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METAI-VOL VU 

"Draugas" Sveikina A. Liet Federacijos Seimą C H I C A G O J E 

i\ 
I 

Ateinančia savaitę Rytuose, p a t įvyksta Lietuvių Darbiniu- jlįką metų ji gyvuoja, 
įvyksta keli mūsų organizaci- kų Sąjungos seimas. | Federacija .glaudžia krūvon 
jų metiniai seimai. y į s } tie seimai Amerikos lie- j mūsų šelpimo draugijas, įdėji-

Pirmadienį, rugsėjo 4 d.,, tuviams svarbus, kaip svarbios1 nes organizacijas. Federaci-
mieste Cambridge, Mass., bus yra jiems tos organizacijos, į l jon priguli mūsų parapijos. 
Amerikos Lietuvių R. K. Blai- kurias priguli ir kurias palai-j Federacija reiškia lietuvių 
vininkų Susivienijimo seimas. I ko. [pribrendime. 

Antradienį, rūgs. 5 d., SQ. | Masu Federacija — tai mu-| Kuomet Federacija yra A 
Bostone prasidės Amerikos i s u brangi ceiitraJinė organiza-;merrkos lietuvių visuomenės 
Lietuvių Federacijos 12-as sei- j c į j a ? kuri riša kruTon Ameri- j šerdė, Tautos Fondas yra iž-
mas. Kartu su Federacijos kos lietuvių visuomenę kaip 'das , kurs būtinai reikalingas 
seimu įvyks ir Tautos Fondo Kasiniais, taip tautiniais sti- gyviausiems tautos reikalams, 
seimas. ' priais ryšiais. Dvyliktąjį ji Kiekvienas gero^ valios lietu-

Ketvirtadienį, rūgs. 7 d., ten I seimą laiko. Taigi, jau kelio- vis turi jį palaikyti, prie jo 

palaikymo ar šiaip ar "kitaip 
prisidėti. • 

Lygiai mums reikalingas 
Blaivininkų Susivienijimas ir 
Darbininkų Sąjunga. Tai lie
tuvių pažanga ir viltis. 

• * Draugas,'y sveikindamas 
tų seimų gerbiamuosius dele
gatus, linki kuogeriausių pa-
vvkimu. Idant tie- visi seimai 

M m ė 

duotų kuodaugiausia naudps 
lietuvių išeivijai, Bažnyčiai, 
Tautai ir Tėvvnei. 

NEUNISTO NAMAI 
APGRIAUTI. 

GAL ŠIANDIE BAIGSIS AN GLEKASIŲ STREIKAS 
m • i i ™ • • • i i • • m* 

WASHINGTON, rūgs. 2.— kesnj iki balandžio 1, 1923 m., 

Areštuoti nusiskundžia polici
jom brutalumais. 

Turkai Eta Pirmyn 275 Mailių j - g - -
Frontu 

PAIMA NELAISVI, DA U6 KARO GROBIO 
LONDONAS, rūgs. 2. - IŠ Iš graikų pusės neturima 

Angoros pranešta, jog turkui j čia jokių žinių. Graikai ty-
nacionalistai visu 27.") mailių I Ii,- Net vietos graikų pasiun-
ilgio frontu varosi pirmyn. 

Turkai atsiėmė Kskisliehr, 
UŽ 75 mailių šiauriuose irno A-
fium Karahissar. 

Aiągoros depešoje pažymi
ma, kad graikai niekur neaS 
silaiko. 

Daugybė grobio. 
Be to, turkams tenka da«g 

graikų nelaisvių ir dideli gro
biai karo medžiaga. 

Ismido šone graikai visu'giau kariuomenės Mažojon A-
smarkumu atsimeta ant Aine- zįjon. Yra baimės, kad grai 
guel. !kai ten visai nebūtų nugalėti. 

tinys neturi jokių •uformaci-

Siunčia kariuomenę. 

Pasirodo, kad graikams, ma
tyt, prisieis apleisti visas jų 
pirm vienerių metų užimtas 
teritorijas, t y. pasitraukti Į 
senąsias savo linijas. 

Pranešta, kad graik»ų vy
riausybė skubiai siunčia dau-

MARION, 111., rūgs. 2. — 
Už darbininkų skerdynes pir
mutinis areštuotas anglekasis 
Otis Clark, kurs kaltinamas už 
kasyklų superintendento nužu
dymą, nepaliuosuojamas iš ka
lėjimo. 

Unijos advokatas tuo reika
lu kreipėsi apskrities teisman. 
Bet valstijos generalis proku
roras priešinasi paliuosavi-
mui. 

TILTAI GRIAUNAMI, DAR 
BININKAI MUŠAMI. 

Visoj šaly streikininkų sumiši
mai nepaliauja. 

SKELBIA, J I E KOVOSIĄ. 

FRANCIJA SKELBIA TURI NTI LIUOSAS RANKAS 

( 

SAKO, ATPILDYMO KOMISIJOS SPRENDIMAI 
JOS NEVARŽO. 

WASHINGTON, rūgs 
Kuomet generalis prokuroras 
Daugherty darbuojasi Chiea-
goje už "injunetion" prieš 
strei kuo jančius geležinkelie
čius ir prieš A. Darbo Fede
raciją, streikuojančių vadai 
skelbia, kad jie vesią kovą, ne
žiūrint jokių "injunetions > y 

\ PARYŽIUS, nigs. 2. — At-,kietija valstybės bonais turės 
pildymo komisija pripažino atmokėti Belgijai 70 milionų 
moratoriumą Vokietijai iki at- auksinių markių. I r kokio-
l 
einančių Naujų Metų. Su tuo-
ini pabaigoje neoficialiai su
tiko ir Franci jos vyriausybė. 

Francijos atstovas atpildy-
BKi komisijoje oficialiai balsa
vo už moratoriumą. J is tai 

mis ratomis, leista apie tai 
vokiečiams tiesioginiai pasi
tarti su belgais. Tai viskas. 

Tečiaus dar pirm Naujų 
Metų Prancija ir vėl ims 
spausti Vokietiją apie ateinan-

KINAI I š MEKSIKOS 
DEPORTUOJAMI. 

CALEXICO, CaL, rūgs. 2. 
— Iš trijų Meksikos valstijų 
— Mazatlan, Sinaloa ir Žemu-

Užpereitą naktį dinamitinin-
kai pametė bombą priešaky 
namų, 835 K. 88 st. Namai 
priklauso IX Merriekui, kurs 
dirba Illinois Central geležin
kelio įstaigose, Burnsidėje. 

Eksplioduodama bomba su
draskė visą namų priešakini 
prieangį. Tečiaus niekas ne
sužeistas. Policija tuojaus 
po ekspliozijos areštavo vieną 
įtariamą. Kitas ieškomas. 

(Pagrobė ir primušė. 

Eock Island geležinkelio įs
taigose, Blue Island dirbąs 
streiklaužis Stewart Wilkin-
son, 38 m., nežinomų keturių 
vyrų pagrobtas į automobilių. 

Skaudžiai apmuštas ir su 
perskelta pašaune iš automo-
biliaus jis išmestas fronte 
4548 Drėxel boulevard. 

Paimtas apskrities ligoni
nėn. 

Policijos brutalumas. 

Gary, Ind., municipaliame 
teisme užvakar vienas iš areš
tuotų ligi juostos išrengtas ir 
teisėjui parodyta, kaip pamė
lynavusi jo nugara nuo poli
cijos mušimo. 

iTai kalinys John Petrowski. 
J is sakė, kad poliemonai jį 
pristatė prie sienos ir plakė, 
idant jis varu prisipažintų 
esąs kaltas. Del didelio skau
dėjimo jis prisipažinęs. 

streikininką Cole nubaudė ftj K e t u r i ! » * * * » ~ d*> val
stijos ir du apgynimo pusės, 
jo sukapotą nugarą apžiurė-

Iš Texarkana, Tex., prane
ša, kad St. Louis-Southwes-
tern geležinkelio net 7 tiltai 
apgriauti ir traukinių važinė
jimas suspenduotas. 

Oklahoma valstijoje irgi su
gadinta Santa Fe geležinkelio 
tiltas. 

Hannibal, Mo., policijos ser
vantą Steers federalis teisėjas 
nubaudė trimis mėnesiais ka
lėjimo ir 250 dolerių pabauda 
už tai, kad jis leido streiki
ninkams geležinkeliečiams mu
šti Burlingtono geležinkelio 
įstaigų juadą virėįą. 

Teisėjas pareiškė, kad ser
žantas ta ip lengvai' nubaustas 
atsižvelgiant į jo senyvumą, 
nes jis eina 64 metus. . 

/Ten pat tas pat teisėjas už 
peržengimą "injunetion' 

Valdiškose sferose turima vil
ties, kad anglekasių streikas 
kietųjų anglių kasyklose gal 
šiandie baigsis, jei neatsiras 
kokių-nors naujų kliūčių. 

Didžiulių kasyklų savininkai 
praneša, kad jie sutinka dar
bininkams mokėti seną užmo-

jei to reikalauja publika, ku
ri turės atsakyti brangiau mo
kėdama už anglis. 

Su tuomi sutinka ir angle-
kasiaL Nes Kas įjiems publi 
ka. 

Dėlto, galimas 'daiktas, kaJ 
ir pasibaigs streikas. 

= ^ e 

Žinios iš Lietuvos 
BIRŽAI. Paskutinių dvie-f ir karvės neįeisiąs į ganyklą, 

jų savaičių lietus sutrukdė f Dar ir Darbo Federacijos val-
Biržų apylinkės ūkininkams' dyba labai susirūpinusi tuo* 
šienapiutę. Vietomis tiek daug darbu, 
lietaus, kad slėnesnės . pievos! 

v > pilnos vandens. Anksčiau iš-j PASVALYS. Rugpiučio į 
piauti dobilai ir šįmet vieto- j dieną atsilankius iš Steigiamo
mis apipuvo. Dar žmonės ne-j jo Seimo P. Gvildienei atlikta 
spėję dobilų ir pievų nušie- Liet. Kat. Moterų Draugijos 
nauti skubiai rugius kerta, nes susirinkimas. Pirmininkavo 
rugiai visai pribrendę. To atvykus atstovė, sekretoriavo 
dėlei ūkininkai nebegali savo Janauskaitė. Susirinkimas 
šeimos jėgomis visko iš karto buvo skaitlingas ir moterėlės 
apdirbti ir tenka samdyti, pa- atsidėjusios klausėsi: nes Pa
dieniai darbininkai, kurie rei- sval y pirmą syk turėjo laimę 
kalauja labai augšto atlygini-| išgirsti ilgos, turiningos mote-
mo. Už darbo dieną ima 200' ijų kalbos, kuri gyvai, vaizd-
auksinų arba pusę pūro ru/rių, žiai papasakojo, kaip, turime 
ir dar jiems reikia duoti vai 
gyti (4 kartai į dieną). 

Šiliiuos ir drėgnės pakanka
mai esant, šiais metais vasa
rojaus ir šakniavaisių derlius <!o*jus 

suprasti lygias teises, kaip sya 
rbų, išauklėti šeimyną tikinčią, 
dorą ir moterys turi atsi
sakyti svaiginančių gėrimų, 

In-rubus siudytis*. 

mėnesiais kalėjimo ir 500 dole
rių pabauda. 

Sedalia, Mo., streikininkai 
apmušė einantį darban Misso-
uri Pacific geležinkelių įstai
gų darbo.užveizdą Treadway. 

Slater, Missouri, federaliai 
agentai areštavo penkis žmo-tinė California, val'džios parė

dymu deportuojama 186 kinai. nes> t r i u š i u s sąkalbį trukdy-

Biržų apylinkėje bus* žymiai 
geresnis kaip pernai. 

Uogų: serbentų, agrastų, 
braškių, mėlinių, aviečių ir vy
šnių Biržų apylinkėje visai 
kaip ir nėra, dėlei to į Biržus 
mažai teatvežama ir labai bra
ngios, gorčius vyšnių — 120 
auksinų, mėlinių stiklinė 60 
auksinu. 

veikė savo vyriausybės nuro-.eių metų kontribuciją. Bus 
dykais . 

'Pečiaus kuomet vakar susi
rinko posėdin Francijos mi-
nisterių kabinetas, pranešta, 
kad Francija turi liuosas ran
kas veikti prieš Vokietiją, ne
žiūrint atpildymo komisijos 
išsprendimo. 

Taigi, oficialė Francija ne
va parodo, kad ji nesutinka 

naujų nesmagumų. 
Visgi šiuo kartu kokiam lai

kui krizis praėjo. 

ATSISTATYDINO SrPECIA-
LIS ADVOKATAS. 

Tose valstijose gyvena ne
mažai kinų. Jų olvi srovės su-

r 

sikovė ir daugelis nužudyta. 
Iš to ir deportavimas. 

BONUSŲ KLAUSIMAS. 

WASHINGTON, rūgs. 2.— 
Senatas pakabaus priėmė ka
ro veteranų bonusų bilių. 
Spėjama, kad prezidentas atsi
sakys patvirtinti. Nes tai ne
reikalinga našta šaliai. Chicagos valdybos samdy

tas specialis advokatas Cleve- f 
land atsistatydino iš užima- " S A U S I E J I " BIJO ŠVIESOS 

su tuo komisijos išsprendimu,!
 m o s vietos. J is vedė bylas į m 

tečiaus išsprendimo visgi lai- p r i ^ š gatvekarių ir kitas vie-j Visokios rųšies 
kosi. 

Šiame moratoriumo plausi
me su Francija turėjo kas-
nors nepaprasto įvykti. J i 
buvo griežtai nusistatusi prieš 
moratoriumą. jTik staiga ėme 
ir nusileido. Kai-kas spėja, 
a r šiame atsitikime Amerika 
ar kas kitas nepadarė į ją ko-
kio^-nors įtakos. 
* lhiotas Vokietijai morato
riumas vokiečiams turi didelę 
reikšmę. 

** sausieji" 
šosios naudos bendroves. 

Valdyba» aštriai buvo kriti
kuojama už mokamą Clevelan-
(lui labai aukštą atlyginimą, 
bene 150 dolerių dienoje. 

TAI B E N T ' 'LAIMĖJIMAS. > > 

Prohibicijos agentai Joliete 
konfiskavo tris trokus, pri
krautus su , tikro alaus bačko
mis. Areštuoti 3 šoferiai ir 

Iki Naujų Metų Vo- kiti 4 darbininkai. 

ti pastos vežiojimą geležinke
liu. 

La. Crosse, Wis., ties gele
žinkelių įstaigomis įvyko kele
tas streikininkų su streiklau
žiais susirėmimų. Keh* dar
bininkai paimta ligoninėn.. 

i 

Be to, daugel kitose vieto
se kasdien įvyksta sumišimų 
ir piktų darbų. 

NETYČIOMIS PAŠOVUSI. 

Saliuninko moteris Mrs. M. 
Rzepka, 2459 Cortland st., sa-
liune demonstravusi su revol
veriu ir " netyčiomis" pašo
vusi Josephą Chrobak. Taip 
jinai pati teisinasi. 

Chrobak mirtinai sužeistas 
paimtas ligoninėn. 

jo. Pripažinta, jog plakimas 
atlikta pirm kokios savaitės. 

Tas reikalas tolesniai bus 
perkratinėjamas. 

Du paliuosuota. 
Iš trijų pastaromis dieno

mis areštuotų už sąkalbį su-
dinamituoti New York Cent
ral traukinį tarpe Chicago ir 
Gary du paliuosuota. 

Už tą are|tavimą policijos 
leitenantas G rady gavo pagy
rimų. Tuotarpu# du areštud-
tu jau paliuosuota ir policijai 
visai nesuprantama, kas čia 
tokio turėjo įvykti. Matyt, 
policija areštuoja visai nekal
tus žmones. 

PAGKRMANIŲ dv., Pakuo
niu vals. Šiame dvare susi
tvėrė Darbo Federacijos sky
rius apimantis keletą dvarų ir 
tvirtai susiorganizavęs gan 
sparčiai veikia visoje'apylin-
kėje. Darbininkams teikiama 
pagelba patarimais, žodžiu ir 
raštu. Nusiskundimą ir Čia e-
sama, būtent del dvarų darbi
ninkų įstatymo nevykdymo. 

Be to, su dvarų darbinin-

te-igentėms vietoj flirto rntis 
visuomeninio darbo, o nuo kai
miečių nesišalinti, bet joms 
padėti. Toliau kalbėjo: Ką 
moterų organizacija Lietuvoj 
nuveikė ir apie moterų St. 
Seime darbuotę. Pagaliaus 
ragino moteris šviestis, skaity
ti laikraščius. Paaiškino a-
pie busiantį apygardoj suva
žiavimą, nustatymą kandidate 
į busiantį parlamentą. Dar 
iš susirinkusių tarta atstovei 
keletas padėkos žodžių ir pri
minta, kad gerovę tik susior
ganizavus geriau galėsime at
siekti. 

WISCONSIN NETURI 
ANGLIŲ. 

MADISON, Wis., rūgs. 1.— 
Wisconsino valstijos guberna-

kais, specialistais, didžiausias torius reikalauja prezidento 

ATIMTA DAUG BRANGE 
NYBIŲ. 

NĖRA JIEMS PAGELBOS. 

tai šikšnosparniai. J ie bijo 
> 
saulės šviesos. 

Kuomet Springfieldan nu
vežta valstijos sekretoriui pe
ticija su tikslu leisti ateinantį 
rudenį valstijos piliečiams bal
suoti prohibicijos klausime, tie JACKSON, Cal., rūgs* 2. 
šikšnosparniai sukilo^ prieš Pranešta, kad apie 48 darbi-
peticiją. Bijo, kad čia dau- ninku išgelbėjimą iš aukso ka-
guma piliečių neatsuktų jiems, syklos Argonaut negali but 
nugaros. Mėgina sutrukdyti [kalbos, 
peticiją su 600,4300 piltečių 
parašįų. 

Vakar vienas jubilierius va
žiavo automobiliu Michigan 
ave. Ties 21-a gatve sustojo 
pasitaisyti automobilių. Jį 
užpuolė plėšikai, atėmė 27,000 
dolerių vertės brangenybių ir 
pabėgo. 

SPROGIMAS DIRBTUVĖJE. 

West Chemical Co. dirbtu
vėje, 2005 W. Madison gat., 
vakar rytą ištiko sprogimas, 
kurs supurtė apylinkę. 

Sakoma, tik ateinančią sa-l Pačioj dirbtuvėj padaryt i 
vaite prie jų bus prisikasta, maži nuostoliai. 

vargas, nes minėtieji amatnin-
kai specialistai labai daug ga
lėtų padėti įėję į Darbo Fede
raciją, bet jie to negali, nes 
Lietuvos dvarininkų griežtas k u r o 

nusistatymas prieš darbininkų 
klasės organizacijas verčia vi
sus amatninkus dvarų specia
listus susilaikyti nuo dalyva
vimo bent kurioje darbininkų 
organizacijoj, kadangi įstaty
mas " Dvarų Darbininkų Įsta
tymas" jų neapima. 

Pągermanės dvare yra ra
čius, kuris j mėnesį gauna 25 
auksinus ir javais 3 pūdus, so
dininkas į mėnesį gauna 10 
auksinu ir dvare išlaiko vieną 
karvę h išlaikymą iš dvaro. 

Bet liepos mėm 1 dieną so
dininkui dvaro valdytojas pa
reiškė, kad už prigulėjimą prie 
darbininkų organizacijos mė
nesiui temokėsiąs*" 9 auksinus 

Hardingo kuoveikiaus užimti 
anglių kasyklas ir geležinke
lius. Nes ši valstija netenka 

S e £ 

O R A S 

C H I C A G O . — Šiandie 
pramatomas gražus oras; ma
ža atmaina temperatūroje. 

PINIGU KURSAS. 

Svetimų Salių pinigų verta, 
mainant# nemažian 25,000 doL 
rugs. 1 d., buvo tokia pagal 
Merchants ILoan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 4.67 
Vokietijos 100 markių .08 
Lietuvos 100 auksinių .08 
Lenkų 100 markių .01 
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>m UETŲVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGĄ tf 

Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Metą $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini-fmas y is t i k DUS b e n t Y2 a r 

DAR DEL LIETUVOS PRE
ZIDENTO TEISIŲ. 

"Nauj ienos" prisispyrusios 
tvirtina esą Lietuvos Konsti
tucija, jeigu jau nedaranti 
Prezidento-karaliumi, tai bent 
' 'karališkų teisių Lietuvos' 
prezidentui yra suteikta tiek 
ir t iek." 

Kitais žodžiais betariant, 
Lietuvos prezidentas " t iek ir 
t i ek" karališkų teisių turėda• 

ri teisės grąžinti jį Seimui ant
rą kartą svarstyti". 

Toliau. Vokietijos, pavyz
džiui, Respublikos Preziden-

ninkąms bausmę. Prezidentas 
yra vyriausiuoju armijos va-
*du. Kiekvienas parėdymas,' 
kad turėtų savo galybę turi 
Trati* pasirašytas minTsterio 
pirmininko, arba to ministerio, 

mu veikė, kad konstitucija i š 
eitu sulyg jų nuomonių ge
riausia. Kiekviena partija ne: 
šė medžiagą,kuri jai rodėsi 

tas turi teisę dovanoti kalti- tinkamiausia, Lietuvos valsty-' priėmimo, nors jiems nekurie 
bės pamatam Bet kas vienas 
partijos žmonėms išrodė tin
kama, kitos — išrodė arba vi-

tus ir tuščias rezoliucijas iš-
nešinėja. 

Savo dvasioje gal but ir jie 
patenkinti iš ^konstitucijos 

"jos punktai labai nepatinka, 
nes palieka katalikams fiįSi-
nės laisva, kurią socialistai 

siekai netinkama arba taisy-jnorėjo jiems išplėšti bet jų 
tina ir gerintina. To dėlei kon-« politika reikalauja to, kad įie 
stitucijos reikalu Seime buvo 

kurio sritį paliečia tas parė- .daugybė ginčų. Šie privedė 

gus į registruotą laišką. 

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

Tel Eoosevelt 7791 
Z3T. 

MILŽINIŠKI NUOSTOLIAI. 
» 

karaliuko.., 
Tuo tikslu "Naujienos" Jiet 

paprastas prezidento teises pa
verčia monarcho privilegijo
mis, ir džiaugiasi it titę ra
dusios. 

Socialistai, sulig savo pro
to ir socialistinių nusistaty
mų, gal būti, ir logingai gal-

Valdiškose sferose Wash- ™Ja-
ingtone su atsidėjimu atlikti Juk ir prezidento instituci 

dymas. Už tuos parėdymus at
sako, kaip ir Lietuvoj, ne pre
zidentas, bet pasirašiusis mi-

v nisteris. Šis pastarasis"parėdy 

dabar kuodaugiausia rėktų. 

Politika. 
prie to, kad vienos partijos' 
'žmonės priėmė tą ar kitą da-
iyką, kurį pasiūlė kitos parti- Jįil 

'jos nariai, kitur vėl nusileido 
mas faktiškai nepraplečia pre- "ir atsisakė nuo nekuriu savo 
zidento teisįų, bet suvaržo, nes 'reikalavimų. Tokiu būdu i><** S a r s i o m i s e t i k o m i s , 

konstituciją tapo įnešta įvaPl trukšmais nori i save rmkikų apstato jį ministerio globa. 

I r žinoma delko. Juk neto
li rinkimai į Naująjį Sein%~ 
Nuveiktais darbais St. Seime 
'nelabai jie gali pasirodyti, ^ 

ir 

klai, sakyte sako, kad vasara imatą žmogaus gyvenimui gali 
fteikti tas, kas turėjo ir turi 
£alę tai atlikti. |Tą galę turėjo 
lir turi katalikiška mokykla, 
Tadgi kam rupi busiančios 
*gentkartės laimė, tas turį rū
pintis siųsti savo vakus ten, 
kur ją galima atrasti. Ją gali
ma atrasti t ik katalikiškoje 
mokykloje. Kiekvienai katali
kiškai šeimynai turėtų rūpė
ti jų vaikų išauklėjimas. 

' Jau nedaug laiko beliko; už 

praėjo, ruduo ateina. Tadgi 
mokslus einantiems poilsio lai-
leas baigiasi. Su tvirtu pasi-
rįžimu, sU naujomis jėgomis ir 
vėl reiks traukti į mokyklą,' 
sėsti į suolą, * atsiskleisti iš
minties ir mokslo rankvedžius, 
klausyti mokytojų išmintingų 
dėstymų ir patarimų. 

Tvirtas pamatas. 

Kad namas ilgai laikytų ir 

tyrinėjimai, kaip didelius 
nuostolius padarė anglekasių 
steikas. 

Žinovai jau parūpino statis
tiką. Jie apskaitė nuostolius1 

jau įvykusius per penkis strei
ko mėnesius ir da r įvyksian
čius ligi balandžio 1 d., 1923 
m. 

Taigi viso įvykusių ir busi
mų nuostolių pasirodo vienas 
bilionas šimtas devyniosdc-
šimts milionų dol. (1,190,00,-
000). 

Tie nuostoliai tik apeiuopia-
nii arba tiesioginiai. Nes jei 
butų priskaitomi netiesiogi
niai, tuomet pasirodytų kur-
kas didesnė suma. 

Nuostoliai paliečia kasyk lų̂  
savininkus, pačius anglekasius 
ir visus gyventojus. 

Kaip kilęs karas paliečia vi 
sus šalies gyventojus, taip di
delis streikas neaplenkia nei 
vieno. Pakeliant vyriausybei • 
karą kai-kurie mūsų stovi už 
tai, idant vyriausybė tuo klau-

jos palikimas, socialistų zo-
džiais betariant, yra "monar-
'chizmo liekana", su kuria rei
kią kovoti ligi sėkmingos per
galės, o nugalėjus tą "buržua
zijos prietarą" — įsteigti lai
mingus Sovietus... Ir St. Seime 
socialistai visomis keturiomis 
spyrėsi, kad atskiro prezidento 
nebūtų. Bet čia pralaimėjus, 
visas pastangas dėjo, kad Pre
zidentas bent prideramų jam 
teisių neturėtų. 

— Nors nežmoniškai, bet ki
toniškai, — kaip patarlė sa
ko ' 

I 

Deja, kol teks visam pasau
liui (drauge ir į ie tuvai) 
"džiaugtis palaimintais so
cializmo patvarkymais" (kaip 
'dabar Husuose), dar daug Ne-
mum? vandens nutekės._ 

Todėl, bent trumpai, pažiū
rėkim kokias teises preziden

t a m s teikia kitų šalių Respub
likų konstitucijas. 

Jung. Valstijų Prezidentas 
kongreso leidžiamų jų įstatymų 

Panašių . dalykų apie "mo
narchines" prezidento privile
g i j a s " randame ir kitų Respub 
Ukų konstitucijose, pav. Pran
cūzijoj, Portugalijoj. 

Ne kaž kokia "monarcliiška 
privilegija" (tikri esame to
kios privilegijos ir dykai duo
damas nė vienas monarchas 
nenorėtų priimti) yra prezi
dento teisė paleisti Seimą, nes 
"Naujam Seimui" susirinkus, 
Respublikos Prezidentas per
renkamas (§ 52). 

Taigi kitaip sakant, Prezi f 
dentas paleisdamas Seimą, ne
tiesioginiai pats sau rašo re
zignaciją. 

Taigi ši " l a z d a " turi du 
galu ir abu smailu. 

Pagalios "Nauj ienos" nc-iš-
drįzdamos stačiai užginčyti,jog 
.valstybės gyvenime esti mo
mentai, kada valstybės liki
mas " a n t s iūlo" kabo ir jos 
apsaugojimui reikia imtis 
griežtesnių karo ar kitokio sto
vio priemonių, gudriai užuo
lanka užbėga "už ak ių" ir ra-
*šo apie visokius, deja, vien
pusiškus ' ' įsivaizdinimus' \ 

Šiuo ižygiu galima trumpai 
atsakyti, jog Lietuvai perdaug r 

rųs dalykai nuo įvairių parti-' 
jų žmonių. Taip kad konstitu-' 
cija ar šiaip, ar taip yra n»\ 
vien krikščionių - demokratų 
partijos padaras, bet viso 

domę atkreipti. 
Tokia jų politika nekarta 

jau jiems pagelbėjo, ypač tarp 
nemąstančių, nesvarstančių, ir 

į» nesusipratusių žmonių. Jų 

butų tvirtas reikalinga, kaVl' kelių dienų mokyklų durys at-
jo pamatas butų tvirtas. Juoi>sįVers ir būriai priaugančio 
•stipresnis pamatas bus tuo il-
giaus^ namas laikys. Tadgi 
kiekvienas išmintingas staty
tojas žiuri, kaip pamatas yra 
tiesiamas ir kokia medžiaga 

f rsmarkios, drąsios kritikos, ar
šus puolimas ant savo idėjinių 

jaunimo jas pripildys. Mūsų 
'katalikiškas jaunimas tepri-
piklo katalikiškas mokyklas, 
nes ten jis' suras ne tik mok
slą, bet ir išauklėjimą. Apsi-

Vra vartojama. Jei atsakantis ginklavęs mokslu ir išauklė-

padarys daug geriau. Reikia 
taoTuž tokius duoti savo bal
są. 

Seimo. - * 
Socialistai jos nepriima. 

Ka#d socialistinės srovės už' 
ją nebalsavo ir neva jos ne
priėmė, tai jų dalykas. Jie iš 
savo uidybės puikybės ir ap-' 
jakinančio juos fanatizmo vi-

i sur reikalauja ir grasina, kad 
' .didžiuma jiems nusileistų. Ko
kis bjaurus carizmas, autokra-
tizmas! \ Seime jie nenorėjo 
dirbti dėlto, kad didžiuma ne
nusilenkė socialistams ir ne-* 
leido jiems save už nosių ve-> 
džioti. J ie ^riukšmą kėlė ir 
kelia prieš konstituciją ir j a u ' I r t a i p ^a r nesenai kaįp užr 
grąsina, kad ji turės nusilenk- \šldarė mokyklų durys ir pri-

pamatas bus- užtiestas, nebus 
baimės tame name gyventi, 
prieš vėjus ir audras stipriai 
laikysis. Bet namas pastatytas 
ant menko pamato netik prieš 

•priešų, kaip kam gana impo- j-vejus ir audras neatsilaikys, 
Woja . Kaip kas pamąsto, kad'. 'b e t p a t s pį, s a v e g r e į tai su-
jėi jau jie taip gerai n i a to .k i -^ g r i u s i r n į e kam iš jo naudos ' kuomet nenustoja vilties ir 
tų negerumus,tai tur but p a t y s ' n e b u s > ' .pergalėjęs visas kliūtis atsie

jimu atras laimingesnį takelį 
savo gyvenimui. 
. Vargas, skurdas, nepasise-
'kimai i r nelaimės veda žmo-
gQ prie nusiminimo. Bet jėi 
jis yra išauklėtas ir stovįs ant 
'krikščioniškų pamatų, nie-' 

kiek Gal jiems pasiseks 
nors pelnyti ir smarkiu ant 
naujai priimtos Lietuvos kon
stitucijos puolimu. Titnagas. 

Tėvų priderystė. 

Kiekvienas žmogus pildo ir 
airi pildyti savo priedermes; 
vieni jas pikio uoliai ir su 
'pasišventimu, kiti gi ne taip 

J M0KSU. 

ti prieš jėgą, kuomet tą kon- augantis jaunimas po sunkaus 

ftcia savo tikslą ir tuomi 
'džiaugiasi. 

Mūsų mokykla. 

' Mūsų parapijinį mokykla 
mums lietuviams išeiviams 

jau uoliai ir tinginiaudami, hbuvo yra ir bus ta tvirtovė, 
Tėvai ir motinos turi taipgi Į fcurį pyrėsi ir spiriasi prieš 
įvairias priderystės atlikti, .'ištautėjimo bangas. Čia ir lie
pėt svarbiausia jų priderystė tuvių kalba dėstoma, čia ir 
tai auklėjimas S * auginimas jie/tuvių istorija mokinama, 
ViKĮikių. Paukščiai ir žvėrys lik vaikučiai liuosu laiku ir 
rūpinasi savo vaikais. Atėjus /lietuviškus žaidimus žaidžia. 

stitucija Seimo didžiumos ta- \ j a r D 0 įr m o ks lo metų apleidęs 

sinuu klaustusi visų gyventojųT gali nepatvirtinti ir .pasiųsti 
sutikimo. Taigi, išeina, kad ir įstatymo sumanymą peržiurė-
darbininkų organizacijos p i r m ' t i antru atveju. Bet kongresui 
pakilsiant streikan turėtų pa
siklausti visuomenės, ar ji su
tinka su streiku, ar ji apsiima 
kentėti bendrai su streikinin
kais vargą ir pasidalinti ki 
tusiais iš streiko nuostoliais. 

Ateis laikai, kuomet r vy-

'dauguma dviejų trečdalių bal
są tą patį įstatymą priėmus 
antruoju kartu, prezidentas 
turi nusileisti. Panašiai yra 
Prancūzijoje. 

Panašiai yra Lietuvos kons
titucijoje. Tik pažymėtina, kad 

po priimta. 
Gali būti, kad Lietuvos kon

stitucija, kaip ir kitų vi<ų be
sitveriančių valstybių konstit. 

'mokyklos suolus traukė pas 
savuosius ieškoti poilsio ir ra
mybės. I r taip dar nesenai 
mokyklos rengė užbaigimus 

'neišėjo kaipo augščiausios to-j'^okslo metų. Dar nesenas tas 
bulybės pavyzdis, bet ji T>ie- j laikas, kada užbaigusieji mo-
tavai yra neapsakomai bran
gus dalykas: ji pastatė Lietu
vos respubliką ant nutiestų 

•kainavo Nepriklausomybė, kad ^ ^ k u r i a i s - ^ ^ . 
galėtumėm ja žaisti kaip tie se- Ą ^ j r . u ž s i e n i n f v 

nosios Romos senatoriai, kurie 

r vi-

riausybė be gyventojų atsi- Lietuvos konstitucija dar la-
klausimo nekels karo. Bet biau suvaržo prezidentą, nes 
kaipgi bus su streikais? / tame pačiame 50 § yra pasą-

| kyta. 
Doleris dabar neina taip toli j " J e i Seimas 2-3 visų atstovų 

kaip tai būdavo seniau, bet už i "balsais pripažįsta įstatymo 
tai jįs dabar eina kur kas paskelbimą esant skubotą; tad 

greičiau. 

priešui veržiantįes į sahes gi
lumą iškilmingai, raudonose 

'purpuro kėdėse sėdėdami 
"seimavojo" ir laukė priešo 
ateinant, f 

I r ką gi? Atėjo — ir vi
siems gaivas nuskynė. 

LIETUVOS KONSTITUCIJA 

Gyvenimas parodys, kad vie
ni, ar kiti konstitucijos punk 
tai yra netinkami, tuomet jie 
bus pakeisti, pasirodys nau
ji "reikalai, kurių dabar ne-
pramatyta ir konstitucijon ne
įtraukta, tuomet bus dapildy-
ta. Argi ne taip daroma viso-1 

se konstitucijinėse. valstybėse ? 

Trūksta g^ros valios 

pavasarėliui, užžibėjus švie
siai saulutei dangaus skliau
tuose, papūtus pavasario vė-
jaliui, paukštelis veja sau liz
dą, išperi mažučius ir kaip 

Kaip gražu ir malonu ir lietu
vio širdžiai ramu? kada ma
tai šimtus ir tūkstančius vai-
kūčių po vadovyste sesučių mo 
kytojų, lietuviškose katalHdš-

iis jais rūpinasi: anksti rytelio, koše mokyklose semiančių 
skrenda ir ieško maisto mažu- j mokslą, išauklėjimą, 
čiams, gina visomis savo jė- ;. ^ - k a s l i e t u y i s t e r e m k 

gomis nuo užpuolikų, pa tys . myQ l i e t u v i š k a s į t a igas , kas 
saveišsistatoįpavojų, k a d t i k j ] i e t u v i š t e s h m č i a s a Y 0 k u d i . 
apgynus savo lizdą. Žvėrys n\kius į lietuvišką mokyklą, kad 

jskernagiai kasa urvus ir r u - ^ a te j a u n o j i g e n t k a r t ė iš-
rpinusi savo vaikų likimu. Pati- ^ j ^ p a m y k ^ s a v o prūhotių 

kalbą, papročius ir visą tą, 
kas xlietuvio tėvynainio šir-

kyklą su paliudijimais ranko-
R* džiaugėsi savo padėtu triū
su ir darbų. 

Poilsio laikas baigiasi. 

Štai ir vėl vasara baigiasi 
ir vėl jaunimas renkasi į mo
kyklą. Mokykla, tai esi nuo
bodi, bet išminties davėja ir 
proto lavintoja! Tadgi 
drauge esi ir mylima. 

Kas kart dienos eina trum-
, . ., T ,. J *] ; . . 'doros meile užviešpatautų, kad 

pyn, o naktys ilgyn, saulute [Tėvai yra žmonės, tadgi turi T . , .. ,. * J . . jokios bedievystes audros ne
rūpint i s išauklėjimu savo vai-

kščiai ir žvėrys rūpinasi savo 
Vaikais vien tik instinkto 
spiriami, bet žmogus turi d a r ^ . . , ^ ^ fc b r a n g U ) k a d 

ir protą. Tadgj protas a.skia. | a į į ^ į į , ^ , l l l o k y k i o j e 
parodo, kad išmintingu daly-, ., v. v. , - ... , 
*^ . . . vaikučių širdyse, tikybos ir 
ku yra rūpintis savo vaikais 

-
Visuomenės padaras. 

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas labai daug ir ilgai dirbos 
kad surengus tinkamą savo 
šaliai konstituciją. Seimo par-

'vėHaus pasirodo dangaus 
skliautuose ir vakarop anks-
čiaus leidžiasi. Rudens žiogai 

kų. Išauklėjimas įr mokslas 
'yra du atskiru dalyku. Žmo 

Kad socialistinėms sro n-ms 
netruktų geros valios, jos škėjimais nedUoda ramybės; 
džiaugtųsi su visa Lietuvos 'kai-kurių medžių lapai vys-
visuomene iš konstitucijos pri- ta , geltonuoja ir, vėjalio už-
'ėmimo irVskubėtų dirbti nau- gauti, krinta ir nyksta; žolė ir 
dingą savo^ šaliai darbą. Oi 'įvairus diegai riradeda gelto-

ir svirpliai vakarais savo č i r - ^ g u s gSLų ,Dlltį m o ky tu , bet 

Respublikos Prezidentais netu- ' t i jos su didžiausiu, JsitempI-' dabar vien trukšuius, protes- nuoti. Tie ir lcti panašus žen 

visiškai neišauklėtu. 

Kas yra tvirtu pamatu? 
i 

Krikščioniškas išauklėjimas 
ir mokslas yra tvirki pamatu 
'žmogaus gyvenimui.. Tvirtą pa 

pajudintų jų nei iš vietos. 
Taigi tegyvuoja lietuvių ka 

tali ją tvirtovė su tūkstančiai"? 
priaugančio jaunimo. Te
gyvuoja mūsų se
sutės mokytojosf Tedžiaugiasi 
visuomenė iš savo įstaigų ir jų 
augimo. ' \ 

Kun. A. Briška. 

(Pabaiga) 
i 

98 §. 
gyvenimo pamatas na Šeimyninio 

r moterystė. Jos pagrindan dedama abiejų 
lyčių teisių lygybė. 

Tam tikrais įstatymais saugojama ir 
palaikoma šeimos sveikata ir socialinė 
gerovė. 

Motinystė yra ypatįngoje Valstybes 
globoje, \ ; 

99 §. 
, Visuomenės dora ir sveikata yra sau-

gojama tam tikru įstatymu. 

/ 

lygiai prieinamos. 

101 §. / 
Blaivybei palaikyti valsčiaus piliečių' 

visuma turi teisės spręsti del svaiginamųjų 
gėrimų pardavinėjimo įstaigų laikymo 
savo gyvenamajame rajone. 

XIV. Konstitucijos keitimas ir 
;papUdymas. 

102 §. 
. Konstitucijos pakeitimo'arba papildy

mo sumanymą turi teisės iškelti Seimas, 
vyriausybė arba 50 tūkstančių piliečių, 
turinčių teisės rinkti į Seimą. 

103 §. 
Iškeltąjį Konstitucijos pakeitimo ar

ba papildymo sumanymą priima Seimas 
3-5 visų atstovų balsų dauguma. 

Seimo priimtas Konstitucijos pakeiti
mas ar papildymas atiduodamas spręsti 
Tautai visuotinio balsavimo keliu, jei per 
tris mėnesius nuo jo paskelbimo dienos 

100^ §. * to pareikalaus Respublikos Prezidentas, 
Visų laipsnių mokyklos yra visiems arb^f % dalis visų atstovų, arba 60,000 

piliečių, turinčių teisės rinkti į Seimą. Sei
mo priimtas Konstitucijos pakeitimas ar 
papildymas, del kurio tokio reikalavimo 
nebus patiekta, įgyja 'galios po trijų mė
nesių nuo jo paskelbimo dienos. 

Seimo priimtas Konstitucijos pakei
timas ar papildymas laikomas yra Tau
tos atmestu, jei balsavime dalyvavo ne 
mažiau kaip pusė visų turinčių teisėą bal
suoti piliečių ir prieš pakeitimą ar papil
dymą pasisakė ne mažiau kaip pusė bal
savime dalyvavusių piliečių. 

Konstitucijos pakeitimas ar papil
dymas*, kurį \-Seimas priima 4-5 visų at 
stovų balsų dauguma, įgyja galios nuo jo 

• . * • * * ' 

paskelbimo dienos. 

XV.' Įvedamieji nuostatai. 

104 §. 
Šią Konstituciją paskelbus, Steigia

masis 8eimas palieka-Seimo vietoje Jigi 
bus išrinktas Seimas. 

* Pirmojo Seimo kadencija prasideda 
nuo jo rinkimų dienafe 

Pirmojo Seimo rinkimų dreną skiria 

Respublikos . Prezidentas, žiąrėdamas, 
kad ji butų ne vėliau" kaip po trijų mėne
sių nuo Konstitucijos paskelbimo dienos. 

105 §, 
Steigiamojo Seimo Pirmininkas eina 

Respublikos Prezidento pareigas ligi bus 
išrinktas Respublikos Prezidentas, 

Nuo Konstitucijos įsigalėjimo dienos 
jam priklauso visos Konstitucijoje Res
publikos Prezidentųį duotos teisės, 

106 §. 
Veikusieji Lietuvoje ligi šios Konsti-r 

tucijos paskelbimo dienos įstatymai, kurie 
šiai Konstitucijai neprieštarauja ir nebus 
panaikinti ar pakeisti šios Konstitucijos 
nurodytu įstatymų leidimo keliu, palieka 
galioje. ' 

107 §. p 
- Laikinoji Lietuvos Valstybės Konsti

tucija nustoja galiosv 

. 108 §. . 
Ši Lietuvos Valstybės Konstitucija 

įgyja galios nuo jos paskelbimo dienos, 
A. Stulginskas. 

J^rafcs' Respublikos Prez. Pareigas 
Steigiamojo.Seimo Pinu. 

Galvanauskas, 
Minisferis Pirmininkas. 

V. Jurgutis, 
Užsienio Reikalų Ministeris. * 

v Dobkevičius, 
Fin., IPrelcybos ir Pramonės A^in. 

J . Aleksa, 
, ' Žemės Ūkio ir Vals. Turtų Min. 
Majoras šKiys, ^ 

Krašto Apsaugos Ministeris . 
M. Soioveičikas. * X / 

Ministeris Žydų Reikalams. 
* V. Karoblis, 

Teisinįrumo Ministeris. 
P. Juodakis, 

.Švietimo Ministeris, 
K. Oleka, 

.Vidaus Reikalų Ministeris. 
B. Tamoševičius, 

L. e. Susisiekimo Ministerio p. 
D. Siemaska, y 

L. e. Minist. Gudų Reikalams p. 
Kaunas, 1922 m. rugpjūčio mėn. 6 d. 
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SV. KRYŽIAUS PARAPIJOS BAZARAS 
Svetainėj ir Mokyklos Kieme, 46-th ir Wood Str. 
BUS SEKAN. DIENOSE RUGSĖJO 3-4-10-13-17-20-24^27 IR SPALI01-4-8 11 IR 15 
N E D Ė L I O M I S IR LABOR DAY 4 VAL. PO P I E T Ų . SEREDOMIS 7 T Ą VALANDA VAKARE. 

Sunku apsakyt i kiek įvairių-įvairiausių dalykų bus šiame bazare. Geriausias būdas sužinoti ta i ir 
ateit i ir pamatyt i . J u g daug žmonių dažniau sako apie nekurius įvykius: "Net ikės iu iki savo akimis 

nepamatysiu".. Ot, čia, kaslink šio bazaro ir ge ras šitok išsitarimas. Geriausiai ypatiškai visiems at
si lankyti i r persitikrinti. . O kuomet atsi lankys džiaugsis, gėrėsis ir kitiems pasakys : " E i k , neapsi-
gaudyk, nepraleisk geros progos. Taigi remkime mes visi kiek tik kas kokiu būdu galime. Ant kiek 
mes daugiau vispkiaus gerais budais šį svarbų da rbą mūsų parapijei labai reikalinga prisidėsime ant 
tiek mes daugiau įgysime naudos, pagyrimo, garbės i r užuojautos. Šie žodžiai lai būna arčiausiai mūsų 
širdžių: ku r vienybė, sutarimas, bendradarbystė, ten bus galybė stiprybė ir sudrebės dalis miesto. 

Lai gyvuoja Town of Lake lietuviai, draugijos, parapijonai ir visi jųjų geri darbai ir užmanimai. 
Visi ka ip vienas į Šv.. Kryžiaus parapijos bazarą. Kviečia Komitetai , Draugijos ir Parapijonai. 

PASKOLOS STOČIŲ DOMEI. j maeijas kreipkitės pas Sary-
[šio sekr. Stasį F.- Olbiką, 

Lietuvių Krikščionių Sąryšis. ,237 Dickinson Str. Pliiladel 
phia, Pa . 

Amerikos lietuviai ir registra
cija. 

Lietuvos Valdžia išleido nau 

Philadelphia, Pa . — Perei
tame L. L. Paskolos stočių 
nuvažiavime liepos mėn, 19-
20 d. š. m. Washington, D. C , 
buvo užgirta, kad stotįs su- .. 

# ° U3 įstatymą kurs vra uzgirtas 
l / s i s p i e s t u i apskrie . pavvzdin , ,^ • • • i i • • 
* . , \ Seimo ir visuomenes, kad visi 

Cbieagos stoėių apskr i tys ; ir U. , 
stotims susispietusioms į ap
skrit i išr inkt i 

įai gyvenantieji uz ^ie-
tavos rubežių tur i užsiregis
t ruot i i r išsiimti pasų, nes ki
ta ip nebus skaitomi Lietuvos 
piliečiais. Kadangi j i y ra pri
pažinta pasaulio Valstybių, tai 
Lietuvos Valstybė tur i žinoti 
savo piliečių skaičių gyvenan
čių užsienyje. Gali registruotis 
tie kurie tur i p i rmas Suv. 
Valst. popieras, bet kurie ne-' 
turi originalių pilietybės po-
'pierų. turi registruoti*. Kegis 
t ravimos dienos jau prasidėjo, 
tad valio! visi lietuviai prie 
išsiėrnimo pasų. Nepalikim be 
tautos ir močiutės Lietuvos. 
Philadelphijoj i r apielinkėj 
registravimą ir blankų ar kor
telių išpildymų atliks Sąryšio 

t-M 

n a n Į centro 
valdybą. Tokiu būdu apskri
čiai turės po viena atftovą 
kurie sudarys pilną Paskolos 
Stočių Central inį Komitetą. 
Taig i prie progos Pliiladelphi 
jos Paskolos Stotis po vardu 
"Lie tuv ių Krikščionių Sary-
M S " , šaukiasi į apk'linkės ko
lonijų stotis susispiesti į ben
drą apskrit į . 

L. K. Sąryšis savo veikimu 
y r a vienas iš didžiausiu pas
kolos stočių organizaciją, kuris 
egzistuoja apie dviejus metus, 
tu rėdamas didelį skaičių drau
gijų i r nesukėlė draugi 
joms jokių iškaščiu, pats per 

save jas pabengė. Paim
kim pavyzdį rengimo manifes
tacijos 6 d. rugpjūčio. Sąry
šis turėjo išlaidų v i rš '$90 ' i f X). 
J a s netik pats padengė, bet ir 
dar atl iko viršaus šimtinės 
pasiųst i Lietuvos Gynimo Ko
mitetui. Draugijos priklausy
damas prie viršminėto sąryšio 
parenka du ats tovu ir įgalioja 
piluai a ts tovaut draugi ja ; ka
dangi viršminėtas sąryšis sto
vi an t Krikščionių Demokra
tų parti jos pamatų, ta\gi ir 

įaugijos pr iklausydamos prie 
^ \ ą r v š i o remiasi tuo nusistatv-

VAU. T"aigi {Paskolos Stotys lai 
ap tar ia savo susirinkimuose a-
pic bendrą ir galingą vieną jė
gą, susivienijimą j paskolos Jaunamečių L. Vyčių 2S 
Apskritį, apie platesne? infor- "kuopa (žymiai auga, ypač 

choras kuriuo visi džiaugiasi 
'bažnyčioje giedant. Tuo visu 
rūpinas i r tam darbuojasi 
varg. A. P . Stulga. 

Pere i tam savo susirinkime 
nutarė rengti teatrą kuriame 
ir eliorSs dalyvautų. Žadama 
gerai prisirengti i r smarkiai 
pasirodyti . 

Valio, Vyčiai! 
Patenkintas . 

CICERIEČIAI RENGIASI 
P R I E BAZARO. 

CICERO, ILL . 

Prabėgo vasara, prabėgo ir 
jos gražus liuosumai. Ruduo 
atėjo su savo darbais . Sekma
d i e n y (rugsėjo 3 d.) 2 vai. po 
pietų, prasidės Šv. Antano pa
rapijos kermošius. Ta i ru

dens darbas. Brangus cicerie-
čiai, parapijonai, biznieriai, 
draugijos, kliubai, kaip vy
rų, moterų t a ip i r jaunimo 
širdingai kviečiu Jumis p visus 
į parapijos kermošių. Pr is i 
dėkime kuo kas galime. 

Kermošius prasidės su au-
omobiline paroda. Kur ie tu-

Cicero, m . — Sekmadieny], 
rūgs. 3 d. 1.30 vai. popiet, šia
me mieste prasidės kas nors 
nepaprasto, gal galėtumėm pa-, 
vadint i " b a z a r a s " , bet kol-kas 
bus d a r didesnis i r svarbes-
nis negu bazaras. 
* Todėl vietiniai lietuviai ir 
svečiai y ra prašomi nepasivė
luoti, nes viskas prasidės po 
pietų. Nepraleiskite progos, 
nes praleidę gailėsitės. Sve
čiai ypatingai bus pri imti , nes 
ciceriečiai y ra labai svetingi 
ir geros širdies. 

Viskas prasidės su automo
bi l ine paroda. Turintieji au
tomobilius, galės dalyvaut i 
parodoje. Neužmirškite nei lai

ško "nei vietos, 1:30 v a i po 
piet, Šv. Antano paf&pfjos 
svetainėj ir kieme. 

Namiškis. 
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. ŠVENTO KAZIMIERO A K A D E M I J A TINKAMIAUSIA 
MOKYKLA LIETUVAITĖMS. 

Mokinama pradinės, vidurinės, komercijos i r aukštosios mokyklos kursų mokslai. 
Taipgi mokinama virimo ir naminės ruošos kursai , piešimo, dainavimo, piano, smuiko, 
mandalino i r kitos muzikos. 

Mokinimas prasidės Rugsėjo 5-tą. Norintiej i platesnio paaiškinimo kreipkitės prie 

AKADEMIJOS VEDĖJOS» 
2601 West Marąuette Road, Chicago, Ulinois. 

PRITYRĘS. 

P Y P K O R I A U S PATARIMAS. 

* 
te automobilius a rba t rokus 

sekr. S. F . ' J . Olbikas, 2 3 7 | , a b a i m e l d ž i u suvažiuoti -į pa- • " T a m s t a " , tdre į i , " r ū k y m a s 
j a p i j o s daržą ir iš t en- t rukš- mmQ T i s a ( j apsa rg ina" . " A r 
rningai paruduosime. Bėkime j į s i p " , a tsakė pypkorius. ' tTo , 

Dickinson Str . Kreipki tės ka 
da Tamistoms yra patogu, nes 
sekretorius dirbs iš pasišven
timo del lietuvių visuomenės' 

xlabo„ 
Sąryšio sekr. 

SPRING VALLEY, ILL. 

Ka r t ą moteriško ne tyčia įė
jo t raukinio vagonam kuris 
buvo vien del rūkorių ir atsi-
'sėdo. Netrukus ji pamatė vyrą ' 'K iek marškini 
'bekemšant pypkėn tabaką. S iš vieno j a r d o ? " 

Bridgeporto singelis: — Ai 
sos moterys y ra tokios pat. 

Ženočius: — Netiesa, juk to
ji jmti moteris per kai kurį 
l a ikę lieka kitokia. 

TeidTjas — " U ž ką kalt inat 
ta v v n i ? " 

Valdininkas — " J i s pavogė 
devynias bonkas a t aus" . 

Teisėjas — "Pal iuosuotas , 
nes iš devynių bonkų aš ne
galiu sudaryt " k e i s o " . 

Piknikas. 

Rugsėjo 3 ir 4 dd. parapijos 
darže, N. Greenwood S t y ra 
rengiamas didelis piknikas 
Šv. Onos parapijos n a r d a i . 
Žadama turėt i visokių įvai-
renybhj. 2inąs. 

visi savo visas pastangas k a d 
pasirodytume puikiai . Už pri
sidėjimą prie kermošiaus ir 
auto parodos iškalno tar iu 
'visiems širdingiausią ačiū. 

Kun. H. J . Vaičiūnas, 
klebonas. 

Antrą ačiū visiems parapi-
jonanis už perei to sekmadienio 

'aukas bažnyčioje sudėtas. Vi-

Tas p r i k l a u ^ į kieno jardą 
aš dasigaučiau*'. 

kiu būdu patarčiau tau mote
riške ne rūky t i " . 

R Ū P E S T I N G A S VYRAS. 

Kalbant apie ne sveikatą, 
/neužmirškime žaliąjį obuolį ir 
'pilvo skaudėjimą. 

Turtas tai d a r ne viskas šiam 
" A r tai jau tu nusprendei pasauly. Bet vedusių dauguma 

jo nevesti fcad jį p a t a i s y t i ? " ! ; l a ž n a i n e s u t i n k a , kuomet jau-
" T o k s maaonusprend i s . Jei 

valdžia negali* jo pataisyti , 

Niekam neteko girdėti upi-? 
'garsių moterų paskutinius žo
džius. Mat moterims paskuti-

'nis 'žodis nėra ta ip svarbu. 

Ar šiaip ar taip, bet vyras 
besidžiaugiantis visiška liuo-
sybo, primena mums žaidžian
tį su skustuvu vaiką. 

Kas turi liežuvį, bet ne 
kalba, turi kojas, bet negali 
vaikščiot? — Vežimas. 

čia jo stoką. 

Tik bent kiek daugiau lab
darybės su teisybe, o viskas 
mūsų gyvenime ki taip atro-

'dys. , 

Vyras — Mare, pirm tu iš
važiuosi Europon, įdėk savo 
brangakmenius į apsaugos dė
žę. / 

aš? 

L. Vyčiai jaunamečiad auga. 

Marė — Bet savo brangak-
so suaukojote $722.00. Lai m e n i u s aš noriu dėvėt ant lai-
Dievas J u m s visiems šimterio- v o # 

pai atlygina. 
Kun. H. J . Vaičiūnas, 

klebonas. 

kokia proga jį taisyti turiu ^iiiiiiiiiiiiinnnHiiiiiiimimiiiNiiiHiimiiimiUMMilHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiimiiiiiHg 
s KAS NORITE GAUTI GERŲ f 
1 MUZIKANTŲ, KREIPKITĖS PRIE 1 

L. KREKŠCIUNO | 

Kas tur i 
— Adata . 

akį, o "nemato? 

Vyras — Kvai lybėj O jei tu 
prigersi ir% tavęs neatras , kas , 

< 

t ada? 

" A r negali pagelbėt man, 
nes aš p ra radau savo k o j ą ! " 

" B e t kad aš jos neradau. 
Kodėl nepagarsini savo nuos
to l ius" . 

v 
" A r jis t ikrai mėgino pa

vogti bučkį nuo t avęs"? 
P ly ta an t plytos viduje sky-,| " T a i p , bet aš jį priverčiau 

lė. Kas tas yra? — Kaminas, padėti bučkį 'atgal". . 

pilllllllllSIIIIIIIIIIIISIIIM^ 

1 8 Aštuonioliktos Parapijos 1 8 ra 

DIDELIS RUDENINIS / 

BAZARAS IR KARNIVALAS 

Ofisas a tdaras 

nuo 5:30 iki 10:00 

vai. vak. 

1447 So. 50 Ave. I 
Cicero, UI. 

Tel. Cicero 8003 = 

1434 So. 49 Court s s 
Cicero, IU. | 

,Tel. Cicero 8059 

S I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS 
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KURIS PRASIDĖS 
Nedėlioję, 3 Rugsėjo - September 
Dievo Apveizdos Parapijos Darže 

i 

((Prie Union St ree t ) \ , 

(^IIII{^}||llllllllH{^lllllllllllK^UIIIIIIIIIIIf^llltlIlIinil^3IUHHItH[^IIUllllllUEaiIIIIIlIlllflH^llllAri 

I I TĘSIS RUGSĖilO-SEP, 3 , 4 , 1 0 , 1 4 , 2 1 , 2 4 D, Į 
PRADŽIA NEDALIOMIS IR LAROR DAY 3 VAL, PO P I E T C , O g 

KITOMIS DIENOMIS 7:30 VAKARE. = 
Šiame bazare bus naujausių šios gadynės " t r i k s i i " . Visokių daik

tų i r gyvų ir negyvų, i r gražių ir naudingų. N 

Be to, šokiai, benas i r ki toki pasilinksminimai. Visako neapsakysi, 
neaprašysi — ateikit ir patys pamatysi t . S 

Kviečia KLEBONAS I R KOMITETAS. g 

IISIIIIIIIIIISIIIH 

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti viduriu suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos. 

BAMBINO 
Vafcbaienkli* Beg. a V. Pat. Biur* 

greitai suteikia pagalbą'ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina, 
Bambino galima gauti visose aptieko§a 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos. 

Kūdikiai mėgsta jį! Ji© prašo daugiau! 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St. BrooklyB, N. Y. 
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visiems kuriu laikote savo pinigus net keliose bankose 
paskirstė po kelius šimtus ir 'daug laiko gaišinat gau-
ilanii tik 3%. Jus galite gauti 6% sudėjus pinigus į sa
va saugiausią, METROPOLITAN STATE BANKĄ, 
paimant auksinius bonus arba augštos rūšies pirmus 

•v 

morgičius. Platesnias informacijas sukeiksime veltui 
kiekvienam kuris tik nori savo pinigus padėti ant di~ 
dėsnio nuošimčio 

KAIP PERKEITIPIIGDS 
k 

METROPOLITAN STATE BANK siunčia pinigus 
Lietuvon markėmis arba Amerikoniškais Doleriais. 
Mūsų banką atstovauja didžiosios Lietuvos bankos ir 
mūsų perhfiilas išmoka Amerikos Doleriais jeigu siun 
tėjas taip reikalauja. 

Jei negalite Apatiškai atsišaukti, tai kreipkitės 
laišku. 

M e t r o p o l i t a n 
•w» A .1 •« ., ' 

• Firmr-tžaė Lietuviška Valstijmė Banką Amerikoje. 

'2201 W. 22ndK
L

aeSSt. 
CHICAGO. 

* 
i Bankos Valand.: Kasdien nuo 9:00 v. rvto iki 4:00 v. 

'j vak. Utaminkais ir Subatoniis iki 8:30 v. vak. 
i 

• 
BALTIJOS-AMERIKOC 

'LINIJA 9Btoadvay. N e v ' l & k . t K l / . 

' £53e! LIETU V fe * 
į/l AR5ALJEPOJU. ^ * 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 
TIESIŲ K E U U 

M u via] važiuojant f Piliavą aplenkia 
Lenkų Juosta (karidorių) 

sa Trečia Klesa Padalinta Į Kambarius 
Ant 2-JŲ, 4-rių, 6-žlų Ir 8-nių l&rų 

S. S. LITLA.MA Rūgs. 6 
POLOMA Rūgs. 20 

Trečios Klasos Kainos J: 
HAMBURGĄ $103.50 — PDL1AVA $100.50 

MEMEL ir LIEPOJC $107.00 
Oelel lai vak or. Ir žinių kreipk, prie aavo agen. 

- * 

&S0NS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

C H I C A G O S 
Šeštadieak, Rugsėjo 2, ld22 

L-
CICIUfcŲ SU SANDARO 

KAIS TURGUS. 
/ 

te žemiaus ar jis teisybę pa
sakė). "Poliaus pristato ex-

'dant. Drangelį vesti programą. 
Blogas ūpas. o tas pristato kalbėti Dr. Nai-

Dar kai gyvas tokių kome- kel*> k u r i s kalbėjo daugiau-
.diį į nesu matęs, • kokių teko lsiai ^ P i e Li,etuvos senovę, pra-
pastebėti 20 d., rugp., la ike( e i t **- P o P> sudainuoja M. Ra-

-" fkauskaitė ir kalbėjo p. Grigai-
|tis apie priėmimą Liet. Kon
stitucijos, staipydamos lyginai 
koks švilpukas plūdo ant da
bartinio Liet. Steig. Seimo Ir 

cicilikų su sandarokais sureng
tos demonstracijos. 

Apie 2 vai. atėjau ir aš prie 
33-čios ir Emeralti Ave., kur 

['buvo jų skelbta susigrupavimo - ^ ^ ^ - ^ i ^ ^ ^ ^ ^ - ^ — 
vieta. Radau bestovint būrelį 1 l a r d a m a s , kad ten tie žmonės 
- • * • - - - • Tnesa sveiko proto (mat gal 

taip nestaiposi kaip jis). 

Skaito rezoliucija. 

Tuoj po karštos kalbos skai
to rezoliuciją prieš blogą kon
stituciją, o žmonės vis būriais 
apleidžia svetainę (mat supra
to humbugus) ir taip darėsi 
sumišimas, kad nebuvo girdė-' 
tis ką ten skaito; tik f>ra-> 
džią išgirdau, kur pasaki*-, 
"Tūkstančiai lietuvių susi
rinkę (o daugiausia ką buvo 
apie 1 tūkstantį suviršum), Ir 
perskaitęs liepė pakelti ran-
kas, kurie sutinką su ta rezo
liucija- • Rankas pakėtė vos 
pusė. Kitas kėlė rankas nė ne-

• 

žmonių ir 4 draugijas (2 mot. j 
ir 2 vyrų), pasirengusias mar
guoti, o pora maršalkų tik bė
ginėja ir kalbina žmonės stoti 
į eiles; taipgi stovintieji eilėse 
šaukė: stokit gliton, bus dau-
giaus (mat kaip komisijai, , 
taip stovintiesiems atro
dė baisu, kad tiek maža te-
Viranda). Pradėjus maršuoti ei 
lė pasidarė kiek ilgesnė, pri
sidėjo keletas automobilių. 
Pradėjus maršuoti skubinaus 
ir aš į 7-th Inf. Regiment Ar-

'mory, kad gavus tinkamą vie
lą, nes maniau sau: gal iš ki
tų kolonijų vis daugiaus at-
maršuds* 

Nubėgęs į svetainę tuoj įsi- \ 

i i « 

LIETUVA 
Dienas 

lipau į galeriją, kad nraiėjus |girdėiląmas ką skaitė. Kes prie 

matyti ir girdėti tą didžiausi I ̂ n 4 \ . n e p r u ^ mnkf \ k e l t . L 

PINIGAI 1ŠSHISTI Į LIETUVĄ PER MŪSŲ BANKĄ, 
YRA APMOKAMI PER LIETUVOS (PREKYBOS IR PRA
MONĖS BANKĄ, Į DVIDEŠIMTS PENKIAS DIENAS, 
MARKĖMIS ARBA D O L E R I A I ^ 

TAIGI NORĖDAMI SIŲSTI PINIGUS ] LIETUVĄ, 
KREIPKITĖS PAS JUOZAPA J . SEDEMKA PRIE LANGE
LIO No. 5, -PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK, KURIS 
YRA DIDŽIAUSIAS VALSTYBINIS BANKAS PIETINĖJE 
MIESTO DALYJE. ' 

sp tHlUaip jie skelbė. B e t , f V i * £ * & ! * * Hf*?' t. , : \ 
pirm palipimo. aukštyn p a s t e - P ® 1 ^ ^ ^ : ^ - ^ 

l)ė§ąu^.»^a<i, iiketfės (krėslai) 
taip ratai * sustatytos nęt po 
trejetą žingsnių nuo viens ki
tos. 

gerai, 

Rakandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos etc. 

D i 
Cash arba ant lengvų išmokesčių. 

Telefonas Monroe 3683 

" S A L U T A R A S BIT T E R S" 
! ra buvęs populiamkas naminis vaistas per daugelį m* 

tų. fokm bydu im yra la.ko išmėgintas ir verti Jo pasitikėji
mo. Jas yra sutapti*. del pagelbėjimo nuo įvairių C 

P.rkdu,,,, "SALITARĄ BITERĮ » Jus gaunat to patį 
teisingą, gryną ir veiklų sutaisymą, kurį mes pasiekėme savo r ' d t r u ' kmi*°mes tikimės gauti daû raurs 
viduriu S r ^ ^ f n i t i n r S t ^ ^ k a S i e ^ f T , S f S K BITTERS". Keūnk joki, u^ad.ofojo SALU*ARAS 

"SALUTARAS BITTERS" n-rsi.in^i. „„*• i 
gi galima gauti tiesiai iš m U B :

 p - r 3 l d u 3 d a »P*ek«» ir taip 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL C0 
1707 So. Halsted S t - : . Chica*o, III. 

Sėdynėmis nešini. 

' Laukiu kada atmaršuos Bri-
dgeporto divizija. Nors nė jo
kios " s a i n ė s " nebuvo, bet tiek 
žinojau, ka<l ji yra nuo Bri-

Mgeporto; paskiaus laukiu iš 
kitų kolonijų. Maniau sau; gal 
kitos ko l nebus taip žioplios, 
vis turės kokią I rsa inę" . 

Nagi, kaip atmaršavo ta di
vizija nuo Bridgeporto susi
dedanti iš 4 dr-jų ir keletą de-

f sėtkų pašalinių daugįaus ir ne
besulaukta. 

Tiesa, sėdynes* kuone visas 
prisėdo. AukŠeiaus minėjau 

[ kokioj tvarkoj ips buvo sus*. 
Į tatytos, • . 

Dr. Zimontui kažką sušu
kus, mat gal žmonės nenugir-' 
do, tai antroj eilėj sėdinti pri
sitraukė arčiaus prie pirmo
sios eilės ir taip pasekė tre
čioji, ketvirtoji, penktoji; p&-
'galiaus kitos eilės pasiliko 
taip toli, kad jau 
-vilkti kėdę paskui save buvo 
persunku,tad pasiėmę kėdes po 
pažastim ir priėjo arčiaus. Ti-j 

I krai juokingai iš viršaus žiū
rint tas atrodė. Kaip visi pri
sislinko, beliko tik pusė sve
tainės sėdinčių žmonių. Čia 

j aiškiai galima suprasti delko 
tos sėdynės buvo taV>.retai su
statytas; mat komisija išank-

[sto permatė, kad nepripildys 
svetainės, todėl turėjo sau is-
rokavimų, jei retai susės tai 
svetainė atrodys pilna žmonių, 
su kuo vėliaus galėirų dumti 
kitiems akis. 

Programai greit nepraside-
rdant, žmonės pradėjo eiti kni-
Pkan. Tada. kom. pradėjo skelb
ti prog. (mat pabūgo, kad 
žmonės neišsiskirstytų pirm J 

fpradėsiant).. 

Dantistų paroda. 

Dantistas Zimontas padaro 
kalbos įvad$, sakydamas, kad 
čia publiką sukvietę ne pa
giežos ir neapykantos tikslu, 
bet del žmonijos labo. (matysi-

Bais i _ '< • — — 

alsiausia pagieža. 
•Nors j i Zim^ntaącajtMkir^'da-

j iuas mitmgą pasakė, ka<l čia 
sukvietė žmones ne del pagie

d o s ir keršto, bet kada t>uvo 
pristatytas kalbėti, tai plūdo 
ant k a t ir kunigų tiek, kad 
jau vargiai kas besirastų dau
giaus už jį galintis tai padą-
ryti. Taipat ir dr. Montvidas 
kalbėjo. Taigi ar čia nepagie-
žą gėja visuomenėj! 

Baisi puikybė. 

Daift. Zimontas šitai ką išsi-
' tarė trumpais pranešimais; sa
ko: "Gerbiamieji, mums nėra 
ko nusiminti, kad mūsų kiek ir 
mažiaus susirinko negu jų 

|* (bendros kol demonstraci
joj), bet tai jųs esate pa-

frinktiniausij bile katras vienas 
iš 'jūsų galite atlaikyti prieš 
tūkstantį jų, ir iš jūsų.bile 
katras esate susipažinę su pa
žangiąja visuomene (su soc. 

:Nir sand.), galite mokinti jų 
['aukščiausius vadus". Matote, 
kas juos daro galirlgais, tai 
'jų pakvaišusi puikybė. 

D 1 feopl 
f 

/»t:i 

Stock Yards 
State 

KAMPAS 

•K.V. 
l -t-?. 

47-tos ir As 
CHICAGO 

*'v. 

-juodąją armiją- kovoti i rk luodama ga l ik iv ip t i s prie Mūsų mintis filosofą persta-
kovoti, u* kad einant lauk pro , pavieto iždininko P. J . Carr 
duris dar įmestų aukų. ^ 

Gerb. skaitytojams dar turiu 
prisiminti ir kaip tas atrodo: 
1) ką jų demonstracija pers- -avybę Atgauti arj>a į p i r k t i 
tatė einant pro svetimtaučių 

'akis, jei*nei jokįos " sa inės" 
neturėjo ir tik vos vieną lie
tuvišką vėliavą teturėjo; 2) ar 
galėjo būti išreiškimas padė
kos žodis Su v. Vals. ir Lietu
vai užuojauta, jei ten buvo 
pilama vien pagieža ir neapy
kanta prieš kitą srovę! 

Ten buvęs. 

( la rk ir YVasJiington /vatvju, o 
jis duos tame reikale patari-

I m:\ ir pagelbą kaip savO nuo 

to ir už slonių (šlapj-) dides-

užsiniokanjt taksas. 

Kas šoka po kambarį dieną 
ir slepiasi už durų naktį? — 

l Šluota. 

ŽINELĖ. 

/ 

Aukas rinko. 
t 

\Ex-den t . Drangelis nusis
kundžia, kad švelni žodžiai, 
bet šlykščios kišenės, nes sa^ 
ko, reikia daugiau pinigų su
mesti, kad nereikėtų vienai 

lar kitai organizacijai bei pa
vieniui asmeniui pridėti prie 
išlaidų padengimo; o Zihiontas 

r pasakė, kad jiems reikią pini
gų ne tik čia, bet ir partijoms 
palaikyti, kad galėtų prieš 

Apdrausti gerai farmų ja
vus ir teisingai atmokėti javų 
sunaikinimą yra nelengvas dar 
bas^** Žemdirbystės Departa
mentas išleido tame reikale 
knygelę, kurioje paduodamos 
informacijos ir nurodymai, la 
bai naudingi farmeriams ir 
javų apdraudimo draugijoms. 
Jos vardas: Department Bulle-
lin~~ 1043, Crop Insurance: 

T„ . . v , . . . „-. T „ i Risks, Losses and Principles of l'avieto lėlininkas W J. Carr _ , •. ^ _3 ,. -, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Protection. Gamna gauti do-

NAMŲ SAVIl^INKŲ, KURIE 
NEUŽMOKĖJO TAKSŲ, 

-^ D0MEI. 

praneša kad šį mėnesi yra par
duodama virš 300,000 namų vanai. Reikia rašyti į Depart-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ . ment of Agriculture, VVashing-

savasČm vien dėlto kad savi- j . ^ Q 
ninkai prasikalto nemokėda-. įįj:!\ '.:;',. 1 - % 

. ..t . z Gen. Publ. Service. 
m\ taksų. • . " . , , , 
Namų\avininkai, kurių nuo - į-SAVIEJI'REMKITE SAVAI 

: avybė iš tbs priežasties -pav^ j Į S T A I G A S . 
• 

KAIP JŪSŲ AKjS 
Ar esi nervu o tas, kenti gralvos 

skaudėjimą, ar tamistos akje 
ašaroja, railės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akįs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metu patyrimo, kuris 
sutelks tamistai geriausia pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chlcago 
kertė 18-tos gatvės; S labos 

Kambarys 14-15-16-17 
Vtri«nPI^TT»S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 1* ryto iki 9 
va. Nedėliomls ano 9 ryto Iki 
1S dlen. 

1 / 
METUVirg GRABORIU8 

Patarnauju laidotuvėse klopigiausla. 
] Reikale meldžiu atsišaukti, o meno 
darbu busite užganėdinu. 

S. 1>. LAOHAWICS 
Telefonas Canal 1271—2199 
8514 W, 25rd flacfl Cbiciigo, m. 

PEARL QUEEN KONCERTINA* 

NEMOKĖSI PINIGUS B E R O m O 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagojt 

. Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti. 
Mašinėlių laiškami drukuoti ir ofiao darJj&mi yra Uaujau-
sioi madoi. UiUikom vigokiua laikrodžiuą žieduą fliuni-
niui ir deimantinius; gramafonus lietuvifikaii rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prusiSku iidir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reįki. ]Wr. 
bame Tisokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzakan&kus instrumentus atfl£kan<Sicl 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVĘ., C^CAGO, I I I . 

Telefonas: DR0VER 7309 

-
• L. 

4 

& 

file:///Ex-dent
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OR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

444a So. Weftera Avenoe 
Telef. Lafayette 4149 

& Taan<*os: 9-11 rytais, 1-2 p o ^ 
f pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-3? 
#niais tiktai po pietų S iki 5 val .^ 

Tel. RlTd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS įg 
Telefonas: Yards 2544 

%3252 South Halsted Street . . 
Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—-12 ryte; nuo 
t,—4 po pietų; nuo, 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: $f 

T0WN OF LAKE. 

;Parapijos bazaras. 

Kiekviena Šeimyna rupestin 
gal įžiūri į savo gyvenimą. Iš-

padaryshhe didži-ausig, džiaug
sme, ''tfiirprizą'' mūsų myli
mam kleb. A. Skripkui. 

Gerb. draugijos, aukokime 
kiek išgalite, prisidėkite dar-

***T| puikiai papuoštos, o Vyčių 16 
į l 'kp. , berods, gražiausios. Pa

tarčiau kitų kolonijų žmonėms* 
atsilankyti ir pasižiūrėti baza-
ro margumynų. 

Ar Tamista Nori Būti 
Visi į bazarąi 

Rūgs. 3 d. parapijos bazare 
bus didelis "d r ive" . Tad \a i - . 
kinai kurie norite pamatyti 

o ; .y siųskite aukas, hmkvki td .*""" " U l i e 11U111C F * " " " * " 
vieno, pasitardami, " ^ L ^ gražių, raudonais 
tvarka vienybėje gyvena ir . duosnumu. V i s i , l s k r u o s t a i s mergaičių, ateikite 

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

Dr. A. A. ROTH 
RISAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. VyriSkų 
Valkų ir visg chroniškų Ugų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—J po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 0 — U d. 
Res. 1 U 9 Independence Blvd. 

Cbicago. 

dienas kitam paduoda pagel-
.'bos rankų. Parapija taipat 
yra viena didelė, platesnius 
reikalus apimanti, šeimyna. Ji 
pastato bažnyčių — Dievo na 
mus. Tenai kiekvienas randa 
paguodų sielai, dvasiai susti
prinimo; aplamai, ten apsirūpi-1 

na savo dvasios reikalus. Prie 
parapijos įsteigia mokyklas, 
kad vaikelius tinkamai iš 
auk įėjus, užauginus juos ge
rais katalikais ir tėvynainiais. 
.Parapijonai kartais ne viena 
savo šios didelės šeimynos narį 
ir medžiaginiai sušelpia. 

kas gyvas į darbų, varykimės 
prie geriausių pasekmių. Dirb-

'kinie dėlei parapijos labo. 
\ Omega. 

EXTRA T0W1T OP LAKIB-
ČIAMS. 

M 

gra-

DR, MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland A\e. 
Tel. Yards »94 

Tel. Yąrds ©»»4 
OFISO VAL.: 

8 - 1 0 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. • . 
Nedėliomis: nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

OR. CHARLES SEGAL 
i Perkėlė savo ofisą po numeriu < 
47M SO. ASHLAND A V E . V l t ; 

SPECIJALISTAB 
Dilovų, Motorų Ir Vyrų Ligų 

;faL: ryta nuo l f—12; nno 1—6^ 
\7o pietų; nuo 7—8: i t vakare.' 
Wad*MotcU: l t iki 1. 

Telefoną* DrezeI 1S80? 

Džiaugiamės įsitaisė 
j'žius, puikius, didelius Dievo 
namus ir užtat mums piltiems 

i malonu ir net jais svetimtau
č i ų akyse didžiuojamės; bet 
''atsiminkime, jog esame užsi

traukę nemažų skola ir kartu 
l*riedei;nie jų mažinti. Tą skola 
pavyzd ingai ir mažinome. Į: 
tas mums džiaugsmo teikė. 
• Įvyko piknikas. Gražaus 

pelno padarėme. Valio.'. Daba; 
ateina kiki cininga.'> :£n:lbte, 
jog rengiamės prie didžiausio 
bazaro kuris prasidės rugsėjo 
3 d. bus ir 4 d. ir tęsis trečia 
dieninis, sekmadieniais, gi pa 

į baiga bus spalio 15 d. Bazaro 
[pasekmės priklauso nuo pa-
*čių parapijonų. Kokių parama 
Įteiks toks bus ir pelnas. Tad-
gi visi parapijonai petys į pe
tį, varykime tų darbų nent-

Rytoj, rugsėjo 3 d. 3 va i 
po pietų prasideda mušu pa-, 
.apijojr milžiniškas bazaras, 
kupinas visokių įvairenybių., 
Komitetai, draugijos ir visi 
parapijonai jau senai prie jo 
rengėsi, o kai rengiasi, tai 
aišku, kad atsakančiai prisi-
reng'ia. Antrų ėmus kamgi 
to\vn-of-lakiečių jėga nėra* ži
noma? Jeigu mes kų darome 

į bazarą prie Vyčių budos 
nusipirkti ice creamo. Mergi
nos atėjusios į bazarą prašy

k i te , kad vaikinai jums "už-
' f liudytų" ice. creamo. Moterys 
merginos, kurios norite pasi-
sportinti, Nateikite prie Vyčių 
budos; gausite kvepiančių per-
fumų, puikių '*pocket-bookų" 
visai pigiaį^az 25c. Vyrai, ku
rie rūkote pypkes, ateikite 
prie Vyčių budos, gausite nau
jas pypkes už 25c. Visi kiti 
kurie norite turėti laikrodį, ar
ba esate sunkaus miego, at
eikite prie Vyčių budos, gau
site "alam clock" už 25c. Ta
rybos "pypkoriai", kuriems, 
mitinge besmalinant pypkes 

j pradegė, ateikite, prie Vyčių 

9 

mgu gu? 

tai padarome. Pavyzdin, tu - [ f , * . .. . v n r 
. . . . . . _. , . \ budos, Įsigysite naujas uz 25c. 

rojome pikniką. J is buvo v i e - , ~ . ' . ,-A. , . , 
.„• f . . . _ \ įsi kiti kurie esate smalsus 

Tins: iš: Tin.<ou ,miTioi»iiciii T^i_ I 

ŠIANDIEN esi sveikas ir drūtas, gerai uždirbi, bet 
klausiriias ar atidedi bent kiek "JUODAI DIENAI"* 

ATMINK, ^KAD NE VISADOS BUSI SVEIKAS, 
NE VISADOS GALĖSI DIRBTI. 

Bet, atėjus valandai kada sveikata i r Pajiegos su
mažės ir jau nebeparneši "Pėdės" , tada BANKINĖ 
KNYGELĖ ateis pagelbon, jeigu iš anksto taupysi. 

Taupyk Jaunystėje, Kada Sveikas, 
Nebus Baisi Senatve 

UNIVERSAL STATE BANKAS — tai saugiausia, 
geriausia ir parankiausia vieta Jūsų Pinigams. 

Turtas Siekia Virš 
2,5O0,000.oo 

Pinigus Lietuvon 
Doleriais ir Auksinais 

SIŲSKITE per šį BANKĄ 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per inni: 

10c Už 100 Auk. 
• arba 

1,000 Auk Už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — Clearing House 
Bank. 

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

Telefonas Tardą 1188 

STANLEY P j 
MAŽEIKA 

GRABOR1UB IRJ 
Balsainuotojas 

Torių automo
bilius visokiems 
reikalams. Kainai1 

prieinamos. 

3319 Aubnnr 
; 
: l A ve. ChicagoJi 

nas iš pasekmingiausių. Tii-
įvjoine politinį darbų, t. y. de
monstracijų; tai bent pasiro-
įlėme. I r štai dabarties pri
siartino bazaras, naminis ir 
gyvas mūsų reikalas. Mes į jį 
'eisime, vieni dirbsime, kiti 
taip pasibovysime, Į J>et • .vki 
jame busime. \ * / 

malsų 
ir norite žinoti vėliausias ži
nias, ateikite prie Vyčių bu-
dos, ten gausite informacijų. 
Tad 3 d. rūgs., visi \ bazarų!!! 

Vežimas dunda. 

„NOUTasmSSJIJJEJLĖS, 
I I . . . , ' I . . - } . • 

O, kaip gera gyventi aiit ^Parapijos kamivalas bei ba-
Town of Lake! Tik! didžiuo
kis visu kuomi ir didžiuokis, 
šilai bažnyčia—katedra mūsų. 
Jųja visi džiaugiasi, mes gi 
labiausiai. Štai mūsų apie-
linkė skaitlingiausia, tirš
čiausiai lietuviais apgyventa, 
'kas ir sudaro pas mus galy-

DR.A.L.YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 

S Gyvenimas:—2811 W. 63-rd St. 
Tel. Prospect 3466 

laidžiai prie $5,000 pelno. Tai MH;.. Oi kas suskaitys lietuviu: 
vertelgas (biznierius) ir ap-
kaintios jų gerumų? Tikrai 
diilžiuojamės jais. Draugijas, 
kurių darbštumas jau daiiy 

tol 3naka5S33foISJ&M U1US nustebino, kas tin 

Dr. 0 . VAITUSH, 0. D. 
UKTL'VIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visu 
akių tempimą 
kas yra priežas į 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 Iki 4 
po pietų: 6 iki 9 vakare 

ZJ 

B » + + — — * — — — — — i • 
Res. Tel. Cicero 3656 

Ofiso Tel. Cicero 49 

DR. J . SHIN6LMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; neUkras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akinjai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7589 

KIETI VIS Akių Specialistas 

Ant Bridgeportv) 
DK. SKKNER, (ŠERNAS) 

Optomctrist 
3315 So. Halsted St., Clik-ago. 
Vai. 6 iki 9 vak., Ned. 10 iki 1 

kainai apibrangins jų prielan
kumų ir nuveiktus darbus. 
Jungia mus visus stipri vie-
nyM, Tas viskas ir sudaro 
mūsų kolonijoj galingų jėgų. 

Valio, tad town-of-lakiečiai! 
Visi .dalyvaukime bazare ry
toj, 3 vai. po pietų. "Labor 

JDay'T (darbininkų dienoje) 
'taipgi prasidės 3 vai. po pietų; 
gi seredoje 7 vai. vale 

* 

garbingasis Town \ 
bf Lake! 

Tyla. 

žaras. 

Visi atsidėję laukia, kada 
tas parapijos bazaras prasi 
dės. Mat, pereitais metais be 
gerų daiktų išlaimėjimui, bu
vo ir įvairi programa. Gi šį 
met, kaip girdėjau bus netik 
bazaras, bet ir karnivalas. O 
jeigu nefeinote kas tai yra 
KARNIVALAS, ateikite ir 
pamatysime .Jis prasidės ne-
dėlioj, rugsėjo (Sept.) 3 d. po 
piet ir bus kas neelėldienį, se-
pedomifl ir subatomis po piet 
ii vakarais. Taipgi bus ir La-

'bor Day. Užsibaigs spalio 1 d.1 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St„ 

Chicąsro, 111. 
' • j ^ ^ V 

PAMATYK "D0RANT" NEJPAPllASTA' KĄRA 
Keturių cylindrų'$890. Sed«in $1,365. F. O. B. - Faet. 
Šešių cylindrų $1,650. Sedan $2,400. F. O. B. Fact. 

Prieš pirksiant pamatvk DURANT 
WESTERN M0T0R SALES 

5245 W. 22-nd Str. arti 53-olos gat. Tel. Cicero 8119 
Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. 

1/ 

Į Dr. I. E. MAKARAS 
Uetuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avcnue 
Telef. Pullman 342 ir 349 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 9 vak. 

* 

P E A N E Š I M A S 
DE. P. ŽILVITIS 

Parkelė savo oflsa po num. 
S241 — 43 so . Halsted Street 

Naujame Juciaus* Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonius nuo 9-12 A. M. 

8-8 P. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Fairfai 5574 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Michlgan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 po 
Tel. Pullman 3213. Cbicago, 111. 
piet ir 7—9 vakare. 

|P. S. Rytoj, tuojau po sumos, 
yra šaukiamas susirinkimas1 

trumpai valandėlei tyazaro 
reikale, tvarkos dėlei. 

Visi sueikime. 
T. 

3 * ! 

' K 

Tel. Boulevard 2160 
t DE. A. J . KAEALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, RI. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. CUaser pe. 

reina j rankas Dr. Gnas.- Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki S po pietų, nuo 6 iki 7 vas.. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 087 

PEASIDĖJO. 

1922 m. Tai vis negirdėti 
North Sidės prajovai, kuriuos 
vWta kiekvienam pamatyti. 
Tadgi ir trauksim, kaip ant 
"Ši l inės" j Šidlava arba į 
"Starapolę ant jemarko. 

Mokyklos atidarymas. 

Parapijos mokykloj, mokslą 
'pradės antradiėnyj, rugsėjo 5 
d. 1922 m. mokykla švari, ap
žiūrėta, net malonu bus vai-
kuėiams mokintis. Gerbiamos 
Seserys mokytojos jau priren
gė mokslo metų programa. Ti
kimasi, kad kieĮfvteTms lįetij-
vis katalikas leis savo vaiku
čius į savo, parapijinę moky-

PEANEŠIMAS SEEGANTIEMS 
Turiu už garbę pranešti Tamstai, kad as gydau tokias ligas, ku

rios buvo pavadintos nebeišgydomos. 
Vartoju naują sergančių gydymui bųchj. nes nesiipninu jų vais

tais nei" operacijomis nevarginu. 
GYDAI NAPRAPATIJOS Bl Dl . 

Jeigu Tamsta pats, ar kas iš prietelių sergate širdies, nervų, ra-
matų, paralyžiumi, inkstų, atieij, negirdc*jimo, naktiniais susišlapini-
mais ar kitokia sena liga, ateikite, o aš noriai patarnausiu. 

DR. J. JAKLBAl SKAS, NAPKAPATH 
3538 So. Halste<l Stivet 10901 So. Mhhipran Aveime 

Tel! Yards 7344 Tel. l'iillmaii 3385 
Chfoago, 111. / Itoseland. III. 

Ofiso valandom: Nuo 9 iki 12—nuo S:30 iki 9:30. 
Rosclandc nuo 2 iki 7. Nedėliomis pagpi sutarimą. 

rpiiimiHiiramiiiiiimraiimiiiNiirig 

I V. W. RUTKAUSKAS i 
R ADVOKATAS I 

Ofisas Didmiesty!: 

| 29 South La Salle Street | 
p Kambaris 530 
\į Telefonas: Central €S9t 

Vakarais, 812 W. 53rd St. 
Telefonas: Yards 4681 

iirjiiiiiniiiiii^niiiiiiiiiit^iiiiiiiiiiiiiis 
I. ' ' - ' "TT" J • i • 

Tol. Randolph 4758 **" 

A. A. S L A K I S :. 
I ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
A S 8 0 C I A T I O N I J L D G , 

19 Soatb ha.. Salle Street 
Room IMS 

Valandoa: 9 ryto 11d I po platų 
t Namg Tel. Hyde Park IB9S 
3 S - » - - - • » — • • » • • • • • • . . - • • • - . m-įį 

•3—2 

J. P. WAITCHES Ą 

La wy er 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dien.: R. 511-127 N. Dearbora 
Street Tel. Dearborn 6096 
VakaraLs: 10736 S. Wabasb Ave. 
Koscland Tel Pullman 637 7 

• Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvys, lietuviams visa- J 
dos patarnauju kogerlsnsla. 

M. YTJfiKA 
1928 W. S8-tk Street 

site prisišokti kiek sveikaįįjj-
daleis. O ant rytojaus, Darbi- j 

ninku šventėje bus progų po-
į lsiui. . 

Svečiai ir iš kitų kolonijų 
[ yra. kviečiami atsil ank yti. 

Eengėjai. 

L. VYČIŲ 24 TA KUO/PA 
EENGIA VAKAEĄ. 

West Side. — Ketvirtadie 
ny, vngp. 31 .d. Aušros yar tų 
par, s ve t. įvyįo L. Vyčių 24 
kuopos susirinkimas.* Vakaro 
rengimo' komisija pranešė, 
'kad veikalas yra išrinktas 
"Laimės ir Nelaimės'' ir jau 

LIETUVON Į 12 DIENŲ 

kla, kur jo vaikai be paprasto * ™lės išdalintos.. Vakaras įvyks 
BEIDGEPOEJTO BAZAEAS f mokslo dar išmoks kaip Die-Į«palio (October) 1 d. Meldaiio 

vą i r savo tėvučių įgimtą kal^ 
*bą mylėti. 

Par. 

|>0 PIKNIKŲ BALIUS 

Rngp. 27 d. Šv. Jurgio pa-
» rap. svet. prasidėjo bazaras 
parapijos naudai. Žmonių sve
tainėj buvo kaip kimšte pri-

| kimšta, neniazai ir biznio pi-'/ West Side. - • Po piknikų ir 
daryta. r ;kitų didelių vasaros pramo-

rz 

D r . M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street7 

V CmCACO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po piety. 5 iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas; 

Bazaro spalva. 
fgų, Aušros Vartų parapija 
(West Side) rengia pirmą rū

siais ;netais bazaras yraj ^leninį balių rytoj, įugsėjo 
skirtingas nuo kitų metų ne-* 

*rik, kad geresnių daiktu yra, 
bet ir išpuošimas svetainės — 
visa svetainė tautiškuose ru-

i 

\ buose. Kaip įeini į svefc^ tai 
| netik gražu pažiūrėti, bet žino-' 
i'gu sužavi —nebejauti nei kad 
rant kojų stovįs. Visos budos 

(Sept.) 3 d. 1922 m. MeldažLo 
svetainė ji, 

Bus ir programa. Moterų 
Są-gos 4-ta kp. iš North Sidės 
vaidina labai gražią komediją/ 
"Vargšą Tadą'", Juoko, tai 
baisiausia bus. 

'svet. Po vaidinimo bus ir šo : 

Idai. 
Režisierium išrinktas Pr. Sa

vickas. Taipgr'pasižadėjo, kiek 
laikas daleis, pagelbėti ir p. K. 

'Sabonis. 
Ateinantį ketvirtadienį, tai 

yra rugsėjo 7 d. įvyks L. Vy
čių 24 kuop. mėnesinis susirin
kimas kuriame delegatai pp. 
A. Valonis ir Pr. Savickas 

^išduos raportą iš L. Vyčių 
Seimo. Taigi, butų gera, kad 
visi nariai susirinktų išgirsti 
raportų. Žvalgaitis^ 

Greičiausiu; vandeninių keliu. 
YpatiŠkai vedama ekskursija su 

greitu .persėdimų' Southampton | 
Danzig Piliava, Memel ir Liepojų ant 
vieno iš trijų greičiausių jurų mil
žinų, išplaukiančių iš New Yorko kas 
Utarninka. 

Visi trečios kliasos pasažieriai turi 
kajutos.' ' ^ 
MAURETANIA t AQUITA5IIA 

BERENGARL\ 
VIa Liverpool ir Glasgow 

SCYTHIA Rugp. 31 
CITY OF LONDOX Rūgs. 2 
LACOMA Rugsėjo 7 

Norint laivakorčių ir informacijų 
kreipkitės pas agentą savo mieste ar 
apielinkėj. 

• „n r 

* AMERIKOS LIETUVIŲ" 
PREKYBOS MOKYKLA 

3106 So. Halsted St. 
Mokina": lietuvių ir anglų kai-1 

bų, skaitliavimo, greitrašystės, j 
knygvedystės, pirklybos teisių, J 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie- Į 
tuvių kalbos gramatikos. 

t ! » » » » » » » » » » * » » » » » » » » » » » • 
elefonaa Boulevard 4 i l t 

Orfcborins 
Patamaijų lal-|l 
dotuvė**. v«s-< 
tuv«s«, krlkž-j 
t/nūn* Ir kltvo-) 
i* r«Muun< 
Kalno* prl»Sna-

Mokykla atdara: 
iki 10 vak. 

nuo 9 ryto 

K - * > - •* • "•• 

J3307 Aubum Ave. Cbicagt). 
a:cgcccr,<ic»a€«<r»g< 

Tel. Centrai 1289 
HAROLD 0. MULKS 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose teismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda* patarimus. 

Rooms 1611 — 1611 
155 i No. Clark St. Cbicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare * 

'J ' ' , :. • • = B 

I 

Telefonas Canal 6395 

JOHN G, MEZLAISKIS 
Gcneralis Kontraktorin*, itaty-
tojas ir- senų namų taiiytojaa. 
2333 S. Oakley Ave., Cbicago 

Arti 23 m Plaoe. 

I 

Kuomet Vaikas eiuozia kai 
į*neliu žemyn, rodos visas pa-

Po teatro bus *okiai. Gale- saulis stovi jam prieš aki* 

rel.* Off. Humboldt 4880 
Res. Humboldt S39S / 

M.LZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Ksmjt, Milwaukee Ava, 

Cbicago. 

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

Valentine Dresmaking 
College 

2107 W. Madison Street 
137 Mokyklos Suv. Valstijom 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Designing bizniui ir na
rnama. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimala Klesos disncmls Ir 
vakaraia Reikalaukit knygalės. 
reL Seeley 1641 

SARA PATEK, pirm. 

± 
SKAITYKITE IR PUTINKI
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

" D R A U G Ą " 



! 

t * 

s 6 . D R A U G A S • 
Šeštadienis, Rugsėjo 2, 1922 

2Qto KERMOSIŠKAS BAZARAS CICERO 
Šv. Antano Parapijos Svetainėj ir Darže-

\ 

PRASIDĖS • 

Nedėlioję, Rugs.-September 3,1922 

ANTRĄ VALANDA PO PIETŲ IR BUS PER VISA 
MĖNESĮ NEDĖLIOMIS, SEREDOMIS, SUBATOMIS 
IR VEL NEDĖLIOMIS. 

Nedėliomis prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlumos. Seredos ir Subatos vakarais prasidės nuo 
7 vai. Per (LABOR DAY) Rugsėjo 4 dieną, taip 
kaip Nedėlioję. ' 

Ko Ckeros Šv. Antmw Parapijos Jomarlce bus, 

tat dar pasaulis sulig šiol nėra matęs. 
Parapijos Bonas po vadovyste p. Balako. Gyvi 

paršai,, kiauliukai ir puodai jiems virti. Daiktų daik
telių, na ir da vis bus ir visi savo laimę ras. 

Įėjimo tikietų kiekvienas uždyka gaus. Vienas iš jų 
bus laiminga?. 

Kviečiame visus Ciceriečius ir Chicągiečius, 
Klebonas Kun. H. J . Vaičiūnas i r Komitetai. 

'^tiii.7iiiuiiiiii1rXHiiiiiii!ii^iiiiiiillllirzi|||||||i!iiir7iliiiiiiiiii^iiiiiiiiiii!r7 

jCHICAGOJE 
REIKALINGA. 

llllilHMtll^LIUIIII!li]iJ^!IIIHIIIII!^LIItllUlltlI{^LIIIIIIIIIIIILTJll[lllllllllL^illll 
iiiuiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii MOKYKLŲ REIKALE. 

Pirmadienį, rugsėjo 4 d. — 
Darbininkų šventė (Labor 
Bay). Tą, dienų " D r a u g o " o-
flsae bus uždarytas. Laikraš
tis neišeis. 

"DRAUGO" ADM. 

Negalint gauti užtektinai lie 
tuvaieių seserų mokytojų Šv. 
Jurgio parapijos mokyklai, I 
prireikia samdyti lietuvaičių < West Side. — Nedėlioję, 3 

PRANEŠIMA! ^ priežasties Labor Day 
šventes rugsV 4 d. Liet. vynų 

North Side? — Rugsėjo 3 d. 
tuoj po šv. Mišių, įvyks šv. 

rinkimas įvyks pirmadieny, 
Darbo Dienos šventėj, 7:30 v. 

EXTRA' KAT SPAUD< . P a s k - ir Taupymo B-vės-«iisi-1JttQ2iap6 Globėjo Dr- jos -s va r- v., bažnytinės mokyklos kani-
DR-J08 SUS-MAS. ' l inkimas įvyks utarninke, n&\ bus susirinkimas. Visi nariai h ) a i y > Kiekvienas narys priva

lo neatbūtinai būti, nes bus i 
— 

Kilę daug visokių kalbų a-
pie kai-kurias Cbicagos liet. 
parapijų mokyklas, vedamas 

švieti škių niokoto jauti. Kn- d. rugsėjo (Sept ) , tuo jaus po 

uiiiiiiiiiiiiimiiMiimiiiiiiiimiiiimiiiiiii 

SUV. VALSTIJŲ 6ENERA-
LIS PROKURORAS PIEŠ 

STREIKININKUS. 
i-

Seserų Nazariečių. Blogos 
valios žmonės agituoja net per 
savo socialistinį organų "Nau
jienas,' idant lietuviai katali
kai neleistų vaikučių į savo 
parapijų mokyklas. Sako. to
se ir tose mokyklose vaikus 
mokins Seserys lenkės ir tt. 

Suprantama, kaip "Naujie
nos,' taip socialistų pasekė
jai to ir norėtn, idant lietuviai 
katalikai neleistų, sayo vaikų 
i lietuviškas mokvklas, idant 
katalikų vaikai lygiai kaip 

jj**Naujienų" skaitytojai liktų 

rios norėtų ir galėtų tų darbų( 'sumos, įvyks Kat. Spaudos 
dirbti malonėkite kreiptis pas ' i j r . jos priešseiminis, extra 
klebonų kun. M. L. Krušų,; susirinkimas. Todėl visi nariai 
3230 So. Auburn Ave., Chica-< h . n o r m t i e j i įstoti į Kat. Spau-

'sėjo 5 d. vieton panedėjy,' Sv. malonėsite susirinkti. 
. 

Jurgio parap. salėj, 32-nd PI.' ' 
ir Auburn Ave. 

. 

* 

Valdyba. • d a l i n f t m a . m e m b e r e h ip c*irds\ 

go, 111. 
j * . 

Brighton Parkas.,— Moterų 
Sųj. 20 kuopa laikys mėnesi
nį susirinkimų sekmadieny, 
rugsėjo 3 d., bažnytinėj svet., 
tuoj po pamalchį. Visos narės 
vra kviečiamos susirinkti, nes 
yra daug svambių dalykų ap
tarti. 

ldos Dr-jų malonėkite susirink-
tL 

' Valdyba. 

Z.fy 
REIKALAUJA " INJUNG 

T I O N " PRIEŠ AM. D. 
FEDERACIJA. 

Brighton Parlas. — Šv. Ka-
Suv. Valstijų Fe'deralis pro- " X a u j i e m ] " skaitytojai l i k t u ' l i m i e r o Akademijos Rėmėjų 

kuroras, taigi Teisingumo do-: ho t i k ( - . j i m o i r hv ] į e tuwstės. D r J 0 8 "6 s k > ' r i a u s mėnesini* 
])artamento sekretorius, Daug-| L i e t u v i a i katalikai, neklau- s m u k i m a s įvyks sekmadie-
Jierty, atvyko Chicagon ir p e r - | s y k i t suvedžiotoJŲ. Leiskite, ">'> 3 d* r u ^ ° > ^ n y t m ė j e 
sonaliai kreipj-si i federalį t e i - | k a i p į r i k į - o l o i s a v o v a i k u s svet., tuoj po pamaldų. Vi-
sėjų AVilkerson išduoti teismo: j s a v o p a r a p r j ų lietuviškas ka-

West Side. — Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Dr-jos1 

1 O-tas skyrius laikys labai 
svarbų susirinkimų sekmaciie-* 
ny, rugsėjo 3 d., pirma vai.. 
po.piet, Aušros Vartų parap. 
niokvklos kambary. Vu>os na-
rės malonėsite, atsilankyti, nes 
turime pasitarti ka pradėsimo 
veikti šį rudenį. * <* • 

Valdyba. 

"injunetion' prieš Amerikos; t alikiškas mokyklas. 
Darbo Federacijos departa-j .^. , v. v. , 

J l Kiek žinoma, šiais moksio 
menta, kupis viršininkauja g<'- . . , , , , 

" J n metais nekunoms mokvkloms 
I žinkeliečiu unijoms. i o i m • 

' truks Seserų-mokytojų. Tai 
Generalis prokuroras reika-j t ( )d(,K k a d k«į_kurios lietuvai-

lauja, idant tam Darbo Fede-L-,į Seserys, buvusios pas Na-
racijos departamentui u ž d r a u - z a r i ( . t ( , s - - s t 0 j 0 j n a u j a l i o t u . 
Bti maišytis i streikuojančius j v i « b l ftv< Pranciškaus vienuo-
šopmenus, jiems vadovauti a r - į ] ^ Likusiį lietuvaičių ne-
ba kaip kitaip su šopmenų pa-; i š t e n k a . O kadangi lietu-
^reiba varžyti traukinių važinė
jimų visose Suv. Valstijose. 

Jei teisėjas Wilkerson iš
duos "injunetion," tai tas pa
lies ne vien Am. Darbo Fe
deracijų, bet apie 120 atskiriu 
darbininkų organizacijų, suri
štų su darbais ant geležinke
lių. Ta "injunetion" palies
tų visoj šaly visus streikuo
jančius šopmenus. 

Iki šiolei atskirios gelezinke-
l ' j bendrovės turi "injunc-
t ions" T>rieš streikinn^u^. 

Bet prokuroro Daugherty 
-. rašomas "injunction" butų 
vyriausybės " injunction" 
prieš visus tuos, kurie trukdo 
geležinkeliais susisiekimus. 

Šį "injunetion' , visur tu
rėtų vykinti S. V. maršalai ir 
1-Vdcraliai agentai. Prireikus, 
vyriausybė pastatytų kariuo
menę. "Injunct ion" peržen
gė jai butų areštuojami ir fe-
d.eralių teismų skaudžiai bau
džiami. . 

sos narės prašomos susirinkti. 
J au yra padaryti siuvamos 
mašinos biliotai, kuriuos na
rės turės pasiimti pardavimui. 

z:s. 

viai nenorėjo lenkių ar kitų 
tautų Seserų savo mokykloms, 
tai Nazariečių vienuolija į tas 
mokyklas siunčia kiek turi lie
tuvaičių Seserų, kurjų išpuls 
po kelias į mokyklų. 

Seserų Kazimieriečių tai-
pat trūksta. Nėra jų, kad ga
lėtu užimti tair> greit vedamas 
Nazariečių mokyklas. Taigi, 
šiais metais į kelias mokyklas 
prisieis dasamdyti svetiškių 
1 ietuvaičių mokytojų. 

Bet manau, jog geros valios 
lietuviai supras savo lietuviš
kų mokyklų svarbų ir reikalų. 
T r nors ne visuose skyriuose 
vaikai bus mokinami Seserų, 
visgi jie, kaipo katalikai, leis 
savo vaikus į savo parapijų 
mokyklas, idant tie vaikai ne
pamirštų tikėjimo tiesij ir sa
vo tautos pažinimo. 

Gi kitais metais gal Dievas 
duos, kad visur ir vėl mokins 
Seserys lietuvaitės. 

Kun. M. L. Krušas, kleb. 

A.fA-
* 

STAN.JAKUBAUSKAS 
mirt? mgn. 30 d. 1922, 10:40 
vai. ryto, 46 mettj amžiau*. 
Puėjo 13 Kauno red. Yelėao* 
IMirap. Amerike išgyveno 15 
metu. Paliko dideliame *nuliu-
dime moteiį Anele aunu Vytau
tą, dukterį Ktanisla\ą. brolius 
Antaną ir Joną. Lietuvoj moti
na brolį Kazimiera ir seserį 
Ona. 

Laidotuves įvyks su ha toj rug
sėjo 2 d. iš namu 1420 Haddon 
Ave. į šv. Mykolo bažnyčia 8:S0 
vai. ryte, o iš ten i šv. Ka
zimiero kapinės. S>% 

Nuoširdžiai kviiėiame visus 
giminės ir pažįstamu* dalyvau
ti laidotuvėse. 

Nuliūdę 
Moteris Anele, vaikai ir 

Broliai .lakubauskiai. 

West Side. — L .D. a ^S-tos 
kuopos extra susirinkimas į-
vyks panedėly, rugsėjo 4 d., 
Aušros Varti^ par. svet, 7:30 
vai. vakare. • 

Valdyba. 

Ketvirtadieny, rugsėjo 7 d.., 
7:30 vai. vak., Aušros Vartų 
parap. svet. (West Side) įvyks 
L. L. Paskolos Chicagos Aps 
kričio labai svarbus susirinki-

North Side. — Lietuvių pc_ Tai pat norintieji prisirašyti y 
A. Overlingas, rast. "(litinio Kliubo mėnesinis susi-1 ra užkviečiami. Sdir. 

PARENGTAS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
' — : 1 — — — — t " — ; 1 

Ned. Rugs.-Sep. 3 d. 
. Meldažio Svetainėj, 

2242 W. 23rd PL, 7 vai. vakare. 
Įžanga 50c. Vaikams 25c. 

Vaidins: Moterų Sa-gos 4-ta Kuopa 
labai juokingų komediją,, 

VARGŠAS TADAS' 

Gerbiamieji: — 
Po vasaros karščių, išsilgę gražios pro

gramos ir puikios muzikos, traukite visi 
į Meldažio svet. kur pamatysite labai pui
kų veikalų ir galėsite puikiai pasijuokti 
ir pasišokti. "VARGŠAS TADAS", tai 
vienas iš gražiausių ir juokingiausių vei
kalų. Kas jį kartų yra matęs, tas nori jį 
ir dar syįį painatytL Be gražios progra
mos, bus taipgi ir šokiai. Muzika kuo pui
kiausia. . 

Visus Kviečia Klebonas ir Komitetas. 

mus. 

Valdyba. 

15 priežasties Labor Day 
šventės rugsėjo 4 d. Metropo-^ 

l i t an State Bankas 2201 W. 
22-nd Str. nebus atdaras. 

METINIAI ŠV. MYKOLO PARAPIJOS 
BEI KARNIVALAS 

_ . _ 

PRASIDĖS NEDALIOJ 3 D. RUGSĖ
JO (SEPT.) 1922 M. IR BUS KAS SE
REDOS IR SUBATOS VAKARE NUO 7 
VALANDOS, 0 NEDŽLIOMS 4 VAL. PO 

RĖ su BEIGELIAIS, ICKUS su savo 
KROMELIU, BAGAMAZNINKAI iš ŠID 
LAVOS ir MARIJAMPOLĖS su BUDO
MIS ir JOKERIAI iš PILVIŠKĖS. Taip
gi yra kuopuikiausia platforma parapijos PIET. TAIPGI IR LABOR DAY NUO 4 

VAL. PO PIET.. FĖRAI BAIGSIS SPA- I & eme šokiams. Bus programas bei kruta 
LIO 1 D., 1922 M. Apart ivairių daiktu m i P ' a v e i k s l a i t v rame ore. Visi nuošir 
bus DZŪKAS iš KROSNOS su avinu, SO*- ^ * * k v W H a n l i ^ ^ 7 * -

Kviečia RENGĖJAI. 

v Valdyba. 

Pardavimui Automobilius 
Maxwell, 1919 Model, 5 pasažierių, 
viskas geranu* stovyj. Aukauju už 
tris šimtus ($300). Norintys geros 
mašinos pigriai kreipkitės 

i'"SO So. Asliland Ave. 
Room 1. Yanls 6079 

Kreipkitės nuo 6 iki 8 vak. 

PARSIDUODA rakandai 4 
kambariams galima toj rando j 
apsigyventi. Atsišaukite 
, 2545 So. HalsteA Str. 

2 ros lubos iš užpakalio. 

REIK ALINGOS 50 mergi
nų prie lengvaus fabriko dar
bo, nuo štukio gera mokestis. 

AMERICAN INSULATED 
WIRE & GABLE CO. 

954 W. 21 Street 

REIKALINGI karų taisyto
jai prie medinių freight-karių, 
darbas pastovus ir nuo štukio. 
Atsišaukite 

STREETS CO. . 
W. 48-th So. Morgan Strs. 

GREITAM PARDAVIMUI 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Didžiausias bargenas Brid-
gėporte del žmogaus supran- j 
pančio vesti tos pranionc^-biz-• 
nį. Randasi ant Halsted *6irpe 
33 ir 34-tos gatvės. Randa pa
lyginant labai pigi. Atsišau
kite 

REAL ESTATE OFFICE 
3335 So. Halsted Str. 
Telefonas Yards 6894 

— 

ANT PARDAVIMO 
mūrinis namas ant dviejų pagyveni
mų,, po keturius kambarius, elektra 
ir vanos. Apie du metu kaip statytas. 
Atsišaukite šiuo antrašu: 

J . KANIUŠIS 
4313 So. California Ave. 

REIKALINGI AGENTAI 
Pardavinėti mūsų vilnonius siutvis 

ir overkotus padarytus ant orderio po 
$29.50. Alga garantuojama $40.00 ir 
jaugiau. Prityrimas nereikalingas, 
mes jus išmokinsime. Mes laip-pat 
norime ir tokių kurie galėtų dirbti 
liuosaine, laike. Atsišaukite 

J. I*. SriUPSON CO. »ept. 237 
831 AV. Adams St. Cliicago. 

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

SV. JURGIO PAR. BAZARAS 
Svetainėj irParapijos Kieme 

, 32-nd PIaee ir Auburn Avenue 
BUS SEKANČIOSE DIENOSE RUGP. 30 RTJGS. 3, 

^ 

4, 10, 13, 17, 20, 24, 27,30 IR SPALIO 1 D. 

Nedėliomis ir Labor Day pradžia 4 vai. P. P. 
Seredomis 7 valanda vakare. , 

Bazaras tai nenauyena bet Šv. Jurgio parapijos Ba-
zaras šiais metais tai bus kas NEPAPRASTO. Apart 
visokių įvairumų, biznis bus varomas visai naujais bu
dais. Daiktai bus geri ir naudingi kiekvienam. Taigi 
nepraleiskit progos. Kviečiame visus savo ir kitų kolo
nijų biznierius ir žmonės. Bus puiki muzikų — skanių 
gėrimų ir valgių. Įžanga į kiemų ir svetainę visiems dy
kai. 

Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAS. 

— 

I 

Roselando Didžiausis, Rosėlando Gražiausis ir Roselando Sekmingiausis 

VISU ŠVENTU PARAPIJOS BAZARAS IR KARNIVALAS SU K A U N O 
KERMOŠIUM 

——— j 

Kuris Prasidės Nedelioj 27 d. Rugpjūčio (August) 
ANT KAMPO 108-TOS IR WABASH AVE., GATVES; 

PARAP. KIEME IR SVET. VISŲ 
Šiame Bazare, Kamivale su Kermošium, bus daugybė visokių daiktų k. t. gyvų ir negyvų sut

vėrimų ir daiktų kaipo jauniems, seniems ir mažiems naudingų bei reikalingų. Visokių skaniausių val
gių ir gėrimų. Čia bus puiki platforma ant kvepiančio oro del šokių, kuriems gros garsinga trenksmais 
atsižymėjusi visos Cbicagos apielinkėje muzike. Todėl kas norite laimės, pasilinksminimo, ir pailsio vi
si traukite į Roselandų, o neapsivtlsite bet tų visų patirsite. 

Bazaras bus sekančiomis dienomis: Rugpjūčio 27, 31, Rugsėjo 2, 3, i, 7 ,^ /10 ,14 , ir 16. Paskatine 
dieną paskelbsime vėliaus. 

Pradžia 3 vai. po pietų nedėliomis ir Labor day; kitomis dienomis 7:30 v a i vakare. 
Kviečia visus Klebonas ir Komitetas. 


