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VOKIETIJAPRIIMA KONTRIBU- " " " 
GIJOS SĄLYGAS 

Vokiečiai Tikisi Gauti Didele 

TRYS MOTERYS NUŽU
DYTOS. 

Paskolą 
BERLYNAS, geg. 30. —Pa-1 Prancija ir Belgija labai pa

sit ikėjimas gauti didelę tarp- geidautų, idant ta visa pasko-' s aulio. 
tautinę paskolą paskatino Vo-jla .jom butų išmokėta, žinoma, 
kietijos vyriausybę priimti vi-1 skiriant kokią menką dali ir 

- ^ L 
ROMA, geg. 30. — Eucha

ristijos Kongresas čia vakar 
pasibaigė chorui atgiedojus 
Te Deum Šv. Petro bazilikoj 
akyvaizdoje Šventojo Tėvo. 

Bazilikoje buvo apie 60,000 
žmonių, kurių dauguma Kon
greso dalyvių, atvykusių čia 
skaitlingais būriais iš visp pa-

C H I C A G O J E 
ARKIVYSKUPO RASTAS. 

sas santarvės atpildymo ko
misijos sąlygas kontribucijos 
reikale. Toms sąlygoms lai
kas baigiami rytoj, geg. 31. — 
Tai buvo atpildymo komisijos 
ultimatumas Vokietijai. Iš 
pradžių Vokietija kai-kuriuos 
to ultimatumo pašinus griežtai 
atmetė. Del to, Prancija ėmė 
baisiai nerimauti ir nervuotis. 
Skelbė, kad ji viena pulsian
ti Vokietiją, jei ši paskirtu 
laiku nemokėsianti kontribuci-l 
jos. 

Finansistai pagelbon. 

Ir, rasi Vokietija bntų ne
mainiusi savo žodžio. 1 

Bet štai Paryžiuje suvažia-į. 

— - m . —-

kitoms santarvės valstybėms. 
Tečiaus Vokietija nori pusę 

tos paskolos palikti sau, savo 
finansų sustiprinimui. 

Finansistai siųlo Vokietijai 
palikti trečiąją dalį paskolos. 
Oi kitus pinigus atmokėti san
tarvės valstybėms. Bet to-4 

kia Prancija nesutinka nei su 
ketvirtdaliu Vokietijai. Del to: ' m'i 

J Tukstanc 
vedamos diskusijos. 

DIDELĖS IŠKILMĖS 
ROMOJE. 

BOWLING, GREEN, Ky., 
geg^ 31. — Clay apskrity vie
nas ūkininkas pardavė ukį i r f Pereitą sekmadienį visose 

avo 1,800 dolerių. Aną die- Chicagos vyskupijos bažnyčio 
ną du ūkininku kaimynu atėjo s e skaitytas J o A u k §t - Malo 
pas pardavusį ukį ir jį įssive-

ROMA, geg. 29J— Šv. Pet
ro bazilika, žinoma kaipo didr 

žiausia visame pasauly krik
ščionių bažnyčia, naktį prieš 
sekmadienį darė ypatingą re-

daly iai žmonių, 

dė medžioti lapių. 
Jiems išėjus,- tų, dviejų kai

mynų pačios tuo jaus apsi suo
dino veidus* apsitaisė vyriš-
kais drabužiais ir užpuolė li
kusią namie pardavusio ukį 
ūkininko pačią. Pareikalavo a-
tiduoti pinigus: Ja i neduo
dant jos ją papiovė. 

Trukšmą išgirdo ūkininko 

nybės Arkivyskupo Mundelein 
raštas labdarybės reikale. 

AVALINIŲ TAISYTOJAS 
NUŽUDYTAS. 

- Chicago Heights atrastas 
nužudytas avalinių (čeverv-
kų) taisytojas Joseph Urban, 
1224 Arnold st. 

Policija ieško nužudyto kai-

samdininkas. J is įbėgo vidun 

vau.jančių Eucharistijos5 Kon-
Prancijos užsivarinėjimai. Įgrese, visą naktį praleido ba-

Prancija reikalauja visos 
paskolos todėl, nes bijosi, 
idant Vokietija trumpu laiku 
nepakiltu ekonominiai ir ne-
sus,tiprėtų politiniai. 

Prancija sako, kad Vokieti-
vo didieji pasaulio finansinin-l j&{ e k o n o m i n i s p a k į i i m a s v i s a į 

kai. Šie ėmė tartis apie P*-J nereikalingas. G į k u o m e t j a i 

skolą Vokietijai. j ̂ e b i a m a , kad Vokietija be 
Finansistai tad vokiečių vy-; e k o n o m i n i o p a k į i i m o negali 

riausybei pranešė, idant ji a > l j m o k e t i j a i k o n tr ibucijos. Tai 
šventos ramybės priimtų ulti-i P r a n c i j a Miai a t s a k 0 j k a d j a i 

matumą ir tuomet jai butų už
tikrintas vienas bilionas dole
rių paskolos. — 

Vokietijos ministerių kabi
netas tomis dienomis -atlaikė 

tas negalvoję. Girdi, turi mo
kėti, turi pildyti taikos sąly
gas. 

įToks • naivus užsivarįnėji-
mas, žinoma, pačiai Prancijai 

posėdį ir fcutiko priimti atpil- , . u -AI- • - x-
I daugina skaitlių priešų. Nes 

[zilikoje. 
Pusiaunakčiu Šventasis |Tė-

vas Pius XI celebravo šv. mi
šias Šventf. Sakramento kop
lyčioje. Skaitlingoj žmonių 
minios naktį priėjo išpažinties 
bazilikoje ir meldėsi visur 
prieš iliuminuotus s žvakėmis 
altorius^ 

Apie 100 vyskuptj ir daugiau 
1,000 kunigij, ax)sitaisiusių vi
sokiais liturginiais rūbais vai
kščiojo procesijomis po milži
nišką Šv. Petro baziliką. 

Bazilikos aikštėje taipat per 
naktį dešimtys tuksiančių žmo 
nių budėjo. 

su šautuvu, gi pamatęs pa-
piautą savo šeimininkę i r du 
juodu (tai buyo tosdvi mo-
tervs) abudu nušovė. 

Tečiaus susekęs kas pervie-
nos jo nušautos, samdininkas 
persigando ir pabėgo. 

Gryžę 

IEŠKOMA KELETAS 

iš medžioklės visi 
trys vyrai rado savo pačias 
negyvas. Tragedija buvo pa
sibaigusi. 

myno Ralpho Brada, kurs, sa-
. . koma, pakvaišęs nuo "moon 

sliine" papildė tą žmogžu
dystę. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
VOKIEČIŲ ATSAKYMAS PATENKINA VISUS. 

PARYŽIUS, geg. 31. — Vokiečįų vyriausybės atsaky
mas atpildymo komisijai ir bankininkams, kad ji sutinka su 
paduotomis jai sąlygomis kontribucijos klausimu, patenki
na 'pilnai visas. Belieka tik dabar duoti Vokiečiams pasko
lą. Tos paskolos klausimu tad šiandie ir seka diskusijos. 

j 

AUKŠTINA ANGLUOS PREMIERA. 

BERLYNAS, geg. Sfc — Vokietijos kanclieris Wirth 
didžiai aukština Anglijos premierą Lloyd George, kurs to
mis dienomis karčiai nubarė Prancijos nusistatymą spė
komis pulti Vokietiją ir už norėjimą okupuoti Rulir plotų. 
Kanclieris pažymi, jog taika Europoje taip ilgai negalima, 
kaip ilgai Vokietijai bus grumojama spėkomis. 

— 

PREZIDENTAS ANNAPO-
LIS AKADEMIJOJE. 

• s \ : — 

ANNAPOLIS, Md., geg. 30. 
— Vakar vietoĮS karo laivyno 
akademiją aplankė preziden
tas Hardingas su i?fivo palydo
vais. * « 

Chicagos policija ieško kele-
tos nežinia kur pražuvusių 
vaikų. 

Tarpe ieškomų yra Albinas 
ir Irvingas Yučiai, 12 ir 9 me
tų, 3400 S. Union ave., ku-
riedu prapuolė pereito šešta
dienio vakare. 

— — 

SUŽEIDĖ MOTERĮ IR PA
SIDARĖ GALĄ 

• 
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zmios iš 
- i ŪbM « 

dymo komisijos paduotas są
lygas, jei Vokietija gausianti 
paskolą. 

Kad taip, tai paskola vo
kiečiams kaipir užtikrinta. Ap
rimo ir pati Prancija. Visų 
kalbama, jog nuo Europos į 
šiuo kartu praga?šo karo pa-Į 
VOJUS. 

Vokiečių kabineto nuspren-. 
dimas ^įduotas reichstagui. 

Paskolos klausimas. 

taip negali but, kaip Prancija 
nori. 

Galimas daiktas, kad Vokie
tijai liks, ketvirtoji dalis pas
kolos ir ji keleriems metams 
bus paliuosuota nuo kontribu
cijos mokėjimo. 

Gi paskui, tai kaip Dievas 
duos. 

SUSIRINKS AIRIJOS PAR
LAMENTAS. 

100,000 ŽMONIŲ PRO
CESIJOJE. 

SOFIA, Bulgarija, geg. 30. 
'— Suv. Valstijų pasiuntinys 
'\Vsjlson pienuoja čia turėti nuo 
savą sargybą kaip ilgai tęsis 
sumišimai 

u 

Kad Vokietija gaus tarptau- \j 
tinę paskolą, tai aišku. I r kad 4)UBLINAS, geg. 30. — 
tuomet Prancija jau nepuls' Provizorinė Airijos valdžia 
vokiečių, tai faktas. paskelbė, kad pasiremiant su 

Tečiaus dabar svarbiausias /Anglija padaryta taikos sutar 
daiktas belieka nustatyti tai timi, čia birželio 1 d. sušau-
paskolai sąlygas, ją padalinti Į^kiamas Laisvosios Airijos par 
ir ją garantuotu 'lamentas. 

JĮ ~ ' "• * ' " ' — i • - i , .1 - — • . . . - . J I ? — 

400,000 Geležinkeliečių Maži
nama Užmokesnis 

CHICAGO, ILL. — Dau- j misija papigino transportaci-
giau nei 400,000 geležinkelie-j'ją, geležinkelių darbo taryba 
čių pradėjus ateinančio liepos 
mėnesio 1 diena gaus mažes
nę užmokęsnį —nuo vieno iki 
5 centų valandoje. 

Apie l a i spaudoje pranešė 
geležinkelių darbo taryba, 

JTai pasekmė transportaci-
jos ^apiginimo. Geležinkelių 

tučtuojaus sumažino darbinin
kams užmokesnį. 

Reiškia, geležinkelių bendro
vėms nei plaukas iš galvos ne-
iškrys ir jos nebus nuskriaus
tos. 

i 

Viskas butii gerai, kad ge-
bendroves apėmusi baimė del ležinkeliečiai darbininkai su 
to papiginimo per vienerius j tuomi sutiktų. Bet, matyt, jie 
metus netekti apie 400 milio-
nų dol. 

'pirmiausia pakels protestą, gi 
paskui dar gali pagalvoti ir 

Tečiaus ta baimė buvo tnš- j apife streiką, jei protestai ,nie-
čia* Kuomet tarpvakstijinė kd- ko negelbės. 

ROMA, geg. 29. — Vakar 
ia įvyko milžiniška tikinčių

jų procesija iš Šv. Jono baž
nyčios į Coliseumą ir atgaL 
Procesijoje dalyvavo mažiau
sia 100,000 tikinčiųjų. 

Procesijoje buvo ir Šven-
čiausios Kolekijos nariai. 

Tryesto vyskupas Bartolo-
masi ,Colise<mTie ant perkelia
mojo altoriaus atlaikė" šv. mi
šias akyvaizdoje 10,0p0 vaikų. 

KITS KITĄ NUŽUDĖ. 

O I 

oi. 

LOS ANGELES, Cal., geg. 
- Į vienus namus naktį į-

sikraustė jaunas plėšikasu J š -
budęs šeimininkas nutvėrė gin 
klą ir šoko kovon. Abudu žu
vo. 

GAL VOKIETIJA BUS 
PRIIMJTA T. SĄJUNGON. 

. LONDONAS, geg. 31. — T. 
Sąjunga turės savo sev°|iją^at-
enantį rugsėjo mėnesį. Laik
raštis (Times praneša, kad, ra
si, Vokietija bus priimta Są-
jungon. 

TURĖS NUOSAVĄ SAR
GYBĄ. 

MONARCHISTAI PRALAI-
LAIMĖJC. 

i 

John Best, 28 m., 316 E. 
33 gat., atsisakiusią su juomi 
gyventi savo moterį g i r t ina i 
peršovė ir pats nusižudė. 

MURPHLY IR MAliER 
PALIUOSUOfTU. 

BUDAPEŠTAS, geg. 30. — 
Ungarijos atstovų parlamen-
tan rintimuose monaj-chistai 
mažai gavo balsų. Monarchis-
tai, tai mirusio imperatoriaus 
Karolio šalininkai. 

TRYS BOMBOS SUPLAI-
ŠINTOS. 

Patrauktu kriminalin teis^ 
man darbininkų unijų vadu, 
Murphly ir-Hader, teisėjo Mi-
ller paliuosuotu iš kalėjimo po 
paranka. Už kiekvieną padė
ta po 75,000 dol. 

Paliuosuotu pasižadėjo to-
liaus. neviršininkauti unijose. 

Teisėjas Miller paskelbė, 
'jog nesama joki0 {)amato,juo-
du laikyti kalėjime. 

PARLAMENTAS DISKUSUOS APtE KONFERENCIJĄ. 

i PAiRYŽIUS, geg. 31. — Premieras Poincare nusprendi 
ne<lalyyauti llagues konferencijoje. Paskui susiprato nege
rai pasielgiąs savarankiai spręzdamas tokius svarbius reika
lus. Del to visą tą klauimą pavedė išspręsti parlamentui. 
Šis pasakys, a r Prancija turi dalyvauti ar ne Hagues kon
ferencijoje. Tuomet jis turės nuplauta^ rankas. 

- i \ 

TURĖJO ŽŪTI 50 ŽMONIŲ. 

PENSACOLA, FLA., geg. 3L — Garlaivis Swan su pen-
kiasdešimts žmonių pagautas audros, turbūt, nuskendę. A-
pie jo likimą nieko nežinoma. 

, 

RYGA, geg. 31. — Bolševikų pirklyba su Vokietija smar 
kiai plečiasi. Pirklybos centras skaitosi Ryga. 

• • • M ^ M A A • v 
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PIEMENŲ EKSKURSIJA. 

KAUNAS. Mokytojas Kru-

IŠ MAČOSIOS LIETUVOS. 

TILŽE. Balandžio 29 d. 
kauskis, Paschalis Mykolas Tilžėje buvo nepaprastai di-
surinko Kretingos miestelyje delis turgus, kokie buvo dar 
ir jos apylinkėse našlaičius, p r i e š karą. Sviesto ir_ kiauši
ne tėvų likusius vaikus, kurie'nių turguje buvo labai daug. 

CHICAGO "SAUSAS. >> 

bereikalingai po gatves dau- Sviesto svarui būva mokama 
žosi i* veža juos pro Kauną 44 — 46 mk., ,nors policija 
į Prėnus Ūkininkų Sąjungai, j buvo įsakiusi mokėti ne dau-
kūri tuos bernaičius samdo g i a u 42 mk. Kiaušiniui mokėjo 
vasarai piemenimis, o žiemą v į s dar 2.60 — 2.80 mk., jau-

, Pereitomis keliomis nakti
mis Chicagoje supiaišintos 
trys bombos. Dvi ties italų 
gyvenamais namais, viena — 
ties juodukų. 

Polibija veda tardymus. 

Per Chicagą pravažiavo 
generalis prohibieijos komisi-
onierius Hayes. Pranešė, kad 
Chieago yra ne vien " sau
sas, ' J bet -"sausutėlis*' mies-. 
tas. 

apsiėmė juos leisti mokyklon. 
Toji ekskursija, 29 balandžio 
aplankė Lietuvos laikinosios 
sostinės žymesnes vietas, tarp 
jų ir JCatedros Baziliką. Pie
menų ekskursantų viso labo 
yra 18. 

Pravartu butų iš Kauno 
gatvių surinkus vaikėzus ir 

tienos sv. 18 — 22 mk, ver
šienos sv. 19 — 22 mk. Šieno 
centneriui mokėjo 200 — 250 
mk. v 

ŠAULIAI. Kai kuriose Šau
lių apskrities vietose, o ypač 
Gruzdžių valsčiuje, ūkininkai 
apskaičiavę, jog kiaulių laiky-

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; vėsiau, gali 
1)ut lietaus. 

PRANCŪZAS SUSEKĖ 
NAUJĄ ELEMENTĄ. 

a 

Užvardintas jis ''celtium' 

W A J S H I N G T O N , geg. 30.— 

I^askelbta, kad pereitais me
tais Suv. Valstijose nužudy-
ta 38 prohibieijos agentų, ei
nant jiems tarnybos pareigas. 

PARYŽIUS, geg. 30. — Pa
ryžiaus universiteto profeso
rius chemikas Georgės Ur-
bain, atrado naują elementą. 
Tuo tikslu jis laboratorijoj 
darbavosi per 15 mėtį. 

Naują elementą jis užvardi
no ' "cel t iunV' Dėlto, kad Ur
bam yra" celtas, taigi, celto 
smegenys elementą atrado. 

Sakoma, tas atrastas ele
mentas žmonijai bus tiek nau-

ra-dingas, kaip žinomas 
dium. , , 

*' Celtium'' atrandamas la
bai menkytėmis dalelėmis. Tai 
gi, jo produkcija labai bran
gi. Bet laikui bėgant gal bus 
surastos priemonės kiek pi
giau jį išprodukuoti. Bet tai 
klausimas^. 

(Prof. Urbain prie progos 
pranešė, kad vienas iš žymiau
sių visame pasauly chemikų 
yra Willard Gibbs, 'Connecti-
eut valstijos universiteto pro-
resorius. J i s už gyvasties už
sitarnauja paminklą. jTečiaus 
pati, Amerika labai mažai jį 
pažįsta. , s 

padarius ekskursiją į sodžius, mag be galo brangiai atsiei-
kiaulių paganyti. Gal jie fš- nąs , jie nutarę kiaulių visai 

nelaikyti. moktų naudingesnio 
mo. 

gyveni-

KAUNAS. Gegužės 3 d. 
grįžo iš Karaliaučiaus konfe
rencijos mūsų delegatai. J ie 
ten tarėsi su Vokiečiais, Es
tais, ir Latviais, tiesioginio su
sisiekimo tarp tu valstybrų 
reikalų. 

Gegužes 10 d. bus paskirta 
komisija, kuri nustatys tvar
ką perdavimo traukinių iš 
Abelių i Kalkunus, susisie
kiant tiesiog Kaunas — Daug
pilis. 

Kaikurie ūkininkai kiaulių 
jau visai neturi. Sako pavasa 
ri nusipirksią. Dabar, ten ne
galima gauti nė mažų paršų, 
turintieji prašo 800 - * 1,000 
auksinų už paršiuką. 

Amerikos Raudonasis Kry
žius dovanojo Kauno Miesto 
Sanitariniam skyriui 4 auto
mobilius. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų verte, 

Tą susisiekimą su Daugpi- . v. or AAA J I 
, _ . . įmainant nemažiau 25,000 doL 

geguž. 29 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

liu buvo ^manoma pradėti 
anksčiau. Bet latviai dar ne
buvo atstatę sudeginto tilto 
per Dauguvą, tai prisiėjo lauk
ti sutvarkant tą tiltą. Tiltas 
dabar sutvarkytas. 

Nuo gegužės mėnesio 15 d. 
tikimasi pradėti traukinių j u-' 
dėjimą Kaunas—Daugpilys. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 9.15 
Italijos 100 lirų 5.30 
Lietuvos 100 auksinų .35% 
/Vokietijos 100 markių .35% 
Lenkų 100 markių .02 

/ 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ MENRAMBI 

"DRAUGAS" 
Cina kasdien* Išskyros nedėldiealus 

t* tUEJ« i :MJEJRATOS B L A I V A : 

Metams ^ •••• t*>V° 
rusei Meta •*•©• 
Prenumeratos mokasl iškalno. Lai

kas skaitosi nuo uisirasymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
slų^U išperkant krasoje ar ezprese 
"Mouey Order" arba idedant pini
gus J registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave , Chlcago. 

TeL Eoosevelt 7791 
fJWIIIHmHIHllltllMIHlMUIHIIIIIltlltllllfc 

PUSĖS LUPĮĮ DŽIAUGS-
MAS. 

Tarpvalstijinė Suvienytų 
Valstijų prekybos komisija vi
sai netikėtai paskelbė mažes
nes kainas (ratas), imamas nž 
prekių vežime geležinkeliais. 
Tas sumažinimas, imant apla
mai, bus apie 10 nuošimčių. 

Angliška spauda skelbia, jog 
komisijos paskelbimą plačioji 
visuomenė džiaugsmingai suti
kusi, bet užtaigi geležinkelių 
bendrovės susirūpino. 

Visuomenė pradžiugusi, nes 
tame mato daug palengvinimų. 
Už maisto ir reikalingų gyve
nimui daiktų brangumą dau
giausia buvo kaltinami gele
žinkeliai. Perbrangiai imta už 
daiktų pervežimą iš vienos 
vietos kiton. Gi kuomet tran-
sportacija bus pigesnė, sako, 
turės atpigti kiek nors mais
tas ir visoki daiktai. Reiškia, 
gyvenimas bus pigesnis. 

Tečiaus atrodo, kad nėra 
reikalo perdaug visuomenei 
džiaugtis. Nors transportacija 
bus papiginta, bet pasiliks tie 
patys savo vietose spekulan-
tai, kurie daugiausiai visuo
menę išnaudoja. Paliks tie pa
tys žmonėms begaliniai aukš
ti mokesčiai, kurie daugiau 
neįveikiami. Veiks tas pats 
pirklhj sąmokslas, (susimoki-
nimas) kurio tikslas žmogui 
paskatinį centą išlupti. 

-Paguliau jei mes dirstelsim j 
didžiulį anglekasių streiką, kū
rino valdžia beveik nesirūpina, 
tai dar geriau paaiškės, kad 
mūsų džiaugsmui maža tėra 
pamato. 

i'ramatoma, kad anglekasių 
streikas tęsis visą vasarą, nes 
kasyklų bendrovės nemano 
nusileisti. Ateis šalčiai, kuras 
bus neįperkamas. Tuomet tai 
bent bus kartaus džiaugsi 10 
visuomenei. Pagaus vargas ne 
vien 600,000 streikuojančių 
anglekasių, bet ir milionus ki
tų darbininkų uždarius dirb
tuves del anglių stokos. 

Viltis yra geriausias sura
minimas žmogui. Dėlto reikia 
vilties, kad taip nebus, kaip 
pramatoma. Po ūkanotų ir 
apsiniaukusių dienų pasirodys 
ir skaistesnės dienos. Bet 
džiaugtis transportacijos papi-
ginimu perdaug negalima. 

Susilauksime geresnių laikų, 
bet reikia jų dar gerokai pa
laukti. 
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PASIDAIRIUS PO LIETU
VOS LAIKRAŠČIUS. 

Peržiurėjus nors ir pastarų-
jųjų poros savaičių Lietuvos 
laikraščius, gaunama įspūdžio, 
kad tauto* energija nepap
rastai įtempta švietimo, įvai
rios kūrybos ir tvarkymosi 
darbe. Tuo išganingu karščiu, 
matyt, užsikrėtusi lygiai visa 
tauta: valdžia, visuomenė, in

teligentija, sodžiaus jaunimas 
— visi kruta, dirba, nelygi
nant bitelės aplink savo avilį, 
tartum ir pamiršdami apie 
trairuiš savus i šgamas, apie la-

pc4enką, nutūpusį Lietuvos 
rytuose ir tykojantį Lietuvoje 
grobio. j 

Vien tik gaila, kad tame vi
suotiname karštyje lyg perma-
ža sveiko optimizmo, pasitikė
jimo savo jėgomis ir savo val
džia. Laikraščiuose tiesiai per 
daug kritikos (ypač valdžios 
pusėn kreipiamos), per daug 
kabinėjimosi, įtarinėjimų, pei
kimų. Iš antros pusės beveik 
nematyti pasitenkinimo jaus
mo pripažįstant nuveiktus 
darbus. Toksai dvasios stovis 
Lietuvos visuomenės yra su
prantamas ir, žinoma, nesmer-
ktinas. Visi trokšta kuodl-
džiausio ir kuoišnašiausio dar
bo visose gyvenimo srityse; 
visi linkę yra vieni kitus kal
tinti, kad per mažai arba ne
tikusiai dirbama; visi lyg ap
imti baimės, kad štai, pilie-
čiams didžiųjų šio momento pa 
reigų neišpildžius, greitu laiku 
nesusitvarkius ir nesustiprė-
jus, godieji kaimynai ko gera 
vėl gali pasikėsinti ant Lietu
vos laisvės ir jos žemių. Parti
jų rietenos Seime ir spaudoje, 
asmenų koneveikimai, prie val
džios kabinėjimosi visa to vy
riausia priežastini yra daž
niausiai didelė Lietuvos mei
lė, troškimas jai gerbūvio ir 
stiprybės. To tautos kūrybos 
karščio apimti Lietuvos vadai 
veikėjai, legislatoriai, publicis
tai tarsi nei nepastebi kiek jau 
daug darbo buvo atlikta, ko
kia milžiniška pažanga trum
pu laiku buvo padaryta tautos 
gyvenime. 

Tuo žvilgsniu žiūrint iš toli, 
štai kad ir Amerikoje esant, 
galima sau sudaryti tikresnių 
išvadų, negu tos, kuriomis per
siėmę yra Lietuvos laikraščių 
įžanginiai straipsniai, o net ir 
bendradarbių ir koresponden-
tų rašiniai. 

Xorint Liet. aktualę padėti 
patirti, nereikia tiek laikraščių 
straipsnius skaityti, kiek gy
venimo kroniką, žinutes iš vy
riausybės, miestų, savivaldy
bių veikimo. 

Lietuvos Informacijų Biuras 
stengsis tas žinutės rinkti, gro-
muluoti ir kartkartėmis skai
tančiai visuomenei paduoti. 

Liet. Infor. Biuras. 

B ĮĮĮįSU CBfraO. 
VISŲ MŪSŲ R E A L A S . 

J a u bene trejetas mėnesių, 

kaip Susivienijimo Valdyba 
varo naują narių kontestą. To
se naudingose lenktynėse tik 
maža mūsų visuomenės dą|Įs 
tedalyvauja. Tik keliolika ko
lonijų tuo reikalu darbuojasi, 
tik kelios dirba uoliai. Di
džiuma kolonijų ir veikėjų dar 
nepastatė tų lenktynių pir
muoju savo rupesniu ir reika-
\ų eilėn. 

Tečiau turėtume visi atsi
minti, kad tos lenktynės tie
sia pamatą mūsų visuomenės 
ir mūsų tautos tolimai ateičiai. 

8 metai atgal laisvamanių 
Susivienijimas buvo toli pra-
lenkęs mūsiškį ir kapitalu ir 
tvarka; buvo jau jis įvedęs rei
kalingas reformas. Kol mūsų 
Susivienijimas per kelis metus 
vedė reformas kol gyveno sun
kios evoliucijos laikotarpį — 
anasai suvienijimas augo ir 
bujojo, kaip nariais taip ir pi
nigais. Atrodė, kad mes, ka
talikai jų jau niekuomet nebe-
pasivysime. Tečiau susitvarko, 
pasidrąsinę leidomės į lenkty
nes. Po kelių metų lenktynių 
su " tau t i ška i ' ' — socialistišku 
susivienijimu mes matome, 
kad mes juos jau bene aplen
kėme narių skaičiumi ir kad 
baigiame jau pasivyti juos 
turtu. Tur-but ateinančiais 
metais jau mes juos pralenksi
me ir kapitalu. Bet tuo mes 
negalėsime tenkintis. Mes ne
tik juos pralenkti turėsime, 
bet reikės mums palikti juos 
toli-toli užpakalyje. ^Reikės 
mums į katalikų Susivienijimą 
sutraukti būtinai visus Ameri
kos lietuvius — katalikus. Juk 
tai pirmasai reikalingas ir 
naudingas žingsnys katalikų 

fetras " spyč ius" rėžia. Pa
rups ir jąm reikšjį savo min
tis. Susivienijimas bus pirmo
ji visuomeningumo mokykla. 
Vėliau prieis aukštesnio visuo
meninio laipsnio. Bet Susivie
nijimo jisai nebeužmirš iki 
mirties, nes ten pašelpa ir ap-
drauda. 

Susivienijimo idėją dabar 
skiepinti daug lengviau, negu 
seniau, kada tvirčiau laikėsi 
pašalpinės draugijos, kurios 
buvo stiprioje opozicijoje 
prieš Susivienijimą, žiūrėda
mas į jį kaipo į savo konku
rentą. Dabar naujų pašalpinių 
draugijų retai kur besteigia
ma, gi esančios tolyn vis la
byn linksta dėties prie susi
vienijimo. Kurios ir nemąsto 
apie tai, tai bent nebeboiko-
tuoja susivienijimo. :Ne bus 
tai tuščia svajonė, bet gyveni
mo nurodymais pamatuotas 
pageidavimas, kad mes į tre
jus metus padidintume savo 
susivienijimą trigubai ir na
riais ir kapitalu: treji metai, 
tris kart tiek narių, tris kart 
tiek kapitalo. Narių turėtume 
turbūt arti 50,000; kapitalo 
arti milijono dolerių. 

To darbo didžiumą galėtu
me lengvai atlikti šiais mėne
siais, kon testui besitęsiant, 
jeigu tik visi jame dalyvausi
me. 

4 

Tasai reikalas jau nebe vien 
Susivienijimo reikalas, bet vi
sos mūsų visuomenės, visos 
mūsų katalikiškos išeivijos rei
kalas. 

Už tad mes ir raginame vi
sus Federacijos skyrius ir vi
sas katalikiškas organizacijas 
— stoti Susivienijimui į pa
gelu/j, jo šitame šventame dar
be. Kur dar nepradėta tuo 
reikalu dirbti, tuojau reikia 
susiorganizuoti ir į darbą sto
ti. Jei pati Susiv. kuopa kur 
snaudžia, lai Jutos organizaci-

K E R M 6 # U S . - KRUT. 
PAVEIKSLAI. 

Cicero,, UI. — 
Birželio 11 d. sekmadieny, 

Bergman's grove, Riverside. 
111., bus metinis parapijos jo-
markas — išvažiavimas. l>abar 
visi tik ir šneka apie 11 d. 
birž.-Raugina sūrius, dirba a-
lučio, kilbąsų, peša vištas, an-
'tis ir žąsis. Vyrai pienuoja vi
sokiausių "geimių". Moteris 
'ir nemiega. Jaunimas, Vyčiai, 
jau prisiruošė su gražiausiais 
žaidimais. Ciceros parapijos 
benas dūdas net iš Kauno 
parsitraukė. Visos draugijos, 
kliubai, kaip vyrų taip ir mo
terų, su stropumu ruošiasi, 
kad pasirodžius kuopuikiau-
siai. Mat, tą dieną, 11 birž., p. 
J . Kudirka ims krutamuosius 
paveikslus viso pikniko. Tad-
gi ir Chicagos lietuviai esate 
kviečiami atsilankyti į Šv. An
tano parapijos, Ciceros ker
mošių. Ciceros biznieriai, gir
dėtis net visi žada " in corpo-
r e " dalyvauti. Valio visiems! 

Lūkuriuojąs. 

organizacijos ir apšvietos rei-
kalais. Apsidraudimo reikalai £ • ; £ " * . • Į . Ų T ^ ^ 
kiekvienam lengvai supranta
ma, ypač Amerikoje, kur vy
riausybė nei kiek nesirūpina 
darbininkų apdraudimu. Tais 
reikalais lengva prieiti prie 
žmogaus, kad ir mažiausiai 
šviesos ragavusio. Bet sykį 
įsirašęs, jisai jau stovi ant ap
švietos ir organizacijos kelio. 
Laikraštis jam pasakos, ką 
kiti katalikai veikia ir mąs- veikėjai stos tam v darbui tai 
to; susirinkimuose jisai iš
girs kaip jo draugai Jonas ir 

kiek dar ir didžiųjų kolonijų 
neįsijudino į darj)ą. Kiek prie 
tos progos galės dar susikur
ti naujij kuopų ligšiol nežino
mose kolonijose. Lai tą progą 
išnaudoja kaimynės kuopos, 
naujas kuopas suorganizuoda-
mos ir sau kreditą konteste 
pasiimdamos. 

Jei visos kolonijos> ir visi 

kon, tai tuojau pasirodys dar 
labai neaišku, kam teks auto-

VVČltf VAKARAS. — KUN. 
BUMŠOS KALBA. — 

SUSIRINKIMAI. 

Grand Rapids, Mich. — G e-
gūžio 21 d., Liet. Vyčių vieti
nė kuopa surengė gražų vaka
rėlį. Pusė pelno skyrė naujai 

Svarbiausa dalis programos 
buvo tai gerb. kun. Br. Bum-
šos kalba. J is gražiai ir aiš
kiai išgvildeno Vyčių tikslą. 
J o kalba kaip visados taip ir 
Vyčių vakarėly publikai pa
liko. Kas yra sykį girdėjęs 
geru, kun. Bumšos kalbą, tas 
per ilgą laiką* ją atmena. Toks 
kunigėlis, darbštvis ir pilnas 
energijos, yra kiekvieno gerb-
tinas. 

jPo kun. £umšos kalbos vai-
dino juokingą veikalą, "Dėdė 
'atvažiavo''. Iš visų artistų ge
riausiai ir naturališkai atvai
dino dėdės rolę J . Dielnikaitis. 
.Jis visad taip gerai vaidina. 
J is beveik kiekviename kata
likų veikale, katalikų vaidi
nančiame, rolę turi. Niekuo
met neatsisako dirbti katali
kiškoje dirvoje. Daugiau 
mums reikia tokių artistų 
kaip p . Dielnikaitis Tarnaitės 
rolę turėjo E. ^emaitukė. J i 
taipgi labai gyvai ir gerai vai
dino; Adomo vaidino A. Blas-
kįs, vidutiniškai; Našlė — Ka-
mantauskienė savo rolę mokė
jo gerai, tik truko gyvumo ir 
nelabai aiškiai buvo girdėt jos 
kalba; Jurgis Spurgis — Al
ksninis, taipgi persilpnai tenu-
davė; vežėjas — Kamčiškus 
nudavė gerai. 

Jeigu gerb. kun. Bumšas il-
giaus pasidarb. pas mūsų tai 
jis mūsų kolonijoj išlavins ge
rų artistų. Tik vienas labai 
apgailėtinas dalykas yra, ko-

J4SI. jį*B4WA. - SV. 
KAZ. DR JA 

Elizabeth, N. J . — Miestas 
turi 80,000 gyventojų. Lietu
vių nemaža kolonija. Parapija 
įsteigta 1895 m. Pirmas kle
bonas buvo kun. Servetka. 
Nuo 189)5 m. iki šiol čia kle
bonauja kun. B. Žindžius. Jo 
rupesniu čia pastatyta gra
žiausia bažĄyčią apylinkėje, 
puijri mokykla, mokyklą veda 
se^erįs, senoje medinėje baž-
nytelėje įtaisyti seserims na
mai. Yra keliolika l iet katal. 
dr-jų. 

Darbai eina silpnai. 
Tuo tarpu į Šv. Kazimiero 

Dr-ja_ įsirašė garbės nariu 
gerb. kum Eduardas Budrevi-
čius. Amžinaisiais įsirašė: 
1) Gerb. kun. kl. B. Žindžius, 
2) Ig , Grinius, 3) Rozalija 
Norkiutė, 4) Mar. Gricienė, 
kiti pasižadėjo įsirašyti pas-
kiaus. Metinių apie 25. Įsteig
ta Šv. Kazimiero Dr-jos Sky
r ius : Pirmininku gerb. kun. 
kl. B. Žindžius, vice-pirm. V. 
'Bernatonis, sekr. Ant. Kara-
neckas, ižd. gerb. kun. E. Bu-
drevičhis ir valdybos narys: 
Jer. Beržanskis. Skyrius pa
gerėjus darbams, rūpinsis ras-

bažnyčiai. Vakaro vedėju bu
vo Liudv. AFromaitis. Mažų' d e [ wjxų l i e tuviai neatjaučia 
Mx\kų orkestrą grojo. Taipgi mūsų Vyčių! Nes ant jų vaka-
ir Šv. Petro ir Povilo choras 
sudainavo keletą dainų. Vyčių 
himną labai gerai sudainavo. 

Kitos dainos išėjo viduti
niškai. 

1 mobilius, gramofonas ir kitos 
žadamos dovanos. 
Katalikų visuomenė stato sau 

busimiems amžiams tvirtovę 
ne iš plytų a r plieno, bet iš 
daug patvaresnės medžiagos : 
iš žmonių širdžių, suvienytų 
bendram prakilniam tikslui. 

Tad visi, į krūvą. Visi į tal
ką gražiam, naudingam dar
bui. 

Fed. Sekr. 

relių mažai žmonių teatsilan-
ko. Kun. Bumšas deda visas 
savo jėgas kad suorganizavus 
mūsų katalikiškąjį jaunimą. 

Gegužio 22 d. buvo sušaukta 
susirinkimas merginų ir mote
rų. Gegužio 23 d. buvo susirin-

'kinias vaikinų. Čia tnose susi
rinkimuose buvo labai daug 
svarbių dalykų aptarta apie 
jaunimą ir naująją bažnyčią. 
Kad taip visi išvieno dirbs 
kaip dabar tai tuojaus ir bųs 
nauja bažnyčia. 

Aš buvau. 

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

ti daugiaus narių Šv. Kaz. Dr-
ja i . 

Gęrb. kl. kun. Žindžiui už 
vaišingumą ir prielankumą, 
gerb. kun. Bucjrevičiui ir vi
siems nariams už paramą rei
škiu aukštos pagarbos i r pa-
dėkos žodžius. % 

įūm. P. p i l k a s . 
. 

yippse šalyse dabar eina 
revizija tarifų. Ypatingai tai 
daro Anglija. Amerikoje sten
giamasi prąvesfi tarifų įsta
tymą, bet jam yra priešingų. 

NAUJAS SCĘNIgSAS 
V A S A L A S . 

^Ką tik iš spaudos išėjo nau
jas veikalas, trijų veiksmų 
tragedija, " R e n t o s Aįvilinos 
Kankinės Bprjįs." Parašė kun. 
J . Židanavičius. £ a i n a tik 20c. 

Duokite užsakymus: 
<< 

r- — •: - V " - . • " 
Prauffo" aftnĮ^ftffi i ja. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE P B U B P S . | a A S ^ $ * a 42-25 T—r 

Jd£NESIN£ AUKŲ APYSKAITA. 
Kovo mėnuo, 1922 m. 

/ 
a) Vilniaus Atvadavimui. 

LEWISTON, ME. 
surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus, pri
siuntė B. Ivaškiutė 156.70 

PHILADELPH1A, pa. 
Aukojo Ant. Poniackis 5.00 

TORRINGTON, CONN. 
Aukojo J . Kašiuba 2.00 
surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus, 
prisiuntė A. Truškauskas 16.67 

FTrCHBUBGH, MASS. 
surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus, pri
siuntė A. Steponaitis ^ 3.30 

MONTELLO, MASS. > 
- surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus, pri

siuntė p. Mickevičius '. 146.88 
BOSTON, MASS. 

surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus pri
siuntė Pugnaitis 128.86 

PITTSFrELD, MASS. 
surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus, pri
siuntė K. Lapinskas 44.48 

LOWELL, MASS. 
surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus, pri
siuntė J . Sadauskas ? . . . . 

XO. ADAMS, MASS. 
surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus pri-

surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičius, pri
siųsta per Joniką " 53.80 

CAMBRID&E, MASS. 
surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus, pri
siuntė € . K. Kavolis 123.00 

NOBTHAMPTON, MASS. 
surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus, pri
siuntė J. Kubilius 51.00 

NASHUA, N. į l . 
surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus pri
siuntė kun. Daniuiias 7 60.00 

Viso $1,044.99 

LY. BADAUJANTIEMS LIETUVIAMS RUSIJOJE 
MANCHESTEB, N. H., ' 

aukojo V. Kondrotas 2.00 
INDIANA HARBOR, IND. 

aukojo S. L. A. 185 kp., prisiuntė P. S. Rindokas 65.00 

II. LIETUVOS GYNIMO KOMITETUI 548 40 
III. LIETUVOS ŠAUĮJŲ SĄJUNGAI : . 1,044!99 
IV. BADAUJANTIEMS LIETUVIAMS ĘUSLJOJ . . . . 67.00 
V. NA&LAIČIŲ PRIEGLAUDOMS . . . . . . ^ 7 00 

Bendrai $2,840.30 

mm ww mt wmi* 
(Balandžio mėn. 1922 m.) 

LIETUVOS GENIMO KOMBTUTUI 
Vardas—Pavardė Miestas 
Ant. Petronis, Brooklyn, N. Y. 
Elz. Ragaišienė, BrooMyn, N. Y. 
Jonas Rimkus, Bairford, Penn. 

Suma 
$100.00 

50.00 
2.50 

V i s o $152.50 

38.00 

Yiso ; . $67.00 
V. NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDOMS. 

HARVEY, ILL. 
surinkta laike Vas. 16 d. iškilmių, prisiuntė S. 
Venckus, 7.00 

ĮKJTJtAUKOJE 
I. VfLSTYftĮ&S REIKALAMS. 

ą) Vilniaus Atvadavimui $945.62 
b) Kariuomenės Sanitarijai ; . 23.56 
c) sietuvos LTniversitefco Fondui 100.00 
d) Įvairiems Valstybės Reikalams 103.79 

J J E T U y o S SAULIAMS 
Kun. K. Urbanavičius, 
Pet. Kauneckis, 
Per J . Mickevičių, 

So. Boston, Mass. 
Lewišfcon, Me. 
Montello, Mass. 

$100.00 
50.00 

152.50 

Viso 
yjf^JAUS JfŲJjĮĮNTfcJIJSIBMS. 

Kun. Pr. Jakštys, 
) 

$302.50 

$102.50 

Viso . . 

Bendrai 

$102.50 . 

Washington, H. C. 

**•> 

t $557.50 
LIETUVQS ATSTOVYBE AMERIKOJE 
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OR, A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S į 

4442 So. \ V e s t e m Avenue 
Telcf. Lafayet te 4146 

DR. G. M. GLASER 
PRAKTIK.UJA SO METAI 

Ofisas f 149 So. Morgan Bt., 
Lerte 39-nd St., Cuicago, Dl 

8PECIJALISTAS 
oteriakų, Vyriškų ir ckroni ikų 

tkri* 
Ofiso Valandos: N u o l t rytoj 

iki V po 'pietų, nuo t iki "7 rak. J 
redėUomis nuo 10 iki I po pietų. 

Telefonas Y arda 687 

Vaandos: 9-11 rytais, 1-2 pos^ 
g p i e t ų ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
įjlniais t iktai po pietų 2 iki 5 vai . 

r — 

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

4431 So. Ashland Are. 
Tel. Yards 994 
•OFISO VAI*: 

Tel. Yards 0*94 
8—10 v. ryto, 1—S ir 7—9 v. v 
Vedėliotnis: nuo 10 T ryto iki 
1 vai p o pietų. 

N ^ S — " 

Tel. B lvd . 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

471J $ 0 . ABHLAN1>? A V Ė N U Ę 
A R T I i 7 - tos Gatvės. 

[va landos : nuo 9 ryto iki 9 vak. 
[Seredomls nno 4 iki t vakare. 

Telef. P u l h n a n 3634 

DM.piAĮTIS 
K A P R A P A T H 

GYDAU B E VAISTŲ I R B E 
OPERACIJOS 

10901 South Mlchfgan A ve. 
ROSELAND-CBICAGO, ILL. S 

- - > 

f « « * Y T O J A S ir C H I K I R G A S 
Ofclsas * ii* gyvenimo vieta: 
3252 South Halsted Street . . 

Ant viršaus Unitver. State liauk 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
t—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10—2 
Tele fonas : Yards 2544 

DR. CHARLES SEGU 
tėlė savo ofisą po numeriui 

IT29 SO. ASULAIfD A V E N t E 

SPECIJ AUSTAS 
DiiOTų, Moterų ir Vyrų Liga 

[vaL: ryte nuo 16—12: nuo 2 — B ] 
>o pietų: nuo 7—8:19 vakare, fc 
TedėMomis: 19 Iki 1. 

0 Telefonas Drese l 8880,\. 

— 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

B a m p . Oakley Ave . Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien. PanedėliJ ir Ketver
te vakarais . 

Ofiso TeL: Canal 1718—241 
Res . Tel.: Midway 6512 

Dr. M. Stupūicki, 
3167 $9. Morgan Street 

CRTCAGO, U L I U O I S 
Telefonas Yards 50S2 

ralandos: — 8 iki 11 U ryto:] 
U po pietų Iki f vak. Hedėllo-

, * j . » " . t r • • • 

PL *• L TPH6 
1900 8. Halsted Str., 

Xel. Oanal 2118 
Valandos: 19 ryto Iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W . 6Srd Str. 

Te l Prospect 1666. 

I 
Mmmmmmm•••••••••*•••••»»• 

TeL Canal 267, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgui 
1821 Soath Halsted Street 

Valandos: l t iki 12 ryte; 1 1kl4 
po pieta: 6 lkl t vakarą 

- — • - - - - — ^ M _ ^ _ ^ M 1 i ra 

o 
T a i . Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

:33<fi * Hpįfm 6*. 
3 CHIOAGO, tLL.% 

-= 

Itezid. t e t :~Van Btfren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

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

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų tr visų chroniškų l igų. 

Ofisas: 8354 & Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
p l e t > 7 _ 8 v a k . Ned. 10 12 d. 
Res . 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 
m** 
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i V . W . RUTKAUSKAS I 
§ ADVOKATAS I 
S a] 

Ofisas Didmlestyj : £Į 

| 29 South La Salle Street | 
Kambaris 530 

Telefonas: Central 6390 X 

~ Yajtarais, 8tf W. 33rd St. | 
Telefonas: Yards 4681 

IIIII|IIIIII^IIUIIIIIIUI^JMHIIIIIIIICEJ 

m ^ 9 9 # ? S v 9 9 9 9 S 9 9 9 9 i f ^ 9 9 V « 

' ANTANAS A. 0LIS I 
* COIiSZEWSRl, J R ) 

Veda 
ApypiCATAS 
da bilaa v isuose teisinau te i smuose 

Miesto Ofisas: 
7 8. Dearborn S t , R o o m 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 8251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 562. 

— 3 4 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-197 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 9096 
Vakarais: 10786 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel . Fullnmu 8877 

Tel. Randolpa 2898 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

l t South La Salle Street 
R o o m 1392 • > ' 

Valandos: 9 ryto lkl i po pietų 
. N a m ų Tel. Hyde Park 3396 

3 

•• *»* *<vr* 

IR TOL LAIMĖTĄ. 
• * » t • . . . . -

Sekmadieny, geg. 28 d., 
Brighton parke įvyko sviedi-
ninki] rungtynės Tyčių 5-tosi 
kuopos su Vyčių 36 kuopa. 

Žiūrėtojų buvo apie trįs 
šimtai kurių daugumą sudarė 
North-sidiečiai. Reiškia Brigh
ton Parko kolonijos žmonės 
ne taip skaitlingai atsilankė 
kaip tikėtasi. Buvo matyt 
duug svetimjtaučių, fcųrįe y-
patingai gėrėjosi abiejų svie-
dininkų ratelių uniformomis. 
Neabejotinai, kad uniformos 
padarė gražų įspūdį žiūrėto
jams — kartu ir žaidėjams pri 
davė daug upo, ypatingai Vy-
čių I)-tos kp. sviedininkams. 

Iš Vyčių 5-te kuopos muši
me atsižymėjo: / A. Butkus, 
kurs padarė "home-run?\ Ge
rai musė A. Kaminskas, A. 
Marčiukaitis ir kiti. Pr. Kri
vickas, nors jaunutis, bet bū
damas ant išbandymo, atsižy
mėjo žaidime. Ar daug jis ža
d a — ateitis tai parodys. 

Iš Vyčių 36-tos kp. mušime 
pasižymėjo J. Šaulys ir J. Ga-
jauskas. 

Pradėjo žaisti 3 vai. po pie
tų. Šie Vyčių 5-tos kuo
pos sviedė jai žaidė: P.vBerzin-
skis, I. Dešulskis, A. Kamįn-
skas, A. Marčiukaitis, J. Dau
girdas, A. Butkus, M. Andruš-
kevičius, J. Beržinskis ir Pr. 
Krivickas. Vyčių 36 kuopos 
žaidėjai buvo: A. Urbikas, A. 
Jovaišas, K. Ivinškas, St. Pie-
ža, J. Gajauskas, J. Šaulys, Pr. 
Juškevičius, J. Jenskas ir T. 
Volkas. 

Vyčių 5-tos kp. sviedėju 
(pitpher) ihfep- j b j;Ilaugirdas 
gaudytoju (cfrtchor)— Ant. 
Butkus, i n 

• ' • • ' • • • ' * . , ' • . 

Vyčių 3*3 kp. sviedėju buvo 
J. Šaulys, kurį pavadavo "po 
pirmo *<inningo,, Vytis Jovai
šas; gaudytoju buvo T. Vol
fas. 

Teisėju — umpire buvo p. 
Juoz. Bekus. ^ 

Tell Oanal 267 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Vai and.: 9—12 ryta ir 2—9 vak 

K-
Tel. Central 1289 

IJAROLD 0. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose te ismuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1611 — 1612 
155 No . Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

. • i 
'V* 

4 

»•.• 
t* 

[ R e * TeL Cicero 8888 
Ofiso TeL Cicero 49! 

DR. J. SHING 
1826 So. 49 

N. S . Cor. 49 Court tr 
•ant viršaus valstyničios. 
t6>»6)6>9>6>6>6>6>6>f>—696666HHH 

• 6 6 # 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 ' ® ^ $ ^ ® / & 9 / & 6 6 6 l 
V A L E N T I N E DRESMAKING 

COLLEGES 
[2407 W. Medison, 1850 M. Wells , 

8286 S; Halsted Streets 
187 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patternų klr-J 
>pimo, Designing bizniui Ir na-i 
|maras. Vietos duodama dykai.1 

į Diplomai. Mokslas lengvais at-j 
miokėjtmais. Klesos dienomis irj 
•vakarais. Reikalaukit knygelės.! 
[TeL Seeley 1648 

SARA PATEK, pirm. 
: * 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 * 6 6 6 6 6 6 6 6 6 « v « y « f t 

Tel. Canal 6199 

f VVYAND'S GRABORIAI 
Pagrabų Direktoriai 

J. Wyand, Balsamuotojas 
C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobil ius v iso

kiuose reikaluose. Patarnauja
m e kogeriausia ir pigiausia. 
2055 West 22-nd St. Chicago. 

TeL Lafayette 4228 

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

M. YUŠKA 
8228 W. 88-th Street 

^ ^ • ^ • ^ • • • • • • • a i 

L. Vyčių 5-ta kp. padarė 
22 punktu, gi jų oponentai vos 
tik 6 punktus. Tai antras Vy-

I! f PRANEŠ 
Mes šios kolionijos lietuviai , 

J norėtume turėti savo kalboj ' 
Gydytoją. Norintieji apsigy
venti mažesniuose "miestėlmo- jZ 
se, meldžiu kreiptis greitai, ;° 
nes turiu geroj vietoj Gydy-

g tojui ofisą. Atsišaukite t 

čių 5-tos kp. laimėjimas su šia 
kuopa. 

Vyčių 5-tos kuopos sviedėjas' 
davę 12 progų išmušti sviedi
nį, gi 36 kp. sviedėjas North-
sidiečiams 24 progas davė. 

Vieša opįniįa pirm ^aidimo 
buvo nelabai palanki Vyčių 
5-tai kuopai kasjinjc Įąimėji-
mo. Net ir kąi-kjirie NortJ^ Si-
diečiai pradėjo savaisiais abe
jot i k i 

Tečiaus 11 punktų padarytų 
'laike pirmo <<inning , , greitai 
išblaškė abejones. 

L. Vyčių 5-tos kuopa nė vie
no žaidimo nepralaimėjo. Šios 
rungtynės tapo užrekorduotos 
į krutumus paveikslus kuriuos 
nuėmė l i e t Filmų Bend. 
Skleidžiamos žinios, kad Vy-
čių* •' 845GS 'Sflao'po's* sviedė jai 
gaus progą žaisti su Gary Vy-
čiais sviedėjais. 

Ateinantį sekmadienį L. Vy
čių 5-tos kp. žais su L. Vyčių 
8-ta kp. Ėoselande, Palmer 
Park ant Indiana ir 111 gat
vių 3 vaL po pietų. 

Jaunutis. 
ę.ri4? - ... 

SĖKMINGOS PRAKALBOS. 

Weet PToJUman. — Gegužio 
14 d. vietos klebono gerb. kun. 
J. Paškausko rupesniu p. Ba-
joriuno svetainėje įvyko pra
kalbos. Kalbėtojais buvo gerb. 
kun, Pr. Garmus ir p. M. 
Bagdonas. , 

kalbėtojai palietė opiausius 
Lietuvos gyvenimo klausimus. 

^ ^ ^ ^ S'f '^pl^ o Kalbėta apie žemės reikalus 
1444 Wentwortn Avenue J Lietuvoje, mojcvklas, ^atalikų 

Phi 
**vm 

A f j g ^ t | Ą ^ ą A | A a a f t J i ^ ^ 
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mmm 
|£ū(iikio syeikaj» ir augimas, didžiumoj 
priklauso mfo prižiūrėjimo ir maisto, 
kurį jis gauna. Jūsų kūdikis turi būti 
numazgotas Jaekvieną. dieną ir regulia-
riškai pavalgydintas. Jeigu jūs negali-

* te ŽitM&ti savo kūdikio, bandykite 
6™- ^ ^ B ^ į, i • 

VSED 
Sutaisytą iš rlejMrns karvių pieno ir 
BmuJkaus cukraus, vien tik del kūdikių. 

'!»rl«ųį#fte HU pagarsinime 
' I T>e P ^ 6 1 1 Co- N e w Y o r ^ 

gaus i t e 4 pimus patarimas 
nurodymus, ka ip j i Vartoti 

[etu¥iqTkribof Visai f ejtnt, 
į ipgi puikią kūdikių knygą . 

j] Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per m us: 
^0 centų ui ipo Auksinų 

250 Auks. ui viena Doleri 
Pigesnis kursas siunčiant 
- •• didesnes sumas. 

Bęntrąl Manufacturing 
Oistrict Bank 

State Bank—Clearlng House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Į Turtai $6,000,000.00 

s 

• """ 
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ir panašiai. 
Kun. Garmus gražiai ir iš

kalbingai nupiešė kovų eiga. 
del Lietuvos Nepriklausomy
bės, ytin pabrėždamas įvairių 
Lietuvos priešų išdavikiškus 
darbus. 

M. Bagdonas karštai kalbė
jo apie Kr. Demokratų pas
tangas St. Seime apginti ka
talikų teises valstybiniame 
gyvenime. 

Abi kalbos buvo nuoširdžios, 
paniokinapįips įc i^teregingos. 

njui vienas matomai ^laisva
sis" pradėjo smarkiai nekan
trauti. Bet, pagalios, nurimo 
ir tik baigiant prajialbas teį-
kė įvairių paklausimų, del ku-
'rių pasįroaė didelis Lietuvos 
reikalų nežinėlis. 

Berjtrnjukoje buvo renkamos 
aukos Kr. Demokratų reika
lams. 

Šiuo žygiu, Wesfc Pųjlmanie-
čiąi del liefaus nors ir neskait-
lingai susirinkę, bet "subyti-
no" kai kurias ir didesnes 
kolonijas. r • v. 
Aukų surinkta daugiau $400. 
Ačiū reikia tarti gerb. kle

bonui kun. J. Paškauskui ir 
duosniems aukotojams, kad 
mūsų kolom jos vard^ nenuže

mino, bet gražiai pagerbė ir 
iškėlė. 

/Šį parapija neskaitlinga, bet 
esant didžiam sutarimui nė 
vienas svarbesnis Lietuvos rei-
kalas neapsiėjo be West Pull-
maniečių paramos. 

Tad ir ateityje stiprios vie
nybės laikydamiesi paliksime 
ištikimi sunųs Tėvynei ir Baž
nyčiai. Dirbkim, krutėkim del 
lietuvos..,..n H V' ~ 

J. Žiurys. 
t — 

SAVĮfjr E|£B«UTE BAVĄĘ 

PINIGAI IŠ R0SELAND0 
LIETUVON. m +< 

;Telefoaas Yards 1188 

STANLEY ii 
MAŽEIKA i 

6 R A B O R I U 8 IRi 
Balsamuotojas 

Turiu automo-; 
blUus visokiems] 
reikalam a Kaina 
prieinamos. 

3319 Aubura 
AveT Chicago J 

{ 3 * » » w » » » » » » » » » » » * » » » » » * » » j 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ąve., CJucaf o 

, Arti 23 »o Place. 
-.— 

>pač Kr.-IJemdkratii, veikimą 

u i Kankina 
N A U D O K I T E 
A r Jum« palvo* 
N A L f TE Įfttffles 

l a u k s * 5 U a k a ? 

_ ^rasuus u 

^ ^ 
M tvsuuuir m Buffies galima gauti visoje aptiskose po 65c. bonką, arba tiesiog 

iĄ ii«Jirbęįu |ier pa^a n | 75es bonką. A 

?rd Av«. s, ąąthl *%*<*#*-*£&*.; N. Y. 

ss 

^ į y V l t n VsOVėl iavų, Kukar4u, visokiu į enk ie l iv . Guaikučiu, Ant -
J L ^ l l U I U V C spaudu ir kitokly Draugys tėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Kata logo ar Sampaly, pažymėkite ir j UBU dr-tes vardą. 

S T R U P A S C O . f 9 0 - 9 2 F e r r y ę t . ftlfyark, fj. į . 
m ' ' • ' • ' "j » • • • • ! 1 1 ; , » * # • •• ' "• ' '• .' '••! ^ 

Pinigus iš Įlo selan(ip i r a 

pįeliijfkės galima pasiųsti Lie 
tuvon per J. Ramanauską, a 
cent . Lietuvių Prekybos Bek-fJ-į £r^Č£'*i l,ėkin*u imMU't 

drovės. 
Iš čia pinigai yra pasiun

čiami greičiau ir pigiau negu 
kur kitur ir pilnai atsakoma. 

Parduodamos laivakortės 
ant visų linijų. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas: 

J. SADAUSKAS 
Agentas Lithuaman Sales 

CojDpratiorj. 
10808 Michigan Avenue 

Roseland, 111. 

Elektra yra saugi. Vaikai 
gali atsukti ir užsukti. Nerei
kia degtukų, nėra ugnies. Ap
saugok savo namus ir šeimyną! 

ĮSIVĘSK ELEKTRA 
Tavo Apielinkės kontrakto-

rJLUs atliks tau darbą atsakan
čiai ir ant lengvų išmokęsčių. 
Paprašyk, kad 

APSKAITLIUOTŲ 
•* * * t • * 

fr duotų tau pilną syskaitą 
kiek atsieis. Norint žinoji ge-

{ro elektros kontraktoriaus 
var4ą tejefonuok Įlandolpb 
1280, Local 287. 

COMMONVVEALTH 
PDISON CO^PANY 

72 West Adams Str. 

A N C H O R - D O N A L D S O N 
r e i a l u s f * i a r v a f pasauly. Puikua 

patarnavimas keleiviams. Netol i 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
Į Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą 

ir v isas Balt ijos valstybės 
per Hamburgą 

CARONIA Birželio 17 ' 
6AXONIA Liepos 1 
KaJ uta $130. Trečia klesa $103.50 

Taksų $5.00 
^ e r Cherbourgą, Soutbamptoną, 

Liverpool ir Glasgow 
COLUMBIA Gcg. 27 
CAMERONIA Biržeįio 3 
LACONTA Birželio 8 
YpatiSkal vedama ekskursija su 
persimainymu Southamptone i Dau 

žigą, Pi l iavą ir Liepojo . 
VIA C H E R B O U R O KAS 

U T A R N I N K A 
M A U R £ T A N I A AQUITANIA 

B E R E N G A R I A 
P e r Angliją- ar Žtam'Burg-ą į Dan-

sigą — 1106.50. I Liepbjų 6107. 
Taksų 15.00 

* — — i j ą i » — — i — — — 

PAabAYPfui. 
GRAŽUS 3 šmotų velour par-

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

4751 J»ax£ £ve. 
Telef. Austin 7003. 

— - -»• 9fl —*• » ^ i ^ 

REIKALINGI LĘĮBERIAI 
del g^neralio fabriko darbo, die
nomis ar naktimis. Atsišaukite, 
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY, 
63rd St.&Ąrcl^r Avev 

PRANEŠIMAS. 
Dabar perkeUų savo ofisą { naują 

vietą kur atliksiu savo darbą geriau 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
timi skaudėjimo 

B^vos, svaigrilfb, aptemimo* nervo-
tumą, 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
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

Dr. 0 . VAITOSH, 0 . D. 
LIBTDV1S AKIŲ SPECIALISTAS 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pil ietystės dailiarašystėa. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4" valandos no pietų: vakarais 
nuo 6 iki 10 valandos. 

3106 S. Halsted St., Chicago 

PARDAVIMUI. 

PARSIDUODA milk depot ir gro-
cerne lietuvių apgyventoj vietoj Ci
cero parsiduoda labai pigiai iš prie-
žastės nesveikatos. Kreipkitės pas 

J. GURSKI 

1413 So. 49 Court 
f JH l i . l l i . 11'. > — 

Cicero, RL 

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

FRANK KORBEL, 
2536 So. Harding Ave. 

DIDELIS BARGENAS. 
Ant pardavimo 3 augšeių me

dinis namas, elektros šviesa, ga-
zas. Storas iš priešakio, mažas 
namukas iš užpakalio. Ataišaukit 
1627 So. Morgan Str. 

arti 184os Gatvės. 
• II i • •' • " 

PARDAVIMUI Bueernė ir 
Gro8ernė. Vieta puiki ant 
"Maįn Gatvės ', apgyventa lietu
viais ir visokiomis kitokiomis tau
toms. Priežastį pardavimo patir
site ant vietos. * 

JUOZAS RADZIUS, 
3604 Cedar Str. 

Indiana SarboYį Ind* 

/ 
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Trečiadienis, Gegužio 31, 1922 

\r CHICAGOJEI 
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BRIDGEPORTAS BAZARE.' " » « « « " . 

mifZilllHiNiiliraillllliilllirailliillllllirzilllllllllllir2illllllllllll^lllllllllllirg Veronika, vienam plėšikui be
bėgant trepais, griebė už kojos 
ir tas kaip virš7 ant galvos ir 

! ką tik sprando nenusilaužė, o 
Q\ revolveris net iš nagu iškrito. 

Vargšas, bekrisdamas taip no
sį nusilaužė, kad visas kruvi
nas paliko. 

Tokiam skandalui ižkįlus du 
plėšiku tapo sugauti, o trys 
pabėgo. Sugautieji sako esą 
lenkai. Plėšikai suskubo pasi
griebti laikrodėlį ir iš to sku
bumo paėmė 10 metų vaiko 
kepurę, o savo paliko. 

Reikia pažymėti, kad Vero
nika Vabaliutė nepaprastai 

Šiandie, gegužės 31 d. lan
kys bazarą — na įspėkit kas? 
Ogi didžiulė Šv. Jurgio pa
rapija iš Bridgeporto. 

Klebonas kun. M. Krušas 
žada vežtis ir senus ir jau
nus bazarą pamatyti. Vakare 
Sv. Jurgio parap. vakariene 
Yienuolyne. Tikimės, kad bri-
dgeportiečiai gražiai pasiro
dys. 
? Laukiame daug svečių iŠ 
didžiausios ir seniausios Clu-
cagos parapijos — daug ten 1 
gerų žmonių .gyvena — hm! 
gyvenu ten ir Ai 

Visi į šv. Kazimiero Vienuo> 
lyno Bazarą!!; 

Ketverge, birž. 1 d., 7 vai. 
vakare bus gražiausias pro
gramas kurį išpildys Aušros 
Vartų parap. mokykloj moki
niai. Programas įvairus. Lo
šimai, monologai, dialogai, 

NEPAPRASTAS ATSITIKI
MAS. 

OAL BUS PIGESNIS VA
ŽINĖJIMAS. 

Tečiaus reikia laukti streiko. 
-"Pranešta, kad federaliai tei
sėjai tomis dienomis paskel
bsią nuosprendį apie važinė
jimą gatvekariais. Abelnai 
pėjama, jog šiuo kartu teisė
jai už važinėjimą paliks 6 cen 
fus, kaip nuspręsta valstijos 
komercijos komisijos. 

Kompanija iškalno pažymi, 
kad jei jai nebus lemta to
liau nuo žmonių imti 8 cen
tus, tuomet ji sumažinsianti 
užmokesnį darbininkams. To 
pasekmėje bus streikas. 

Reiškia, kuomet už važinė
jimą bus paskelbta 6c, turė
sime streiką. Gal prisieis pės
tiems vaikščioti j darbą. 

dainos ir kitos įvairybės. 
Paspartutas.] drąsi mergaitė, kad jivišdrįso 

bėgančian plėšikui griebti už 
kojos ir spirti jam į užpakalį. 
Juk drąsiausias vyras to ne
būtų padaręs, o silpna mer
gaitė taip drąsiai karžygiškai 
apgynė savo namų turtą. Tai
gi lai jai lieka kreditas už jos 
karžygiškumą. Žvalgaitis. 

Mergaitė 13 metų išvijo 5 
plėšikus iš savo namų. 

West Side. — Ketvirtadie
ny* &eg. 25 d., 12 v. diena, 
Juozo Vabalo namuose, po No. 
2230 W. 24-th St., buvo atėję 
penki ginkluoti plėšikai. Tuo 
laiku nieko nebuvo namie. Jie 

IŠ NEK. PRAS. P&R. 
DARBUOTĖS. 

t 
"šeimininkauti". 

Tuo tarpu pareina iš mo
kyklos Veronika Vabaliutė, 13 
metų mergaitė. Jai įėjus į sa
vo namus randa netikėtus 
"svečius'' kurie tuojaus jai 
atstatė revolverius ir liepė ty
lėti, nes kitaip tuojau perkau
sią. Bet ji mato kad plėšikai 
gabena ką sugriebę iš jos na
mų, tai ji nepaklausė jų gra
sinimų, bet ėmė šaukti kai
mynus. O reikia pažymėti, 
kad Veronikos balselis lig^pie 
'gėlė kiaurai eina net į kaimy-

atsirakino duris ir pradėjot Brighton Parkas.—Geg. 21 
d., po pamaldų, Nek. Pras. 
Fan. Sv. parap. svet. įvyko pa 
ra p. komiteto ir draugijų at
stovų susirinkimas parapijos 
reikalais. , 

Sekančių draugijų atstovai 
dalyvavo: 

Iš Altoriaus Puošimo Dr-
jos: C. Palionienė, B. Prane-
kevičienė; 

Iš Nek. Pras. Dr-jos: R. 
Butkevičienė. Z. Kulyčienė; 

Iš Šv. Agnietės Choro: Z. 
Jonavičia, P. Žilius; r 

' Iš L. Bailės Ratelio: V. La-
nų stubas. Plėšikai nusigandę! zauskas, J. Driulis; 
josios riksmo pradėjo bėgti. Iš L. Vyčių 36 kuopos: A. 

Šrupsa, K. Zaramskas; 
Iš Saldž. Širdies Dr-jos: Pr. 

Stasįulis, B. Ustila; 
Iš Šv. Kazimiero Dr-jos: J. 

Girdvainis, J. Poška. 
Minėtos draugijos apsiėmė 

šiais darbais prisidėti prie 
didžiojo parapijos pikniko 
National (Jrove, 30 d. liepos 
(July): 

Altoriaus Puošimo Draugija 
prie ice eream'o; 

N. P. Dr-ja prie virtuvės; 
Šv. Agnietės choras išpifdys 

programą; 
L. Dailės Ratelis parūpins 

patarnautojus (waiters); " 
L. Vyčių 36 kuopa prie bo-

lių; 
Saldž. Širdies Dr-ja prie a-

belno patarnavimo; 
Šv. Kazimiero » Dr-ja turės 

savo būdą. 
Likusį darbą atliks parap, 

komitetas. 
J. K. Enčeris, rast. 

BOLININKAMS NEPASI 
SEKĖ. 
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SPECIALE KELIONE " 
CHICAGOS LIETUVON 

Visi Chicagos Lietuviai ir Lietuvaitės, kurie norite aplankyti savo senus tėve-
lus, giminės ir pamatyti Lietuva, važiuokite sykiu Su Vincu M. Stulpinu, LIETUVIŲ 
PREKYBOS BENDROVĖS Vice-Prezi d entu ir Chicagos Skyriaus vedėju. 

Jisai sykiu važiuos ir patarnaus pasažeriams kelionėje. 

Cicero, 111. — 28 geg.y. po 
piet, žydai bolmušiai-svaidi-
ninkai žaidė bolę. Susirinko 
daug žiūrėtojų. Lietuvis polic-
monas p. J. Radomskis, būda
mas miesto tarnyboje, irgi nu
ėjo prižiūrėti tvarką* 

Vienas iš svaidininkų dar 
girtas, nežinia, ar per nelaimę 
ar tyčioms pataikė p. Radoms-
kiui į veidą, ir sukruvino. Po
li cistas bandė areštuoti mu
šeiką už tokį žiaurų pasielgi
mą, bet už jį užsistojo jo drau
gai, iškilo didelis mišinys. 

P-as Šimkus, pastebėjęs, 
kad lietuviui poliemonui ne-

'kas grumtis su žydais, pa
šaukė polTcijos pagelbos. At
važiavo du patrolvagonu ir 
greit apsidirbo su bolmušiais. 
Vienas bandė pabėgti, bet ta-

0 

po sugautas. 
J. Radomskis, kaipo vienas 

iš ' smarkiausių Ciceros polic-
monų, lengvai galėjo .^auti j 
užpuolikus, bet pasitikėjo sa
vo lazdai, ir neapsivylė. Jau 
baigė visus šventinti kuomet 
pribuvo kiti policiantai. Todėl 
garbė p. Radomskiui už tokį 
energingą tara. pildymą; Jis 
yra nemažai pasidarbavęs prie 

GERIAUSIU IR GREIČIAUSIU 
HOLLAND AMERIKOS LINIJOS LAIVU 

"NEW AMSTERDAM" 
LAIVAS 31,000 TONŲ ĮTALPOS. 

Iš New Yorko išplauks Subatoje, Liepos 8 diena. 

Kelionė iki Piliavos trečią klesa $106.50. 

,Kelionė iki Piliavos antrą klesa $135.00. 

Karo Taksai $5.00 ekstra, 

Norintieje greit važiuoti į Lietuvą ir turėti sau už palydovą Vincą M. Stulpiną 
skubiai kreipkitės laišku ar ypatiškai \ 

UETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 

s 

apvaldymo Ciceros miesto nuo 
visokių negeistinų gaivalų. 

Syiedininkams išlutur atva
žiavusiems, su dviem trokais, 
žaisti tarp namų ir ne vieta. 

Valio! ^ 

N A U J I E N A . 
PIRK SAU NAMĄ DABAR— 

DAUG SUTAUPYSI. 
Čia yra proga įsigyti pigiai 

namus, pasiskirk iokie patin
ka ir apžiūrėk juos., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kreiptis pas 
M. J. KIRAS & CO. 

3331 So. Halsted St. Chicago 
DIDELIS BARGENAS 

"Chicken Farm" 16 lotų, 7 
kambarių namas, 1 karvė, 20 
vištų, kaina tiktai $3,800. 

Kreiptis į 
M. J. KIRAS & CO. 

3331 So. Halsted St. Chicago 

K E L I A U J A N T I E M S 
LIETUVON s. 

I 
DIDŽIAUSIS EKSKURŠINAS IŠ CHICAGOS 

IKI KAUNUI. 

Lietuvos Maisto Bendrovė rengia didžiausių Eks
kursiją. Specialiai vagonai iš Chicagos į New Yorko, 
-birželio (June) ,13 dieną ant didžiausio laivo "AQUI-
TANIA" iki Piliavos su 2 palydovais iš {mt Chicagos 
kurie patarnaus visoj kelionėj. Galį. važiuoti moteris 
su vaikais, vaikai be tėvų, visiems bus suteiktas pa
tarnavimas iki pat,-vietos. 

LT 
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LT 
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Į LENGVI IŠMOKESCIAI f 
i Tiktai $4.00 Į mėnesį I 

3313 So. Halsted St., 
Tel. Yards 6062. 

Arba kr eipkities pas mūsų Agentą savo 

s 
Chicago, 111. 

WAUKEGAN, ILL. 
A. J. Sutkus, 

811 S. Vlctory St., 

A. S. Precinauskas, 
7«0 S. Sheridan Rd. 

SPRING VAIiliEY, HiL. 
Ant. Stulga, 

101 E. S-rd St. 

Alb. Pilipaitis. 
227 West 4-th St. 
WEST PUIiliMAN, ELL. 

A. I. Vainauskas, 
715 Wi 120-Oi St. 

A. Bružas, 
3303 Auburn Are. 

BRIGHTON PARK 
CHICAGO 

A. Andrcliunas 
4436 S. Fairfield Ave. 

18-TH STREET CHICAGO 
M. J. Tananevica, 

73* W. 18-th St. 

CICERO, H J J . 
B. B. Posanka, 

1422 So. 40th Ave. 
J. Mockus, 

1301 S. JJOth Ct. 

kolonijoj: 
ROSELAND JXL. 

J. Ramanauskas, 
10808 MJchigan Ave 

ROCKFORB, HAu 
P. Kutro, 

1012 S. Main Str. 
KENOSHA, WIS. 

J. Trakšelis, 
444 N. Sheridan Rd. 

CHICAGO HFIGHTS, JULu 
M. Survila 

303 East 14-th Street 
DETROIT, MICH. . 

F. Mlkuchonis, 
•185 Cardoni Are. 

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

= Ją turi risi svarbesnieji Lietu-
r vių ofisai Chicagoje, ir visoj ša-
S lyj visi giria ją. Ji pigesnė kaip 
S visos kitos standarinėą rašomo-
5 šios mašinos. 
= Kiekvienas gali Labai lengvai 
S įsigyti ją. Nėra reikalo pirkti se-
~ ną mašiną, nes gali lengvai gau-
= ti naują. 
E Jau parduota daugiau kaip 
= 950,000 Oliver rašomųjų mašinų.* 
E Jokia kita mašina nelaiko taip 
5 ilgai fr nerašo taip greitai ir dai
ri Mai. Ji pigiau atseina kaip kitos 
E mašinos. Už kiekvieną kitą stan-
E dard mašiną reiktų du syk faek 
= užmokėti kaip už Oliver. 
E Su Oliver masina lengviau lš-
E mokti rašyti trumpu laiku. Jeigu 
E vartojote kitą mašiną, galite 
— 'permainyti ją ant Oliver ir ga-
= lėsite rašyti be jokio vargo. 
E Pasiklauskite ir žinosite, kaip 
= lengva Įsigyti Oliver rašomąją 
S mašiną su lietuviškom k* angliš-
E kom raidėm. 
= Galite vartoti šitą mašiną kuo-
= met ji dar nebus išmokėta 

Barker s; Patelefonuokite Mr. _ 
Randolph 500 ir ̂ pasakykite jam ir 
kad norite daugiau informacijų E 
gauti apie "Oliver". Jis paaiš- 5 
kins Jums. E 

Arba galite atsiųsti per paštą j 
šitą kuoponą ir tuomet gausite Į 
nuo mųs knygutės su paaiškini- £ 
mals. S 

Oliver Typewrlter Company E 
C. 05 Oliver Tyi>ewriter Bldg. = 

Chicago, m . = 
KUPONAS = 

Oliver Typewrlter Company 
C-9 5 Oliver Typewriter Bldg 
Chicago, 111. 

Malonėkite atsiųsti man 
visas informacijos apie ma
šiną "Oliver" su kuria ga 
Įima rašyti lietuviškai ir 
angliškai. 
Vardas 
Pavardė 
Adresas 
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Tai bus linksma ir saugi kelionė j Lietuvą. Kurie norite 
saugios ir linksmos kelionės, tai tuojaus užsisakykite vietą per jį 

Lietuvos Maisto Bendrovė 
10715 MICHIGAN AVE. CHICAGO, I I I . 

f j 

% 
Kurie važiuos per Lietuvos Maisto Bendrovę Birželio 13 <-a 

dieną, tai visas patarnavimas bus dykai. Cį 

Suteikiamas 
Patarnavimas 
per Co-operaciją 

i 

T7"IENA iš tobuliausia formų industrijos pa-
* tarnavimo tai ko-qperaeija tarpe išdirbėjo 

ir sunaudotojo. 
Pripažjgtant ta, Standai*d Oil Company (In

diana) įkūrė patarnavimo biurą tarpe pasižy
mėjusių inžinierių kurie yra prityrę biznieriai 
ir designierių, įšdirbėjų ir vartotojų visokių 
typų mašinų kad" butų galima sudaryti geriau
sios rūšies tavorą už žemiausia kainą. 

Plėtojant šį patarnavimą Standard Oil Com
pany (Indiana) turėjo du motyvus -^ pirmą 
kad Standard Oil produktai duoti geriausį pa
tarnavimą, o ant^ą kad vartotojas gautų pilną 
vertė u | savo užmokėtus pinigus. 

Rezultatas šio patarnavimo yra tas kad kos-
tumieris randa nereikalingų išleistų piningus 
mėgindamas patirti kuris aliejus yra geresnis. 
Aliejų specialistai kurie dirba Standard Oil 
Company (Indiana) jums prašant patars ku
ris aliejus Hinkamas jūsų mašinai ir kaip jį 
vartoti. 

Šis specialds patarnavimas yra duodamas 
jums # k a i . Tai yra vienas iš principų šios 
Kompanijos ir kostumieris gauna dykai patari
mus žymių ir patyrusių inžinierių. 

Individualėse plantose mažose ar didelėse kur 
randasi tepami aliejų inžinieriai prigulinti 
prie Standard Oil Company (Indiana) ta prin
cipą pilnai pripažįsta. 

Daugumas aliejaus nereiškia jo geruma Bet 
tinkamas jo sutaisymas ir mokėjimas jį var-

/ / toti tinkamu būdų. 
Kad parodj^ti žmouėjns tinkama vartojimą 

aliejaus yra rūpesčių inžinierių Standard Oil 
Company (Indiana). 

Šis patarnavimas yra vienas iš daugelio kurį 
suteikia Standard Oil Company (Indiana) 
žmonėms. 

v, 

Standard Oil Company 
(INDIANA) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
t 2776 . 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 
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Voki 

KUOME 

PARYŽH 
kilęs krizis 
tribucijos p| 
kieti jos vyi 
pildymo koi 
paskutinį žj 
jai sąlygų 
vokiečių pai 
patvirtino 
toliau netur) 
Vokietijai j< 
ėmimu. 

Vakar či; 
Vokietijos 
tame klausi] 
toje pirmiai 
ji priima pi 
dymo komisf 
sąlygas pild| 
galės ir su 

Sutinka ki 
ku sulaikyti 
markių t̂ pai 
gaus tarptai 

Taipat bij 
vimui sutini 
nes ant gyvej 

BUL6AR(Į 
SOFIA, E 

Bulgarijos iv) 
vado vau j ai 
boulisky n 
idant visos 
iki 20 metų 
tai varu per| 
dirbtų valdži 
bus valstybėj 

Panašus 
nams jau s<] 
m/rgaitėms 
veikti tik prj 
gūžės mėnesi 

Įstatynm 
tų metų kai] 
turtingos m( 

Kuomet a| 
kellx' tų me] 
ją, iš turtinj 
paklausė. Ii 
čio turtinges-
siliepė vos Ą 

Kitos arbi 
arba melagi] 
valdžią, buk 
ba neturinei) 
jau perauj 

Kai-kurios 
mos savo mc 
dien prie jų1 

knr nieko p j 
if paskui k J 
eina namo. 

PremierasĮ 
kia padėtii 
jis reikalaujj 
parlamentas 
bausme^ 
jios mtegm^ 
darbo įstal 

Kalbama, 
daugelis turtl 
čių bus arešt| 

Čia bulgai 
ri skaitlingą 


