
1 -

44 DRAUGAS t t 

Dalljr Exoept Bunday* 
O n e T M I r M M 
8 U MonUM *S.<* 

AT M£WS-STAJf DS 2c. A. COPY 
D R A U G A S P t BLISHIHU CO., Ino., 

I3S4 So. Oakley A ve., ChJcago, DJ. 
Tel . Roosevelt 7791 

Z 
i 
o 
o 

s: 
: : 

o 

• 

«ii¥TOsyi¥g3ai¥¥3gCTiiraailiir»8ttž (LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

Kaina A Centai į 
Price L Cents s 

•L S 

No. 140 CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 15 D., 1922 M. 
E N T E R E D AS SECOND-CLASS MATTER MARCH SI, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS L N D E R T H E O F ACT O F MARClt S, 1&79. 

METAI-VOL. VII 

AUSTRIJOS KATALIKŲ 
DEMONSTRACIJA 

VIENNOJE. 

4,000 KINŲ KRITO KOVOJE 
SEKA BAISUS KRAUJO PRALIEJIMAS 

MUNICHE APŠVILKTAS 
PREZIDENTAS EBERT. 

KARDINOLAS KALBĖJO į 
200,000 ŽMONIŲ. 

Katalikai kovoja už mokyklų 
laisvę. 

PEKINAS, Kinija, birž. 15. progos jį įvyti atgal Manchu-

VIENNA, geg. 20. — (ko-
respoiid.)„ — Čia įvyko milži
niška katalikų demonstracija, 
kurioje dalyvavo apie 200,000 
žmonių. Tai buvo pasibaigus 
t a i p a t č i a į v y k u s i a i k a t a l i k ų 

konferencijai, kurioje tartasi 
apie katalikišką veikimą. 

Bažnyčios ' 'Am Hof" prie
šaky padirbdinta platforma, 
miu kurios kalbėjo vietos kar
dinolas Piffl į nesuskaitomas 
žmonių minias, siūbuojančias 
erdvioje aikštėje nei jura. 

Jo Eminencija kalbėjo apie 
reikalingumą katalikams pra
ktikos tikėjime. 

Kardinolas skaitė prisiųstą 
Austrijos gyventojams Šven
tojo Tėvo Piaus XI raštą, ku-
riuomi teikiamas visiems ti
kintiems Apaštališkas Palai
minimas. 
. Po to Jo Eminencija skard

žiais žodžiais Jdausė minių: 
Kas gali būti perimtas bai

mės, kuomet Šventasis Tėvas 
patsai stovi su jumis ir pasi
rengęs kovoti del jūsų tikė
jimo, del šeimynos šventumo 
ir del mokyklų laisvės! 

Kas turi baimės, atsiliepki
t e ' 

Paskui kardinolas pareiškė, 

— Shanhaikvvau apylinkėse 
seka baisi kruvina kova gene
rolo Pei \Vu-fu armijos su ge
nerolo Chang Tso-ling armija. 
Pirmojo generolo armijai va
dovauja gen. Chihli.. Gi gen. 
Chang Tso-lmg yra Manchu-
rijos autokratas. 

Pranešta, kad abi pusi turi 
didelius nuostolius kareiviuo
se. Tik vieno gen. Chihli pu
sėje krito daugiau 4,000 ka
reivių. 

.Tai didžiausias ir baisiau
sias Kinijos istorijoj mušis. 
Ir, anot žinių, tęsiasi be su
stojimo. 

Manchurijos armijos vadas 
nesenai su savo armija mėgi-
'no paimti Pekiną, kad įkurti 
ten savo "demokrat ine" val
džią. Bet tas žygis jam ne
vyko. Gen. Pei "\Yu-fu armija 
ji sutraškino. Bet nebuvo 

rijon. 
Įvykus čia atmainoms val

džioje prieš to generolo armi
ją pasiųstos naujos spėkos. 
Norėta gražiuoju susitaikinti. 
Nepavykus pakilo žiauriausie
ji mūšiai. 

Gen. Chihli siunčiama dau
giau kariuomenės. Spėjama, 
kad jam pavyks įveikti priešą. 
B e t j i s n e g a l ė s sxi s a v o a r m i -

'ja ineiti Manchurijon. Nes 
jei tai padarytų, tuomet jį už« 
pultų pietinės Kinijos vald-* 
žios armija. ^ 

Neparblokštas pilnai gen, 
Chang Tso-ling nepaliaus da
ręs nesmagumJų Pekino vald
žiai. Del to ir tolesniai rei
kia laukti nesutikimų. 

Nelaiminga Kinija Šiandie 
susiskaldusi j keletą dalių. 
Kas gali pasakyti, kuomet ten 
įvyks geistina gyventojams 
ramybė. 

Karaliaučiuje įvyko kruvinos 
riaušės. 

3ERLYNAS, birž. 15. — 
Nežiūrint bavarų protestų, 
provizionalis Vokietijos prezi
dentas Ebert visgi nuvyko Ba-
varijos sostinėn Munichan. 
• Tenai jis pasveikintas minios 
švilpimais ir pajuoka su nea
pykanta. 

Tuo pačiu laiku žinomas 
fieldmaršalas Hindenburgas 
buvo nuvykęs į Karaliaučių, 
M a ž o j o n L i e t u v o n . D e l j o n u -

vykimo sukilo riaušės, kurių 
laiku vienas darbininkas nu-

STREIKININKAI UŽDARI
NĖJA KASYKLAS. 

(TERRE HAUTE, Ind., bir. 
14. — Apie 400 streikininkų 
čia išvažiavo automobil. rytų 
pusėn. Pim išvažiuosiant jie 
pranešė, jog visame plote tar-

fpe šio miesto ir Brazil jie už
darysią visas anglių kasyklas. 

Žinios iš Lietuvos 

BAIGSIS ANGLEKASIU 
STREIKAS? 

DEL KIAUŠINIŲ EKSPOR 
TO IŠ LIETUVOS. 

gti kapitalus ir pasirūpinti pi
giau įsigyti iš užsienio reik
menų, užsakant dideliais už-

Pirmuoju 1921 metų pusme- sakymais. 
čiu (nuo sausio 1 d. iki lie-

v l a d nereikėtų liūdėti, verk-
pos 1 d.) iš Lietuvos išvežta *T ,. . . . 
Y v . slenti, susinėrus rankas ant 
kiaušinių į įvairias užsienio 

CINCINNATI , O., birž. 15. 
— Streikuojančių anglekasių 
organizacijos generalis sekre-

žudytas ir keletas kitų sužeis-j t o r i u s Green vakar pareiškė, 
ta. f jog streikininkų atstovai kas 

valanda pasirengę stoti konfe-
rencijon" su kasyklų savinin
kais ir pradėti taikos derybas. 

Yra žinių, kad kai-kurie ka
syklų savininkai sutinka pra-

Vokiečių dvasia. 

jTuodu atsitikimu aiškiai 

SALVADORE POTVINIS, HAGOS KONFERENCIJA. 
300 ŽMONIĮĮ ŽUVO. 

Salvadoro respublikoj nuo 
Smarkaus per keletą dienų lie
taus išsiliejo upės Acelhuate 
ir Arenai. Abiejų upių van
duo užliejo plotus ir susijun
gė krūvon darydamos didelius 
žemumose ežerus. 

Vanduo pradeda slūgti ir 
kad tie visi, daugiausia sočiai- Ltnuulami žuvusių žmonių la-

HAGUE, birž. 15. — Šian-
(die čia prasideda ekonominė 

SAN SALVADOR, birž. !'*>.• Knropos valstybių konferenci
ja. Prancija konferencijon 
prisiunčia tiktai ekonominius 
ir finansinius ekspertus. 

parodo, kokia vokiečiuose dva
sia gyvuoja. Reiškia, kad 
dauguma vokiečių posenovei''dėti konferenciją, 
laikosi militarinės dvasios. 
Nors jie, būdami priespaudo-' VOKIETIJOS KABINETAS 
je, sutiko su republikonine 
valdžios forma, tečiaus ta val
džia jiems prikli ir mėgina ją 
nusikratyti. 

Turės praeiti dar daug lai
ko, kol vokiečiai apsipras su 
respublika. 

Kas link prezidento Ebcrto, 
tai bavarai turT**pamato jno 

RENGIASI KOVON. 

BERLYNAS, birž. 15. — 
Kanclieris Wirth ir kiti kabi
neto nariai gryžo čia po vie
nos savaitės atostogų įvairio-
se Vokietijos dalyse. 

Prasidės perlamentarinė 
kova su santarvės atpildymo 

mi nepasitenkinti. Nes Ebert k o m i s , J a -

BELFASTAS, TAI VĖŽYS 
AIRIJOS KŪNE. 

demokratai, kurie darbuojasi < V ( ) n a i I k i v a k a r d į e n 0 s rasta 
sukoneveikti katalikų rekons- į-apie 3 0 0 i a v o n u v y r ^ moterų 
trukeijos darbą, paremtą ne- ' į r v a y m 

Taip tvirtina vrovizionalis 
Airijos prezidentas. 

išjudinamais mus.ų tikėjimo 
pamatais, turi atsiminti, kad 
jie yra vientik menkutėliai 
nykštukai akyvaizdoje tikin
čiu į Dievą minių. 

Pabaigoje kardinolas parei
škė kituomet Jurgio AVashing-
tono ištartus žodžius, jog žmo
nėse doros negalima palaikyti 
be religijos. 

Katalikų demonstracija sa
vo milžiniškumu ir kilnumu 
visai užtemdė .vietos socialde
mokratų surengtą demonstra
cija gegužės pirmą. 

Dėlto socialistai neriasi iš 
kailio pykdami ir 
pravardžiuoja biauriais var 
dais. 

šiems. 

PAVARTOTOS BOMBOS Į 
MINIAS. 

LONDONAS, birž. 15. — 
\ną dieną čia turėjo ilgą kon-l r e sPublikos dalis, 

Respublikos vyriausybe pa-Jferenciją su premieru Lloyd 
iuntė pagelbą nukentėju- George Airijos provizionalis 

prezidentas Collins. 
Po konferencijos spaudos 

atstovams Collins pranešė: 
Anglija privalo įsimaišyti 

Plsterio provincijoj ir užbėg-
JACKSON, Mich., birž. 15.f ti katalikų gyventojų var-
Vietos kalėjime buvo laiko- 'gama, Anglija nors ka r t ^ tu-

mas žmogžudis, kurs tomis ri padaryti galą protestantų 
dienomis nužudė vieną mote-iįšėlimui prieš katalikus. Ki-
riškę. taip negalima išspręsti tos 

Kaip tik pasklydo žinia, kad (problemos. Belfastas, tai Ai-
žmogžudis prisipažino, tuo-Į rijos kūne vėžys, pridūrė ant 
jaus prieš kalėjimą susirinko galo Collins. $ 

yra svetimo plauko žmogus. Kaip žinoma, Vokietija ge-

pažintojas* Gi socialistai šia
ndie visur sus ipra tus į žmo
nių nemylaujami ir negali 
gauti jokio kredito. 

Atsitikimas su amerikonu. 

J is socialistas, socializmo VLI&*** mėnesio pabaigoje pri
ėmė visas tos komisijos pa
duotas sąlygas kontribucijos 
reikale. _ j !f j g | 

Tai padarė tikėdamosi gau
ti tarptautinę paskolą. Šian-

!die, ačių Pranei jos nusistaty-
inmi, Vokietijai paskola atsa
kyta. • 4\*> 

Aiškus daiktas, kad be pas-
/kolos Vokietija atsisakys pil
dyti prijmtas jos sąlygas. 

šalis — 30,801,6*56 auks. ver
tės. Atskirioms šalims imant: 

Anglijon — 18,976,668 auks. 
vertės; Vokietijon — 10,542,-
322 auks.; Latvijon — 883,300 
auks. ir Klaipėdon — 399,456 
a u k s . A n o t s t a t i s t i k o s d a v i n i ų 

per ištisus metus Anglijon iš
gabenta kiaušinių — 118^326,-
728 auks. vertės Vokietijon— 
26,191,372 auks.; Klaipėdon 
—1,879,176 ir Latvijon —883,-
300 auks*. Taigi viso 147,580,-
576 auksinų vertės. 

Imant paties produkto skai
tlines atrodo šitaip: Finansų 
ministerijos žiniomis išvežta 
72 milionai kiaušinių (viduti
ne metų kaina — 1,6 a. št.). 
Šių 1922 metų pradžioj jau 
yra apsireiškęs esant didelių 
reikalavimų užsienįą. Specia
listų nuomone šįmet numato
ma busią eksportuota apie 120 
•— 130 milionų kiaušinių. Jau 
supirkinėja juos 15 stambių 
firmų, konkuruodamos viena 

pilvo. [L. Ž.j 

KYBARTAI. Nesuklysiu 
šį miestelį pavadinęs Naująja 
Jeruzolima. Išėjus iš stoties 
metas į akis nepaprastai ryš
kios iškabos su dar ryškes
niais parašais, būtent: baltam 
lauke mėlynomis sieksninėmis 
raidėmis žydų kalba išvadžio
ti keimeriai. Del formos, len
tos viršuj, smulkesnėmis rai
dėmis baisiai darkvta kalba 
viena eilutė parašyta neva 
lietuviškai. Nežinau kokio įs
pūdžio toks reginys padaro į 
pravažiuojančius svetimtau
čius, kurie daugiausia per Ky
bartus ir važiuoja, tečiaus na
miškiams sunku sugyventi su 
tokia forma.. 

KRITIKUOJA NACIONALĮ 
HIMNĄ. 

BALTIMORE, Md., birže
lio 15. — Mrs. Augusta E. 

su kita ir už tai keldamos kai-1 Stetson laikrašty " S u n " rašo 

žmonių minios ir griežtai pa-
katalikus reikalavo išduoti žmogžudį. 

Kuomet joms atsakyta, jos 
ėmė veržtis kalėjiman. Valsti-

Čia katalikai svarbiausia ko- jinė policija paleido į minią 
voja už mokyklų laisvę. Nes keletą bombų, kurios plyšda-

PRANCIJA AUSTRIJAI 
DUODA PAGELBĄ. 

PARYŽIUS, birž. 15. — 
Prancijos senatas nutarė Au-

Nors Bavarija priklauso 
Vokietijai ir yra Vokietijos 

tečiaus 
Bavarijos valdžia atsisako 
pripažinti ant savęs Berlyno 
valdžią. I r tai daugiausia del 
to, kad ta Berlyno arba visos 
Vokietijos centralė valdžia 
daugumoje yra socialistinė. 

Bavarijos valdžia dažnai at
sisako pripažinti Berlyno val
džios autoritetą. 

Nesenai Bavarijon su Ber
lyno valdžios išduotu leidimu 
atvyko vienas amerikonas. 
Bavarijos valdžia nepripa
žino Berlyno valdžios leidimo. 
Amerikonas areštuotas ir nu
baustas užmokėti pabaudą ar
ba eiti kalėjimam 

Tečiaus neteko sužinoti, 

MERKULOV VĖL VALDO 
VLADIVOSTOKĄ. 

VLADIVOSTOKAS, birž. 2. 
— Čia kituomet steigiamojo 
seimo buvo pašalintas vietos 
\ aidžios galva Merkulov. Da
bar jis ir vėl apėmė Vladivos
toko ir apylinkių valdymą. 

TURKAI NUŽUDĘ 1,300 
KRIKŠČIONIŲ. 

LONDONAS, birželio 15.— 
Pranešta, kad turkaį naciona
listai Mažoje Azijoje ties Juo-

socialistai darbuojasi visas ša-į mos sukelia akyse ašaras ir strijai tuojaus paskolinti 
lies mokyklas pakeisti bedie
viškomis. 
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LAIKRAŠTIS ATŠAUKĖ 
KARDINOLO APJUODI-

NIMĄ. 

LONDONAS, geg. 26 (ko-
resp.). — Vietos laikraštis 
" E x p r e s s " savame laike pa
dėjo biaurią žinią, atkreiptą 

sky. (Ta žinia paskui pasinau-

laikinai apjakina. 
Kalinys tuotarpu užpakali-

milionus frankų. 
Kai-kurie senatoriai aštriai 

štuoliams leista atlikti dratą 
kalėjime. I r nieko neradus ap
rimta. 

nėmis durimis išvestas iš kalė-'kritikavo Versailleso sutartį, 
jimo ir paimtas saugion vie
ton. Paskui kai-kuriems kar-

kuriąja Austrijai užduotą smu 
gis. 

Katalikų opinijos ir teismi
nės atsakomybės spaudžiamas 

prieš Čekų kardinolą Skrben-^laikraštis " E x p r e s s " atšaukė 
tą žinią, viešai atsiprašė kar-

Austrijoje labai bloga fi-
'nansinė paejėtis. Kronos vertė 
nupuolė. Maistas ir viskas bai
siai pabrango. 

dojo ir kiti, net Amerikos lai-jdinolą ir žymią sumą paauko-
krasciai. »jo labdarybės tikslams. 

LOS ANGELES, Cal., birž. 
15. — Čia įsteigta ir jau ati
daryta išimtinai juodiems 
žmonėms ligoninė. Ligoninės 

'personalas — juodi žmonės. 

kaip pasibaigė tas visas rei-ldomis juromis nužudę 1,300 
i kalas. [krikščionių. 

BOLŠEVIKU TRIUMVIRATAS VALDO RUSIJĄ 
(BERLYNAS, birž. 15. — 

Vietos socialistų radikalų laik
raštis praneša žinių iš Mask
vos, kad bolševistinės ^Rusijos 
autokratas Leninas, gydytojų 
pasiųstas kažkur atsilsėti, kad 
atgauti sveikatą. Jam esą už
drausta mažiausia ,pusę metų 
neužsiimti jokiais valstybės 
reikalais. 

Pasišalinus Leninui, komu
nistų partija paskyrė tris bol
ševikus valdyti Rusiją. Tą 

trimviratą sudaro bolševis-
tiniai vadai: Stalin, bolševi
kų'vadas iš Gruzijos, paėjimo 
turkas; Kamenev, Maskvos 
sovieto pirmininkas; Bikqv, li
beralių pažiūrų bolševikas. 

Vokiečių radikalų laikraštis 
pažymi, kad tie trys, stovėda
mi prie bolševistinės valdžios 
styro, neiškryps iš Lenino nu
tiesto kelio ir tinkamai val
dys, kol nepasveiks Leninas. 

nas. Jau dabar dešimčiai mo
kama 50 auksinų. 

Šįmet daugiausia bus išve
žama Anglijon, kur kiaušinis 
dabar kainuoja 9 auksinai. Ga
benama busią per Liepojų. Vi
sam Lietuvos krašte darbuo
jas jau apie penki tūkstančiai 
supirkinėtojų. To darbo ima
si ir koperatyvai. 

Stinga specialių sandėliu. 
Kad negestų kiaušiniai laiko
ma sausai supakavus, (šiau
dais ir medžio viln.) gerai vė
dinamuose sandėliuose. &ii mėnesio pabaigoje iš Eu-

Anglijos rinkoj pastarai- ' ropos gryžta Chicagon buvęs 

I skelbimo formoje, kad ameri
konišką nacionalį himną " S t a r 
Spangled Banner" reikia pa
mainyti nauju himnu ir nau
ja muzika. Sako, šiandieni
niame himne nesama jokio 
rimtumo ir aukštybės. 

Daugelis žinovų tai pripa
žįsta. Bet kai-kas stovi už 
šiandieninį himną. 

GRYŽTA HARRISON. 

šiais laikais konkuruoja su 
Lietuva tik Kinija. 

[L. Z-s] 

penkis kartus Chicagos majo
ras Carter H. Harrison, žy
mus demokratų partijos lydė 
ris. Jam rengiamos čia iškil
mės. 

VĖLIAVOS DIENA. 

JONIŠKIEČIUOSE! Yra 
kelios lentpiuvės ir vilnų kar-
šyklos* Iš rjramonininkų kai-
kurie padaro ganėtinai gerą, v . *».. 

" . ivaip Cnicagoj, taip visoj sa 
pragyvenimą, bet didesnioji 
dalis vos tik galus su ga
lais suduria. Dabartinis pa-

'ly vakar paminėta amerikoniš
kos - vel iavos d i ena. 

pildomasis valstybinis mokes
nis joniškiečių pramonininkų 
tarpe sukėlė paniką; vieni jų, 
turėję senojo kapitalo, lengvai' 
tą mokesnį užmokėjo, kiti ke-į 
tina atsisakyti nuo mokesčio 
ii*, laukti ateinant inspekcijos j-
areštuoti jų mantą. Treti ieš
ko kitokių išėjimų, ketina ra
šyti skundus į St. Seimą ir F . 
ir Prekybos ir Pramonės mi
nisteriją. Keletas žadėjo me
sti pramonę, ir užsiimti žem
dirbystei sBe reikalo toks pe
simizmas. Juk vis vien val
džios mokestis pramonininkai 
perkels ant jų išdirbinių pirki-
kų„ 
, Joniškiečiams pramoni

ninkams patartina telktis į 
pramonininkų sąjungą, sujun-

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; viduti
nė temperatūra. 

Saulė pateka' 5:14; leidžia
si 8:2a 

• \ 

PINIGU KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų/ ver tė , ' 
mainant nemažiau 25,000 doL 
biržeL 14 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co, 

Anglijos sterl. svarui 4.50 
Prancijos 100 frankų 9.12 
Italijos 100 lirų 5.24 
Vokietijos 100 markių .32 
Lietuvos 100 auksinų .32 
Lenkų 100 markių .02 
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KUNIGAS AUSTRIJOS 
KANCLERIU, 

Kartą Drauge pranešta, kad 
Austrijos respublikos premic-
ro vieton pašauktas katalikų 
kunigas Ig. Seipel. 
* Dar nesenai tenai premija
vo Schober. Jo kabinete bu
vo visokių pažiūrų ministerių, 
kaip tai liberalų, socialistų ir 
kitų. Liberalai su socialistais 
turėjo daugumą balsų. Ir tie 
ministeriai valstybę taip nu
valdė, kad valstybės finansinė 
ir ekonominė padėtis atsidūrė 
.ant pragaišties slenksčio. Ne-
• buvo pagelbės. Valstybė aria 
turėjo bankrutyti arba kuo vei
kiau turėjo bu t pakeista val
džia, t y. premieras ir visa:> 
ministerią kabinetas. 

Tą priedermę atliko parla
mentas. Jis liepė premierui 
Schoberiui su savo kabinetu 
atsistatydinti. Premjero vieton 
pašaukė parlamento atstovą 
kun. Seipel. Kun. Seipel suti 
ko, kuoveikiau sudarė kabine
tą, ir apsiėmė Austriją gelbcti 
iš to pavojingo krizio. 

Žinovai spėja, kad kun. Sei
pel išgelbės Austriją. Kabinė
ti jis turi krikščionis ir vokie-
ČVi partijos ministerius. Kvie
tė jis ir vitną-kitą socialistą. 
Bet tie nesutiko bendrai su ka
talikų kunigu dirbti. Kad taip, 
tai naujas premieras nuspren
dė ir be socialistų apsieiti. 

Pirm 300 metų Austrijos 
imperatorius Motiejus į vals
tybės kanciierius pakvietė 
Viennos arkivyskupą Klilesl. 
Iš jo išėjo garsus diplomatas. 
Austrijos in.peri ją jis sustip
rino. Nuo to laiko Habsburgų 
dinastija i valdžios vadus dau 
giau nekvietė jokio kunigo. Ir 
lik šiandie Austrijos respubli
ka ėme sekti buvusį impera
torių. Valdžios priešaky pas
tatė kunigą. 
Premierui (Austrijoje jis va

dinasi kancleris) kunigui Sei
pel, anot žinių, buvo siūloma 
vyskupo mitra. Bet jis nesuti
ko. Sakė, kad jis būdamas pa
prastu kunigu geriau gali tar
nauti Bažnyčiai ir savo tautai 
parlamente ir Vienuos univer
sitete. Juk tai kun. Seipel ki-
tuomet Austrijoje suorgani
zavo krikščionių-socialistų 
(katalikų) partiją. Šiandie ta 
partija Austrijoje yra • stip
riausia. Ir ' j is yra jos vyriau
siuoju vadu. 

Kasdien beauštant premie
ras kun. Seipel atlaiko šv. 
Mišias. Paskui eina universi
tetan kur dėsto moralę filoso
fiją, teologiją ir Bažnyčios 
istoriją. Iš universiteto eina 
parlamentan ir tenai rūpinasi 
tėvynės reikalais. 

Kun. Seipel gimęs Viennojo 
1876 metais. Savo karierą jis 
pradėjo misionoriaudamas. Ne-

priedermėise. Pačioje jo kuni
gystės pradžioje bažnytinė val
džia, atkreipė į jį domę. Kaipo 
baigusį aukštuosius * mokslus 
ji veikiai pasiuntė profeso
riauti — pirmiau į Salzburgo, 
paskiau į Viennos universite
tas. « , 

Prieš pąt griusiant Austri
jos imperijai 1918 metais bu
vęs imperatorius Karolis mi-
aisterhj kabinėti* suorganizuo
ti pakvietė Vienuos universi
teto profesorių Dr. Lammaus-
ch. Tan kabinetan įėjo ir kun. 
Seipel. J is buvo viešosios at
sargos ministerių. 

(jfiuvuš imperijai ir Aus
triją pakeitus respublika, 
kun. " Seipel išrinktas parla
mentan atstovų. Būdamas par
lamente jis tuojaus ėmėsi po
litikos. Buvę keturi Austrijos 
respublikos ministerių kabine
tai neapsieidavo be naudingi} 
jo patarimų. 

Aplamai visų kalbama, kad 
įnaža Austrijos respublika ne
gali gyvuoti. Bet Imn. Seipel 
vra kitokios nuomonės. Jo 
kabinete finansų ministerių 
yra jaunas grafas Segur. Ir tas 
sako, jog yra galimybių išgel 
bėti Austriją. 

Socialistai premierui daro 
kliūčių. Jie sako, kad jei jiel 
neįeina valdžion, tai težuva ir 
Austrija. 

IŠ LIETUVOS LAIKRAŠTI-
JOS GYVENIMO. 

18 d. gegužės š. m. "Lietu
vos" No. 111 (933) tapo i-
dėta "El tos" žinia, apie Bir
žų Mokytojų konferenciją. Per 
konferenciją įvykią nesusipra
timų. Kad panašus dalykai ne
pasikartotų oficiozas "Lietu
va' įžanginiame straipsny 
18 V., No, HI (933) Vilniaus 
Kelmo lupomis šaukia visuo
menę: "Kilkime, kilkime"! 
"Vilniaus Kelmas," kaip ti
krinama, yra patsai "Lietu
vos" redaktorius Myk. Bir
žiška, tad suprantama, kad ir 
straipsnis gana rimtai para
šytas. Tik ir jo nemaža apsi-
riktą. Štai Vilniaus Kelmas 
rašo: 

"Toji žinia pateko, išsky
rus "Laisvę" į visus mūsų 
laikraščius. Kad "Laisvė" 
jos nėra pas save įdėjusi, su
prantama: nekokioje švieso
je ten kunigas pasirodo". 
Tuomtarpu, prieš ketvertą 

dienų t. y. 14—V. š. m. No. 84 
"Laisvė" tąjį Eltos praneši
mą apie Biržų Mokytojij kon
ferenciją ir nutarimus yra į-
dėjusi, net antgalvį stambio-
nys raidėmis išrašiusi. . 

Kaip gi dabar gerb. Vilniaus 
Kelme? Aš nemanau, kad Tam 
sta "Laisvės" neskaitai, ir 
neįtariu, kad norėjai parašyti 
netiesą, bet vienas tik daly
kas, — Tamsta arba nepama
tei, kad "Laisvė" patalpino 
tąją žinią, o net jeigu ir pas
tebėjai — f>er 4 dienas pamir
šai, užtat ir išėjo nei šis nei 
tas. 

iKo-gi mokina visuomenę 
Vilniaus Kelmas! \ 

Pradžioje straipsnio paste
bėjęs, kad "mums nesvarbu ar 
bus čia "dešinysis" prieš 
"kairįjį^, ar "kairysis" prieš 
"dešinįjį'' pakėlęs skandalą 
toliaus rašo: 

"Šiame įvykėlyje du da
lykai reikėtų iškelti: 1) kad 

>» i 

vieno kryj«nio žmonės ne
išgirstų spėjamai kitokio 
krypsnio žodį ir 2) kad daro 
ma skandalas $*rieš Joną 
Šliupą".^ 
Tai yra du nusikaltimai 1$ 

mokytojų per Biržų Mok. kon
ferencija. Sulyg Eltofe prane
šimo, kuris tilpo ir "Lietu
voj" ir "Laisvėje", į kon
ferenciją mokytojų suvažiavo 
per 80 ir dar daug fiavyVal-
dybės atstovų. L. Mok. Prof. 
Sąj. Biržų Skyrius pakvietė 
daktarą J. Šliupą skaityti re
feratą: "Aušros gadynė." Ku 
nig*ai Rėmėza, Gasiunas, Baro 
nas ir instruktorius Radžiūnas 
visą laiką tvirtino, kad d-ro J. 
Šliupo paskaitoms' ne vieta 
konferencijoje, ir jeigu moky
tojai profesininkai taip norį jo 
klausyti, tai gali jį iby' kada 
pasikviesti ir klausyti," taip 
sako "El tos" korespondentas. 
Ir motyvuoja tuomi, kad: 
"Daktaro J. Šliupo paskai
tos kaip ir raštai, esą tendon-
ciniai, griauną tikybą ir įžei
džią katalikų jausmus." 

Kaip matome iš oficialaus 
Eltos pranešimo, katalikai 
mokytojai nenorėjo konferen
cijoje klausyti d-ro J. Šliupo 
paskaitos, kad išvengus berei
kalingi) tikybinių ginčų tarp 
mokytojų, kad konferencija 
galėtų atsiekti sau užbrėžtą 
tikslą. 

"Vilniaus Kelmas" del šio 
rašo: v 

"Katalikų bažnyčia (taip 
V. Kel. parašyta 'bažnyčia' 
maža raide, yt tai butų mal
dos namas, suprantama, kad 
turi omeny j Bažnyčią) tų 
disputų nebijojo, jų nevengė 
(m. pab.), ne© , jautė savo 
moiįadines ir intelektuales jė
gas, ir neapsiriko." 
Bet gerb. Vilniaus Kelme, ar 

vieta tikybinėms disputoms 
Mokytojų konferencijose? I r 
prie ko tuomet Mokytojų kon
ferencijos vprieitų? Prašau pa 
galvoti. Toliau Vilniaus Kel
mas rašo: 

"Priešingai, dabartinis ne 
katalikų bažnyčios, bet kun. 
Eėmėzos draudimasis, kad 
saugok Dieve, jo jauni vien
minčiai neišgirstų į visuo
menes klausymus kitokių, 
negu kun. Rėmėzos atsaky
mų". 
Deja, ne vieno kun. Rėmėzos 

tokio uasispyrėlio butą, bet vi
sos katalikų Mokytojų gru
pės ir bereikalo, man rodos, 
Vilniaus Kelmas į asmenis sa
vo raštą taiko, geriau but pa
daręs aiškiai pasisakęs, ko no
ri, f 

Kas-gi įvyko? "£Ka" ra 
šo: "Dauguma balsų prieš 19, 

- i 

nutarta d-ro J. Šliupo paskaita 
"Aušros gadynė" visgi į-
"traukti konferencijos dieno
tvarkėm Po to kilo dar smar
kesnių ginčų, kokiu dieno
tvarkės punktu toji paskaita 
pastatyti. Vieni reikalavo tre
čiuoju, kiti (dešinieji) pasku
tiniu. Daugumos tapo priimta 
trečiuoju. Tada kunigas Rė
mėja pareiškė, kad tie 19 kon
ferencijos dalyvių įteiksią 
motyvuotą protestą prieš tai, 
kad mažumai yra primetama 
daugumos valia ir d-ro J.' Šliu
po paskaita, o kun. Gasiunas 
pareiškė, kad jie apleisią d-ro 
J. Šliupo paskaitą ir darysią 
katalikų mokytojų Sąjungos 
posėdį". 

Žinoma, d-ras J. Šliupas 
klausėsi <fel savo paskaitos šių 
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Kuomet JŲS Pirksite Pieną 
•• — 

s 
i, Kad Butu Šiame Kiane 

JŲS ŽINOTE. KAD JŲS PERKATE BORDEN'S EVAPORA-
TED PIENĄ. SUPRANTAMA. KAD ŽINOTE BORDENSĄ. PER 
TRIS GENTKARTES, BORDEN'S PATARNAUJA AMERIKOS 
ŽMONĖMS GERIAUSIU PIENU. * 

O l S Borden's Evaporated Pie
nas yra puikiausias'Bordens 

Pienas. Šviežias, nuo farmų, su 
palikta jame smetona, bet dalis 
vandens yra atimta. 

y 

"pAST^BliavlTE kaip išrodo 
A kianas. Pastebėkite didelį 
aiškų vardą "Borden's" kurs 
parodo, kad negalima padaryti 
klaidos pasirinkime. 

fŲS žjnote, kad pienas yra mai-
. stas. Jųs žinote taipgi, kad 
yra daug įvairių pieno rųšių. Ge
riausias pienas yra gaunamas iš 
švarių karvių ir švarios pieninės. 
Borden's užtikrina jus, kad jųs 
gausite tikrai gerą pieną todėl, 
kad nuo 1857. 

t > ORDEN'S padarė tik vieną 
dalyką — išdirbo švarų ir 

gerą pieną ir kitus produktus. 

TUSŲ pieno pardavėjas pada
rys jums gerą kuomet duos 

j rims Borden's evaporated Pie
ną. Jųs galite žinoti, kad jis tu-
ri jūsų reikalą arti prie Širdies, 
todėl, kad duodamas jums Bor
den's pieną, jis duoda jums pie
ną kuris yra pripažintas visoj 
Amerikoj- kaipo geriausias ir 
švariausias pienas. 

• • 

Įspausk savo atmintin gerai kaip išrodo šis kianas. Jųs turite tiesą 
prie Bondens pieno. Bok tikras kad gautum jį. 

THE B0RDEN COMPANY 
' , Borden Buiiding New York 
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Bet atėjus .laikui, ėmėsi kai- \ kad:"deja ir kitame krypsny 
bėti. Kat. Mokytojai pasišali
no, norėdami bent naudingą 
kokį-nors dalykėlį sau pada
lyti, jeigu jau bendrai nega
lima vienam kambaryj susitai
kyti *ir mokytojų reikalus 
svarstyti. 

Tokiems santikiams esant 
visgi d-ras J. Šliupas paskai
tą "at laikė" ir žinoma, pasi-
tengė bebt šį kartą ką-nors 
neįieisti, ypač katalikus. 

"Eltos*' korespondentas pri
deda: "Gale konferencijos 
kun. Rėmėza ir kiti atsiėmė 
savo protestą del d-ro . J. 
Šliupo paskaitos "Aušros ga
dynė"- nes jąja niekas nebu
vęs įžeistas". 

kiek rasime panašios medžia
gos, gal ne, taip vaizdžios ir 
aiškios, bet esminiai tokios 
pat". Ir užtat gale straipsnio 
šaukia: "Daug ko mums trūk
sta, daug dar reikia darbuo
tis, o ypač dvasioje kilti.*" 
Taip-tai taip, bet % ir oficiozo 

[gerb. Vilniaus Kelmui reikia 
kiek kilstelti, bent akis ir ne-
rašyti, ko tikrai nežinai, kaip 
šiame atsitrkime su ."Laisvė 
kad pasielgęs/ Nepažįstamas. 

POLITIKOS ŽINELĖS. 

5? 

p a p ū t a i iškalbta ir uolus stengiamasi neprileisti, kad' ginču > nei kiek neįsižeidęs I f iSKSTKelmas ' pripažįsta, Į Riverside, 111. 

Tamstos veidas bus amžinai 
užrekorduotas į judamus pa
veikslus kuomet dalyvausi Vy-
ftų Ch. Apskričio Piknike Bir-
i e l o 18-ta, National Parže, 

Washingt©n, D. C. 

Suvienytų Valstijų valdžia 
d a vis neapsidirba su tarifų 
įstatymu. Istikrųjų yra daug 
painių nustatyti mokesčius u | 
įvežamas prekes. 

Išleistą įstatymą reikia už 
laikyti. Tuem tarpu prekių 
kainos mainosi, neatsižiurėda-
mos į 'tarifų įstatymą. 

Nesutariama kaip įvertinti-
prekes, ar pagal Amerikos pi
nigų kursą, ar kitų šalių. 

I 
Kitas projektas nurodo nus-" 

tatyti dvejopas tarifas — auk
štesnes ir žemesnės ir jas su-
lyg reikalo ir atmainų taįkinti. 

Kaip kas paduoda projek

tą įvesti trejopas tarifas: 
augštas toms šalims, kurios 
kuo nors nusikalto ir jas rei
kia nubausti; vidutinės ku
rios butų vartojamos papras
tai žr žemas, kurios butų tai
komos toms šaMms, nuo kurių 
butų laukiama kokių nems nu
sileidimų (didesnio pelno) sau. 

Dar naujas yra" projektas,. 
paduotas senatoriaus Smoot. 
Jo nuomone reikėtų įgalioti 
prezidentą, kuris sulyg reika
lų įr aplinkybių galėtų tarifų 
įstatyme nekurias atmainas 
sulyg reikalo įvesti. 

Bet tame dalyke kilo abejo
nė, ar tai nebūtų priešinga 
konstitucijai. Dabar tai tyri-
nėjaina. 

Gen. Publ. Service. 
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44-12 So. Westera Avęnue 
Telef. Lafayette 4144 

S Vaandos: 9-11 rytais, 1-2 p e $ 
ĮCpietų ir 7-8 vakarais . Nadėldlc-3* 
f i l i a i s t iktai po pietų 2 iki 5 v a l . $ 
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RACINE'O LIETUVIUS. 
I * l t l l i > •>«! m 

DR. MAUR1CE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

44Si So. AshhHBd Are. 
Tel. Yards M 4 
Tel. Yards 0 tS4 

OFISO V AL. J 
8 — l t v. ryto, 1—3 i r ! 7 — 9 v. v. 
N'edėliomis: nuo 10 Y ryto iki 
1 Tai po pietų. 

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

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

CHIRURGAS 
Special istas MoteriSkų, Vyriškų 
Valkų ir Tisų chroniškų ligų. 

Ofisas: S354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—S po 
piet, 7—Svak. Ned. 10 12 d. 
Res . 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

DR. 6 . M. GLASER 
PRAKTTKUJA 30 METAI 

Ofisas 814* So. Morgan Bt., 
Kertė 32-nd St., Ctiicago, Dl 

SPECIJALISTAS 
i Moteriškų, Vyriškų ir chronišku 

M«U. 
Ofiso Valandos: Nuo< 1# ryto 

;ki S po p i e t ų , ' n u o 5 lkl .T rak. 
g j f edė l iomls nuo 10 iki 2 po pietų. . . 
# Telefonas Yards 487 # 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street . . $ 
*? Ant viršaus Univer. State Bank X 
$> Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo C* 

2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. X 

f Nedėl iomis nuo 10—2 A 

Oofisas ir gyvenimo Tieta: $ 

" DR, CHARLES SEGAL 
£ r erkelė savo ofisą po numeriu^ 

47St SO. A S H L A N D A V E N L E 

S P E C U A L I S T A S 
Di iovu , Motera Ir V y r i Ligų 

VaL: ryte nuo 10—-12; nuo 2 — 5 ^ 
po pietų: nuo 7—8: I t v a k a r e . " 
NedėUomls: l t iki 1. 

Telefonas Drezcl 2 8 8 0 ^ 

Ratine, Wis. — Liet. Lais-
'vės Paskolos >Stotis deda^pa-
stangas, kad pasekmingai pri
sirengus prie Aukso-Sidabro 
rinkimo vajaus, kuris sulyg 
Lietuvos Atstovybės pareiški
mo, prasideda 24-25 d. birže
lio mėn. Prie to svarbaus dar
bo yra pakviestos visos lietu
viškos draugijos ir kuopos, 

'taipgi šiuo kreipiame visų Ru
čine'o lietuvių domę, kad kiek
vienas stotumėme į pagelbą 
mūsų Tėvynei įsteigimui sa
vų pinigų, aukodami auksą, 
kas neturi aukso, aukokime 
sidabrą, arba kiekvienas su
augęs vyras ir moteris, nors 
po sidabrinį dolerį, vaikai po 
sidabrinį kvoterį. 

Taigi, gerb. raciniečiai, lie
tuviai ir lietuvės, čia nėra 
persunkus uždavinys, tik rei
kia geros valios ir pasišventi
mo atlikti istorišką darbą, ku
ris per amžius skambės Lie
tuvos /storijos lapuose, ka 1 
mes, Amerikos lietuviai, kai
po lietuvių tautos dalis, pa-
celbĄjome Lietuvai pasil'uo-
suoti iš svetimos valiutos, įs
meigdami savąją valiutą. 

Kaof tasai Aukso-Sidabro 
rinkimo vajus pilnai nusisek-
tų, tam tikslui yra saų^ianuis, 
rtu>iniečii^Jietuvhi viešas su
sirinkimas (mass-mitingaoj 
sefedoje, t. y. birželio 21 d., 
1922 m., parapijos svetainėje, 
pradžia 7 vai. vakare. 

Į viršininėtą susirinkimą 
kviečiame visus lietuvius ii 
lietuves, be skirtumo partijų 
ir įsitikinimų, bile vadinasi 
lietuviu, ir pripažįsta, kad yra 
Lietuvos Respublika Europoj. 
Viržminėtame susirinkime bus 
plačiai išdėstyta Aukso-Sidab
ro rinkimo programa ir tvar

ka, ir kąs dar bus reikalinga 
daugiaus, sutvarkysime, ir pa
darysime pirmą, žingsnį Aukso 
-Sidabro rinkimo darbo. > 

Taipgi nuoširdžiai prašome 
gerbiamų Racino kolonijos 
lietuvių tusnierių, kad viršmi-
nėto susirinkimo vakarą užda
rytų savo bftnius, ir patįs biz
nieriai atsilankytų į susirinki
mą paskirtu laiku, nes reikia 
atsiminti, kad Aukso-Sidabro 
rinkimo vajus nesites ilgai, jis 
turi būti atliktas į vieną sa
vaitę laiko, ir būti tinkamai 
sutvarkytas. Todėl, broliai lie
tuviai, į darbą visi. Nuošir
džiai kviečiame. N 

L. L. P. stoties komitetas. 

SVARBIOS PRAKALBOS. 
PAVYKO. 

|Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan 

emoAGO, iLLmois 
Telefoną* Varde 69S3 

{Yalandoa: — t lkl 11 U 
| i po pietų iki t i 
mis ofisae uždarytas. 

DR, A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str 

KeL Ganai 11*8 
Valandos: 10 ryto lkl S vakare. 

Gyvenimas: — 3811 W. OSrd Str. 

T a i Prospect 14M. 
m*Ę m » » » » « > » • » » ^ » » » » » » • — • » » ą 

# a » — — • • y » * » » « » — «» m »] 
TeL Canal 267, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietu vii Gydytojai I r 

Chirurgas 
18S1 South Hals ted Street 

Valandos: l t iki I I ryta; 1 lki4 
po platų: • lkl » vakarą 

Tel. Boulevard SltOįo 

DR, A, J. KARALIUS 
3 urruvii erDffo.1. 
13303 8. Morgan Str. 
o! OHIOAOO, ILL 

$Ra% TeL Cicero S«M 
Otlao TeL Cicero O 

ii DR.J.amui 
i ) 1S25 So. 4 t Oourt 
\\ N. E. Cor. 49 Court ir l t Str. 
S ant Tiraaua valstynldioa. 
l » t t f » H M t t * M t t t t t t t t » t j 

Cleveland, Oliio. — Tautus 
Fondo 22-ro skyriaus svar
bios prakalbos įvyko 29 d. ge
gužio, lietuvių svetainėj, 6835 
Superior Ave. Mušą koloniją 
atlankė garsusis svečias, gerb. 
kun. Br. Bumšas. 

Apie 8 valandą svetainėn 
pribuvo gerb. -kun. Bumšus, 
gerb. kun. Vilkutaitis ir p. P. 
Tolutis. 

Tautqs Fondo sk. pirm. Al. 
Banys • pristatė publikai sve-, 
čius. Pirmiausia,- vietmrs? 

g^rb. kun. V. J* Vilkutaitis, 
trunii>oj kalboj, nurodė svarbą 
gerą mokyklą ir išsireiškė, 
kad amerikįoeiai lietuviai at-
eįtyje stengtųsi įsigyti aukš
tesne lietuvių mokyklą, tai y-
ra pasektų Lietuvos katalikų 
pavyzdį. : " ̂  , 

Toliaus sekė gerb. svečio, 
kun. Bumšos, kalba. Cerb. 
kalbėtojas, savo turiningoj 
kalboj, daug įspūdžio padarė 
į susirinkusius. Per dvi valan-
di, be jokios pertraukos, kal
bėjo ir publika užsilaikė kuo-
ramiauisiai. Gerb. svečias pla
čiai nupiešė Lietuvos praeitį, 
gilindamos į senovės laikus, 
jos eigą prie nepriklausomy-

Ofisas D i d m i e s t y * ¥1° XT i • T ^ T • 

S 29 South La Salle Street I b o s : N u r o d e > k a d L i e t u v a y r a 

S sena tauta ir buvo galinga E-
E uropoj. lšrodinėfo kokiose ap-
S linkybėse dabar Lietuva siekė 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. | j nepriklausomybės ir kas dau
giausia ^del jos pasidarbavo, 
kaip bedieviai klaidina lietu
vių visuomenę buk jie apsau
goja Lietuvos nepriklausomy
bę nuo įvairių priešų, o ka
da Lietuvos kariuomenė tvė
rėsi apsiginti nuo visokių prie-

• 
Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

4HHI 

P E A R L QUEEar KONCERTINA 

NEM0K£S1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena U didžiausių Chicagoj* 
Parduodame už žemiausią karną, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laifikami druknoti ir ofiso darbam* yna naujau-
lioa mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, ftliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių Ūk reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius it 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DROVER 7309 

vardu "&v. Onos choras", prie 
Šv. Onos parapijos. Sulyg 
musų parapijos, tai gana skait-'' 
lingas. 

nsniimiiimiriiiiniiiiiiiirsnHHiiiiiiitrs 

I V . W . RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 

Kambaris 530 
Telefonas: Central 8390 

Pirmininku išrinko A. 
P. Stulgą, pirm. pag. P. Eva-
nauską, rast. Ona Juodsnu-
kaitę, fin. rast. Ona (jlovec-
kaitę, ižd. Ona Petkaitę, ko
respondente Moniką MtHšaus-
kaitę. \ 

30 d. gegužio choras turė
jo savo naudai pikniką, į ku-' 
rį atsilankė daug jaunimo ir 
geros valios žmonių ir parė
mė giedorius. Pelno liko. 

Choras užsibrėžė ateičiai gra 
žų darbą: & uždirbtų pinįgų 
steigti sau knygyną, įvairios 
"muzikos", ir . kelti dailę 
"muziką",kaip bažnytinę taip 
ir tautinę. 

6 d. birž. choras, laikytame 
extra susirinkime, nutarė 
rengti " Ice cream sočiai" 
pikniką 18 d. -birž., pakastoje 
vįetoje, parapijos darže. Ma
noma t,urėti daug įvairenybių. 

Korespondentė. 

C H I C A G 0 J E. 

c 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay Nev\&rk.NY.U, 

TIESI i 
KELIONE > 

PER HAMbURi f/** .ARbAU 

/ / . 

VAŽIUOKIT VISI P A R A H K I Ų D t 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai vaiiuajaiit i PUlavą aplenkia 
Lenkų juostą (karidoriu) 

Visa Trečia Klesa Padal inta | Kambarios 
Ant 2-jų, 4-rtų, 6-šių ir 8-nių LOTU 

įPOLONIA Birželio 28 
| L A T V 7 I A Liepos S 

Trečios Klasos Kainos J: 
! . • * £ ? HAMBURGĄ $1«8.50 — PILIAVA $108.60 

, MEMEL ir LIEPOJ U 1107.00 
Dalei lalvakor. Ir žinių kreipk, prie aavo a*en. 

a »M *i-» * •' 

Pinigij Kursas 
rKun&aftt Lietuvon p«r mus: 
40 centų u i 100 Auksinų 

— arba — 

250 JLuks. a i vieną Dolerį 
Pigesnis kursas slunėaant 

didesnes sumas, 
rtatymas U 
Trumpama 

Pristatymas UžtlfcrtBtaa 
M laika. 

Central Manufacturing 
Oistrict Bank 

Stata Bank—Clearing House 
Bank. 

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

Tards 1188 

STANLEY P j 
MAŽF.TKA 

O R a B O i H U S 
Balsamuotojas 

Tūrių autom o- ] 
bilius Tiaoklemsd 
reikalams, Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicagoj 

• W N ^ 1 ! < S S < Į | H 1 M p Įi<HMfii|.|.i| B 
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IŠVAŽIAVIMAS NUSISEKĖ. 

Telefonas: Tards 4681 
^IIIIIIIIIIIIL7JIIIIIIIIIIIILTJ||||||||||||L€ 

TeL Blvd . 7048 

Dr. C. Z. Vezelis I 
LIETUVIS BENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U B 
ARTI 4 7-tos Gatvės. 

.[Valandos: nuo 9 ryto Iki » vak. 
.Seredomis nuo 4 Iki • vakare 

J. P . WArrcnEs 
Lawyer. 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N . Dearborn Bt. 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 10788 6. Wabash Are . 
Roseland Tol. Pullniau 6377 

lilIlIlIlIlIllIlIlilIlIlIlUHIlJIIIIIIIIItlIlIlIfll 
i S. D. UCHAWICZ 1 

LBSTl VIS G R A B O R I U 8 
Patarnauja laidotuvėse kuopi- n 

Sgiausda. Reikale meldžiu a t s l s a u - a 
s k t l , o m a n o darbą busite a i c a 
gnėdlnt i . ^ ^ 
= 1 8 1 4 w . a s m PL Okleaso. 

Telefonas Ganai 1271—2199 
flIMIIIIIIirilllllllllllllllMItllitIMIIIUII 

PRANEŠIMAS. 
Mes- šios kolionijos lietuviai 
norėtume turėti savo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy
venti mažesniuose miesteliuo
se, meldžiu kreiptis greitai, 

2 nes turiu geroj vietoj Gydy-
£j tojui ofisą. Atsišaukite: 
| VINCAS BALNIS 
% 1444 Wentworth Avenue 

Chicago Heights, III 

bedievuk% kur^ stotų liuosnd 
riu į Lietuvos kariuomenę^ 

Kalboms pasibaigus buvo 
rinkta atikas apšvietos reika
lams. Nors clevelandiečiai ka
talikai yra suvarginti dabarti
nių laikų didelės bediarbės- ir 
bestatydami gražios ir ruimin
gos Šv. Jurgio parapijos nau
jos bažnyčios, bet vistiek aukų 
surinkta virš $120.00. 

Ant' -galo buvo duodami 
klausimai, į kuriuos buvo rim
tai atsakoma. Publikos atsi
lankė vidutiniškai,.apie 200 
asmenų. . M. V. A. 

North Side. — Pereitų sek
madienį, birž. 11 d., L. Vyčių 
T'-ta kp. parengė išvažiavimų, 
Nilas, Ui. Virš šimto gražaus 
jaunimo bei jų tėvų dalyvau
ta. Nors apie 11 vai. ryto tam
sus debesiai kybojo padangėse, 
pranašaudami smarku: lietų, 
bet nei kiek nenugazdino ty-
'i'o oro bei doraus pasilinksmi
nimo mėgėjams. 

Po pietų oras prasiblaivė 
Saulė neųžvydėtinai kepino 
žaidžiančius. Ūpas gražus, vi
si linksmi. Kasdieninius var-

Jeigu daroma 
/ 

ima geriau 

Tel. Central 1289 
HAROLD O. MULKS 

ADVOKATAS 
• Veda bylas visuose te ismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

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

Kalbama Lietuviškai. 
VAJ*.: Ji ryte iki 9 vakare 

• • " » ' J .. * • 

ANTANAM. OLIS 
(OLSZEVVSKI, JR. ) 

ADVOKATAS 
Veda bfkta visuose te ismuose 

aiioato Ofisas: 
8. DearUorn 9L, Roo«n 1040 
' Telefonas: Central 1TT4 

Vakarais: 3351 B. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 658. 

Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K 1 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 
Room 130S 

Valandos: 9 ryto Iki S po pietų 
TT =r—: = — : =; 1 v -i K a m ų Tel. Hyde Pa Tel. Hyde Park t i 9 < 

padaryti 
VAL£JfTINE D R E S l l A k l N G 

COLLEGES 
į2407 W. Madison, 1 8 6 0 H. Wel 

6205 8. Halsted Streets 
187 Mokyklos S U T . ValsttJoM. 
. Moko Siuvimo, Patternų kir-^ 

>plmo, Des igninf bizniui Ir na-
mama. Vietos duodam/i dykai. < 

^Diplomai. Mokslas lengvais at-J 
•mokėjimais. Klesoa dienomis, irj 
•vakaraia Reikalaukit knygelės. < 

Seeley 1648 
SARA PATEK, pirm.; 

iii, tai neatsirado nė vieno gus užmiršę — tpli toli nuo 
1 • "1 1 "I • t " i-^t J " I • v> • • 

JAUNIMAS DARBUOJASI. 

miesto dvokiančio oro... vieni 
atsisėdę gražiai šnekučiuojas* 
kiti kortomis lošia, dar kiti 
sviediniu žaidžia... eįa gimusių 
būrelis harmonizuoja gražias 
rimtas daineles. Žodžiu, visi 
užsiėmę — savotiškai links-
minasi. 

Taip laikas ir lekia iki f> 
\ ai. po pietų. Šeimininkės sta
lus ištiesia ir apkrauna soti
nančiais valgiais. Kp. pirm. A. 
Mureika sukviečia visus prie 
užkandžio. Vėl juokai, kalbos 
etc. Ant vietos fotografai ima 
paveikslus. Užbaigus užkan
džiauti jaunimas vėl eina prie bų. 

NAMUOSE, ŠAPOJ 
AR FABRIKE 

The Peoples Gas 
Light & Coke Co. 

TeL Lafayette 4223 

Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogerlausla. 

— • 8 5 

P L U M B I N G 
M. YCSKA 
W. 88-th Street 

K • • 

kitai, žaidėjai išsitiesę ant žo
lės, ilsisi. Saulė toli vakaruose 
leidžiasi. Primina jaunimui 
kad neužilgo į namus reikės 
važiuoti. , 

Sutemus, girdisi įainų aidai. 
Vynj būrys gražjai užtraukia 
' 'Lietuvos dievai' ' , "Močiutė 
mano'f ir kitas dainas, Dangus 
išbertas žvaigždėmis, . sgrupčs 
jau keliauja namų link. 

Visi gražiai dienę. praleidę 
grįžta j surukusį miestą ilsė
tis ir vėl prie kasdieninių dar-

Spring Valley, UI. — Šį pa
vasarį, atgimstant » gamtai, 
atgimė ir musų jaunimo įvai
rus judėjimas. Varg. Al F. Stul 
ga, matydamas reikalą, suor-

žaidimo. Tuoj ratą sudaro — 
"ži lvi t į" dainuoja. Nusibodus 
tą žaisti J . Stanevičius, garsių 
5-tos kp. basebolininkų kapi-

' tonas, ant koncertinos užgroja 
"sukt inį" , "noriu miego" ir 
kitus. Čia jaunimas poromis 

ganizavo giedorių .draugijašoka ant žolės.. Po valandai 

Daugiau tokių išvažiavimų. 
Jaunut is . 

NAUJI OFISAI. 

ANT PARDAVIMQ namas ir kartu 
"dry-soods" krautuvė ir 5 kambariais 
pagyvenimas. Galima pirkti atskyriai, 
l?eroj apiel inkėj , atsišaukite 

FRANIL PIŽANOVVSKJ 
4413 š o . Honorc Str. 

•Chicago, 111. 

REIKALINGOS 
- O P E R A T O R K O S , pastovus darbas,. 
Gera mokest is turi turėti prityrimą 
ant powęr siuvamos mašinos. Atsi
šaukite 

2322 N. ^ee ley Ave. 
1 blokas J vakarus nuo Robey Gatvės 

Dandyl inc Co. 
aer 5=c 

PARSIDUODA grocerne ge
roj, lietuvių apgyvento j vietoj. 

Atsišaukite 
4546 So. Paulina Street 

Chicago, m . 
*rz rrsss • " * * » • • « ' 

biznio ofisas, kuriame darbuo
sis fieal Estate agentai J . Ta-
mošiunas ir V. Krikščiūnas, ir 

Bridgeportas. • Naujuose Buildin^ kontraktoriai Toli 
namuose, po num. 3234 So. Hal sius ir Kukutis. 
stpd Str., bus įrengtas naujus Ašis. 

-

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generali8 Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Flace. 
, * i 

^Telefonas Boulevard 4 i 3 t ' 

A. Masalsi 
Oraborius 

Patarnauju lai-
dotuvėaa, rm-\ 
tovesa, krik*-J 
tynos* ir kltoo-į 
n ralkalnoaej 
Kainos prieina-< 
moa, 

107 Auburn Ave. Chicago. 

ANT # k R D A V I M O B1ZNIAVA 
P R O P E R T E RANGOS į METUS N E 
ŠA $924.00. PARSIDUODA UŽ $8,-
2M.00. '* 

ATSIŠAUKITE 
4619 So. HERM1TAGE A V E . 

CHICAGO, IL.L. 

L; . 1 • . =a= 
A N T ' RAl^DOS sal iunas su visais 

naujiausiaja įtaisymais Vfixtures" ge
roj lietuviu apcyventoj vietoj. Kas 
norėtumėt pamatyti vieta, rakta ga.~ 
Įima gauti pas K. Čapa 1436 Went-
worth Ave. Chicago Heights , 111. No
rint daugiau informacijų kreipkitės 
pas savininką : 

F R Ą N K l^RBIKAS 
414T So. S e d z i e 3-ve. Cnicago, 111, 

/ 
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Chicagos ir Apylinkes Lietuviai 
1 

KVIEČIAMI 

vos Vyčių Chicagos Apskričio 

MILŽINIŠKA PIKNIKĄ 
Dešimts Metų Sukaktuvėms Paminėti 

Kurį žinoma LIETUVIU TEATRO BENDROVĖ trauks j Judomuosius Paveikslus 
» 

Birželio 18 d., 1922 
w """£ =~̂ F E£ 

NATIONAL DARŽE, Riverside, E 
Pradžia 11 valandą ryto. 

Paveikslų traukimas prasidės 3 vai. po pietų. 
Įžanga iš toliau atvažiavusiems bus per pus numažinta t, y. 25c. asmeniui. 

Programoj dalyvaus didžiulis Apskričio choras, p. Saurio vedamas. Į judamus paveikslus bus trau
kiama visa publika darže, šokiai, žaidimai, lenktynės, jaunamečių Vyčių driliai ir visokie įvairumai. 
Birželio 21 d. tie paveikslai bus rodomi Dievo Apvei zdos parapijos salėje. Paskui tuos paveikslus Liet. 
^Teatro B-vė vešis Lietuvon ir ten visur juos rodys. Visi stengkitės iš anksto į s igyt i je l tu i dalinamus 
bilietus, su kuriais įeisite daržan už pusę kainos. Laike šokių gros triubų orkestrą. Pirmos rųšies bu
fetas. 

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskritys 

ĮCHICAGOJE 
OlIlirsillllllllilirailIlIllIlIlirailIlIlIlIlIirailIlIlIlimmilllIllIlIlirailIlHlllllir^ ta sav0 tikėjimo, nemoka ka-

NI tekizmo. Bet praturtėti grei-
| i l a i , tai jų pirmasis troškimas. 

Tai nelaimingi žmonės. 

G^iiiiimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimiiiiiimiiiraiiiiiiiiiiiiLTJiiuiiiiiiiii^jiiiifl 
PIGESNIS VAŽINĖJIMAS : LENGVATIKIS ŽMOGUS. 

GATVEKARIAIS. į 
Frank llanvorth, 715 West 

Šiandie vienu centu piges- 43 gat., duonkepis, norėjo pa-
nis važinėjimas gatvekariais tirti apie savo likimą ir apie 
Chicagoje. Vietoje 8 centų i-[laimę, kokia jį patiksianti jam 
mama tik 7 centai. Pas kai- [gyvenant šioje ašarų pakalnė-

AUKŲ RINKĖJŲ REGIS
TRACIJA. 

je. Del to jis apsilankė 
burtininke. 

kuriuos konduktorius galima 
gauti pirkti ir tikietų. Už 3 
tikietus mokama 20c, taigi 
vienas centas pigiau išeina u/ 
tris važiavimus. 

Oatvekarių kompanija pas
kelbė, jog artimiausiomis die
nomis tikėtų bus galima gau- vįSgį " o a d - l u c k . " 
ti ne vien pas konduktorius, 
bet vaistinėse, cigarų krautu
vėse ir gatvekarių stotyse. 

Bet konduktoriams bus duo-

pči> 

Tai buvo eigbnė. Ta pasi
žiurėjo jam j akis, paskui į 
delną ir tuojaus pareiškė, k i? d 
t r u m p o j a t e i t y jį pa t i k s i an t i 

'nelaimė. Ne kokia didelė, bet 

damas apribotas skaitlius ti-

Susirupinęs Frank apleido 
burtininkę, Įlipo gatvckarin ir 

| nuvažiavo namo. Namie paga
l i a u įsitikino, jog čigonė api<-

(Jeneralė registracija auk u 
rinkėjų del Rusijos badaujan
čių " T a g D a y " bus 15 d. bir
želio (ketverge), 7:30 vai. va
kare, White Mark Sąuare 
Parko knygyne, tarp 2u ir 30 
gatvių, ant So. Halsted. 

Moterys ir merginos, virš 
118 metų amžiaus, ateikite už
siregistruoti, kad galėtumėt 
atlikti tą mielaširdingą darbą 
'del badaujančių kūdikių Ru
sijoje. 

Tag Day reng. Komitetas. 

kad jau piknikas virs ne pik-
'niku, bet kur kas už pikniką 
'daug iškilmingesnių. I r tą pro
gramą ir publiką nutrauks į' 
krutamuosius paveikslus. 

Rep. 

AUKSAS — SIDABRAS 
WEST SIDĖJ. 

!jo nelaimę sakiusi teisybe. kietų. Nes jiems tikėtus ga tve - r , . „ Al , .v . . 
, , . ... , ,. rv. . r rank Harwortli kiseniuie ne kary pardavinėti bus uiuziai 
neparanku. 

Kompanija darbininkų užmo 
kesnio klausimu dar nieko ne
atliko. Tomis dienomis - su 
darbininkų viršaičiais bus ve
damos derybos. 
ll (Teciaus kompanija praneša, 
kad darbininkams užmokesnis 
turės but mažinamas pradėjus j'gonės. Bet 'vargiai ji bus at-
šiandieną. , rasta. Nes tos rųšies burti

ninkės sugeba greitai mainyti 

rado 90 dol., kokius su savi
mi turėjo būdamas pas burti
ninke. 

Atsiminė jis čigonės žodžius 
"bad-luck" ir tuojaus nubė
go policijos stotin su nusis
kundimu. 

policija pakilo ieškoti c i -

PERKELTI POLICIJOS 
SERŽANTAI. 

"Chicagos policijos viršinin-

GRĮŽO I š LIETUVOS 
LAKŪNAS. 

Birž. 13 d. " D r a u g o " re
dakciją aplankė Ant.Kiela. J is 
birž. 10 d. sugrįžo iš Lietuvos 
po tarnavimo dviejų metų 
"Lietuvos kariuomenėj aviaci
jos skyriuje. Lietuvon buvo iš
važiavęs birž. 10, 1920 d. 

Daug naujienų papasakojo 
iš savo patyrimų Lietuvoj. 

Iš dvieji) šimtų amerikiečių 
lietuvių nuvykusių tėvynėn ir 
Įstojusių Lietuvos kariuome
nėn, dabar beliko vos keli. Ki-savo apsistojimo vietas 

Policijai dažnai tenka turėti , 
, . ., , . , . , . . 11 grizo Amerikon. Lietuvos 

tokiu reikalu su lengvatikiais I . . . . 
žmonėmis, kurie praranda 

ko parėdymu iš vienų stočių • daug pinigų iš savo žioplumo. 
j kitas perkelta 11 policijos | Tos sukčių aukos, tai tam-
seržantų if 17 paprastų polic-
nionų. 

sųs žmonės, kurie neskaito jo
kių laikraščių, kurie nesupran 

"The Sweetest Voice 
intheWorld" 

Pasižymėjusį "krutamųjų pa veikslų" 
žvaigždutė pąsake " k a d maloniausias 
balsas visam pasaulij, tai mano motinos 
balsas kalbantis per long-distance tele-* 
foną". 

Nežiūrint kokis tolis skiria ja nuo mo-
-

t inos jį s u r a n d a la iko p a š a u k t i savo mo

t i na pe r telefoną. 

Bell long-distance linijos pasiekia vi-
-sur. Motina tėvas vyras, žmona, sunūs 
ar duktė pasiekiami visur į keliatą mi-
nutų. Mūsų long-tlistance operatorkos 
pasakys j/tam kaina. Telefonuojant 
" V a k a r e " arba " N a k t i " daug pigiau. 

žmonės nevisuomet maloniai at 
sineša į amerikiečius. 

'Kariuomenės aviacijos skyriu
je dar tebevyrauja rusų dva
sia. Karo mokykloj t ikra lie
tuviška dvasia viešpatauja. 

Lietuvos kariuomenės upa? 
'yra karingas. Kareiviai nerim
sta, kam nekariaujama. Karei
viams valgis geras, aprėdalai 

"geriausi. Tik algos mažos. 
Lietuva ekonominiai kyla, 

bet žydai turi daugiau įtakos į 
valdininkus negu patys lietu-

[viai. Tas yfa dėlto, kad žydai 
yra duosnesni su kyšiais. 

Lietuvoj gyventi patinka. 
Kaip tik Lietuvoj geriau susi
tvarkysią, įeis į normalį gyve
nimą, tai tuoj grįšiąs Lietu
von. \ 

D a b a r p . K i e l a ieškosiąs 
darbo prie aeroplanų. J is apsi
gyveno Bridgeporte. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

TOKIOS PROGRAMOS DAR 
NEREGĖJO. 

West Side. — Jau west-si-
diečiai pradėjo bruzdėti ir 
rengtis ištikrųjų prie Aukso-
Sidabro Fondo vajaus. West-
sidiečiai yra pasiryžę netik iš
pildyti savo kvotą bet ir per
varyti "over the top" . Ypač 
mūsų moterys darbuotojos iš
sijudino tame darbe. Jos visas 
savo jėgas deda į tą taip gra
žų, kilnų darbą. Garbė joms. 

Kaip mūsų jaunimas, ir ypač 
biznieriai įsijudins į tą darbą, 
tai tikrai visas kitas kolonijas 
subytinsime. 

Žiūrėkite ir pamatysite. 
Z . 

VYČIŲ APS. PIKNIKO 
RENG. KOM. DOMEI. 

L. Vyčių bhie. Apskr. pik
niko rengimo komisijos labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
penktadieny, birž. 16 d., 7 vai. 
prieš Apskr. choro praktiką, 
Mark White Sąuare Parko sve 
tainėj. Kom. 

PADĖKA NAŠLAIČIŲ RE 
JAMS. 

Dievo Apveisdos Par. — 
Geg. 30 d., prie Šv. Kazimie
ro kapinių kelių 'parapijų.- mo
terys, ir mergaitės su pasišven 
timu rinko aukas našlaičiams. 
Jos viską tą dieną į šalį pa
dėjo ir skubinosi, vos saulei 
patekėjus, į tą vietą, kur mi
nios žmonių tą dieną plaukė, 
ir kiekvieno praeivio prašė 
aukos našlaičiams. 

Nuoširdus padėkos žodis 
'priklauso joms už jų tokį pa
siaukojimą, pasišventimą kil
niam tikslui. 

Mūsų kolonija taipat neat
siliko tame gražiame darbe. 
'Ačiū p-lės Elz. Benaitės pa
sidarbavimui, tą dieną aukų 
rinkti nuvyko septynios rinkė
jos. Surinko $76.00. P-lė Juz. 
'Lukošaitė surinko $23.00, ki
tos po mažiau. 

Našlaičių vardan, širdingai 
ačiū. St. Jucevičius, 

Labd. Sąj. agitatorius. 

L. Vyčių Chic. Apsk. pikni
kas Įvyks tuoj už^kelių dienų: 
birž. 18 d., National darže, 
Riverside, 111. Ten bus įdomy
bių retai regėtų, kai-kurių ir 
visai dar nematytų. Renginio 
komisija daug domės kreipia 
į programą. Ją tokią sudarys, 

PAGERBS KURSŲ VEDĖJĄ. 
L. Vyčių 24-tos kp. lietuvių 

kalbos bei istorijos kursai, 
kuriuos vedė gerb. kun. Di\ 
Ignąs-»Česaitis, užsibaigs ket
virtadienio vakarą, birž. 15 d., 
1922 m., Aušros Vartų parap. 
svet. Tą dieną bus sugrąžinti 

STULPINAS i 
Ir RACHUNAS Važiuoja i 
LIETUVON. Į 

Ar Tamsta Važiuoji Sykiu? I 

V. M. S T U L P I N A S 
Lietuvių Prekybos Bendrovės VI-
cc-prezidentas ir Chicagos Sky
riaus Vedėjas. 

Dabar turite nepaprastą progą važiuoti Lietuvon, 
Aš Jums patarnausiu kelionėje Lietuvon iki pat Kau
nui. Mano ilgas patyrimas transportaeijos biznyje už- = 
tikrina Tamstai geriausį patarnavimą be jokio eks- į+j 
t r a mokesčio . • 

Ponas Rachiunas ims krutamus pavei kslus visoje kelionėje. Keliaudamas su 
mumis pasiliksi krutamose paveiksluose ant amžių. 

Šitos Ekskursijos Keleiviai išplauks is New Yorko Liepos-July 8 d. | 
GERIAUSIU IR GREIČIAUSIU 

ROYAL MAIL LINIJOS LAIVU 

«ORDUNA" 
Laivas " O r d u n a " turi trečios klesos kambarius del 2—4 ir 6 ypatų. Dideli 

kambariai del pailsio. Geras valgis, skaniai sutaisitas, mandagiai teikiamas, rui
mingose ir gražiuose valgyklose. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė aprinko šį laivą del Tamstos kelionės. Mūsų Ben
drovės ofisai Bostone ir Wilkes Barre turės didelės partijas keleivių ant to-laivo. 
Saugus ir mandagus patarnavimas per visa kelionė. 

Kelionės Kainos: Trečia Klesa iki Piliavos $106.50 
Antra Klesa iki Piliavos $106.50 

Karo Taksai $5.00 ekstra. 

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

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 
414 W. Broadway 

Boston 27. Mass. 
300 Šovoj Thoatre Bldg. 

Wilkes Barre, Pa. 
3313 So. Halsted St., 

Chicago, UI. 
Tel. Yards 6062 

ARBA KREIPKITĖS PAS SAVO KOLONIJOS AGENTĄ. 

WAUKEGAN, ILL. 
A. J . Sutkus, 

811 S. Victory St., 

A. S. Precinauskas, 
706 S. Sheridan Rtl. 

SPRING VALLEYf fe;L. 
Ant. Stulga, 

101 E . S-rd St.i ... 
/ 

Alb. Pilipaitis, 
227 West 4-th St. 

WEST PULLMAN, ILL. 
A. I. Vainauskas, 

715 W. 120-th St. 

A. Bružas, 
3303 Auburn A ve, 

BRIGHTOJC P ARK 
CHICAGO 

A. Andreliunas 
4486 S. Fairficld A ve. 

18-TH STREET CHICAGO 
M. J . Tananevicz, 

736 W. 18-th St. 

CICERO, ILL. 
B. B. Posanka, 

1422 So. 49th Ave. 
J . Mockus,* 

1301 S. 50th Ct. 

ROSELAND ILL. 
J . Ramanauskas , 

10808 Michigan Ave 
ROCKFORD, ILL. 

t P . Kutro, 
1012 S. Main Str. 

I 
KENOSHA, WIS. 

J . Trakšclis, 
464 N. Sheridan Rd. 

CHICAGO HEIGHTS, LLL. 
M. Survila 

303 East 14-th Street 
DETROIT, MICH. 

F . Mikuchonis, 
0185 Cardoni Ave. 
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doleriai (kuriuos kiekvienas tinius Aušros Vartų par. mo- Todėl visi Vyčiai, Vytės, 
kursiį l anky to j a s p r iva lė jo už- , kyklos va ikuč ius scenoj , gė- moksle ivia i , <ii<ieli maž i , j a u n i 
statyti) visiems tiems kurie rėjosi jų stebėtinu išlaviniT.UY ar seni, traukite į kursų užbai-
kursus lankė nemažiau kaip 
75% paskirto laiko. 

Tuo pačiu kartu, tenpat, į-
vykg kursų užbaigimo vaka
rėlis pagerbimui jų vedėjo 
kun. Dr. Ig. Česaičio. 

Šis vakarėlis Žada būti vie
nas iš įdomiausių kokie yra 
iki šiol įvykę Chicagoje, nes 
programos didžiausią, dalį iš
pildys vietinės mokyklos 
vvaikučiai, o kurie yra kada 
nors gavę progos matyti vie-

dailėje. Beto programoj daly
vaus pp. Saboniai, apie ku
riuos nereikia nei minėti, ir 
vytis B. Stakėnas — smuiki
ninkas. .- v 

0 vakarienę pagamins p-lės* 
B. Pestininkaite, K. Antanai
tytė, O. Pestininkaite ir B. 
Zupkiutė. Patartina visą die
ną nieko nevalgyti, nes mi
nėtos šeimininkės yra geros 
valgių gamintojos i r 'žada vi
sus pilnai pasotinti. * 

gimo vakarienę atsivesdami 
savo draugus. Reng. kom. 

Tovvn of Lake. — L. L. Pas
kolos stotis'šaukia labai svar
bų susirinkimą Aukso-Sidab-
ro Fondo reikale, Šv. Kryžiaus 
parapijinėje svetainėje, ket
virtadienyje, birž. 15 d., tuo
jau po pamaldų. 

Visi veikėjai (jos) teiksities 
susirinkti. Vaidyba. 
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Motii 

Švento Kazj 
nas ir Akad 
vienuose nai 
rose jo dalys< 
lyčia sujungi\ 
lėtinių namų 
nas vra Sost-i 

w 

namai. Čia vi| 
tostogij metu 
šioje, pasil>ė 
naujiems mol> 
taipgi yra > 
kandidatės pi 
gregacijos dal 
sirengimui j« 
trečių metų. 
naujukės išeii 
nimo ir padd 
kurį tęsia Ii ir j 
to jos kvotimiij 
du šimtu nar 

fevento Kaz| 
ja, antroji 
aukštesnioji n 
ga. Įstaigos t i 

N 

A. a. kun, 
Skrii 


