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IŠ KATALIKIŠKO 
PASAULIO. 

LIVEIJPOOL SUSILAUKS 
NAUJOS KATEDROS. 

LONDONAS, ru£s. 9. —Ne
žiūrint aukštų valstybiniu mo
kesčių ir praplitusio nedarbo, 
Liverpoolio katalikai sudėjo 
jau suvirs 60,000 iš 100,000 
svarų sterlingų, kiek reikalin
ga pastatyti ten naujai kata
likiškai katedrai, kuri bus pa
švęsta mirusio Arkivyskupo 
\Vhiteside atminčiai. 

Liverpool yra didelis ir tur
tingas miestas. Vietos die
cezijoje katalikų yra daugiau, 
kaip .kitose kuriose diocezijo-
se Anglijoje ir Valijoje. Ka
talikų skaitliumi antrąja po 
Liverpoolio vietų užima ( 
go\vo diocezija. 

Liverpooly anglikonų yra 

Praneša, Graikijos Karalius ] m ^ U T m i 

Abdikuosias 
ATSISTATYDINO KABINETAS. PAKVIESTAS NAU

JAS PREMIERAS 
ARMIJOS LIEKANOS GAL BUIS IŠGELBĖTOS. 

TEIKS PAGELBĄ PA 
BĖGĖLIAMS. 

Turkai vis arčiau g-ula ant 
miesto. 

TURKAI NACIONALISTAI TURĮ 350,000 KAREIVIU 
Graikų karalius 

abdikuosias? 
ton. paimto turkų nelaisvėn vy
riausiojo graibų armijos vado 

j Mažojoj Azioj paskirtas nau-
P A R Y Ž U S , rūgs. 9. — Eu-j jas, gen. Polimenakos. 

ropos sostinėse kalbama, jogj (Taipat užginta žinia, kad 
Graikijos karalius Koiistanti-j karalius butų apleidęs sostinę. 
nas aplikuosiąs, ty. apleiskąs 
sostų, kuomet graikų armijų 

j j a s _ -^Turkijoje palietė baisį nelai
mė. A DANA, M. Azija, rūgs. 9. 

Tos kalbos apie abclikavimų — Turkų raitarija užėmė mie-
dauo-vbė ir turtingų. Tečiaus"kilo, kuomet karalius iš Rūmu- ?tą Cassaba už 25 mailių nuo 
katalikai ten turi ArkivTsku-! •*** ****** s a v o s™"< s o s t o Smirnos. 
pą, gi anglikonai tik vyskupą. 

šiaurine armija sunaikinta. 

PRANCIŠKONO STOVYLA 
UŽLAJOJ. 

/ 
Iš Angoros vienoje depešo-

je sakoma, jog šiaurinė gfai-
jpėdinį Jurgi . 

Gal jis kartais ir atsisakys 
sosto. Jo oponentai galva-! kų armija sunaikinta. Lieka-
trukčiais reikalauja i premie-1 nos paimtos nelaisvėn. 
rus pašaukti Venizelosa, ai-| rP .. •, . 0 -,• • • 

1 ' i I a armijų sudarė 3 divizi-
SAN FRANCISCO, Cal., r. triausių Konstantino priešą.; . 

Sako, tik jis gali išgelbėti | 
Graikijos valstybę nuo susinu-1 

>> 9. — Savaitrašty "Business, 
kurį leidžia Komercijos Ru 
mai. Frank W. Hunter pake-! kimo. 
lia sumanymų San FraiiciscoĮ" Dėlto, Karalius norįs sostą 

350.000 turkų su ginklais. 

•:i 
užlajos Yerba Buena *~. 
pastatyti milžinišką Pranciš 
kono kunigo stovy lą, kuri sa
vo didumu turėtų but didėles
nė už Laisvės stovy įą New 
Yorke. 

Tokia Pranciškono kunigo 
stovyla, sako Hunter, butų tik
ras miesto ir Kalifornijos is
torijos simbolas. Tas 'impo
nuotų visam pasauliui. 

saloje j pavesti Įpėdiniui ir šiam pa
barti pakviesti į premierus 
Venizelosa. 

SMIRNA, rug. 9. — Apsau
goti čia amerikonams iš Kon
stantinopolio prisiųsta penki 
amerikoniški karo laivai. Šių 
laivų juriuinkai paėmė savo 
kontrolėn ilgokų miesto pak
raštį, kur į jurų išeina keletas 
gatvių. Pagaminta visa eilė 
valčių prireikus paimti pabė
gėlius. Yaltyse nutaisyti kul-
kasvaidžiai. 

Pačiame Smirne situacija 
kritinga. Nes miestan subė
ga daugybė graikų civilių ir 
kareivių. 

Šešiasdešimts amerikonai 
gyventojų susiorganizavo sa
vo gyvybės ir savasčių apsau
gai. 

Organizuojama pašelpa. 
S. Valstijų admirolas Bris-

NORĖJO NUŽUDYTI 
FRANCUOS PREZIDENTE 
PASIRODĖ JAUNAS EGIP-

TĖNAS STUDENTAS. 

Prezidentas iškeliavęs 
provincijon. 

PARYŽIUS, rūgs. 9. — Ge-
or.ge Salem, 19 metų, egiptė-
nas studentas, vakar šovė į 
pravažiuojantį automobilių 
ties Elysee rūmais, manyda
mas, šaujųs į prezidentą Mil-
lerand. 

Rūmų sargyba jį tuojaus 
nutvėrė. Prezidentas Mille-
rand yra išvažiavęs provinci
jom , 

Salem atėjo ties rūmais ir 
prašė sargybos leisti jį į rū
mus pasimatyti su prezidentu. 
J is nežinojo, kad prezidentas 
išvažiavęs. 

Neleistas vidun jis staiga 
bilius. 
pradėjo klausinėti, ar prezi
dento karieta išvažiavusi. Sar
gyba, nieko pikta vaikine ne-

tol suorganizavo specialį ame- j pastebėdama, jam atsakė, kad 

ALRKM. Sąjungos VIII Seimas 
"Draugas" sveikina Amerikos Lietuvių R. K. Moterų 

Sąjungos Aštuntąjį Seimą, kurs prasideda nigs. 10 Grand 
Rapids mieste. Linki Seimui kuogeriausio pavykinto gi pa
čiai organizacijai kuodidžiausio sustiprėjimo narių skait-
liumi. 

38 APKALTINTI ŽMOGŽUDYSTĖSE IR ATIDUOTI 
T E I S M Ą N 

MARION, 111., rūgs. 9. —; sirėmimamui su jais, arba jei 
Specialė grand jury apskrities darbininkai butų vartoję gin-
teisėjo Uartwell teisme paga-įklus prieš užpuolikus, 
liaus apkaltino ir atidavė teis-! Bet kuomet darbininkai už-
man 38-is \Villiamsono apskri- j puolusiems žmogžudžiams pa
ties gyventojus už darbininkių! sidavė, pastarieji išpradžių 
skerdynes, įvykusias birželio I žadėjo juos išvesti iš William-
22 d. arti Herrino. Visi jie: šono apskrities ir paliuosuoti. 
kaltinami pirmojo laipsnio] Vieton to tečiaus jie visų 
žmogžudys te . 

Po išnešimoj apkaltinimo ap
skrities klertfas tuojaus paga
mino warantus ir išdalino de-
sirėmimui su jais, arba jei 
apkaltintus surasti, areštuoti 
ir pristatyti kalėjimam 

Keletas apkaltintų jau areš-

rikoniška šelpimo komitetų, vos dabar išvažiavęs aut omo-

būrį savo aukų pavedėjo to
liau nuo kasyklos ir pakėlė 
jiems skerdynes. Suvirs dvi
dešimti jų nužudė. Kelioli
ka sužeista. Kiti suspėjo pa
bėgti. Sužeisti buvo primuša-
mi. Žvėriškumui nebuvo ga
lo. 

tuota. Kiti patys pasidavė j Už tai jie šiandie turi sun 
pamatę, kad neišvengsią kriukiai atsakyti. Teisybės ran-

ir painių pašelpos problemų. 
Daugiau 200,000 graikų ir 

momentu važiavo automobi
lius. Jaunuolis akimirkoje iš-

_ . minalio teismo. 
kuriam pavest* spręsti plačia'>A»t nelaimės pro rūmus tuoj T f l r p a p k a l t i n t l J d a u g u m a y_ 

ra anglekasių. Žymi dalis jų 
tai Herrino gyventojai. Kai-

Paskirtas naujas premieras. 

ATjfcNAT, rūgs. 9. — Atsis-
tatydino graikų ministerių ka
binetas. Karalius Koiistanti-'' nia> J°S vyriausias turkų ar-
nas į premierus pakvietė Ką-!™'.!*0.8 ™daa £ e n- Tricoupis pa 
"loger o ponios. 

armėnų pal>ėgėlių iš tolimų 
KonstanduŲpolis, rūgs. 9.—-Į apylinkių bėga miestan. Tuo-

lš Anįoros ^patvirtinamos ži
nios, jog turkų nacionalistų 
armijų, sudaro 350,000 karei
vių. Iš to 200.000 kareivių 
veikia ofensyvoje, gi 150,000 
laikoma atsargoje. 

Graikų pranešime pažymi-

sitraukė mažo kalibro revol
verį ir šovė į pra važiuojant į 

tarpu pačiame * mieste kįltisi .Automobilių. Vos «pėjo jis 
Ištvarkė. Sveikumo sąlygos[faut i> ) a u b l l V 0 sargybos ran-

Sakoma, nau- Pll(>lė turkams nelaisvėn, kuo 

Laisvės stovyla New Yorke j jas kabinetas jau organizuoja-
turi 305 perlas aukščio su pe-jmas. 
destalu. Gi proponuojama Pranešta, kad po didelių ne-
Pranciškono tėvo stovyla tu ' ^vykimų kare su turkais 
retų but 350 pėdų aukščio ir j graikų vyriausybė nusprendė 
stovHų 700 pėdų aukščiau ju
ros lygmalos. 

ERZBERGERIO ATMINČIAI 

evakuoti Mažąją Azijų, taigi, 
ir Smirną. Tečiaus tas ofi
cialiai dar nepaskelbta. 

met jis Ushake dalyvavo mi-
1 įtarinėjo viršininkų taryboje. 

SENATAS PRAVEDĖ ANG 
LIŲ BILIŲ. 

OOLOGNE, Vokietija, rūgs. 
9. — Kunijamas sumanymas 
nužudyto vokiečių centro par
tijos vado Mathias Erzberge-
rio atminčiai pastatyti puošnų 
paminklą pačioje nužudymo 
vietoje. , 

Arti tos vietos buvo propo
nuojama jo atminčiai pastaty
ti koplyčią. Tečiaus šis su
manymas suspenduotas trūks
tant reikalingo fondo. 

YVASHINGTON, ru ? s . 9.— 
j Senatas pravedė anglių bilių. 

Generalio štabo viršininkas | Pagal to biliaus, tarpvalstiji-

taipat baisios. 
Komitetas tuojaus ėmėsi 

darbo su tikslu užbėgti galin
čioms kilti epidemijoms ir ba
dui, i' 

PabėT<*ė*iai visą savo mantą 
palike keliauja pėsti ant Smir-
nosf Kai-kurie iš 150 mailių 
tolumos. 

Tarkai eina pirmyn. 

Turkų priešakinės sargybos, 
daugiausia sudarytos iš rai-

kose. 

AUSTRIJOS BEDARBIAI 
REIKALAUJA PAŠELPOS. 

ka turi juos paliesti. Visi 
dorą mylį darbininkai stovi ir 
stovės teisybės pusėje. 

iTai ne viskas. Specialė 
kurie gyveną pasiturinčiai, grand jury dar toliaus apsi-
Turį nuosavus namus ir auto- ėmė vesti tardvmus. r* Dar 
mobilius. I r tie žmonės žu-| baugiau kaltininkų bus susek-
dė streiklaužius darbininkus. ta ir atiduota teisman. 

Žmogžudžiams nebūtų taip. Tuo būdu tik bus galima 
didelės atsakomybės, jei jie; nuo valstijos pašalinti tą bian-
darbininkus butų nužudę j u o s r i ą dėmę, kokią padarė minė-
užpuolę darbe, arba kilus su-j tosios darbininkų skerdynės. 

DIRBANTIEJI TAIP AT 
STATO REIKALAVIMUS. 

Viennoje neišeina laikraščiai. 

NAUJA DIOCEZIJA 
KANADOJE. 

ROMA, rūgs. 9. — Šventa
sis Tėvas Pins XI įsteigė nau
ją (įlioceziją Quebec provinci
joje, Kanadoje. Tai Gaspe di
ocezija, kurion ineina Rimou-
ski diocezijos dalis. 

gen. Bousmanos studijuoja, 
kaip butų tinkamiausia eva
kuoti Turkijos plotus. 

Armijos liekanos, matyt, 
bus paimtos į salas Aigejos 
juroje ir tenai kareiviai de
mobilizuoti. Gi dalis jų pa
siųsta Trakijon. 

ii>'k prekybos komisija užsiims 
anglių distribucija ir kovos 
prieš aukštas kainas anglinis. 

VIENNA, rūgs. 9. — Atida
ryta rudeninė Austrijos par-

tarijos, jau Smirnos apylin- j l a i H e n t o s e s i j a > p a r iamento 
kėse. Jos apsistojo ir lau- d a r b ų p r i ^ a k v s t o v i ^ a l i p s fi_ 
kia atvykstančios vyriausios n a n s i n ė p r oblema. 
kariuomenės, kuri tuojaus guls. 
ant miesto. Aplinkui Smir-| Tyroliaus provincijos atsto-
ną miesteliai išdeginti. i v a i Pirmiausia pareikalavo 

NĖRA VILTIES IŠGELBĖTI 
47 DARBININKUS 

JACKSON, Gal., rūgs. 9.— 
Oia jau visi neteko vilties, kad 
aukso kasykloje Argonaut bu
tai rasti gyvi 47 darbininkai 
(ir vėl telegramose paduoda
ma 47). 

Argonaut Mining Co. vice-

^NEMALONUS APSI
REIŠKIMAS. 

ŽVIRBLAIČIAI, ,Telšių a., 
Plungės valsč. Šiame kaime 
bedievybė su paleistuvybe pa
siekė net krašto. Čia randa
si žmonių, kurie nebenusima--
no kuo besiskirią nuo gyvulių. 
Jaunuomenė Čia skursta nedo*. 
roję it švelnus augalėlis pik-, 
tažolių stelbiamas ir kirminų 
graužiamas. Nesenai buvo at-

Paskirtas naujas vadas. 

SERGA PREZIDENTO 
ŽMONA. 

ATfcNAI, rūgs. 9. 

WASHINGTON, rūgs. 9.— 
Iš Baltųjų Rūmų pranešta, jog 
susirgusi prezidento Hardingo 
žmona. Tečiaus nesama jokio 

Vie-jjai pavojaus. I 

ŠIMTMETINĖS BRAZILIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTUVĖS 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie rytą 

pramatomi griausmai ir lie
tus; vėsiau; ateinančią naktį 
daug vėsiau. 

RIO 1)E JANEIRO, rūgs. inavo nepriklausomybę. 
9. — Užvakar Brazilija iškil-j Pirm pietų užvakar buvo čia 
mingai čia paminėjo šimtmeti-! didelis kariuomenės paradas. 
nes nepriklausomybės sukak-' Dalyvavo ir Suv. Valstijų ka-
tuves. Tose iškilmybėse tu- ro laivų jurininkai, 
rėjo reprezentantus 33 . drau- Iškilmėse Suv. Valstijas re-
gingos Brazilijai valstybės. prezentavo Valstybės sekreto-

Oficialiai turkų nacionalistų 
patvirtinta, kad jie nelaisvėn 
paėmė vyriausiąjį graikų ar
mijos vadą gen. Tricoupis su 
jo palydovais. Taipat praneš
ta, jog nelaisvių gyvybė ap
drausta. 

Nacionalistų vadas Mus^ta-
pba Kernai paša paskelbė, kad 
tie turkai, kurie žudytų krik
ščionis, bus baudžiami mirti
mi. Taigi, krikščionims skel
biama apsauga. 

BOLŠEVIKAI UŽGROBĖ 
ANGLŲ LAIVUS. 

Pirm 100 metų rugsėjo 7 d. 
Brazilijos kunigaikštis regen-

lius Hughes. 
Po pietų prezidentas Pessoa 

tas Dom Pedro I nuo Ipiran- \ priėmė diplomatines misijas, 
ga aukštumos, sale šiandieni-į Paskui atidarė nacionalę pa-
nio San Paolo miesto, prokla- j rodą. 

BATUM, rūgs. 8. — Bolše
vikai čia užgrobė daugiau du 
anglų laivu ir ant jų dviejų 
išskleidė raudonas vėliavas. 

Iš Konstantinopolio praneš
ta, kad jei bolševikai negrą
žins anglams laivų, Aiiglija į 

• • • 

Batumą pasiųs karo la'ivus ir 
varu atims užgrobtus laivus. 

Bolševikai tuo būdu pro-
| vokuoja Angliją. 

190 bilionų'kronų kredito, kurs 
reikalingas palaikyti provinci
jos administraciją. 

Bedarbiai, kurių 45,000 yra 
tik viename mieste Vienna. 
reikalauja padidinti jiems die
ninę pašelpą — mažiausia $,-
000 kronų dienoje (9 ameri
koniškus centus). 

Spaustuvių darbininkai ke
linta diena streikuoja. Laik-
raščia neišeina.* Tik svetimų 
šalių laikraščiai iš kitur atve
žami ir gatvėse pardavinėja
mi. 

Spaustuvių darbininkai dar
buojasi "patraukti streikan 
valdžios darbininkus, kurie 
dirba prie* kronų (pinigų) 
spauzdinimo. 

prezidentas. Sten pirmukart 
paskelbė ofieialį pareiškimą, j g i t i l d m a S ) k a d ^ ^ m e r g a i t . 
kad ir jis jau netekęs vilties 
rasti darbininkus gyvus. 

Nežiūrint to, bendrovė deda 
visas pastangas kuoveikiaus 
pasiekti nelaiminguosius. Bet 
kuomet tas bus atlikta, niekas 
nedali pasakyti. Darbininkai 
tunelį dirba dienomis ir nak
timis. 

Vice-prezidentas sako, kad 
nuo gaisro pakilusios dujos 
galėjo greitai užnuodinti juos 
visus. v 

Bet senesni darbininkai ga
lėjo įsileisti į žemesnius ur
vus, tenai užsibarikaduoti ir 
išlikti gyvi. 

kuo tik nepalydėjo gyvybe, o 
būrelis vaikinų nepakliuvo ka-' 
Įėjimam 

Brangusis jaunime Jeigu 
negrįši te prie Dievo, neklau
sysite Bažnyčios ir lankysite* 
tuose namuose, kur bedieviai 
ir paleistuviai blevyzguoja 
prieš tikėjimą ir dorą, tai gy
vi bebūdami supusite ir Lietu
va virs visokių piktybių urvu. 

LONDONAS, rūgs. 9. -Ą 
Šiandie Anglija pas save skai
to 1,400,000 bedarbių žmonių. 

P I N I G U KURSAS. 

SULAIKYTOS DERYBOS. 

(TOKYO, ru£s. 8. — I š Man-
churijos pranešta, kad tenai 
bolševikų-japonų taikos dery
bos sulaikytos. Nepaduoda
ma priežastis. 

Argonaut kasykla turi kitą] 
išėjimą Muldoon šaftą. Tas į Svetimų šalių pinigų vertė, 
išėįhnas parūpintas ištikus 
nelaimei kasykloje. Matyt, 
darbininkai iš išgąsčio susi
maišę ir nerado to išėjimo ki
lus gaisrui. Bet jei jie ir in-
ėjo tan išėjiman, tai nuo kilu
sių dujų galėjo kristi. 

PLATINKITE ''DRAUGĄ/' 

mainant nemažiau 25,000 doL 
rugsėjo 8 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterL svarui 4.47 
Prancijos 100 frankų 7.82 
Italijos 100 lin* 4.3£ 
Lietuvos 100 auksinų .07^4 
Vokietijos 100 markių .07% 
Lenkų 100 markių .01 

l 

file:///Vhiteside
file:///Villiamsono


DRAUGAS 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

i i DRAUGĄ * * 

Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Metams $6.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumeratos mokasi iskalno. Lai
kas skaitosi nuo užsii'ašymo dienos 
ne nuo Nauju. Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprcse 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS^ PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

SUOMIJA IR SOCIALISTAI 
Nesenai Suomijoje Įvyko vi

suotini parlainentan atstovų 
rinkimai. Rezultate parlamen
te neįvyks svarbių atmainų. 

Pirmbuvusiame seime socia
listai turėjo apie 80 atstovi], 
šiuose rinkiniuose jie pralai
mėjo 27 vietas. Tas vietas už
ims 27 komunistai, kurie su 
dešiniaisiais socialistais šian
die ten neturi vienodų pažiūrų. 

Tečiaus nieko nepralaimėjo 
visos kitos suomių partijos, 
kurios priešingos socialistams, 
nekalbant jaUsapie komunistus. 

Tečiaus socialistai prieš rin
kimus daugiausia darbavosi 
už kitas partijas. Kaip darbi
ninkams industrijų centruose, 
taip valstiečiams sodžiuose, 
jie žadėjo ne vien savo žino
mą rojų, bet -dar ir kažkokį 
socialistinį "dangų"- Šaukė 
kad jei darbininkai ir valstie
čiai balsuosiu už socialistus 
kandidatus, tai gyvenimas 
jiems busiąs nei medus saldus. 

Bet kaip darbininkai, taip 
valstiečiai, į jų tuos žadėji
mus tik galvomis lingavo. Jie 
žino, ką reiškia socialistų ža
dėjimai. Antai ir Rusijos bol
ševikai žadėjo darbininkam* 
rojų. I r vietoje rojaus jiem* 
davė pragarų, biauriausią ffr-
giją ir skurdą su baidu ir li
gomis. 

Dėlto, atėjus rinkimams 
suomiai darbininkai ir valsHe-
i-iai daugiau vadovavosi pro
tu, bfet ne tuščiais jausmais. 
Ir - tokiu būdu socialistai 
skaudžiai apsivylė. Tas apsi
vylimas pasirodė dar kartės 
nis, kuemet komunistai su 

nuo jų net 27 vietas. 
Naujų rinkimų rezultatai, 

taigi, neturės jokios įtakos į 
Suomijos politikos atmainą. 
Suomijos vyriausybės nusista
tymas ir toliaus pasiliks kaip 
buvęs net užsienių politikoje. 

Į pastaruosius Suomijos rin
kimus mėgino savo nagus 
prikibti francuzai militaristai 
su lenkais imperialistais. Te
čiaus jiems nevyko. Suomiai 
nusprendė būti sąjungoje su 
Skandinavijos ir Pabaltijos 
valstybėmis. Bet nesirišti su 
lenkais ir neturėti nreko ben
dra su francuzai s. 

Francuzams su lenkais, dcl-
to, nege/bėjo nei intrigos, nei 
gązdinimai Rusijos bolševi
kais. Nei tų nei kitų globos 
suomiai nereikalauja. 

Suomija su bolševistine Ru
sija nori turėti geruosius'san 
tikius. Bet nusprendusi visuo-' 
met but budri. Nes bolševikai 
besąžiniat 

LIETUVOS UOSTAS. 
Tokiu vardu savaitiniame 

amerikoniškame žurnale "The 
Literary Digest", kurį skaito 
milionai žmonių, padėtas ilgo
kas straipsnis apie Klaipėdą 
(Memelį). 

"The Lite.rary Digest" m o 
savęs pažymi, jog francuzai 
tikisi Klaipėdos uosta« ateity 
imsiąs atviriomis durimis pre
kybai su Rusija ir ypatingos 
vertės komercijai su Lietuva. 

Dėlto, kuomet šiandie Vo
kietija darbuojasi Klaipėda 
išnaujo pasisavinti, francuzai 
prieš tai kovoja. I r tą uostą 
nori palikti Lietuvai. Nes tai 
Lietuvos nuosavybė ir neatski-
riama jos dalis. Tai vienatimis 
Lietuvos uos tas. 

"The Literary Digest" ei 
tuo ja iš Paryžiaus laikraščio 
"Figaro'* majoro d ' Etche-
goyen išvadas apie Klaipėdą. 
Tas majoras, tai buvęs fran-

kietija valstybės. 
Santarvės Vyriausios Tary

bos pirmininkas birž. 18, 1919, 
Klaipėdos likimą Vokietijos 
vyriausybės atstovui taip pa
aiškino: 

".Santarvės valstybės atsi
sako pripažinti, jog Klaipėdos 
atskėlimas (nuo Vokietijon) 
priešingas tautybės principui. 
Klaipėdos apskritis visais lai
kais buvo lietuviškas ir dau
guma gyventojų yra lietuviai 
paėjimu ir kai-ba. Faktas, jog 
Klaipėdos miestas daugumoj 
apgyventas vokiečių, negali 
nusverti, kad jis turėtų pri
klausyti Vokietijai kadir dėl
to, kad Klaipėdos uostas yra 
vienatinis Lietuvai jūron iš
ėjimas. Kaip miestą su uostu, 
taip ir apylinkei nuspręsta 
laikyti santarvės valstybių 
žinyboje todėl, nes Lietuvos 
teritorijų stovyba dar galuti
nai nenustatyta". 

Taigi, majoras d ' Etclie-
goyen pažymi, jog šiandie 
butų laikas Klaipėdą pilnai 
atiduoti Lietuvai, kuomet Lie
tuvos valstybė pripažinta de 
jure ne vien Tautų Sąjungos, 
bet ir visų didžiųjų pasaulio 
viešpatysčių. 

Bet kol-kas taip nėra. 
Klaipėdos klausimas šiandie 
apleistas. I r tuo būdu duoda 
ma proga vokiečiams ten stip
rėti. Del aukštojo komisionie-
riaus apsileidimo, sako majo
ras, Klaipėdos teritorijoj vo
kiečiai įkūrė nuosavą nacio-
nalę tarybą, kuri veda kam
paniją ne vien prieš santarvę, 
bet ir prieš pačius lietuvius. 
Rezultate vokiečių blokas nuo
lat eina stipryn. Neutralumas 
jiems nežinomas. Lietuvių te
ritorijoj, kur dauguma gyven
tojų lietimai, vokiečiai užgi
na mokyklose mokyti lietuvių 
kalbos, neleidžiama steigti 
lietuviškos kolegijos, net teis
muose uždraudžiama vartoti 
lietuvių kalbą. Nežiūrint lie-

_•' tuvių daugumos, jiems nelei-

Liftuvą ir jos reikalus 

cšiadienis, Rugsėjo ,9, 1922 

idealiai pažangi sistema. Ide-
Nuo >avę> turimi* priduiti, jale tvarka turėtų apsieiti be 

TELEGRAMA Iš KAT. FEDERACIJOS SEIMO. 

kad Klaipėdos teri tori ja 
aukštasis komisionierius yra 
franeuzas. J is ten veikia fran-
euzų militaristinės vyriausy
bės nurodymais* Je i jis lei
džia vokiečiams Klaipėdoje 
stelbti lietuyiųs, tai taip el
giamasi nebe tiksią Francuzai 
militaristai su Klaipėda nori 
apdovanoti lenkus. 

Tie patys francuzai milita
ristai žadėjo Klaipėdą Lietu
vai, kuomet tikėjosi Lietuvą 
susijungsiant su Lenkija. 
Šiandie yra kitaip. 

Nežiūrint to, Klaipėda yra 
neatskiriama Lietuvos dalis! 

pasų. Int t'iji ideale tvarka 
įvyks tuomet, kuomet bus pa 
naikintos valstybių stėnos. 
kuomet įvyks Pasaulio Suvie-
nytus \'al>tiju>. h'ra/.us lai 
idealas, tik tur-but, dar toli
mas. Lietuviu tauta, ųguna-

Kat. Federacijos Centro valdybon išrinkti: kun. K. 
Urbanavičius pirmininku, kun. Ig. Albavičius ir L. Šimutis 
pirm. pag., kun. Ig. Česaitis dvas. vadu, K. Krušinskas 
sekretorium, J. Šaliunas iždininku, kun. F. Kemėšis, kun. 
L. Taškunas ir J. Brenza iždo glob. Kongrese dalyvavo 
septyniasdešimts penki delegatai; su svečiais viršaus šimto. 

Blaivininkų Centro valdybon išrinkti: kun. ?r. Vir-
'••au J;u K i r l l u k ; '' įsikuni- mauskas pirm., Ročkienė pirm. pag., Svirskas rast.. Si-
jimo.. kaip kilos įautos. Viena dabrienė ižd., kun. J. Jakaitis ir Jakutis iždo glob., kun. 
mažų, žingsnį pirmyn ketina p r . Juškaitis redaktorium. 
padaryti Tautų Sąjunga. J i y-
ra sumaniusi vienoda ir pa
lengvintų pasų būdų visoms 
savo narėms. Lietuva beabejo 
bus viena iš pirmųjų prisiim
ti tų naują būdą. 

Ko vertas vėl pasakymas, 

da yra ir bus tikrai -Lietuvos 
uostas. 

PAŽEMINIMAS AR 
GARBĖ? 

Girdėti kalbų, kad įsakymas 
visiems lietuviams užsirašyti 
ir išsiimti Lietuvos pasus tai 
esąs žmogaus pažeminimas, 
kad jisai pastatęs lietuyiųs 
tarsi kokiais kriminalistais. 

Bet tokios kalbos yra ir ne 

taip, kaip ir Vilnija. I r todėl kad paso išsiėmimas paverčia 
tur i but grąžinta Lietuvai. To j žmogų lyg kriminalistu. Mes, 
reikalauja teisybė. , prisiglaudę laikinai svečioje 

Daugiau kantrybės. Klaipė- tonĄlh i** nedarome nieko 
pikta ar įtartina, jeigu apsi-

\ rūpiname savo gimtosios že
mės dokumentais. Juk nepa
tapo kriminalistais Roosevel-
t'as, Wilsonas, kad jie važiavo 
į Europą su savo šalies pasais! 
Juk neįgijo kriminalistų še
šėlio Natkevičius, Žygelis, Že
maitis, Bumšas, Bagdonas ir 
kiti, kurie važiavo į šią šalį su 
Lietuvos pasais. 

Tautų gyvenime, kuo jos yra 
kultūringesnės, tuo dažniau 
yra vartojama surašinėjimai, 
registravimai, statistika. Mies
tai surašo savo gyventojus, 

KUN. IG. ČESAITIS. 

euzų militarinės misijos na 
rys Vilniuje. Jh rašo, kad j ūžiama užimti vietų viešuose 
santarvės valstybėms butų lai- ofisuose. 

siimti pasus, '— juk yra pri
imta visame civilizuotame pa
saulyje. Amerikonas, važiuo
damas į Europę, išsiima pa
są: Anglas, Francuzas, važiuo
dami Amerikon išsiima pasą. 
Japonas, Kinietis, Australietis 

protingos ir neteisingos. 
Išvažiuojantiems svetur iš- valstybės savo piliečius. Anre-

rika kas 10 metų daro visuo
tiną gyventojų sąrašą. Niekas 
p*ieš tai neprotestuoja. Nie
kam nei į galvą nepareina tuo 
piktinti es. 

Kodėl gi mes lietuviai, tu
rėtume 

važiuoja Amerikon- su savojd&ios parėdytu surašymu Lie-
šalies pasais. K ^ e l gi tik vie- tuvos piliečių! 
nas lietuvis, atvažiavęs sve-
tur, negalėtų turėti savo lie- Vaikas kariais gail neturėti 
tuviško paso. Ar tai yra pa£c- net ambicijos kibirkštėlės, o 

kas galutinai Klaipėda pilnai 
pavesti Lietuvai, nes Lietuvos 
respublikos stovyba (status) 
jau žinoma. 

J is pažymi iš Veivvaiileso tai
kos sutarties ištrauka (skirs-
nys 99). Tuo skirsniu Vokie-

Klaipėdos vokiečiai darbuo
jasi už autonomiją. 

Majoras cT Etchegoyen ant 
galo perspėja santarvės amba
sadorių tarybą, idant vokiečiai 
jai neužtiestų naujų kilpų, 
kaip kad įvyko su Danzigu. 

Taip Klaipėdos klausimas tija atsisako Klaipėdos su a 
pylinkėmis ir tą sklypą laiki- laikrašty " F i g a r o " sprendžia-

bolševistiniais rubliais išplėšė nai perima kariavusios su Vo- mas tokio vyro, kuris pažįsta 

minimas lietuviui, kad jisai 
kiekvienam gali parodyti do
kumentą, jog jisai yra narys 
kultūringos civilizuotos šalies, 
kuri turi savo valdžią ir savo 
tvarką. J au greičiau pažemi
nimu buvo, kada mums pasus 
išduodavo "Jevo Imperators-
ka*o veličestva" gubernato
rius. JejgH dabar ant mūsų pi
lietybės dokumento neplėšrusis 
rusų ar lenkų aras, o Lietuvos 
^ y t i s — tai juk mums lietu-
iviams garbė prieš visą pasau
lį, kad mes jau nebe vergai, 
o sau žmonės ir sau tauta. 

Tiesa, pasų sistema nėra tai 

\ienok gal but nuolatinis rū
korius. • i 

SCENIŠKAS VEIKALAS. 

Tęvus katalikus, kurie ne-
leiojiia savo vaikų į katalikiš
kų mokyklą, nuo atsakomybės 
Bažnyčiai ir Dievui už vaikus, 
gali paliuosuoti tik didžiausia 
nežinystė ir tamsumas. 

Lietuviai katalikai. 

Daug lietuvių katalikų ne
turi gero supratimo apie kata
likišką vaikų išauklėjimą. Ap
siėjo j i? Lietuvoje da prie ru
so be katalikįškų mokyklų ir 
be- auklėjimo, tai jiems rodos, 
kad ir jų vaikams daugiau ne • 
reikia. 

Nesidžiaugia nei vienas lie
tuvis iš išauklėjimo gauto Lįe-
tuvoje prie gudo, da mažiau 
džiaugtųsi vaikai tik tiek 
gavę. 

Ne vienam lietuviui katali
kui išrodo, kad tiek, kiek jis, 
vaiku būdamas, išmoko tikė-
jimo dalykų nuo savo mamos 
ii' vėliau per katekizacijų, 
rengiantės prie pirmosios iš
pažinties, nuo kunigo. Bet tai 
yra labai neužtektina. Kad 
mes turime nemaža laisvama
nių ir socialistų, tai dalinai 
paeinu iš neužtekti no 'žinoji
mo savo tikėjimo mokslo ir 
iš nemokėjimo įvertinti tiky
binio gyvenimo, 

kuriuos savo reikalavimus,-bet ' ^ į į į £ $ į iUdįnn0 mol< iS ]o 

nepaimti visą ką į savo ran
kas. 

Kas čia per klausimas, pa
sakys ne vienas. Visi žino, 
kad vaikai yra tėvų. Taip tai 
taip, bet kaip kas tai nori už
ginti. 

Yra tokių, kurie tvirtina, 
kad vaikai yra pilnoji valsty
bės nuosavybė, o ne tėvų. So
cialistinės ir komunistinės 
(bolševikinės) krovės tą nuo
monę labai palaiko. Teturi tė
vai atkreipę į tai atydą. 

Katalikų supratimu vaikai 
yra pilnoji tėvų nuosavybė. 

Valstybes siekiniai. 

Valstvbės, kurios savinasi 
vaikus kaipo savo nuosavybe, 
tvirtina, kad .niekam kitam, o 
tik jai vienai yra teisė auklė
ti vaikus, kaip jai patinka. Tė
vams nenori pripažinti jokių 
teisių auklėjimo reikalu. 

Yra valstybių, kurios, tiesa, 
vaikų nesisavina, bet savinasi 
jų auklėjimą. 

Tokis jų žingsny s yra netei
sė t a i 

Vaikai yra tėvų ir tėvai rū
pinasi ir turi priedermę ru-

piktinties savo vai- ) ) i n t i s k a d j u v a i k a i b m ų au_ 

klojami, kaip tėvai nori. Val
stybė turi teisę statyti ne-

Tėvų priedermė. 

Tėvų yra šventa priedermė 
rūpintis, kad jų vaikai butų 

I tinkamai jiems išauklėti. Ka-
Ką tik iš spaudos išėjo nau-1 talikai tėvai turi įžiūrėti, kad 

jas veikalas, trijų veiksmų; jų vaikai butų katalikiškai 
tragedija. "Šventos Akviliuos katalikiškose mokyklose iš-
Kaakinės Mi r t i s / ' Parašė kun. 
T Židanavičius. Kaina tik 20c. 

Duokite užsakymus: 
" P r a i l g o " administracija. 

2334 S. Oakley Ave. 
Cricago, 111. 

auklėti. Katalikai, kurie šios 
priedermės neatlieka yra ly
gus veidmainiams, kurie patį> 
neva išpažįsta da tikėjimą, bet 
Jiems nei truputį nerupi, kad 
išpažintų tą tikėjimą jų vai
kai.. Toki tėvaį, nors sakytų 

SAVIEJI REMKITE SAVAF j mylį savo vaikus, tai jų dar-
Į S T A I G A S . bai skelbtų priešingai. 

pažinimu pasitenkinanti lietu
viai katalikai, nemato reikalo, 
kad jų vaikai butų mokomi tų 
dalykų daugiau. J ie nemato 
reikalingumo ir svarbos kata 
ILkiškos mokyklos. 

Tokiems katalikams visi 
išmintingi ir geriau susipra
tę katalikai privalo padėti 
praregėti ir pastebėti savo 
klaidą ir nevesti nelaimėn sa
vo vaikų. 

V. K. 

Skirtumas tarp moteries ir 
dangtelio (lietsargio) yra kad 
.dangtelį kada tik nori gali už
dą r v t. 

, . ^ I J g B I • >» .11 ^ . • » • Į 

Kun. P. Lapelis. 

ATSILANKYMAS LIETUVON 
IŠBUVUS 14 METŲ 

AMERIKOJE. 
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KELIONĖS ĮSJPUDŽIAI. 

(Tęsinys) 
VI Diena (Birž. 29). 

Šiandie mano vardadienis. Prisimi
niau tyliai šv. Petrą, gaudantį žuvis Ge-
nezareto e'žere. Jo darbas buvo bergž
džias, kuomet jis neturėjo ypatingos Die
vo palaimos. Jam darbas kitaip pradėjo 
sektis, kuomet jis paklausė savo Moky
tojaus ir sulyg jo nurodymo veikti pra
dėjo... Stebėtina, artinamės prie kranto t. 
y. Europos Kontinento, bet šiandie smar
kiau ūžia Atlantikas, negu praeitose ka
liose mūsų kelionės dienose. 

Prisiminė man Titanikas ir jo katas
trofa: šiurpuliai perėjo per mane visą ir 
tarytumei iš baimės sudrebėjau. I r kur 
gi ne f Mūsų laivas-milžinas braška; O-
keano įsiutusios bangos atsimuša griaus
mingu balsu ūždamos į mus ii "Olympi 

cą' — rodos, kas nors plyš, sprogs ir 
nugramzdės į juros gilybes! Nes štai apie 
tą pačią vietą keli metai atgal žuvo toks 
pat Okeano Milžinas "Ti tanikas" , nu
grimzdamas šaltan ir tamsun dugnan su [, 
500 keleivių. Tokios juodos mintįs atėjo 
man į galvą begulint savo kambarėlyje ir 
beklausant tų stebėtinų juros ir laivo me
lodijų... Aš negalėjau užmigti. Buvo 2 vai. 
nakties, apsirengiau ir išėjau ant denio 
pasižiūrėti jurai nakties metu. Man ji bai
siai atrodė? Daugaus juodas horizontas ir 
tamsi jura, ošianti ir slaptingai siūbuo
janti jungėsi į vieną slaptybę ir užburtą 
galybę.. Tik vienas mėnulis ramiai į mūsų 
laivą-siaubuną žiurėjo ir... šaltu veidu 
sarkastiškai šypsojos. 

Prieš piet laivo kapitonas paskelbė, 
kad rytoj 7 vai. vakare -busime Cherbour-
ge Pasidarė linksmiau. Mes esame jau 
tik už 500 myliii nuo kranto: reiškia, čia 
pat, sulyginamai, Europos kontinentas! 

Šiandie keleivių ūpas linksmesnis. Po 
pietų didesnė minia pirmos klasės kelei
vių dalyvavo šokiuose ir klausėsi artistų 
muzikos. Buvo tokių, kurie "l inksminosi" 
truputį perdaug: sakoma, bare tą vakarą 
daugiausia šampano butelių ištuštinta... 

Aš nuėjau gulti paprastu laiku. Oke

ano bangos truputį aprimo ir .darėsi is 
pudis, jog tikrai jau artinamės prie kran
to. , * 

l * 
. - • * -

VII Diena (Binž, 30). 

Atsikėliau anksti. Miegojau vidutiniš
kai. Po užkandžio susidėjau savo daiktus. 
Šiandie pktųs bus 6-sa, vieton 7-tą vai. 
del tų, kurie vyksta Kuropon pro Cher-
bourgą. Tie kurie vyksta Anglijon pro 
Southamptoną turės pietus paprastu lai
ku, t. y. 7 vai. vakare. 

Až nusprendžiau šiuo sykiu aplenkti 
Angliją, nes pastebėjau, kad ant mano pa
so Francijos vizoj pažymėta tranzitas nuo 
Cherbourgo: pamaniau, jog kitaip važiuo-
jant gali tos vizos nepripažinti Francuzai 
ir aš turėčiau tokiu būdu nesmagumų. 
Angliją aplankysiu kitu kartu, o daber 
vykstu tuoj į Franciją. 

Užkandis arba luncheon buvo paprastu 
laiku, t. y. 1 vai. dienos. 

Keleiviai, plaukiantieji į Cherbpurgų, 
visi nerimsta: dedasi savo daiktus, tarnai 
visur tik laksto-bėgioja. Mat artinasi lai
kas, kuomet jie turi apturėti savo " t i p s " 
t. y. dovanas nuo kelėįvių už jų patarna
vimus, Tų patarnautoių pirmojoj klesoj 
galybės, užtat keleiviai1 eia jau tikrai turi 

papurtinti savo kišenes. 
Apie 5 vai. po piet pro žiūroną j a i 

galėjau matyti Europos krantus. Laivais 
stabdė savo pajiegą: jis plaukė ramiau. 

Lygiai 6 vai. po vidudienio buvo pas
kutiniai pietus tiems, kurie turi išlipti 
Clierbourge. v 

Apie 8 vaL vakare "Clympie" atsi
rado Clierbourgo užlajoj. Nuo laivo denio 
matėsi žaliuojanti Francijos krantai. "O-
lympic" yra milžinas, jis negali priplauk
t i visiškai prie Cherbourgo mažo uosto, už
tat čia, sustojus kelioms mylioms nuo to 
miesto, priplaukė mažesnis (sulyginamai 
vaikelis mūsų milžino) garinis laivelis so 
Francijos respublikos* oficialistais pada
ryti kontrolę mūsų pasportų ir vizų. Ėmė 
ištisą valandą, kol su tuo dalyku apsi
dirbta. Amerikos kapitalistai ir išlepintos 
ponios turėjo be skirtumo stovėti ilgai ei 
lėje įr laukti kol Francijos oficialistas 
uždės antspaudą ant jų paso. 

Aš stovėjau eilėje ir bijojau. Bijojau, 
kad neįsakytų man vykti pro' Franciją 
Vokietijon be sustojimo, nes vizą tegavau 
Chicagoje tik tranzitui. Tuo tarpu nianes 
nekamaiitinėjp visiškai, užde j n t0t$\ >audą, 
kaip padarė kitiems Amerikiniu m- ir a-
gavau raštelį, j leidžiantį mane Franeijuu. 

Kuomet su vizų apžiūrėjimu užbaigta, pa
tarnautojai pernešė mūsų daiktus su dide-
liausiu triukšmu į aną mažesnį laivelį ir 
mes patįs persikraustėme jin, kurin galė
jome įeiti tik atiduodant tam tikrą kor
tele, išduotą Francijos oficialisto. 

Stebėtina, tik išlipome, kurie važiavo
me pirmąja klesa. Niekas neišlipo iš " O -
lympico" nei iš antrosios, neį iš trečiosios 
klasių. Buvome apie 200 keleivių, kurie 
atsiradome tame laivelyje. Pasidarė di
delis mišinys. Mūsų daiktai suversta visų 
į vieną bendrą krūvą, ir kol išsiskirstėme 
juos-buvo tikros komedijos, taip sakant, 
be pinigų,... Francuzai patarnautojai tik 
laksto, tik bėgioja, kad mums geriau pa
tarnavus. Iš mus mažai kas franeuziškai 
temoka, o tie patarnautojai nemoka .vi
siškai angliškai: pasklarė tikra "Babi-
lionija". 

Buvo gana vėsus vakaras. Galutiimi 
susiradome kiekvienas keleivis savo daik
tus ir laivelis, pusėtinai suprunkštes, pa
sijudino iš vietos. Atsisveikinome su ' 'O-
lympieu", kuris išdidžiai žiurėjo į mus ir 
mūsų tą franeuzišką garinį laivelį, kuria
me džiaugiamės gavę vietos stovėti nors, 
nekalbant visiškai apie kokį kitokį kom
for tą .^ (bu> daugiau) 
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ATIDARYMAS 
ŠV. JUOZAPO LIETUVIŲ PARAPIJOS CHORAS, BINGHAIVETON, N. Y. 

= NAUJOS LIETUVIŲ DIDŽIAUSIOS FINANSŲ, PREKYBOS IR PRAMONĖS BENDROVĖ, NUOSAVAM NAME 
CHICAGOS LIETUVIŲ CENTRE. 

i 
LIETUVOS ŠILKINĖ VĖLIAVA DYKAI! 

Valdyba turi garbės kviesti Chicagos ir apielinkės Lietuvius ir Lietuvės atsilankyti ir apžiūrėti mūsų Ben
drovės Įstaigą atidarymo savaitėje, nuo 9-tos iki 16-tai dienai Rugsėjo, 1922 m. Kiekvienas atsilankęs svetys ap 
laikys atminčiai dovanų puikią Lietuvos tris spalvę šilkinę vėliavą. Atidarymo diena šeštadienyje Rugsėjo 9-ta 1922. 

»> 

Binghamton, N. Y. — Iž vi
sur girdisi, kaip lietuviai gy
vuoja ir darbuojasi. Linksma 
ir malonu skaityti apie savųjų 
puikius ir prakilnius darbus, 
būtent apie teatrus, koncertus 
ir tt. Veikia iš Lietuvos at
važiavo artistai, veikia ir čia 
gimiai. I r mes savo kolonijo
je pastaruoju laiku net tris 
Vjk turėjome dvasios puotas 
— koncertus; du syk drauge 
su svetimtaučiais vietinėje 
aukštesnioje mokykloje ir 
miesto knygyno svet. o tre
čiuoju sykiu tai visame mieste 
žinomoje lietuvių svet Su
prantama daug laiko pašvęs
ta, daug darbo pridėta, daug 
miego nedamiegota iki kol pri
sirengta; bet daug ir džiaugs
mo gauta kada savieji, pa^a 

.liaus ir kitataučiai inteli^en-
tai, kaipo tai augštosios mc 
k y klos mokytojai ir mokyto 
jos, miesto majoras, mies 
knygyno vedėjas ir kiti p " 
kiekvienai dainai rauko: P i? 
plodami šaukia gie-dorius dai
nas pakartoti ir kada baisai 
girdami sako:- " jog i r grąnd 
operose vargiai gražiau bosu-
dainuotų". . , , 

Binghamtono" jaunimas ir 

pas svetimtaučius įgijo sim
patiją savais dailiais balsais 
ir sutartinu giedojimu. Kada 
antru atveju mūsų jaunimas 
ėmė dalyvumą anglų pn.eng
tame koncerte svetainės r.?ie-
angyje didžiausiomis raidėmis 
jau buvo paženklinta, jog gie
dos "Lietuvių Choras ' \ Šian
dien jau nebegėda priklausyti 
prie tokios tautelės, kuri taip 
dar nesenai tarsi iš numiru
sių prisikėlė, o šiandien jau 
tie lietuviai dailės srityj' pro-
deda vadovauti tautoms — 
milžinams. Mūsų vietinis Iv. 
Juozapo parapijos choras su
sideda iš 24 asmenų. Choro ve
dėja yra p-lė Kotryna Vin-
cius, kuri vos tik per devy 
nus mėnesius pas mus vargo-
niūkaudama suspėjo jau kaip 
bažnyčioje taip ir svetainės© 
parodyti savo nepaprašius ga
bumus. J i keletas metų atgal. 

išgirdus puikaus giedojime. 
Pavyzdinga vienybė ir meiU 
yra tarp choro ir jojo vedė
jos —tegyvuoja tokia meilė 
visur. 

Binghamtonas plačiai ja1! 
buvo žinomas ir garsus kai
po bolševikų lizdas. Čion nuo 
senai jau lietuvių tarpe nebu
vo vienybės, bet dabar mūsų 
choras tarsi balsamu gydo ne
susipratimo žaizdas ir vienija 
lietuvius — o darbštus mūsų 
klebonas, gerb. Kaz. Skripko, 
tai tarsi visų lietuvių, širdis, 
su visais taikiai, meilėje gy
vena; parapijoje užvedė pir 
miau pakrikusią tvarkų; per
taisė bažnyčią iš lauko i r vi
daus; įtaisė vargonus; apipir 
ko del klebonijos ir busimo
sios mokyklos lotus. Taip da
lykams stovint jau šiandien 
mus lietuvius ir svetimtaučiai ^ „ _ 0 „ _ 7 ) 

Bti ]avindamos Chicagos konse.*-1 pradeda gerbti i r iš mūsų s\» 
vatorijoje, gavo muzikos ir įtikimo ir vienybės sau pavy?-
^iedojimo mokytojos laipsnį. Į dį imti. 
13abar mūsų bažnyčioje šven j Tad dar kartą pridedu, te-

Elta Commerce Company 
SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 

GREIČIAUSIAI I R PIGIAUSIAI 

PARDUODAME LAIVAKORTES Si 
ANT GERIAUSIU IR GREIČIAUSIŲ LAITO 

j Sąžiniškas 
I Patarnavimas 
j Visuose 
Į Reikaluose 

Patarimai 
Maloniai 
Suteikiami 
Veltui 

m 

m 
tadieniais netik, kad savieji, 
pągaliaus ir tokie, kurie bu-

A 

gyvuoja Binghamtono jauni 
mas ir jojo vedėja! Težydi 

A-o sustoję'-H'bažrtyčnp lankyti Binghamtone meilė, vienybė ir 
lankosi, gal ir dauguma jų v-
ra svetimtaučiai, kad vien tilc 

taika. 
Žvaigždutė. 

POLITIKOS ŽINELĖS. 

Dabar daromos pastangos, 
kad įstatai visur butų užlaiko
mi. Viceprezidentas Coolidge 
pasakė savo kalboje; kad vie
šas Įstatymas turi būti visų 
užlaikomas. Kas savo privati
nius norus, a r kokių nors jė-' 
gos, prievartos ar bauginimo 
rųšj vartotų nėra ištikimas ša
lies konstitucijai. 

Pramoninis šalies gyvenimas 
gali išsilaikyti, jei visi prisi- ganizavo Chemikalų Kompani-

taikins pri* Amerikos instituci 
jų įsakymų. Joki nesusiprati
mai negalės ramiai užsibaigti, 
jei nebus atsižiūrima į Įstaty
mus. 

A. M. Palmer prie preziden
to AVilsono buvo paskirtas glo
bėju priešo turtų. J is užgriebė 
4,500 vokiečių patentų, vertų 
nuo 15 — 20 milionų dolerių. 
Vėliau jis su savo draugu F . 
R. Garven kaipo prezidentu, o 
kitais kaipo šėrininkais suor ' SAVIEJI REMKITE SAVAS 

jų. Tai kompanijai pardavė vi
sus tuos patentus už 300.000, 
tai beveik už šešiasdešimtųjų 
dalį tikros vertės. 

Dabartinė Suv. Valstijų ad
ministracija žada tuos paten
tus atimti ir pavesti tiems, 
kam jie priguli. Palmer tame 
mato didelė vokiečių pergalę. 
Nors tai ir taip atrodytų, bet" 
sakoma, teisybei turi būti ga
na padaryta. 

Gen. Publ. Service. 

Lietuvos Atstovybėje Registruoti Notarai 
1PADAROME IR UŽTYIKTIN AME ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 

Bankines Apsaugos Skryneles 
PASIDfcJIMlI BRANGENYBIŲ IR DOKUMENTU 

PARDUODAME NAMUS, LOTUS IR FARMAS 
PERKAME IR PARDUODAME MORGIČIUS, BONUS IR ŠfiRUS 

S _ . M « « . « . . « • '"--:- - — i »r"rintškMHmm bendrovė būdama Chicaifoje— didžiausiame Amerikos centre — ir turėdama tiesioginus susi-
=5 SIUNTIMAS PINIGŲ LIfcl U VUW nešimus su New Yorku, Lietuva ir kito*n šalim persiunčia pinigus Lietuvon netik pigiausiai, bet ir ; 

=ST ixi i i w«« «.. .*„ h«i<lmvp į s i u s t i pinigai yra i šmokami per 'd idž iaus ius ir atsakančiausius Lietuvos Bankus ir Jų skyrius, o kur ClĮ 
= I T ^ r a ^ * ^ ^ P«*to skyriuose. PersJunėiam doleriai arba auksinais, pašto arba telegramų, kaip SE 
g ] Z ^ S ^ m S i tSSSL oTitu™ rsiuntimu pinigų, mūsų bendrovė pilnai patenkina ir ir siuntėja ir priėmėja. 
SS ^ " "- - "'- -*- - - - n m i m i t i r T i n r A C DAMVlTACr Lietuvos bankai moka 7<& metams už sudėtus juose pinigus. Mes parvedame 
= PASIDEJIMAS PINIGŲ L l b l U V U j PAf l lKUUjE. pinigus į Lietuvos bankus ir pristatome bankines knygutės. = 

• AII /AVADTČ6 I lETITVflN IR AMFRIKON* M u s ^ bendrovė atstovauja laivų kompa nijas turinčias didžiausius, greičiausius SE 
ir patogiausius laivus. Pasažieriam važi uojantiems Lietuvon per mūsų bendrove, 

atydiiai ir mandagiai patarnaujama. Visa kelionė yra smagi ir kiek viena diena suteikia naujus įspūdžius ir malonumus. Mes parūpiname 5 » 
reikJ*įvažhuSaxdiemSiš Lietuvos į Amerika reikia gauti pasportą iš Lietuvos valdžios ir Amerikos konsulo viza. Tokią viza Amerikos = 
konsuUs neduot ta pakol asmuo, kuris nori atitraukti Amerikon koki nors savo giminaitį, nepadaro tam tikrus paliudijimus. Mes padarom [• 
visus reikalingus' paliudijimus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia pasiusti Lietuvon, drauge su laivakorte. 

Mūsų atstovas, bendrovės viee-prezidentas, p. N. C. KRl'KONIS, per 8 mėnesius specialiai va
žinėjo po visą. Lietuvą tyrinėdamas ekonominį ir politinį Lietuvos padėjimą. Jis aplankė visus == 

ĮSTAIGAS. 

kfM/̂ i ki*ta. ;*taAlK?sta4 
|wi *4* 

-to AMŽIAUS BAZARAS 

Mūsų bendrovėje randasi du Lietuvos Atstovybėje registruoti notarai, kurie yra įga-
r.nt įvairių dokumentų. .šių Notarų uztvir-

MUŠU ATSTOVO PATARIMAI: 
miestus ir kaimus ir kalbėto su šimtais įvairių luomų žmonių. Jo surinktos informacijos yra įdomios ir labai naudingos kiekvienam 
lietuviui manančMm grįžti "Lietuvon ar tai pasisvečiuoti ar apsigyvenimo tikslu. Mūsų bendrovė kiekvienam pataria pasikalbėti su p. [+J 

= N C KRl'KOMl kuris ką tik iš Lietuvos sugrįžo. Jo rimti patarimai gali sutaupinti netik šimtus, bet ir tūkstančius dolerių, o ypa- s = 
= tingai norintiems pirkti žemės ar uždėti kokį nors biznį Lietuvoje. Tokiu būdu pasitarnauti mūsų broliams viengenčiams bus mums labai 
[•Į malonu. 

ATSTOVYBĖJE REGISTRUOTI NOTARAI: 
lioti užtvirtinti parašus 

== tinti dokumentai yra pilnai tvirtinami Lietuvos atstovybės Wasliingtone. 
Šie du Notarai turi virš 15 metų patyrimo daryme visokių dokumentų, kaip tai: įgaliojimų, žemės pardavimo aktų. dalies perve-

= dimo, ir t. t. Per tą laiką yra padarę tūkstančius įvairių ir labai svarbių dokumentų. Ištikus reikalui patartina kreiptis mūsų bendroven. 
pn Darbas bus greitai ir tinkamai mūsų žinovų atliktas už gana prietam mą kainą. Patarimai duodami veltui. 
= ADCATTfAC CITDVNI7I 6Q» Mūsų bendrovė finansiniame skyriuje turi įrengus labai modernišką VOLTĄ, apsaugotą nuo ugnies ir va-

A I ^ A U V J U O OlMVIilEiLEiiJ . gįų naujausio išradimo priemonėm. Šiame volte randa vojame bankines apsaugos skryneles sudėjimui įvairių SS 
brangenybių ir svarbių dokumentų, po $2.50 metams. Niekas nežino kada nelaimė gali ištikti, ar vagis į namus įsilaužti, ar ugnis aplank v- [• 

! ti, todėl kiekvienas iš kalno privalo apsisaugoti, kad paskui, kada jau per vėlu, nereikėtų apgailestauti. 

S REAL ESTATE — NAMŲ IR FARMŲ SKYRIUS: 

A 

Šv. Antano Par. Cicero, i 11. 
Esti Nedeliomis, Seredomis ir Subatomis 
Įžanga veltai da gauni tiki etą išlaimejimui 

LT 

% 

v Šiuos daiktus gali šįmet bazare laimėti: Naujas Automobilius, Puikus liotas, J j 

Gyvų Paukščių, Ančių, Žąsų ir negyvų dai ktii, bet naudingų ir gražių. 

Puikiausia muzika, Ciceros gražus ir malinus žmonės. 

Kviečiame visus Ciceriecius ir Chicagiečius atsilankyti. 

Dėkingi Jums KLEBONAS ir KOMITETAI. 

Mūsų bendrovė specializuoja pirkiniu ir pardavimu nuosavybių — namų ir 
farmų. Jeigu nori pirkti narna, lota ar farma. tai mes prirodysitne tikrų bar-

genų ir sutaupinslme daug pinigų. Užganėdinsime skoniu ir kaina. Jeigu turite narna, lotą ar farma pardavimui, tai mes umu laiku 
rasime pirkėją, nes turime daug žmonių norinčių pirkti. - - [+] 

Mūsų bendrovė apdraudžia namus, baldus (forničius) ir kitą turtą nuo ugnies, atsakanėiausiose firmose, 
už labai prieinamas kainas. Apdraudžia|n langus nuo išmušimo ir asmenis nuo j vairių nelaimių, kaip tai, APDRAUDIMO SKYRIUS: 

Amerikos bankai paprastai moka S% nuošimtį už fdėtus pinigus, žmo
gus turintis šiek tiek didesnę sumą, nori savo pinigus investuoti ant 

SBS susileidimos susimušimo automobilium, ir t. t. 

| INVESTMENTA1 — M0RGIČ1AI, BONAI IR ŠERAI; 
didesnių nuošimčių, bet nori, kad jo pinigai butų pilnai apsaugoti. Mes patariame investinti { pirmos klesos morgičius, bonus ir serus. 
Tinkamus patarimus suteikia mūsų bendrovės prezidentas JONAS I. BAGDŽIUNAS, turintis platų patyrimą finansiniuose reikaluose. 

— ^ P A I N T T I V F ^ SICYRIIfTS • M ' u s u bendrovė turi savo didelę moderniškai įrengtą spaustuvę, kurioje atlieka visokius spaudos darbus. 
J * ' f m ^ m i CtiJ iJIVUVUJtJ. Yra tai viena iš didžiausių tr geriausiai įrengtų lietuvių spaustuvių visoje Amerikoje. Spausdinam knygas, 5 2 

laikraščius, žurnalus, katalogus, konstitucijas, pamfletus, plakatus, afišus, ir t. t. Darbą atliekame skubotai, gražiai ir už prieinamas 
kainas. Kviečiame draugijas ir biznierius duoti mums progą pasi tarnaut. 

S I I F T I I V n C V F I TAVTT W Y R I i r c » M u s « bendrovė yra vienatinė ir didžiausia visoje Amerikoje Lietuvos Vėliavų išdirbimo įstaiga. Dir-
U L 1 Ų T W T M j i n T V J l V I l v m J . bame šilkines, vilnones ir drobines Vėliavas. Taipgi išdirbame įvairius ženklus apvaikščiojimams ir i 

S draugijoms. Kainos suteikiamos pareikalavus. 
ATS F! ANKYKIT M I N I T RFNnROVFrV- Bendrovės valdyba kviečia kiekvieną atsilankyti ir apžiūrėti mūsų įstaigą. Atvykusiam Chi- U 
a i u u i n i m u m » W t f V u u w i \ V f m . oagon iš toliau,maloniai suteiksime informacijas ir patarimus kiekviename jūsų reikale. 

S M U Š U B E N D R O V E S V A I D YRA* Bendrovės valdyba susideda iš finansistų, bankininkų, ir patyrusių biznierių kurių ambicija yra J 
+,*,y Rs*mM** y T **J T aM*m* *M*n . fcogeriausiai užganėdinti visuomenę, turmčią su mūsų įstaigą reikalus ir Įgyti jos pilną pasitikėjimą. 

v . r n v n . JONAS I. BAGDŽIUNAS, Prezidentas, NIKODEMAS C. KRUKONIS, Vice-prezidentas A. D. KAULAKIS, Viee-prezidentas (•] 
, \ .MiDKUAi AJJTANAS BUČAS, Kasierius, VINCENTAS BRUSOKAS, Sekretorius. 5 g 

• v „ w > V > + v ^ 

ELTA COMMERCE COMPANY I 
VALANDOS; Kasdien nuo O ryto iki 6 vakaro. Utaminko, Ketvergo irSubatos vakarais iki 9 vai. Nedėldieniais nuo O ryto iki 1 po pietų. 

1 3 2 5 1 So. Halsted Str. TELEFONAS YARDS 1234 Chicago, Illinois Į 
SlirailIlHHIIIBIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIira 
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GARY, IND. ŽINELĖS. 

Rūgs. 3 ii. par. svet. ir kie-
uie įvyko &v. Kazimiero pa
rapijos bazaras. Parapijonai 
labai daug daiktų suaukojo. 
Paskui daugybė jų suėję gera 
bizuelį parapijai padarė. Pel-
iii jo turbūt apie $200. Gertfe-
kun. kleb. J . S. Martišiunas. 
par. komitetai, darbuotojai ii 
darbuotojos dirbo visu siuur-

* 

kuinu. Tai gražus parapijonų 
sutarimas ir atjautimas sani 
įsikalu. 

Kugs. 4 d. šią kolonija ap-
trnlo šv. Kazimiero parap. 
rargoninkas ir vienas iš ener
gingiausių čionykščių darbuo
tojų, p. Anicetas Šlapelis, J is 
beveik nuo parapijos pradžios 
Tisam veikimui vairavo įdėda
mas- visa savo sielų i veikimą. 
Žmonės gailisi netekdami jo. 
r>et nėra ko pavydėti jam 
siekti aukštesnio išsilavinimo 
muzikoj. Visi linki jam klo-
•Ų*^ftnksle.» • 

meilę" kurios jie patys yra ku
pini. J ie patys stengiasi tą 
padaryti. Bet mato, kad mo
kykla gali jiems tame darbe 
palengvinti. J ie užtai trokšta 
turėti savo, lietuvišką para
pijine, mokykla, kurioj vai
kučiai butų tikėjimo tiesos 
mokinami ir tėvynės Lietuvos 
meilė skiepijama į jų širdis. 

Dabar turi mokyklos fondą 
Darbams pagerėjus galima ti
kėtis, kad aukos gausiai į jį 
plauks. I r prieis laikai, kad 
išgalės pasistatyti tėvynės 
meilės ir^apšvietos tvirtovę — 
I i.rapijos mokyklą. 

CICERO, ILL. 

Kat. P^ederacijos 12 sky
riaus piknike rugp. 13 d. Na
tional darže, Riverside, UI. 
serijos N. 4 pripuolė dovana 
$10.00 auksu. Kas turite 4 
riiiin. atsišaukite pas J. Moc
kų, 1301 So. 50-th Ct., Cicero, 
111. ir atsiimkite dovanų. 

4 

" tube \vorks", kur daugybė 

ČionvksY'iat Tv veri t o jai vra 
patriotai. J ie kilnius tautos 
reikalus remia gatisiomls au-
komis ir pasišventusiu dar-
, T , T. džiuginanti žinia vietiniam 
bu. J r dar to.negana* Jie j 

Darbininkai žmonės ir ver
telgos nudžiugo, kad plieno 
dirbtuvės pakėlė algas dar
bininkams 20 nuoš. Darbinin
kų algos buvo tiek numuštos, 
kad buvo sunku jiems pragy
venti. Dabar darbininkai ga
lės tinkamiau aryventi ir ver-
(eigoms bus daugiau biznio, 
nes darbininkai galės daugiou 
įeikmenų nusipirkti. 

Čia dabar daug kalbama, 
kad tuoj statys milžinišką 

/ larbininku gaus darbo. Vis tai 

-m** I 
t r o k š i Įkvėpti savo vaiku-i 
ėiams ta tėwnės Lietuvos 

gyventojams. > 

Slabadiškis. 

Kat. Federacijos 12-tas sky
rius piknikui daržą del 1923 
m. paėmė ant liepos 29 d. 
Bergman's G rovė, Riverside, 
111. 

Prašome draugijų tą dieną 
nerengti piknikų. 

Valdyba. 

PAMIN£JO*SUV. VALS. 
PRIPAŽINIMĄ LIETU 

VOS. — AUKOS. 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturili evlindrn $890. Sodan $1,365. F. O. B. Fact. 
Šešių eylindrų $1,650. Sedan $2,400. F. O. B. Fact. 

Prieš pirksiant pamatyk DURANT 
WESTERN MOTOR SALES i 

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

Zf 

• • • • • 
I 
I • • • • • • • • 

P. KV0RKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

• 

Rakandai, Pečiai, Kar
patai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos eta 

• i 
• • • • • 
I • i 

• Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonai Monroe 3683 

" S A L U T A R A S B I T T E R S" 
Yra bures populiarlskas naminis vaistas per daugelį me

tų. Tokiu būdu Jis yra laiko išmėgintas ir verti Jo pasitikėji
mo. Jis yra sutaisytas del pagelbėjimo nuo įvairių ligų. 
. P i r k d a m i "SALUTARĄ BITERĮ " Jus gaunat to patį 

teisingą, gryna ir veiklu sutaisyma., kuri mes pasiekėme savo 
pasisekimu ir kuriuo mes tikimės gauti daugiau draugų diena 
už du-nos. 

SALUTARAS lilTERIS atgaus jums: apetitą, pataisys 
vidinius ir sudrutins sveikatą. Reikalaukite "SALUTARAS 
BITTERS". Neimk jokio užvaduotojo. 

"SALUTARAS BITTERS" parsiduoda aptiekose ir taip
gi galima gauti tiesiai iš mus: 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 
1707 So. Halsted St. -:- Chicago, 111. 

RALTIJOS-AMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. Nev\SrkNYlJ 

^•U i LIETUVA VZQ HAMDURGĄ,rtLl^%Li Į /; ARBA, LJEPO jų. ~ ! 

. / ' y " VAŽIUOKIT VISI PARAJTKIŲ IR 
i^V TIESIŲ KELIU 

/ L i e t u v i a i važiuojant f PiUavą aplenkia 
Lenką Juo,tą (karidorių) . 

Visa Trevia K lesa Padalinta I Kambarine 
Ant a-ją, 4-rių, «-šh? ir %-aių IKVTŲ 
POLOMA R l I g s . 2 o 
S. S. ESTOMA Spalio 4 

Trečios KJasos Kainos Į: 
HAM1U KGA S103.50 — PILIAVA l i e* .S* 

MEMEL tx LIEPOJU $107.00 
Delal laivakor. ir žinių kreipk, pria MTO acea. 

Athol, Mass. — Atiiolieeiai 
Suv. Vals. pripažinimą Lietu
vos, kaipo laisvos, nepriklau
somos respublikos " d e jure" , 
šventė rujrpj. 27 d. Draugijų 
atstovai, susirinkę pasitarti 
apie tas iškilmes, nusprendė 
gatvėmis demonstracijų nrdn-
ryli, bet surengti prakalbas ir 
aukomis padidinti aukso ir si-
tlaKro vajaus fondą, kad Lietu
vos valdžia galėtų greitutis 
savo pinigus išleisti. Taip ir 
padarė. Vietinės Lt, L. I \ B. 
pard. stoties pirmininkių Ant. 
Losius, ra£t. J . Uailiunas prie 
pagelbos klebono pakvietė 
gerb. advokatą Ant. Millerį ir 
gerh, kun. L. Kavaliaiiskį i 
tas iškilmes, kaipo kalbėtojus, 

4 

kurie labai gražiai nupasakojo 
Lietuvos vargus ir pasišventi
mą kolei atgavo savo laisvę ir 
Suv. Valstijų pripažinimą. Už
tat dabar lietuviai visame }>a-
saulyje džiaugiasi, .daro dide
lės manifestacijas, rengia va
karus ir prakalbas, kad išreiš
kus savo užuojautą tėvynei. 
Nors lietus lijo, bet vis karš
tesnieji tėvynainiai susirinko 
h* i&klausę karštų pamokinan
čių prakalbų, sumetė auką 
$181.94. 

* 

Aukojo šie asmenįs: 
Ignas Tamašiunas, boną už 

$50.00 ir nuošimčių $5.00, 
Antanas Nevedomskis, boną. 

už $50.00 ir nuoš. $2.50. 
Kun. Pr. Meškauskas . . $5.00 
Longinas Grigaliūnas . . 5.00 
Povilas NiūYko 5-00 

Po $2.50: Dominikas Cibas 
kp., Alp. Petrulis, J . Andre-
rulis, su nuoš., Jonas Andie-
liunas. 
Po vieną dolerį aukojo: And. 

Grimauskas, Ant. Davidonis, 
Motiejus Kabišaitis, Jurgis 
Žibartas, Jonas Kvedaras, Jo-
iias Kalenda, Jonas Vaiču-
Iienas, Ant. Andreliunas, Jo 
nas Gildutk, Ona Šidlaus
kienė, Paulina (i arbūzai to, 
Veronika Gatautyčia, Paul. 
Morkunaitė, Konst. Matulytė, 
Grasilda Lekaitė, Vladas Ma
tulis, Juoz. Stepunkaitė, Juoz.. 

Kazys Lapienas, Jonas Ąša-
davičitts, Jonas Andraliuiias, 
Jonas Gailiunas. Stan. Bagdo
nas, Pranas Zadrulis, ALI g. 
Sklenis, Juoz. Račiūnas, Ant. 
TCauplis. . 

Smulkiomis aukomis sumetė 
$8.94 

Aukso ir sidabro vajaus sa
vaitėje surinkta pinig. $133.55 
ir 20 auksinių ir 11 siiabri-
nių daiktų. Tad išviso Atho-
liečiai paaukojo: pinigais 
$315.49 ir 20 auksinių ir 11 
sidabrinių daiktų. Butų ir 
laugiaus surinkta, kad ne tie, 
kurie iš šykštumo ir patįs nie
ko neaukojo ir dar kitus at-
K aibinė jo, kad neduotų. 

/Užtat garbė ypatingai Ig. 
Tamošiūnui ir Ant. Nevedom-
skiui, kurie paaukojo bonus su 
nuošimčiais ir visiems kitiems, 
kurie suprasdami tėvynės rei
kalus aukojo kiek. galėdami. 

Svečias. 

/ NOTARIUS. 
Kartais naujai atvažiavusie-

jf (ateiviai) į Suv. Valstijas 
negali suprasti kodėl čion y 
|ra tiek daug notarijų, ir jog 
tie notarai yra krautuvnin-
kai, raštininkai, graboriai ar
ba kiti biznieriai. Ten iš kur 
jie atvažiavo buvo tik vienas 
notarius ir tas notarius buvo 
advokatas arba koks valdinin
kas. ,. , . , 

Notarijaus užduotis yra pa
liudijimus duoti legališkams 
dokumentams, t. y. uždėti jo 
vardą ir antspaudą ant doku
mento kaipo užtikrinimą jog 
parašai yra atsakomų asme 
nų. Beto liudiją parašus ant 
Jegališkų dokumentų, kaip tai, 
ant užstatų ir pardavimo 
raštų. Notarijaus pareigos 
inima aprūpinimą prisiegų, a-
fidavitų išpildymą ir t. t. J is 
gali protestuoti čekius arba 
notas kuomet ant laiko ne už
mokėtos. J i s paskirtas nota 
rium apskrity kuriame jis gy
vena arba kur randasi jo biz
nio vieta, bet jis gali atlikti 
pareigas kitose apskrityse jei
gu prisius certifikatą apskri
čio raštininkui. Parodymui, 
jog turi teisę atlikti notari
jaus pareigas, jis turi, kuo
met pasirašo po dokumentu, 
su antspaudą atspauzdinti ap
skričio vardą ir kada jo lai
kas kaipo notarijus užsibaigs. 
J is turi uždėti savo antspau
dą. 

Bile čion gimęs arba natu-
ralizuotas Amerikos pilietis, 
dorų ypatybių, kuris gerai ži
nomas jo" apielinkėj, gali pra
šyti savo valstijos gubernato
riaus padaryti jį notarium. 
Jeigu gubernatorius ras jog 
jis yra tinkamas žmogus, jis 
jį paskirs ant vienų arba dvie
jų metų. J is turi prisiegti ir 
kartais užstatyti boną del tin
kamo atlikimo savo pareigų. 
Jeigu sulaužo prisiegą gali 
Imti notarium. Keliose valsti
jose moterįs paskirtos, bet ne 
visose. 

Įstatymas paskiria kiek no
tarijus gali reikalauti už at
liktą darbą. Beveik visose 
valstijose jis gali imti 25 cen 

Peoples Stock Yard 
STATEBANK 

Yra Didžiausias BANKAS 
Pietinėje Miesto Dalyje? 

' KAPITALAS IR PERVIRŠIS SUVIRK 11,000,000.00 

VISAS TURTAS SUVlftš $1,500,000.00 

Valstybes priežiūra užtikriną apsaugojimą jūsų piningams. 
Patarimus duodame visuose reikaluose. Lietuviški klerkai 

kaip tai: J . J . GRISIUS, J . J. SIEDIMKA, A. MACIKAS ir 
J. V. RADZEVIČIUS kurie nuoširdžiai visiems lietuviams 
pataYnauja. 

Lietuvos žemlapis yra duodamas kaipo dovana visiems lie
tuviams. Šis bankas atdaras iki 4:30 vai. po pietų. Ketvergo 
vakarais nuo 7 iki 9 vai. vakarei Subatomis nuo 9 iš ryto iki * 
9 vai. vakare. 

Peoples Stock Yards 
State Bank 

SG*5*M^ S> ^ 

(L*Jl 

\ ^ 

*>->•• 

47-tos 
ytf>. 

vN«£i J '7cT'o 
'co* 

KAMPAS 

ir Ashland 
CHICAGO 

legališką darbą, tada jis gali 
imti tinkamą sumą už darb,ą. 
Daugelis notarijų yra advoka
tai ir žino kaip prirengti le-
gališkus dokumentus. 
Jeigu kas nors mano jog kok.; 

notarijus nuo jo perdaug pa
reikalavo ui atliktą darbą, jis 
gali prisiųsti paskundinimą 
valstijos gubernatoriui. 

Jau per šimtus metų- turime 
notarijus net nuo senųjų Grai
kijos ir Romos dienų, bet to
se dienose jų pareigos buvo 
panašios į dabartines teismų 
raštininkų pareigas. 

Praneijoj notarijai yra didi 
ponai, nes jie netik padaro ir 
paliudija dokumentus bet žmo
nės palieka tuos dokumentus 
pas juos. J ie turi legališką 
mokslą ir turi tokias teises 
kurias kitose šalyse tik teis
mai atlieka, 

Anglijoj notarius tik paliu
dija pirklybiškas popieras ir 
protestuoja neužmokėtas no 
tas. . 

Vokietijoj tik advokatai at

lieka notarijaus darbą ir 
Skandinavijoje tik teisdariai 
arba ' sudžios viršininkas ga
li laikyti augštas notarijų vie
tas. 

(Foreipn Language Inf. Service) 

C H I C A G O J E 
DIENRAŠTĮ " D R A U G Ą ' ' 

GALIMA GAUT PIRKTI 
ANT ŠIŲ KAMPŲ: 

GARFIELD PARK 

Homan & 12-th 

NORTH SIDĖJE 

Milwaukee & Paulina JJt. 
Milwaukee & Girard St. 

N .E. uorner 
Milvvaukee & Robey St. 

N. E. Corner 

18-tos APIELINKĖJ. 

Maxwell & Halsted St. 
N. E. Corner 

Maxwell & Halsted Si. 
S. E. Corner 

14-th k Halsted St. 
18-th & Halsted St. 
12-th & Jefferson St. 
12-th & Halsted St. 

TOWN OP LAKE. 

47-th & Robey St. 

WEST SIDĖJE 

Blue Island & Western Ava 

VIDURMIESTY 

BRIDGEPORTE 

31-st & Halsted St. 
35-tii & Halsted St. 
Halsted & Archer 

Van Buren & Wells St. 
State & Madison St. 
State & Van Buren S t 
Clark & Van Buren St. 

S. W. Corner 
Wells & Madison St. 

S. W. Corner 
Franklin & Madison St. 

S. E. Corner 

Storaitis, Dom. Matnlis, Vai-
ėiulionienė, Morta MoFikevi-Įtns nuo kiekvieno (žmogaus, 
čienė. Kotr. Aksimatauskaitė, n u o ^ u r i o p r į į m a p r i s į e gą a r -

(} lebauskienė, Elzb. Braškie-
nė, Konst. Vadluga, Dom Ka
roblis, Jonas Braškis, Motie
jus Vaizmužys, Juoz. Gatautis, 
Uomu Brazdžius, Adolfas Ta-
masiunas, Petras Puseius, Jo
nas Lukinskas. (P-el. Lapienas, 

ba keno parašą liudija. Jeigu 
daugiaus kai vienas parašas 
tai už kitus ima biskį ma
žiaus. Bet jeigu atlieka lega
lišką darbą, kaip tai, prireng
ti kontraktą arba afidavitą, ar 
ba išpildyti blanką, arba kitą 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicigoj 

PfeARL QUEEIf KONCERTTVA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Husą krautuvė—viena Iš didžiausiu Chicagoje 
Parduodame oi žemiausią kainą, kur kitur taip neganu. 

Mašinėlių laiškami druknoti ir ofiro darbami yra naujau-
lioi madoa. Užlaikom risokdu* laikrodžiu*, žiedo*, gliubi-
aiiu ir deimantiniu*; gramafonu* lietnvi&Aii rekordai! it 
koncertinių geriauaių, armonikų ruaižkų ir pruailkų iMi*-
byicių. Balaia&ų, gitarų ir gmuikų, kofaų tik rei*U. Dir
bame visokiu* ženklu* draugystėms, taisome laikrodžiu* ir 
mnirikalifikni instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kadawski 
4M2 So. ASHLAND AVL, CHICAGO, ILL 

Telefonas: DR0VER 7309 

/ • 

file:///vorks


Šeštadienis, Jįugsįjo $, 1&$ MMMM s 

»• 

Šiandie Pinigu Kursas 
Siunti Hnt Lietuvon ner taai: 

10c Už 100 Auk. 
arba? 

1,000 Auk Už $1.00 
Pigesn i s kursas s iunčiant 

d idesnes sumas . 
Pr i s ta tymas Užtikrintas 

T r u m p a m e laike. 

Central Manufacturing 
District Bank g 

State Bank — CIearing Houso 
Bank . 

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

][ R e s . Tel . Cicero 3656 
( > Ofiso Tel . Cicero 49 
f 
ę 
II 

I 1325 So. 49 Court 
< N . E. Cor. 49 Court ir 13 Str, 

an t v iršaus vaistynyčios. 

0R.J, 
1 

DR. A. K. RUTKAUSKAS: 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Avenue 
Telef. Lafayette 4144 t Vaao^os: 9-11 rytais, 1-2 p o ^ 

g pietų ir 7-8 vakarais . Nedė ld ie -$ 
S n i a l s t iktai po pietų 2 Iki 6 vai.'* 
• « H E i f c i a a t t H r t t i ^ ^ 

* 

,"«s2 
Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. A S H L A N D A V E N I E 
A R T I 47- tos Gatvės 

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

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

GYDYTOJAS ir CRTRCRGAS 
Tele fonas: Yards 2544 

3252 South H a M e d S t r e e t . . 
An* virSaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
į,—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomls nuo 10—2 
Oofisas ir gyven imo vieta: 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9692 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

C U I R l KGAS 
Special istas Moteriško. Vyriškų 
Vaikų Ir visti chroniškų Ilgu. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—S po 
piet, 7—8vak. N e d . 1 0 — I I d. 
Res. 1129 Independence Blvd. 

Chicago. 

rT-n ra -B u V - - . * • • • • • • " • r' r " - • • - » - - - • - - - - - . . - . - » - » - ^ 

, CHICAGOJE. L. 
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BRIGHTON PARKO ĮVAI
RYBĖS. 

Džiaugsmas neišpasakytas. 
Dabartiniame momente 

Brighton Parke įvyko tokia 
perinama, rodos išaušo naujas 
pavasaris, kuomet atidarė pa
rapijos mokykla. 

JSeuiau įvairių nemalonumų 
iš šalies buvo girdėtis, kad 
parapijos mokykloj netvarka, 
nusiskundžiama' ant jos vedė
jų, bet šį turtą kas kita. Vai
kų kimšte prikimšta septyni 
kambariai. Greitu laiku bu* 
sutvarkyta dar .trys kamba-
liai . i rra vilties, kad ir jie bus 
pilni. Nes mat šįmet čia mo
kytojauja Šv. Kazimiero Se
sutės. I r tvarko labai puikiai. 
Dieve joms padėk, o tėvams 
ueiu už susipratime leisti savo 
\aikueius j milžiniška parapi
jos mokyklų. 

J au iki šiol skaitoma moki
niu apie septynius šimtus, bet 
kiek bus vėliaus teks matyti. 
Yra vilties kad pralenks Šv. 
Jurgio ir šv. Kryžiaus para ' 
pijąs. 

» *» 

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

4631 So. Ash land Ave , 
TeL Yards 991 

Tel . Yards 0991 
OFISO V A L : 

8—10 v. ryto, 1—2 ir 7—9 v. v. 
Nedė l iomls : nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. . 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu. 
4729 SO. A S H L A N D A V E N I E 

SPECIJALISTAS • 
Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų 

Tai.: ryta nuo l t — 1 2 : nuo 2—*1 
po pietų: nuo 7—8:66 vakare. 

••iėMomis: l t iki 1. 
Telefoną* Dreael 9980; 

" DR.A.LYUŠKA fi 

1900 So. Halsted Str. 
S Tel . Canal 2119 

°J Valandos: 10 ryto iki 8 vakarec 
8 Gyvenimas:—2811 W. 63-rd S t i 
•c Tel. Prospect 3466 

LIET t VIS Akių Special istas 

Ant Bridgeporh> 
1>K. » E K N E K , ( Š E R N A S ) 

OptontetrLst 
3315 So. Hals ted St., Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vak., Ned . 10 iki 1 

40 vai. atlaidai. 

Rūgs. 10, 11, 12 k- m. Nek. 
Pr. Šv. Ai. P. bažnyčioj pra-
Mdės atlaidai. JSe^itės Ivafci. 
mierietės 'prie atlaidų, girdžiu 
ma, gražiai rengia vaikelius, 
Ties jeigu bus gražus oras 
rūgs. 12 d., procesija po miš
parų bus ir lauke. 

Vargoninko rūpesčiai. 
J a u nuo senai yra žinoma, 

kad brighton-parkiečiai turi 
puikų varg. 8. Žylių, kuris vi
suomet atsižymi bažnytiniais 

• a* 

giedojimais. Yra vilties kad ir 
šį metų puikiai pasirodys. 

Klebonas su asistentu dirba. 

Kuomet mūsų klebonas su 
si laukė asistento, visa tvarka 
dar labiau pagerėjo. Išpažin 
ties yra klausoma kasdiena, o 
sekmadieny žmonių ėjimą1; 
prie išpažinties ir Šv. Komuni 
jos yra toks didelis, kad rodos 
jauties esąs Šidlavoje per at
laidus. L'ž tai garbė mūsų dva
sios tėveliams, kad jie bažny
tiniuose dalykuose yra pavyz
dingi ir darbuojas išvien su 
liaudimi. 

Nauji pienai. 
Alusų klebonas pasitarus su 

parapijonais nutarė statyti 
seserims namus del dvido-
Šinits seserų, nes yra prainato-
nia, kad mūsų kolonija taps 
Chiragos lietuvių metropoliu. 
Dabar net eina karšti ginčai 
tarp žmonių kuo užvadinti šių 
kolonija, ar Kaunu ar Vilniu
mi, bet greičiausia pavadins 
Vilnium. 

Naujos įstaigos. 

I'rieš bažnyčių, antrašu 
-H 1.4 80. Caiirornia Ave. pp. 
J . Klimas ir lt. Andreliunas 
atidarė *'Draugo' ' knygynų. 
Ten yra įvairus įtaisymai dei 
patarnavimo lietuviams siunti 
me pinigų Lietuvon. Svar
biausia yra. kad ten tapo a-
tidarytas Biuras Liet. Darb. 

šaltakošė. 

Jaunas biznierius J . Poška 
atidarė biznį po num. 4501 S. 
Fairt'ield Ave. I r jis žada 
k kDraugo' ' agentūrų vesti. 

Biblijos studentai nyksta. 

Vienų vakarų einant Cali 
fornia gatve teko nugirsti, 
kad "biblijos s tudentai" nyk
sta, nes garsiai teko girdėti, 
kad jiems gerklės išdžiuvo be 
geriant ' ' moonshine' \ Kai 
dvi kūmutės suėjo į stubų 
* atprovyti ' ' savo ' ' šabasųl \ 

viena neteko balso iš "moon-
>hinės" gėrimo, o antra bežiū
rint į dangų ir laukiant 19J5 
m. kuomet ateisiąs anti-Kris
tus. 

Vai "bėda "biblijos studen
tėms", nes, besikrikštydamos 
kubile neteko proto. 

Jurgis. 

TRUPUTIS APIB LABDA
RYBĘ. 

Didžiausias Lietuviu 
BANKAS 

Visiem Suteikia 
Geriausi „ Patarnavimą 

Ir 
Tvirčiausiai Atti įga 

Turtas virš $2,500,000.00 Dolierių. 
Universal State Bankas prigelbejo Lietuviams sučedyt 

pinigus, prigelbejo įsigyt namus ir ant toliaus kUoge-
riausiai Lietuviams patarnaus. 

PRISIDĖK IR TAMSTA NORS SU MAŽUČIU 
DHPOZITU 

AR NORI GAUTI 6%? ĘLAUSJC MŪSŲ 

-\tz 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. uUaser pe. 

reina j rankas Dr. Chas. 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: N u o 10 ryto 

iki 3 po piety, nuo B iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki ? po pietų. 

Telefonas Yards 687 

Geriausiai Siunčia 
Pinigus 

L I E T U V O N 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

Chicago, Illinois , 
• ^ M M n a A . ——' iMvaHnMMMMa^MHanMa^^^M^^aMaiNMM^aa^M^HM^^BMMM^MMava 

JAUNIMAS VYČIAI VEI
KIA. 

i 
Dr. I. Ę, MAKARAS 

Liet u vys Gydytojas ir Chirurgai* 
lotino S. Mki i igau Avenue 
Telef. P u U m a n 842 ir 349 

Valandos N u o 10 iki 12 ryto 
N u o 7 iki 0 vak. 

= 

Tovvn of Lake. — llugp. 27 
d. Šv. Kryžiaus par. svet 
Lal>daringos Sų-gos 1 kuopa 
titrėjo susirinkimų. 

Sus-mas buvo neskaitlingas, 
gal šiltas oras buvo tam prie 
žastis. 

Visgi reikia pastebėti, kad 
pirma KUODU dįrua, staį buvu

siame labdarybės centro baza-
re Xek. Vr. P . Šv. parapijos 
darže Brighton Parke mūsų 
kuopa pelno padarė $91.(K). 
Tai neblogiausia. Tam ypa
tingai pasidarbavo J, Monst-
vilas. S. Šlušnys, P. Veryga, 
M.. Paukšta, A. Kadaviėius, 
Ant. A. Noreikienė, J . Soei 
lova ir K. Paleikaitė. Aėiu 
jiems-

Baigiant ies vasaros sezo
nui suinanyta įrengti vakaras 
lal)dary])ės naudai. Koiuisijon 
išrinko: M. Švaikauskii, 1. Pa 
navą, P. Kudelaitę ir M. 
Paffkštą. 

Gyvuokite, pirmoji kuopa! 

Darbuotoja grįžta tėvynėn. 

Susirinkimą baigiant palietė 
mus nemaloni žinia, nes p-lė 
Kazimiera Šlušnaitė, viena i« 
rimtųjų mūsų veikėjų atsi
sveikino su mumis, išvažiuoja 
tėvynėn Lietuvon 20 d. rug
sėjo. 

P-lė Šlušnaitė buvo pavyz
dinga įdealistė mergaitė. Pri
klausė prie idaug organizacijų, 
bet ypatingai mylėjo labdary-
ix;. Būdama jos narė per ket
vertą metų ėjo iždo globėjo* 
pareigas, rūpestingai lankė 
.-usirinkiinus ir daug pasidar
bavo prie surengimo vakarų, 
bazarų, rinkliavų ir t. t. Pri
klausė prie Akademijos H. pir
mo skyriaus, Moterų Sųj. 21 
kuopos, Kat. Federacijos 7 
skyr., kėlioj ' pašalpinėse dr-
jose ir prie Šv. Ceeilijos cho
ro išgiedojo virš 5 metus. Jei
gu buvo kokis parapijos dar
bas tai jų ir ten visuomet bu--
vo galima matyt. Reiškia, ji 
dirbo. 

Liūdna, tai tiesa, mums su 
ja 'persiskirti, bet nejaugi 
mums šis kraštas malonesnis 
už mūsų gimtinį l Argi pa
vydėsi me savo tėvynei taip 

ylų danty j ir pagalia us bėg
damas trepais žemyn parpuolė 
ir užsitrenkė balsų. Todėl nu-

Side. Ketvirtadie- vykęs į cicilikų-sandarokų dė
ti. Aušros Var- monstracijų negalėjo kalbėti b3 

S9/9/$%9'9/9/'9/9^'9/«^^1&9/a'&&*>9'* i 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Maffison Street 
187 Mokyklos Suv. VaLstlJc^e 

Moko Siuvimo, Patternų klr-
>pimo, Deslsrning bizniui tr na-
[ m a m a Vietos duodama dykai. 
JDlplomai. Mokslas lengvais at - | 
^mokėjimais Klesos dienomis !r« 
[rakaraia Reikalaukit knygelės . # 
Tel. fienley 1848 į 

t SARA r A T B E , p i r m . ! 
l9>«'9^*-'9^9y9>t^%tv%9>9^8v*9y»*'9'9K 

f-
AMERIKOS LIETUVIU 
PREKYBOS MOKYKLA 

f 196 So. Halsted St. 1 
kai-1 Mokina: l ietuvių ir anglų 

pų, skait l iavimo, greitrasystės, • 
kny^rvedystės, pirklybos teisių, j 
abelnos istorijos, iškalbumo, l ie
tuvių kalbos gramatikos. 

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak. 

g . . . . . . . . , . 

tų par. mokykloje, L. Vyčių 
24 kuopa turėjo mėnesinį su
sirinkimų, kuri atidarė pirm. 
K. Zauriutė. Šis susirinkimas 
buvo gana gyvas ir energin
gas.;, 

Pirmiausiai buvo išduoti ra-
}x>rtai iš įvairių veikimų. Lu 
Vyčių 24 kuopa nutarė savai
tiniuose susirinkimuose Įvesti 
be pasiktilbėjimų dar ir pro
gramų. Programa susidės is 
įvairių dalių/kalbų, eilių, de
klamacijų ir tt. Surengti pro
gramas išrinko į komisijų: 
p-lę O. Pestininkaitę, A. Valo-
nį ir A. Peldžių. 

A. Valonis ir P r. Savickas 
išdavė ra{x>rtų iš L. Vyčių X 
Seimo. Delegatai išdavė ra
portų labai gyvai ir ryškiai. 
Raportas buvo priimtas del
nų plojimu. Reikia pažymėti, 
kad A. Valonis ir Pr. Savic
kas važiavo į seimų savomis 
lėšomis. Taigi L. Vyčiu 24 
kuopa yni laliirt dėkinga 
jiems už jų pasišventimų. 

Žvalgaitis. 

aparato (triubos). 
T. 

C eras vaistas del nosies, ku
ri dažnai«4enda į kitų žmonių 
reikalus tai "masažius" ne 
eiektBay-'bat ranka. 

• " • • • < • * ' * 

SKAITYKITE IR PUTINKI 
TE LIETUV J DIENRAŠTI 
SAVIEJI REMKITE SAVAS 

BRIDGEPORTO ĮVAIRUMAI 

Sųj. nariams. Atvykusieji iš naudingos darbuotojos! 
kito miesto bus aprūpinami! Važiuokite, gerbiamoji! Lai-
infonnaeijom. jeigu tik bus L. tningOfl kelionės! Ir tenai dar-
D. S. nariais. Ten galima gaa Ruokis tautos ir Balsyčiai ge
li dienraštį "Draugų".. rovei. 

——: i—: \T~ \ i—™-* i - . x ^ i a . 

Ex-patrijotas. 

Gal nevienas patėmijo, kad 
ex-patrijotas su savo žila gal
vele (mat pražilo be pirmi
ninkaudamas tūlose draugijose 
ir besvarstant, kaip čia sulai
kius savo ainius nuo bend. 
kol. dem.) linksma šypsena^ 
vaikštinėjo kada pamatė iš vi
sos Chicagos net 4 draugijas 
maršuojančias pas cicilikus— 
sandarokus. 

Bet ex-putriotui buvo nema
lonu matyt minias einančias į' 
^lcKinley Parkų. Tai jis užė
jęs kur ištraukė burnikę ir vėl 
savo šypsenų rodė. 

Baisi nelaimė. 
Laike demonstracijos-Brklge-

porte gat \ės buvo pilnos žino 
nių, o ypač prie 33-čios, /kur 
yra tūlas sandarokas dantis 
tas. Nedykai žmonės buvo ten 
Nusirinkę.. 

Ir kas galėjo žinoti, kad 
taip atsitiks.' Mat dantistas 
krapšte sandarokei dantį, o 
kai benai smarkiai užgrojo 
dantistas iš šiurpulio užlaužė 

Jis linksmas, nes turi 

BAMBINO 
VkUbaieoklls Reg. S. V. Pat. Biure 

Kadikiai mėgsta jį! 
Jie prašo daugiau! 

Bambiuo yra geriausia gy
duole uuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas. 

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara-
torijos. 

F. AO. RICHTER A CO. 
1 0 4 - 1 1 4 S o . 4 t h S t . , 

B r o o k i y n , N. Y. 

LIETL'VYg GRABORIUS 
Patarnauju laidotuvėse kopiglausla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinu. 

S. D. LAOHAVVICZ 
Telefonas Canal 1271—2199 
9814 W. 23rd P lace Chicago, IU. 

^Telefonas Boulevard 4189 

L Masalski 
Oraboriu* 

Patarnaaju ta! - § 
dotnvės*. yes-
tvvas*. krhcS-
tynose ir kltno-
M raikai «o**< 
Kainos prieina-
mos. 

Aubum Ave, Chicago. 
6<>«4>4>4>«4'4-4«««««.4.««4»«a* 

ClĮNARD^iaiOR 
LIETUVON I 12 DIEKŲ 

Grcieiausiij vandeninių keliu. 
Ypatišjfai vedama ekskursija su 

greitu persėdimų Southampton j 
Danzig I'iliava, Mėmei ir Liepojų ant 
vieno iš trijų greičiausių juru mil
žinu, išplaukiančių Iš Now Yorko kas 
Ltarninka. 

Visi trečios kUasoji pasažieriai turi 
k a jutos. 
MAURETAJflA AQUITANIA 

i? t : i t i ;>GAit iA 
Via I;iver=>ool Ir Glasgow 

C. \RMANIA Rūgs . 11 
C O U M B 1 A Rūgs . 1« 
A L G £ R I A . . Rūgs . 23 

Norint laivakorčių ir informacijų 
kreipkitės pas agentą savo mieste ar 
apiel inkėj . 

Telefonos Varde 1188 

STAKLSY P 
MAŽEIKA 

GRABOHI! « Utl'i 
BalsamuotoJas 

Tcrlų a u t " ^ o 
bll me visokieinf 
reikalams. Kain^; 
prleinamOB. 

3310 Auburu 
Ave. Chicago, 

Telefonas Ganai 5S95 

JOHN G. MEZ1AISKIS 
Generalis Kontraktorius, statj 
tojas ir senų namų taisytojas 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti ^ čio PUce. 

. ^ = i i 

K. S T T R E V I Č I A 
Graborius ir Balsamuotojas 
Automobiliai vis iems .-eiksiams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 
Tel. Canal 6543 Tel. Canai 0199 

MILDA 
Moving & < Expressing 

Co., 
Anglis ir Malkas 

Patarnaujamu dieną ir nakij: per
k laustom rakandus, pianus, sufe'us, 
krautuves, važiuojam j kitus miestus 
tr ^valstijas. Tžlaikome keturis tro-
kus. i'igiausiai patarnaujam ir darbų 
gvarantuojam. 

Taipgi užlaikom vartotų rakandų 
ir pečių. 

V. BAGDONAS, 
D. PETRĄVIČIA 

3227 So. Halsted St. 
, Tel. Yards 3408 

Chicago, I1L 

PAIEŠKAI! Jono Maknio piąmiau 
gyvenusio po num. 5107 S. Ashland 
Ąye. Chicago. Tūrių labai svarb ų 
reikalą, prie Tamistos tat-gi malonė
kit atsišaukti ypatlškal arba laišku. 

JOSHPH A. AjMBKO.SH .s 
155 Bf. Clark Street 

UMcaao. 141. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke lė savo ofisą no num. 

8241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Juciaus R ę s t i lubų. 
Pri ima Ligonius nno 9-11 A. M. 

t. 2 
1-lJ 
8-8 P . 

Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Fatrfar 5574 

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

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas 
tirct skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervd-
tumų, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai "pri
taikomi teisingai, toli ir eiU matan
t iems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėj imo ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 

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

Dr. A. J. TA&IANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. MichJgan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 po 
Tel. Pu 11 man 3213. Chicago, m . 
piet ir 7—9 vakare. 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago. 111. 

r. 
Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: iu iki 12 ryte: 1 iki -
po pietų: « iki 9 vakare 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryte 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomis 
ofisas 'uždarytas. 

J. P. VVAITCHES 
L a w y er 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dk'ii.: R. 511-127 H. Dcarbora 
Street Tel. Dearborn 60V8 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel PuUman 8377 

rnsniiiiiiiiiiiir îiiiiiuiiiu'Anuiiiiiiiun 

i V. W. RUTKAUSKAS I 
g A D V O K A T A S I 

Ofisas Didmiesty!: 

I 29 South La Salle Street g 
Rambarte UO 

Telefonas: Central 11 • • 

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

^IHillUIlKUiUUUlIHIliyJHUHIUlULY S 

Tel. Central 1289 
HAROLD O. MULKS 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose te ismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Itooms 1611 — 1619 
155 No. Clark St. Chicago, 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte ik4 9 vakare 

N : -H 
rssas 

} ' Tel . l i andolph 4759 

A. A S L A K I S 
ADVOKATAM 

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

19 South La Safle Street 
Room 1S»I 

i N a m ų Tel. Hyde Park l » » t į 

Tel. Off. Humboldt 4880 
Res. Humboldt 8888 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Bamp. Mihvaukee Ave. 

Chicago. 

Zf 

« — - - , ' • • » » » 
Tel. L^fayette 4223 

P L U M B I N 6 
Kaipo lietuvys, l ietuviams vtsa-
dos patarnauju kogerlaasia. 

H. YUMKA 
6228 W. 38-tfc Street 

X 
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KRYŽIAUS PARAPIJOS BAZARAS 
Svetainėj ir Mokyklos Kieme, 46-th ir Wood Str. 

BUSSEKAN.DEN0SERUGSĖJ0-17-20-24-27 IR SPALI01-4-8"11 IR 15 
NEDĖLIOMIS IR LABOR DAY 4 VAL. PO PIETŲ. SEREDOMIS 7-TĄ VALANDA VAKARE. 
_____ „ . i ^ ; Y — 

Sunku apsakrti kiek ivairiu-ivairiausiu dalyku bus šiame bazare. Geriausias būdas sužinoti tai ir 
ateiti ir pamatyti. Jug daug žmonių dažniau sako apie nekurius Įvykius: "Netikėsiu iki savo akimis 

nepamatysiu". Ot, čia, kaslink šio bazaro ir geras šitok išsitarimas. Geriausiai ypatiškai visiems at
silankyti ir persitikrinti. O kuomet atsilankys džiaugsis, gerasis ir kitiems pasakys: "E ik , neapsi-
gaudyk, nepraleisk geros progos. Taigi remkime mes visi kiek tik kas kokiu būdu,galime. Ant kiek 
mes daugiau visokiaus gerais budais šį svarbų darbą, mūsų parapijei labai reikalinga prisidėsime ant ' 
tiek mes daugiau įgysime naudos, pagyrimo, garbės i r užuojautos. Šie žodžiai lai būna arčiausiai mūsų 
irclžių: kur 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. 
7 " * * 1 * • * _ ^ i TT* v • • • v y y * v • » ^ • « x • TV*__^ J-UA * *\ **• "D n -nn w i t A t i n i Visi kaip vienas į šv„ Kryžiaus parapijos bazarų. Kviečia Komitetai, Draugijos ir Parapijonai 

CHICAGOJEĮį 
MJi(lllHIIIIIL!_IIIIIIIIIIIIJT.IIIIIIIIIIIIL?jllllll l l l l l(r_JII!lllll l l l lL^ltU. 
GELEŽINKELIEČIŲ KON 

FERENCIJA. 

šiandie Chicagoje seka svar 
bi geželinkefieėių konferenci
ja. Yra ir streikuojančiu šop 
menų prezidentas Je\vell. Vi
si tikisi, kad Chicagoje bus, 

Armstrong sako, jog palau- ag 
kiant mažų namų savininkams 
ateity statant namus bus ga
lima sutaupyti nuo 600 iki 2,-
000 doleriu. 

pr.Jnryta taika ir pasibaigs 
streikas geležinkeliečių Įstai
gose. 

PRITRUKO MOKYKLOMS 
BUTŲ. 

a 

1 8 Aštuonioliktos Parapijos 1 8 
DIDELIS RUDENINIS 

BAZARAS « KARNIVALAS 51 

KURIS PRASIDĖS 
DIDELĖ NELAIMĖ TEISĖ 

JUI SCANLAN. 

Kriminaliu teismo Chicago
je teisėjas Kickham Seanlan 
užvakar su savo šeimyna iš-
t: rengė atostogosna i \Viscon-
si no valstiją. 

Dideliu automobiliu išvažia-
V( 

v. dusi duktė .Miliam, žentas 
Kefl su žmona ir vienerių me
tu kūdikiu. Automobilių val
tį"* žentas Keli, Teisėjas sėdė
jo priešaky su žentu. 

Ohioagos viešųjų mokyklų 
taryboje susekami biaurųs 
darbai — papirkimai, piliečių j S 
sumokami pinigai begalo eik-j 
vojami, kad tuotarpu vaikus 
mokyti trųksta reikalingų bu
tų, koki iki šiolei turėjo but j j j j 
pastatyti. 

Butų trukumas šįmet p a l i e - j | | fPrie Union Street) 
čia apie 30,000 vaikų, kurie Į g j | | | 3 H H ^ 
pamainais 

i Nedėlioję, 3 Rugsėjo - September 
231 

5 Dievo Apveizdos Parapijos Darže 
bus mokomi, tv.. Į 

IR TESIS RUGSEJO-SEP. 10,14, 21, 24 D, 
PRADŽIA NEDĖLIOMIS IR LABOR DAY 3 VAL. PO PIETŲ, O 

KITOMIS DIENOMIS 7:30 VAKARE. 
Šiame bazare bus naujausių šios gadynės " t r iksų" . Visokių daik

tų ir gyvų ir negyvų, ir gražių ir naudingų. 
Be to, šokiai, benas ir kitoki pasilinksminimai. Visako neapsakysi, 

neaprašysi — ateikit ir patys pamatysit. 
Kviečia KLEBONAS !IR KOMITETAS. 

iisiiiiiniiiaiM 

m 

kuomet vienį paskirtas valau-({j darbininkai 
o jis. jo žmona, 28 metų ne- dus išbus mokyklose, tai juos darbuojasi, 

paleidus namo kiti vaikai su-' 
F i rinks. 

Kas gi matė kur tokia tvar
ką, kuomet gyventojai moka 
aukštus mokesčius. 

taipgi uoliai programa. 
Vakarienę virs, keps vyrai 

Be to, draugijom, po « avo ! SU didžiausio Cliicagos kotelio 
susirinkimų būry atsilanko \ virėju. Tas virėjas saljo, kad 
bazarą. Jau šv . Juozapo ir žmonės netik gardžiai paval-

BieiŲ MOKYKLA. 

i 

Arti Shoridafi tvirtumos tu rbū t , visas vargas tame, 
(Jorio) važiuojant Sheridan k a ( 1 (V'ia *"***• perdaug pini. 
vieškeliu pakilo smarki vėtra 
ir lietus smarkiai sušlapinoI 
kelią. Šlapiu cementuotu ke-i 
I tn s u a u t o m o b i l i u p a v o . j i o . r a 
važiuoti. 

gų sumoka visokiems viešiems 
reikalams. 

Privažiuojant vieną tiltą, 

CHICAGOS GRAIKAI 
PRIEŠ KARALIŲ. 

Chieagos* graikai savo susi-
į rinkiniuose denuneijuoja (irai-

automobilius staiga paslydo 
ant tvoros. Kad išvengti ne
laimės, Xell staiga užspragia-Jk i J o s k a r a l i l * K**********-
vo ratus. Automobilius šoko' «^ikalauja, idant karaliaus vi-
atbulas, paskui priešakiu, su 
laužė gana stipria tvora ir 
nusirito nuo aukšto pvlvmo, * [ ! » * * » * » respublika. 
p> 40 pėdų, dumblynan. V i " t o s S r a i k a L t r a l a i * su-

šv. Cecilijos dr-jos buvo ir gys, bet dar stebėtis kaip vie-
nemažai pelno ir sau ni vyrai gali taip ganlaus, ne-
kredito ]>adarė. Tikimasi, kail 'paprasto valgio pagaminti. Mo 
Ir kitos draugijos neatsiliks terys ateis į vakarienę iš smal-

prįsižiūrėti ir pasimo-nuo sių. 
Kaip girdėjau, šeštadieny, 

IX) "šabašui" , žadėjo atvyk
ti Sorė su šviežiais Keier©-

sumo 
kinti. Jos tą viską, j>iimačiil
sios užvydės vyrams tų nepa
prastų gabumų, kurio papras-

liais, o sekmadieny, D|ioke-\tai pripažįstami tik moterims. 
riai iš Pilviškės. J ie nemažai-
juoko pridarys.. 

Mokykla jau prasidėjo. 

Antradieny j , rūgs. d. 

Sekmadieny, rugsėjo 10 d., 
2:30 vaL po pietų Šv. Petro 
;r Povilo parap. klebonas kun. 
J . Paškauskas, bitininkystė.: 
žinovas, duos pamokas dyka! 
apie bitininkystę savo bityne 
\zpakaly klebonijos. Žmonėms 
įdomaujantiems apie bites ir 
bitininkystę yra gera proga 
pasimokinti. 

. Rep. 

AXT PARDAVIMO j . PA IEŠKAU Juozo šarkšno ar t i -
Nafrias ir krautuvė $6,000.00 par- miausių giminių. Jis liko u i n u š t a s 

duosig atskyriai kas norės. mainose Arrizburk, III. Palaidotas i 
Namas $4.500.00 dieną Rugsėjo. Liko jo tur to posmer-
Krautiivė $1.500.00 tinės prašau pasiimti. Velionis paė-

Atsi Sau kitę šiuo adresų: 
4835 Roosevolt Raad 

Cic-cro, U!. 

DAUG MALONAUS JSPU 
DŽIO. 

irown of Lake. — šv. I\ry-
iaus parapijos didžiulis ba 

sa, dinastija butų p ^ d ^ t a l ? ^ * ^ P**r* B ^ M * - «* ^ į d u choru, kuriems vadovaus' k,-. ( j a u 

1 iš Viraikijos ir pati Graikija j * i o m i s i r ™ai$ninh»tt Apart , ž i n o m a s mm\klls K. Sabonis. p r idav( 

Rezultate duktė M iriam ant 
vietos žuvo. (Ji visi kiti pa-
vcjingai sužeisti, išėmus kū
dikį, kuris motinos Mrs. Xell 
j lėbyje išliko sveikas. 

Patsai teisėjas turi nulauž-
I • kairiąją ranką ir nosį. 
- Visi paimta į Sheridan ligo
ninę. 

prantama, Graikijos p i r m u o - , v a i k u a k a r t o ^ W a t ė J ° J toį pramogoj pąr. svet. 

raliaus priešą Venizelosą. 

APIPLĖŠTA KRAUTUVE. 

Keturi plėšikai apiplėšė 
krautuvę, 3401 So. Oakley a v. 
Paimta apie 15,000 dolerių 
vertės brangių kailių. 

RAGINA NESTATYTI 
NAMŲ. 

Žinoma Clneagoj "The citi-
zsns' eommitt^e to enforee the 
Landis a\vard" generalis ma
na džeris Armstron/r ragina 

NORTH SIDĖS ŽINUTĖS. 
Parapijos bazaras. 

— Šiais metais bazaras, kaip 
Įvairiais daiktais taip ir "gė 
miais", viršija pereitų raetn 
bazarą. Ypač Rožančiavos Dr-
ja, Vaikų Marijos ir Moterų 
Sagos kuopa tari pririnkę 

ju prezidentu stato žinomą ka- [mokykla negu pereitais metais. 
Kai-kurie dar vėliaus ateis. 
Bet kai-kurie parapijonai nu 
stūmė savo vaikus į viešą mo
kyklą. Gal pabūgo mokesčių. 
Jiems gaila cento, savo vaikų 
doram išauklėjimui, bet sal-] 
dainiams ir kitiems niekams 
tokie tėvai vaikams daugiaus 
išduoda per mėnesį negu rei
kia mokėti už mokyklą. Tai 
vis stoka supratimo. 

Rep. 

Apie programą — ji ta i pa t 
bus nepaprasta. Prieš vakarą 
tik viena programos dalelę 
pasakysime ir iš to galėsitej 

} ū: spręsti apie ją visą. Dainuo* ; , a r a s rugsėjo 3 ir 4 dd. sutei-
g malonaus įspūdžio ir 

nemažai naujos ener
gijos, nes žmonės skaitlingai 
į jį atsilankė, žinoma ir pa
sekmių gerų davė. 

Tęsiasi jis ir toliau. Rytoj 
prasidės 4 vai. po pietų. Lig-
šiol oras gražus. Visų ūpas 
geras. Valio! į bazarą! 

, Tyla. 

vaikų nemažai ir tėvų atsilan- T a c l g i r v t o j t u r m i t v i s i w e s t . 
kė į pamaldas. Šiais metais! ^ ^ v į ^ } n i s įQ-e l i e p a p i a > . 

Ekst ra l 'ke Mieh. 220 akrų. Ant 
mainymo į namus arba ant randos, 
a r ant kontrakto. Ant ilgro išmokėji
mo su gyvulais ir mašinomis, čysto 
pelno galima padaryti $3,000 — 
$4,000 j metus, priežastie* senatve 
ūkininkas yra Chic&SDsJ. ffalima pas
tot ūkininku iš pirmos dienos, malo
nėkite atsišaukti iš visų kolonijų A-
merikos laiškų, 

P . JL 
3 3 1 9 S . . ' V u l M i n i A v c . C l i i t a p o . 

KEIKALIXGAS Vargonin
kas lietuviu parapijoį GaryT, 
Ind. Rašykite 
Kun. f. S. MAR,TIŠIUNUI 

1390 W. 15-th Ave. Gary, Ind. 

jo iš Vilkinikų kaimo Leipunų pa
rapijos Seinų pavieto Suvalkų redy-
bos. Atsišaukite pas laidotoją šiuo 
adresų 

ANTANAS ŠARKŠNAS 
509 East Fou th Street 
West Frankfort . UI. 

Rėmėjas. 

BRIGHTON PARKAS. 

T*K VIENI VYRAI. 

mažų namų statytojus sušilai 
kyti su namų statymu. Nes j daug gerų daiktų. Garbė tų 

„.jmmų statymui medžiaga sma-Į'draugijų narėms už uoių pa-
rkiai pabrango. 

West Side. — Sekmadieny, 
lugs. 10 d. 6 vai. vakare, Auš
ros Vartų parap. sve t įvyks 
nepaprastas vakaras; vyrų 

I si-darbavimą.. Draugijų išrink- paruošta vakarienė su gražia 

Dievo malonių laikas arti
nasi, nes 10, 11 ir 12 d. rugsė-

jjo (September) Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. parapijoj 
bus 40 valandų atlaidai. At
laidai buvo, yra ir bus mums 
1 
mūsų gyvenime, 
laike'Išganytojas gausiai da
lina savo malones visiems, 
kurie tinkamai ir su atvira 
širdimi kreipiasi į Jį. Tadgi, 
Brangus Katalikai, nei vie
nas nepraleiskite šių brangių' 
atlaidų jūsų labui ir naudai 
surengtų. 

Kun. A. Briška. 

PARSIDUODA gera šėpa su 
stalnyeią, labai pigiai tinkama 
del drabužiu arba del draugi
jos. Kas bus pirmas tam ir 
teks. 

2129 W. 23 Place 

r* 

ĮSIGYKIT JUBILŽJINĮ 
"VYČIO" NUMERĮ. 

Lietuvos Vyčiai, minėdami 10 
vatalikams " sva rb iu dl lvku! m e t l J s u k ^ t u v e s , išleido di-

nes atlaidų i d e l i 3 « b i l ^ i n i " V y č i o " nume
rį, gausiai papuoštą įžymiau
siais Amerikos lietuvių dar
buotojų paveikslais. Taipgi ja
me yra įvairių gražfų vaizdų, 
straipsnelių. 

Kaina tik 40 centų. 
Draugas Publ. Co. 

2334 South Oakley Avenue 
Chicago, UI. 

i 

ANT PARDAVIMO bučerne ir gro-
cerne, lietuviais apgryventoj vietoj, 
biznis gerai eina. Randa pigi $85.00 
4 kambariai pagyvenimui. Parduo
siu pigiai nes esu našle ir negalių 
viena apsidirbti arba mainysiu ant 
vien grocernės. Kas nemoka išmo
kysiu. Atsišaukit 

4537 So. Paul ina Str. 

. PAIE&KAU Uršulės Juza-
taites ir jos brolio Antano. 
Mejdžįu atsišaukti šio antrašu 

PET. JECKAUSKIENŽ 
1528 So. 50-th Ct. Cicero, IU. 

Restorane, 4623 Sheridan 
road, trys plėšikai vakar die
ną užpuolė vieną Ne\v Yorko 
firmos pirklį, atėmė 50,000 do-
lerių vertės deimantų ir pabė
go automobiliu. 

REIKALINGI AGENTAI 
Pardavinėti mūsų vilnonius siutus 

ir overkotus padarytus ant orderio po 
$29.50. Alga garantuojama $40.00 ir 
daugiau. Pri tyr imas nereikalingas, 
mes jus išmokinsime. Mes ta ip-pat 
norime ir tokių kurio galėtu dirbti 
l i u o s a t n e l a i k e . A t s i š a u k i t e 

J . H. SIMPSON CO. Dept. 2S7 
881 \V. Adams Si. Chicago. 

REIKALINGOS 50 mergi
nų prie lengvaus fabriko dar r 
bo, nuo štukio gera mokestis. 

AMERICAN INSULATED 
WIRE & CABLE 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. 

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

J. KANIUŠIS 
4313 So. California Ave. 

—IMI •'• • • • • - - • • • I • • • » ' ' — • 

ANT PARDAVIMO 
grocerne ir bučerne geroj vietoj lie
tuvių apgyventoj. Biznis eina gerai, 
vriežastj pardavimo patirsite ant vie
tos. 

Telefonas Lafayette «177 
Chicago, IU. 

Pardavimui Automobilius 
Maxwell, 19i° Model. 5 pasažierių, 
viskas gerame stovyj. Aukauju už 
t r is šimtus ($300). Norintys geros 
mašinos pigiai kreipkitės 

4630 So. Ashland Ave. 
Room 1,'Yords 6079 

Kreipkitės nuo 6 iki 8 vak. 
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Įvyks Ned., Rugsejo-Sept. 10, 1922 
AUŠROS VARTŲ PAR. SVET. 2323 W. 23-rd Place, Chicago, Dl. 

Šią vakarienę gamins vieni vyrai.^Tai įdomybėj Virėjai" bus iš šių Eu-

Padž iaus , o trečias iš Berlino. Taigi apie 'skanumą, vakarienės tai nėra 

ir kalbos. Beto, programa bus viena iš įvairiausių ir įdomiausių: Bus kal

bų, dainuos net du chorai, bus nlonologų, eilių, deklamacij ir tt. 

Taigi visus kviečiame atsilankyti į vakarienę. 

Pradžia 6 valanda vakare Įžanga suaugusiems $1 vaikams 50c. 
Vakarienės pelnas eina Aušros Vartų Parapijos naudai. 
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