 

" D R A U G O " K N Y G Y N A S 1 
2334, South Oakley Ave. Chicago, UI. = 

rio.s bokšto. Garbo tokiai:t katalikiškos spaudas draugi- f«iillir.liiimililiiilu!iiii«iiiiuilllilllĮlHllll|lMjuiiiliHllllllllHiiiiiiiiiiiiiiiiiimii»i.= 
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ANCHOR- D O N A L D S O N 
Greičiausi laivai pasauly. * "PuUcuS 
patarnavimas keleiviams. Netoli 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
I Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą 

i r visas Baltijos valstybės 
per Hamburgą ' 

CARONIA . . . . . . . . . Birželio 17 
į>AXONIA Liepos 1 

; Kafuta $130. Trečia klesa f 103.50 
Taksų $5.00 

Pe r Cberbourgą, Soutbamptoną, 
Liverpool ir GIasgow 

COLLMBIA . . . . . . Geg. 27, 
CAMERONIA BtržėUo S 
LACONIA Birželio 8 
Ypattskai vedama ekskursija su 
persimainomu Soutnamptone į Dau 

žigą, Piliavą i r Liepoja. 
VTA CHERBOtTRG' "KAS 

f* UTARNLNKA 
MAURETANIA AQUITANIA 

BERESGARIA 
Per Angliją a r Hamburgą } Dan-

aigą — $10«.50. Į Liepėjų $107. 
Taksų $5.00 • 

& • • • • • • • • • * » « • • • • • • • • • • » « & 
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Kajn atrodo geriau ir patogiau siųsti pinigu$ I)ĘĄ.$TAl&, neg^i papras^amjs j^erlaido-
mis. šiuomi kviečiame naudotis DRAUGO D&A FTĄIg/ kurįųos išmaino TRIS DIDŽIAUSI 
BANKAI LIETUVOJE ir 26 JŲ SKYRIAI. 

\ ¥K*- . . . " - * * * 

Išpirkus draftą reikia siųsti jį su laišku tam kas paiiuš pinigus. Drafto gavėjas Lie
tuvoje NEREIKALAUJA LAUKTI KOL BANKAS I^AŠAU^S J{ ATSIIMTI PINIGUS: 
gavęs draftą jis pats eina su juo į nurodytąjį drafte Banką arba jo Skyrių ir ten gauna 
pinifu*. Prie to jam reikia, žinoma,.turėti savo pasą ar kitą panašų paliudymą, kad nepasi

taikytų kokia apgavystė ir neišimtų pinigų kas nors kitas, kam pinigai nepriguli. 

Draugo Draftus maino pilnai, be jokio nutraukimo, šie Lietuvos Bankai: 

, PREKYBOS-PRAMONES BANKAS 
ŪKIO BANKAS, TARPTAUTINIS BANKAS, 

Visi trįs Bankai yra Kaune, bet turi savo skyrius arba brenclus dar šituose miestuose: 

^ TAURĄGŽJ ĘASEIlJItfpSB 
ŠVĖKŠNOJE KEDĄItf l lJpgĘ 

KLAIPĖDOJ -

KRETINGOJ 

ALYTUJ 

LAZDIJUOSE 

KALVARIJOJ 

PRIENUOSE 

Š J ^ I J L I I f p ^ ; 

LINKUVOJ 

MARIJAMPOLY 

KYBARTUOSE 
% VILKAVIŠKY 

SKUODE 

LIEPOJOJ ' 

MAŽEIKIUOSE 

TELŠIUOSE 

JONIŠKY , 
BIRŽUOSE 

ROKIŠKY 
UTENOJ 

' UKMERGĖJ ŠAKIUOąE 

Perkant draftą reikia pažymėti, kuriame Banko Skyriuje norėsite draftą ięmainyti. 

VALIUODAMI Į LIETUVĄ IMKITE DRAUGp DRAFTUS 

Draugo nus 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III. 
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius, nuo 9 valandos ryto iki 8 valandos vakaro. • 
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Pirmadienis, Gegužio ^9, 1922 
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DR. k, K, RUTKAUSKAS 
g GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. W e s t e m Avcnue 
Telef. I^afaycttc 4146 

•Va 

?£ 
•V-

t 
A 

=;;č Vaandos: 9-11 rytais, 1-2 l>oį;;č 
§ pietų ir 7-8 vakarais . Nedėldie- ;* 
Kniais tiktai po pietų 2 iki 5 v a l . S 

&&&#&^^ Į;inirxiiHiiiMiiiimiuiiniiiiimiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiimiiiiiimriin^mimiriF^ 

DR. G. M, 6LASER 
P R A K T I K U J A 30 METAI 

Ofisas 3149 So. Morgan St., 
K e r t ė S2-nd St., . Chicago, ni.Įj 

8PECIJALISTAS 3 
SMotertskv. Vyrišku Ir chronl&kijj 

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

4631 So. Ashland Are . 
Tel. Yards 994 
OFISO VAI*: 

Tel . Yards 0994 
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 
Nedė l iomis : nuo 10 v ryto iki 
1 vai p o / p i e t ų , 

Tel. Bivd. 7042 

Dr. C. Z. Vėzdas 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Ę Ofiso Valandos: Nuo I i ryto* 
fj-iki S po pietų, nuo 5 iki 7 vak.; 
^Nedėl iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 is â 4̂ -̂.:̂ .̂ -â -ê -t."a'-£- w uutminti i ip 

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

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

CHIRURGAS 
I 

Special istas Moteriškų, Vyrišky 
Valkų ir visu chroniškų l igų. 

Ofisas: 3854 S. Halsted S t f 
Vai.: ' 10—11 ryto: 2—3 po 
p i e t ) 7 _ 8 v a k . Ned. 10 12 d. 
l i e s . 1139 Independence Blvd-

Chicago . ' 

^.MIimillL£II. I I I IUII.&lll l lt l l l l l lL£lim 
BRIGHTON PARKIEČIAI IR 

BAZARAS. 

Telef. Pul l inan 3634 O 

DR. P. ŠIMAITIS f 
N A P R A P A T H 

GYDAU B E VAISTŲ IR B E 
OPERACIJOS ^ 

10901 South Michigan A ve. >J 
ROftEJLAND-CHICAGO, 1LL. t 

g>^^4y^-^^-^^^s4>q^^»j^až^g 

DR. S. NAIKELiS | 
L I E T U V I S S 

i - * l * r T O J \ S ir CHIUUItGAS Ą 
i »i;-as ir gyvenimo vieta: •*• 
3252 South Halsted Street. . vi 

Ant viršaus Univer. State Bank ^ 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 8 
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak. >< 

\l Nedė l iomis nuo 10—2 Ą 
yy Te le fonas: Yards 2344 *£ 

; 08. CHARLES SEGAL 
^Perkė lė savo ofisą po n u m e r i u ^ 

4799 SO. ASHLVKU A V E N U E X 

SPECIJALISTAS | 
Džiovu, Moterų ir Vyrų I l g ų X 

[vai.: ryte nuo 10—12; nuo 2 - - * 3 
\oo p ietų; nuo 7—8:34 vakare. V 
?MedėMomis: 19 iki 1. *̂ 

Telefoną* D9exel *8H©^ 

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

E a m p . Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien, PanedėliJ Ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso Tel .: Canal 1713—241 
Res . Tel . : Mldway R512 

£ 
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i Y . W . RUTKAUSKAS I 
| ADVOKATAS f 
E Ofisas D i d m i e s t y ] : M 

I 29 South La Salle Street | 
p Kambaris 530 
l j Telefonas: Central 6390 5 

I Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
p Telefonas: Yards 4C81 
L^iiiiiiiiiiiiiiTjiiiiiiiuiiiLTjnuiiiiniii^j 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKJ, J R . ) 

ADVOKATAS 
v e d a b l i u visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 

i 
* i i 

• 7 8. Dearborn S t , Room 1040; 
Telefonas: Central 1774 

: 
Vakarais: 3251 S. Halsted St. 

Telefonas: Boulevard 653. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETI VIS ADVOKATAS 
Olen.: U. 511-127 N. IHarborn St. 

Tel. Dearborn (094 
Vakarais: 10736 S. \Vabash Ave. 
K O . M I U I U I T e l . l 'tiJImau 6S77 

r*y—>• —» • • ' • . 

|Tel. Randolpb 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS ' 

Ofisas vi dumi tėtyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

19 Sonth La Salle Street 
Rooni ĮSOS 

j Valandos: 9 ryto Iki i po pietų 
UMamų Tel. Hyde Park 1896 -

Dr. M- StupDickij 
j 3107 So.Tflorgan Street 

CHICAGO. ELLIHOIB 
Telefonas Yards 5032 

[Valandos: — 8 iki 11 i i ryto: 
I po pietų lkJ S vak. Nsdė l lo -

(ml* nao I lkl i vai. vakarą.' 

[ S 5 5 E S S rrr7tsr^^yr>J^=yg^/ 

\ j DR.A.L.YUŠKA 
1900 S. Halsted Strv 

Tel. Oanal 2118 
Talandos: 19 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

Tai Prospect 9484. 

» — * 
Į J • • • • - - • - - • . - » f l 

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Ohimrgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 14 lkl 12 ryte: 1 lkl4 
po p ie tų: 4 lk'l 9 vakare 

ac 
j i 1M. Boulevard 2160 f c 

BR, A. J. KARALIUS 
» LIETUVIS GYDYTOJAS 
S3303 S. Morgan Str. 
3 CHICAGO, ILL.J 
«4Tirr?«r5riTo^r¥ra^^ 

Tell Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

1821 S. Halsted St.. Chicago, 111. 
K a m p a s 18th St. 

Valand.: 9—12 rytą. ir 2—9 vak 

Tel. Central 1280 

HAROLD 0. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas vjsuose te ismuo
se. Egzaminuoja 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1611 — 
155 No. (Tark St. 

abstraktus. 

1612 
Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
V A L : 9 ryte iki 9 vakare I 

SrigMon Parko kolonijos 
gyventojai būriais lankys Vie
nuolyno bazarą, kasdien. 

Kun. A. Briškos Nekalto 
Prasidėjimo parap. Akademi
jos Rėmėjos tsusknbo dirbti. 
Jos pradėjo gal vėliau už ki
tas, bet toli tfražu neatsilieka 
nuo kitų. P4ė Jadvyga Ste-
ponkaitė tai kur tik pasisuka 
tr-n j nesą gyvumo, o jei ji tik 
pradės ka. dirbti —ta i tik ste
bėkis. Bazarui kolektuoja 
daiktu, renka darbiuinkes. 
P-nia Liudižkmė neatsilieka— 
viską meta, tik žiuri kad dau
giausiai padirbėti Vienuoly
nui. Ranka rankon su jomis 
eina p. Bulkienė ir kitos ir ki-
t i. Brighton Parko žmonės 
d uos mis ir geri, netik jie au
koja bazarui daiktų, bet žada 
lankyt jį kasdien — laukiame 
tu. "Pražiūrėsime akeles, 
prarymosime rankeles^' lau
ksime brigltton-'parkieėių kas-
didi, kasdien. 

Aš. 

SV. JUEGIO PARAPIJIE
ČIAMS CHICAGO, ILL. 

PRANEŠIMAS. 

G*erb.̂  Seserei Raynmndai, 
buvusiai prie šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos Chicago, 
m. viršininkei begalo skau
du girdėti,-kad gerb. klebo
nui kun.xJ\f. Krušui, kurs la
bai daug pasidarbavo beku-
riant naują šv. Pranciškaus 
Lietuvaičių Vienuolyną; j kurį 
Lietuvaitės ^azarietės norin
čios persikelia, yra daromi 
per " Naujienas" ir per pa
ra pijonų susirinkimus" labai ne 
teisingi ir skaudus užmėtinė
j i m a i . 

Sesuo Rayirranda Vienuoly
no Vyriausybės liepiama turė
jo apleisti šv. > Jurgio mokyk
lą ir turėdama noro lietu
viams tarnauti, persikėlė į 
naują šv. Pranciškaus Lietu
vaičių Vienuolyną, iš kurio 
per mane sveikir.a visus u 
maldauja, kad jokių nemalo
numų gerb. kl. kun. M. Kru
šni nedarytų ir neteisingai jo 
nekaMntų, bet kad visi ^ 
dėtų jo 'darbuose nrasų nau 
jo šv. Pranciškaus Lietuvai
čių Vienuolyno natrdai. 

North Side. — Antradienjy, 1 > i e v u i laiminant Sesuo Bay 
gegužio 21) d. tuoj i>o ^ a i | m n n d a u ž m e t ų vėl pasimatys 
du, parapijos svet.'Tni^atl^ri <u ^ n m i s ' ^ kaipo ^aBarietė, 
totą ^Kuprotas Oželis" ir b e t . k a i P° žv- I^anciSkaus 
"Vargšas Tadas". 

Kurie dar nematėt šių gra 

• 

MES PATp K R S ^ 

DOLERIUS 1 LIETUVA \ 
JOMS daugiau nereikia bijoti, kad pinigai 

pražūtų kelionėje; dėlto kad mes už tai 

atsakome. 

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

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

Kybartai, šakiai, Kalvarija 
Kretinga bei Rokiškis; 

Prienai, Utena, Kėdainiai 
Alytus ir Joniškis. 

Šiauliai, 'Mažeikiai, Marijampolė, 
Vilkaviškis, Ukmergė 
Panevėžis, Tauragė. 

Teisiai, Linkuva/Raseiniai 
Švėkšna, Biržai, Lazdijai 

Klaipėda ir Liepoja. 

•v i 

SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS. 
-u 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS, 
2334 South Oakley Ave. m Chicago, Illinois. 

< w y W M w g » • • • • • • • • i i 

j Šiandie PtnigŲ Kursas 
Siunčiant Lietuvon per Wis: * 
40 centų už 1QQ Auksimi? 

u 

-*-arba-— / 
250 Auks. už vU-ną Dolerį 

Plvasnla kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manuf acturing 
Districl Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. . 

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

gauti tikietus. Kas reikalaus 
išani^sto ga*us veltui ir su jais 
U k pusę1 įžangos tėrfeikės mo
kėti. 

*Met.tyy5hi*4-ta kp. 
M 

&p. DARBUOTO 
JAMS. 

Atyno. 

^ ^ T 

'»a/a« 
ra | I V A L E N T I N E DRESMAKIN< 

4> COLLEGES 
| 2 4 0 7 W. Madison, 1850 H. WeUs, 
^ 6205 S. Halsted Streets 
I 137 Mokyklos Suv. Valstijoae, . 
% Moko Siuvimo, Patternų kir* 

pimo, Designing bizniui Ir na 
rnama Vietos duodama dyka i . . 
Diplomai. Mokslas lengvais a t - $ 
mokėjimais. Klesos dienomis irS 
vakarais. Reikalaukit knygelės, a 

f Tel. Seeley 1645 ' . j 

SARA PATEK, pfrm.S 
S»&*«^^*^' l^ l l^f /«^**'*%»t^4V4VK 

Tel. Canal 0199 

WYANDfS GRAB0R1AII 8 

r 
Ir 

K%#«t^*4Vty4V«'»^»«^4V»*^*^ , / , / t g 
aa. TeL Cicero 5654 

Ofiso Tel. Cicero 49 S 

DR, J. SHiNGLMAN 
m 
0 

1525 So. 49 Oourt 
N. E. Cor. 49 Court ir I I 8tr. | 

S ant viršaus vaistyai^ios-
K 

Pagrabų Direktoriai 
I J. Wyand, Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobil ius v iso

kiuose reikaluose. Patarnauja
m e kogeriau.siav ir pigiausia. 

<A 2055 Wcst 22-nd St. Chicago. 

TCI. Lafayette 4225 

P L U M B I N G i 
Kaipo l ietuvys, l ie tuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. Y U f i K l 
5228 W. 58- lh Street 

F. A. JUOZAPAITIS 
mirė pėtnyčioje, gegužės' 
26 d. 7:15 vai ryte, !45l 
metų amžiaus. Laidotuvės 
įvyks panedėly, gegužės 
29 d. iš namų 5712 S^f 
Wood Str. x2 vai po pie
tų. 

Meldžiame gimines ir 
pažfstamus palydėti ve
lionį ir pasakyti paskuti

n į kartą sudiev. 
•Hnliudę, 
Moteris Ona Juozapai-

tienė, duktė Juzefą, su-
nvs Algirdas, brolis Ka-j 
zimieras Juozapaitis. 

a|ttA& tAt2ASACias5At*a<3A«At:-: 
PRANEŠIMAS. 

• j 
S Mes šios kollonijos lietuviai 
g norėtume turėti savo kalboj 
9 G^'dytojfj. Norintieji apsigy-
3 menti mažesniuose miesteliuo-
3 se, meldžiu kreiptis greitaij 

nes turiu geroj vietoj Gydy
tojui ofisą. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS 
S 1444 Wentworth Avenue 
5 Chieago HeigMs, 111. 

— 1 

Lietuvaieių 'Vienuolyno Besno 
ir vėl «<larbnosis BažnyeHpsir 

•i i Ti"L~J. ... i savo tėvynės' Iiietuvos narudai.. ^r .. .. . .„,. ., , .. 
zių veikalų neprrt leiski te šios, J Kurios kuopos -neturite bak-
, K„+- • Sir tikra pagarba, »., . , , . . v. «^ 

* iECtm ̂ ffa#otisJ^T ^Eafc&ias:[ iių an nhhnrmi gegužio 30 
T r i . \ ^ S ' .„ ' id . ^ale^ito juos gffMi pas gra-

^ m n v * ^ ^ ^ ^ a ^ C } i i c a g o 
,'lionas, Pittsburgh, Pa. Ties kapinėmis Labd. Sąj. 

ATBALSIAI I& BAZARO. ^ KP- tums • būdų su# visokios 
Įi*ųši'3s valgiais ir ^gėrimais. 5 

Šiandie, :gegužė« 29 d. lau- ; k > t u r ė s užkaridmi ir nami-
kiame Vienuolyno baza*#n1*»° a l a ^ . (^ėh^rfe ' pavalgyti 

;sveeių iš Oicėro, 111. ' J"* atsigerti *tr Namaičius pa-
] Jų atbildės pilni automobi-1 r e m l i - Taipat bus auluosxren-
,' liai, pilni '\truckai''. Kun.f k*m«> i r atvirutės. pardavi-

l; klebonas H. Vaičiūnas su kun. nėjamos. Nesigailėkim skati-
, F. Vaitukaiėiu paslaptingai 
šypsosi — sako, Cicero, dar 

i'niekur antros vietos neužėmė 
[— parodys ir bazarui ką ci-
cerječiai gali.— 

"Bali, rali for Cicero!" 
'Tris syk valio ciceriečiams! 
1 ritfu. Aš. 

ko tokiam prakilniam reika
lui. 

Centro Valdyba. 

DiifrtrIAU -Ptt&ICIJOS {1Sl 
'rraS»ttsjŲ. 

DftllMTS ME(TŲ JUBILĖ 
^JUS. 

Šįmet sukanka dešimts metų 
nuo įkūrimo Liet. Vyčių or
ganizacijos Amerikoje. Per tų 
laikotarpį ji išaugo į vienų iš 
didžiausių Amerikos lietuvių 
jaunuomenės organizacijų. L. 
Vyčiai daug yra prisidėję kū
rime Lietuvos valstybės. 

.Dabar sulaukę 'dešimties me
tų jubilėjaus Liet. Vyčių Chi-
cagos Apskritys to paminėji 

AlJSTJSft.: 
V,7'-"S" v!; 

W*š>^k 
Bwn-apaifl| 

l l M U N t o t l I 
B49KALCOHOL11 
MJ»BlCBTasfcj| 

RvilFWVnnr Mm HfwT /Tj2l y^H 

m 
f, •Vi.J-vS ; 

1 \ fei*' J 
Li"*faW 

mm^ĮĮtnlT'' ̂ ! l l f l 

R^ii^il 

Natrinkite saro 
skausmus 

Reumatiškūs, JJ 

U 
1 

J 
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7 
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Ą 
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Nenralgijąf 
Slabumą, 

Niksterėjfmą, 
Ištampytas 
Muskulas, 

Dantę 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą. 

Tėmykite, kad. 
butų 

INKARO 
YAISBAŽEN. 

KLIS. 

- Ji 

nikų) birželio" 18 d. National 
darže, Riverside, 111. Dar pir-
(ną sykį bus tokia įvairiįpror 
gramą: dainuos L. Vyčių Chic. 
Apskričio milžiniškas choras; 
kalbės įžymiausi kalbėtojai ir 

Tele fonas Yards 1188 . 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

G R A B p R I l S IRJ 
Balsamuotojas 

Turlų a u tomo-
biliue visokiems^ 
reikalams. Kaina? 
prieinamos. 

3319 Auburn | 
Ave. ChicagoJ 

j .-. — - 4 - - — r r 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISUS 
Generaiis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Flace. 

PRANEŠIMAS. 
Dabar perkel ių savo ofisą | naują 

vietą kur atliksiu savo darbą geriau 
kaip pirma, čimtai dėkingu žmonių 
jum ta pasakys. 

Palengvins VISŲ 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma> skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
t iems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėj imo ir vaikus einančius mok:rfk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 1 vai. po piety 

Dr. 0. VAITOSI 0. D. 
IiTETrJVIS KK*V SPECIAIJŠTAS " 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

PARDAVIMUI. 
GRAŽUS 3 šmotų velour par-

lor setas, kainavo $450, pasi
duos labai pigiai. Taipat parsi
duoda grindinė lempa, Atsišau
kite, ' 

4751 Park Ave. 
Telef. Austin 7003. 

S 1 ' "- " - - " "" ' V * — m ^ * V. 'mmMWm 

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

FRANK KOIČBEL, 
2536 So. Hardinę Ave. 

^Telefonas Boulevard 4189 

A. Masalski! 
Graborius 

Patarnauju lai
dotu v«s«a, res-{ 
tave**, krikft-l 
tynoss Ir kltno-^ 

'te ralkalnosej 
Kainos p r Į e i n a - į 
mos. 

$3307 Auburn Ave. Chicago. 
mcicccc<cccccrjccccc€< 

Chicago s piliečiai laimėjo 
pirmaįų dalį kovos su vietos 
terori&tais ir Visokios susies 
piktadariais. 'Nes miesto taė 
ryba nutarė padauginti î polij-r 

cijos Skaitlių. 
Šiandie, darbuojamasi kri-

minalin teisman paskirti dau
giau teisėjų. Didesnis skait
lius teisėjų būtinai reikalin
gas kriminaliame teisme. Nes 

KEIKALINGI LEIBBRIAI 
del'genet^lio fabriko darbo, die
nomis ar naktimis. Atsišaukite, 
cteN į PRODUCTS RĖFINING 

1 COMPA^Y, 
68)*d 'St.^Archer *Avev 

Argo, 111. 
- - * 

REIKALINGI mergina piie 
namų darbo. Atsišaukite tuo-

.^AlMOOMO 
^ I I S S O I H TWNIW«31 H' 

1 \\ODVUll\lDliLQ 

'siiau97.ua 
-8|BA 

OHTJUII 

*9naąBd 

įBunna 
•sofuo; 
•M iąH 

CT SOI89ĮJ 
*i§«d jdd 

*qjB • 0090d 
«poupifj*įd 
esoąo^dv 

• 
*wj«di IBIS 
-n«raoB>J JĮ 

euną 'CTCo^sivjns nąn^'d en^mid 
IBiuiĮBgaą — SBfo^uiiBgcd *nu«jĮeiaįd! 
8puBĮ3[Į9ABd ĮBOBT' « i i sanjnjĮ 

* 'opjdąA^ 
fin«ui9Ag tunnniud vęivuieud tis 
'soįapĮ e;ti«A emmą sąqĄ«d.C BOĮJ 
•uvgauųm saiBmsS 'BOSIJAI BOSI^ 

•9fX[aj|ud diuvui[ąui emvfavjj 

ofaw 4\iųu\2qvatj 

jaus . 
3315 So. Hakted St. 

'Tel. Yards 1546 
šiandie yra dukart daugiau! 
bylų kaip pirm trijų mėnesių VYČIŲ APSKRIČIO PIKNI-
buta. 

Policija kasdien suima vis 
daugiau visokios rųšies niek- L. VYČIŲ Chicagos Apskri 

mui rengia išvažiavimą (pikt šų ir būtinas daiktas su jais|čio pikniko rengimo komisijos 
kuoveikiau apsidirbti. 

KO RENG. KOM. SUS. 

svarbus' susirinkimas įvyks 
|Tik aštrios bausmės miestą' š į . vakarf, gegulės 29 d., 

gali paliuo»uoti iš • teroristų Dievo Apveizdos par.-mokyk-
nagų. • ! i los^kambary, 8:00 vai. vakare. 

r' 

Kviečiami atvykti susirinki-
PASKIRTA 100,000 DOL. 

daug kitokių įvairenybių ku 
riomis kiekvienas' galės pasi-| Cook apskrities taryba ko-
džiaugti ir turės progos jose I vai su piktadariais Cnicago-* 
dalyvauti. Visą tą programą je ir apylinkėse paskyrė 100,-
nutrauks į krutamuosiuą pa-j 000 dol. iš apskrities iždo. Pi-
veik^lus, kuriuos paskiau ro- j nigai pavedami yalstijinio 

man ir tįe komisijos nariai," 
kurie yca kuopų darinkti į 
rengimo komisiją. Komisija. 

PRANEŠIMAS. 

Metropolitan State Bank u-
taminke, 30 d. geguž. (Deco-dys Amerikoje ir Lietuvoje. Į prokuroro nuožiūrai. Reiškia, 

Norintieji dalyvauti tame iš--1 prokuroras su tokhn suma įsi-'ration Bay) nebus atdara* 
važiavime turi pasirūpinti gys skaitlingesnį sau štabą, per visą dieną. Valdyba. 

PARDAVIMUI. 
P A ą S I D U O D A milk depot ir gro : 

cerne lietuvių apg>-ventoj vietoj Ci
cero parsiduoda labai pigiai iš prie-
žastės nesveikatos. Kreipkitės pas 

J. Gl'KSKI 
1413 So. 49 Court Cicero. UI 

Ant Pardavimo pigiai čev 
rykų taisymo šapą, geriausi* 
elektrikos mašinos išdirbti 
per 15 metų. Atsišaukite pa: 
savininką 
219 W. 67/St. ChicagoJ 
* ! • ! • • • ! ! 

' ^ DIDELIS BARMENAS. 
Ant pardavimo 3 augšeių me| 

dinis namas, elektros šviesa, 
zas. Storas iš priešakio, 
namukas iš užpakalio.. Atsišauki] 
1627 So. Morgan Str. 

' arti 18~tos (latvės. 
. 1 » 

PARDAVIMUI Bue<jfrnė • 
Grosernė. Vieta puiki ant| 
\\iain Gatvės", apgyventa lieti 

viais ir visokiomis kitokiomis tai 
toms. Priežastį-pardavimo patii 
site ant vietos. 

JUOZAS RADZIUS, 
3604 C e dar Str. 

Indiana Harhor, I m 

*\ 
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DRAUGAS Pirmadienis, Gegužio 29, 1922 
— 
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MAY~S1 
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Pianai, Smuikai, Mandalinos, Driliai, Šokiai, Dainos ir Lošimai! 

B 

S 
I 

Kazimiero Seserų 
. - ™ 

V I E N U O L Y N E ! 
• 

2601 W. Marąuette Rd„ 
. 

Chicago, 111. 
• 

Kas vakarienė — puiki programa. 

Kas programa tai grožės paroda 

Įžengsi Vienuolyno salėn 

Tai tau meno paroda. 
• 

Išeisi ui Vienuolyno — 

-

Jau ten tai įvairybės! 

m 

* 

m i-
,* 
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DRA1 

BSS4 

No. 127 

VOKI 

/ 

GEG. DIENOS 
VALANDOS: PAPRASTOMIS DIENOMIS PRASIDĖS 7:00 VALANDA VAKARE, VAIKAMS 2:00 
VALANDA PO PIETŲ; NEDELIOMIS IR 30 DIENA GEGUŽĖS 1:00 VALANDA PO PIETŲ. 

:• Chicagiečiai - tai visi atsilankys, bet Chicagos kaimynai, turbūt, ir 
neapsileis. Juk tokis BAZARAS, tai retenybe. 

r 
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Voki 

BERLY: 
sitikėjimas| 
tautinę pj 
kietijos vy 
sas santai 
misijos sąl 
reikale, 
kas baigia>| 
Tai buvo 
ultimatume 
pradžių V 
to ultimatuj 
atmetė. D< 
baisiai neri] 
Skelbė, ka< 
ti Vokietij 
laiku nemol 
jos. 

Finansi 

Ir, rasi 
mainiusi saj 

Bet štai 
vo didieji 
kai. Šie ėį 
skolą Voki< 

Finan^istl 
riausybei pj 
šventos rai 
matumą ir 
tikrintas vi 
rių paskolo 

Vokietijoj 
netas tomis 
posėdį ir fci 
dymo komij 
lygas, jei 
paskola. 

Kad taip 
kiečiams ka 
rimo ir pa 
kalbama* j 
šiuo kartu 
vojus. 

Vokiečių 
dimas^įduoj 

Paskol 
Kad Voki 

tinę paskoL 
tuomet Pr* 
vokiečių, tt 

Teciaus 
daiktas bei 
paskolai saj 

\ ir ją garan 

400,< 

CHICAG* 
giau nei 4( 
čių pradėjul 
mėnesio 1 
nę užmokėsi 
5 centų vai) 

Apie lai 
I 

fTai pasel 
jos jiapigin 
bendroves 
to pafpiginil 
metus netel 
nų doL 

Tečiaus t| 
čia. Kuome j 


