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META1-V0L VIII 

BAISUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS JAPONIJOJE 
Italai Okupavo Graikijos Salas 
Graikija Šaukiasi T. Sąjungos 

Pagelbos 
MUSSOLINI ĮSPĖJA T. SĄJUNGĄ NESIMAIŠYTI 

SVARBIAUSIEJI [VYKIAI (goję nėra reikalingos vieny-
— Įbes atėjus krizini. 

užėmė Korfn ir Sa- Kuomet Anglijos atstovas 
reikalauja, kad Sąjunga kuo-

Italai 
mos salas, prigulinčias Orai 
kijai. Tariamasi blokuoti vi- veiklaus svarstytu italų-grai 
sus Graikijos pakraščius. i kų kilusius nesutikimus, Frau 

Užimant Koriu salos tvir-lcijos atstovas priešinasi. 
tovę nukauta apie 15 asmenų. 
Daugiausia nukentėję palie
gėliai, kurių ten esama apie 
60 tūkstančių. 

Italijos premieras Mussoli-
ni skelbia, kad graikų salų 
okupavimas yra laikinas. 

Graikija šaukiasi T. Sąjun
gos pagelbos. Graikai nus
prendė nesipriešinti italams, 
kaip ilgai negaus- nurodymų 
iš X- Sąjungos. 

Pranešta, kad Anglija pro
testuos del Korfn salos oku
pavimo. 

iTangiere sukėlė triukšmą 
franeuzai su ispanais, kuomet 
ten išsodinti Italijos karei
viai. Italija įdavė protestą 
Morokos sultanui. 

Roma skelbia, kad Jugosla-
vija pripažino Italijos reika
lavimus Fiume klausime. Iš 
Belgrado priešingai praneša. 

Rumunijos karalienė buvo 
Londone. Darbuojasi už
bėgti karui artimuose Rytuo
se ir Balkanuose. 

Šiame atsitikime Sąjunga 
laiko kvotimus. Pasirodys, 
ar ji turi kokį prestižą, ar jo
kio. 

ITALAI UŽĖMĖ K0RFU 
SALA. 

\— 

KĄ SAKO MUSSOLINI. 

ROMA, rūgs. 2. —I ta l i jo s 
premieras Mussolini italų val
džios reprezentantus užsie
niuose painformavo, kad grai 
kų atsakymas į Italijos ulti
matumą yra lygus ultimatu-
įno atmetimui 

Tad jei Italija imasi milita-
rinių priemonių, už tai yra at 
sakominga Graikija. 

Sako, graikai barbaringai 
išžudė italų misiją. Tad Itali
ja turi gintis. Italija nenori 
karo, bet saugoja savo tautos 
ir valstybės garbę. 

POLĮ UŽIMS SPALIU 4, 
4 

RUSAI PABĖGĖLIAI TU
RĖS APLEISTI TURKIJĄ. 

j FEDERACIJOS KONGRE
SO IŠKILMĖS. 

Turkai gamina nuostolių 
sąrašą. 

ISPANIJOS KAREIVIŲ 
MAISTAI TIKROJE 

ŠVIESOJE. 

PARYŽIUS, rūgs. 2. — I-
talai iš juros* ir oro bombar
davo Kariu salos tvirtovę. 
Sugriauta ir sudeginta poli
cijos mokykla. 

Italų karo laivas Premuda 
nuplaukė salos prieplaukom 
Turėjo baltą vėliavą. Laivo 

Tikru žinių nepraleido 
cenzūra. 

KONSTAN(TINOPOL, rug. 
2. — Santarvės valstybių ka
riuomenė ir civilės įstaigos e-
vakuoja Konstantinopolį. E-
vakuavimas, sakoma, bus pa
baigtas ligi spalių 3 d. Spa
lių 4 dieną tad turkai išnaujo 
pilnai apvaldys šį miestą. Tu
rkų autoritetai jau užima ap
leidžiamas kareivines ir kitus 
viešuosius butus. 

Konstantinopolio guber
natorius paskelbė, kad spa
lių 4 d. čia tuuės but uždaryti 
visi amerikoniškos organizaci
jos Y. M. C. A. kliubai ir mo-

Federacijos Kongresas ir 
vėl parodė katalikų jėgą. Ne
skaitant atvykusių iš toli skai 
tlingų atstovi] ir svarbių se
kantiems metams nutarimų, 
buvusios pramogos nemažai 
pakėlė upo ir savim pasiti
kėjimo. Vasaros laikas nepa 
togus laikas rengtis prie va
karų. Bet perėtą porą mene-

Tokyo ir Yokohama Visai 

Žmonių Aukų Apskaitoma Dau-
giaps 200,000 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS ATSIKARTOJA; UGNEKALNIAI 
V E R Ž I A S I 

W AS1ITNGTTON, rūgs. ?>.-
siu padaryta labai daug, kad Pietrytinę Japonijos dalį šeš-
Fed. Kongreso iškilmės pasi- ' tadienį pirm pietų palietė bai-
sektų. 

Vaidinimas "Sugryžo." 
sus žemės drebėjimas, kuriam 
lygaus nebūta Japonijos isto-

ma. Taip ir butą. 
Rugpiučio 23 d. transportu 

komendantas išlipo ant saus- Baroolo iš Segalerra turėjo 
žemio. Pareikalavo graikų ko 
mendanto paduoti tvirtovę ir 
sala. .Tas atsisakė. 

MADRIDAS, rugp. 3 1 , ^ 
Su ispanų kareivių maištais 
turėjo įvykti kas blogesnio, kyklos, jei iki to laiko orga-
kuomet čia gauta apie tai pa- Į nizacija negaus iš Angoros 
viršutinių žinių, buvo spėja- jj turkų valdžios leidimo. 

Gubernatorius parėdyme 
pažymi, kad tos svetimšalių 

T. SĄJUNGOJE NESUTIKI 
MAI. 

but paimti Morokon Navarre 
ir Valencia pulkų dalys, viso 
1,4,00 vyrų. 

Kuomet tos dalys išvesta 
iš kareivinių ir kuomet buvo 

Tuomet italų komendantas 
gryžo laivam Prasidėjo tvir 
tovės u* miesto apšaudymas 
iš laivų ir oro. Veikiai išso
dinta italų kariuomene ir iš- pradėjo šaudyt oran ir šauk 

Gražiai padabintoj šv. J u r , rijoje, 
gio par. salėje, svečių prikimj \ u o SOštinės Tokyo ligi O-
štoj , 'pr ie atnaujintų dekorą- s a k a miesto visu juros pak-
cigų, suvaidintas tapo veika- ! r aščiu viskas išnaikinta. Ko 
las, kuris savo turiniu ir is-J^emės drebėjimas nesunaikino, 
pildymu pakėlė visiems dva- {a\ ugn^ dabaigė. 
sią. Nors nepirmą kartą tas , ^ ^ T o k v o i r g a r s u s u0_ 
vckalas vaidinamas Chicago- s t a s Y okobama griuvėsiuose, 

jo turinys yra visuo- T i k ^n0iie dviejuose miestuo-

įstaigos yra priešingos ne 
vien turkų religųjai, bet ir pa
čiai turkų valstybei. 

Rusai turi eiti šalin. 
Rusai pabėgėliai vis dar 

skleista italų vėliava. 
Po to nuginkluota graikų 

įgula ir policija ir padėta ne-

ti ; "La i gyvuoja maištas! 
Mes nekeliausime Morokon!" 

Grupė karininkų ir vartų 

GENEVA, rūgs. 3. — Grai
kija kreipės Tautų Sąjungon 
prasydama pagelbos. Tuotar
pu Italijos premieras Musso
lini įspėjo T. Sąjungą, idant 
ji nesimaišytų į italų-graikų 

» ginėus. Nes jei Italija neskėlė 
bia karo, tai T. Sąjunga no 
turi reikalo maišytis. 

Tuotarpu pačioje T. Sąjun-

laisvėn. Pagaliaus paskelbta sargų tuojaus uždarė karei-
proklamacija į gyventojus,' vinių vartus. Kareivinėse 
kad jie ramiai užslaikytų. kareiviai nužudė 7 karinin-

kus. 

Kulkasvaidžiai darbe. CORFU, rugspjo 1. — 
Italai Korfu užėmė po smar
kaus bombardavimo. Tvirto
vė apgriauta. Policijos moky
kla sudeginta. Žuvo apie 15 
asmenų. Daugybė sužeista. 

Nukentėję daugiausia pa
bėgėliai iš Turkijos. Tai grai 
kai ir arrmėnai. Iš jų apie 30,-
000 prižiūri Amerikos šelpi
mo organizacija. 

ANGLEKASIAI STREIKUOJA, DERYBOS VEDAMOS 

pusiaukely nuo Segalerra va-Į laikosi Konstantinopoly ir jo 
Veikiai išso- j riV, staiga vedami kareiviai! apylinkėse. Bet kuomet san

tarvė evakuos Turkiją, tai ir 
tie pabėgėliai turės eiti šalin. 

Pranešta, kad jei rusai no
rės pasilikti, tai jie tupės pa
sirašyti pareiškimus, kad pri
pažįsta rusų sovietų valdžią 
i r yra bolševistinės Rusijos 
valdiniai. Bet ar rasis tokių, 
kurie norės pasiduoti sovietų 
valdiniais, tai reikia abejoti. 
Dėlto, jie turės apleisti Tur
kiją. Geriaus jiems skirtis 
su Turkija, /negu paskui but 
priverstiems gryžti Rusijon, 
kuomet pasirašys pareiški
mus. Nes bolševikų valdžia 
reikalautų tuomet turkų jos 
valdinius išduoti. 

Graikų padėtis. 

jo, bot 
met įdomus. Tai mūsų kentė- s 0 ^ ^ ^ a p i e m ^ 
jirnų garbingi) širdies ..krauju hxxoIih} 

rašytas vaizdas. Ypač įdomu j ' g j į ^ j požeminiams trenk-
smams, milžiniškos Ramio.to 
okeano vilnys didelę daugybę j 

biosios įstaigos, visi didesnie
ji -butai. Nuo ten gyvenančią 
amerikonų neturima žinių. 

Imperatoriaus rūmai dali
mis sunaikinti. Princas regen 
tas sužeistas, sakoma, vos pa
bėgęs su namiškiais. Taipat 
naujas premieras Yamamoto.. 
vos išsigelbėjęs iš griųvančių 
namų. 

Reikia žinoti, Japonijos mie 
štai trištai apgyventi. Ten da 
bar likę gyvi neturi nei pas
togės, nei maisto, nei van
dens. 

Ainerikos Raudonasis Kry-
• . žius ir kitos organizacijos arit 

buvo jo pasižiūrėti, kad dang ' M n n m g > m n ? i r i i S k o s R a n i i o t o greitųjų organizuoja pagėlbi*. 
vaKl.nto.ui buvo naujų. o k e a n o v i l n y g ' d i d e l e d a u g y b o j Suv. Valstybių karo laivy-

Vaidinimas pasisekė pilnai, r a m ų m i 0 a r t i m ų pakraščių I mii Rytų vandenyse parėdy-
Visi vaidintojai savo roles a t ' n l l p] o v ė ir su žmonėmis. [ta duoti reikalingą pagelbą 
liko visiškai gerai. £Tik noku-| f>ideliuose žemės drebėjimo'nukentėjusiems, 
rioms toko tokios trumpos, plotuose sunaikinti geležinke-' Didesnė gyventojams nelaj-
kad savo gabumų negalėjo ir ] i a i > H U g r į a u t j geležinkelių tu- 'mė tai ta, kad žemės drebėji-

neliai. imas atsikartoja. Šalimais To-
Sostinėj Tokyo baisenybės. Ikyo didelis ugnekalnis veržia-

Sugriuvo ir sudegė visos svar si. 

HARRISBURG, PA., rūgs. 
4. — Kietųjų anglių kasyklų 
153.000 darbininkų streikuo-

griežtai nusistatę nedidinti 
užmokesnia, nors jie gali len
gvai tą atlikti be nuskriau-

ja. Gi derybos šiandie čionai .dimo savęs, 
atnaujinamos, g ^ k l a u s i m a S ) t a i « c h e _ 

šis darbininkų streikas ne- f c k _ o f f „ ^ ^ J ) a r b m i n k u 

vadinamas streiku, bet t i k \ l i M g į a s l l s igriebė ir reika-
"darbo pertraukimu.- T d S p ą f ^ ^ ^ ^ ^ ^ . {Q 

tas -da rbo per t raukimas- ne L ^ ^ p a l a i k o m a B e t į 
žinia kaip ilgai gali tęstis. 
Darbininkai nepradės darbų 
kasyklose, kaip ilgai jie ne
gaus užtikrinimo, kad g£us 
didesnę užmokesnį. 

sa
vininkai nenori. Nes jie neno
ri nei unijos pripažinti. 

Gubernatorius Pinchot, sa-
| koma, labai susinervavęs. Ne-

Tuotarpu prieš kareivines 
susirinkusios moterys irgi 
pradėjo šaukti: "Nekeliaukite 
Morokon, nes jųs ten siunčia
mi mi r t i ! " 

Tuojaus iš artilerijos par
ko atgabenta kulkasvaidžiai 
ir iš jų imta šaudyti išilgai 
gatvės ties kareivinėmis. Bet 
maištininkai kareiviai, kurie 
buvo apvaldę kareivines, tuo-' Graikų padėtis Konstanti-
jaus atsakė šaudymais į kul-|nopoly neaiški. Turkai su 
kasvaidžių vartotojus, iš ku-1 tinka jų čia palikti tokį skai 
riu keletas nukauta ir sužeis-
ta. 

Kiek palaukus, ligoninės 
prisipildė sužeistaisiais. 

Ant rytojaus iš kitur atsių
sta daugiaus kariuomenės, 
kuri įvykdė tvarką su kulkas-
vaidžiais. I r tie 1,400 karei
vių visgi suvaryta transpor-

čių, koks buvęs pirm karo 
1914 metais, ffai yra bus lei
sta čia apsibūti apie 70,000 
graikių. Tuotarpu šiandie 
graikų skaičius čia bus kaip 
tik .dvigubas. Karo ir oku-
puotės laikais čia daug sgrai-
kų sukeliavo, sako turkai. I r 
todėl jie visi turi apleisti ne 

tan ir išvežta. Keletas vadų vien Konstantinopolį, bet i r 

parodyti. Vienok ir iš tų trum 
pučių pasirodymų galėjai spė 
ti, kad mes vaidinimams tu
rime tikrų talentų. Pav. Mag
dės pirmasis prasitarimas sce 
noje visus suįdomina (p-lė M. 
Gurinskaitėty. Taip ir senukas 
Bakutis, nejudėdamas pasa
koja pasakas; ir tyliai perei
na per' sceną. Bet kaip pasa
koja kaip pereina. Jauti gyvą 
iš Lietuvos parvežtą senuką. 
O tai buvo Amerikoje gimęs 
p. Macas. 

tams negalima pridėti, nes 
kas yra gerai, tai yra gerai 

ir "Sugryžo" režisuoti ir ebo 
ro dainas sutvarkius diriguo
ti. • " • 

Kiek pasisekė vaidinimas 
užteks pasakyti, kad žiūrėto
jai neiškentė net viduryje vai 
dinimo ir ėmė ploti. 

(Bus daugiau) 

Pagyrimų kitiems artis- GALYBES UODŲ CHICA-
GOS APYLINKĖSE. 

ir gana. Ar senis Švedas (M. j Cbieagos' priemiesčių ir a-. 
Bagdonas), ar Raulas (A. ' p y i i n kių gyventojams uodai!31* u o d ų * 

Kaitrų laiku tad uodai bu
vo išsislapstę. Vorai ir pau
kščiai neturėjo užtektinai 
maisto. Paukščiai tad išlėkė 
į kitus kraštus, gi vorai nuo 
bado pragaišo. 

Pastaromis keliomis savai-
tomis dažnai omiė lyti. Uo
dai išėjo iš savo pasislėpimo 
vietų. Tuojaus pradėjo dėti 
kiaušinius pejkėse ir drėgno
se vieotse. Už kelių dienų 
pasirodė tikros galybės nau-

Benaitis), ar Ijičkus (p. Ru 
gienis), visi buvo netik savo 
vietoje, bet atvaidino kiekvie
nas savotišką žmogaus būdą, 
kas pasiseka tik geram prity 
rūsiam artistui. 

Iš moteriškių rolių labiau
sia krito į akį stambesnės ro 

šiandie yra tikroji rykštė. 
Tarpe paprastų uodų yra dau 
gybė ir moskitų, kurie pavo
jingi žmonių, sveikatai. 

LORDAS CURZON NAMIE, 

LONDONAS, rūgs. 4. — 
• Lordas Curzon, Anglijos užsie 

Priemiesčiuose uodų tokia nių reikalų sekretorius, sut-
galybė, kad net dienos laiku, r u p į n o p a Y 0 atostogas Fran-

cijoj, kilus Italijos su Graiki-ypač retai apgyventose vieto-

^ R o ž J s \ o r v n k i ' u ^ r i V p e t l f ' / e g a l į r a a g f t „ K a i P | . i a kriziuk Parvyko namo. Pa-
rienė (.V. Butkienė). Viena i ; ? e b e S y \ k a ? k ° k l ^ £ ™žiuie nis konferavo sn pre-
. . , - ! - , , I kai puola žmones. Sunkus 
turi tikrą dovaną prie dra- _ ., . . . . . 

daiktas ir apsiginti. 

ryziuje jis 
mieru Poincare. 

Tuotarpu užmokesčio klau-lžino jis dabar, kaip čia abi 
simas derybose užima pirmą- pusi sutaikintu lšpradžių jam 
ją vietą. Kasyklų savininkai taikinti sekėsi. 

juromis plaukiant ant laivo 
sušaudyta ir jų lavonai įmes
ti į juras. 

Kitomis dienomis kareivių 
maištai kilo Seville ir kitur. 
I r tokiu pat būdu numalšin
ti. 

pačią Turkiją. 
Turkai gamina graikų sta

tistiką. Kitose Turkijos da
lyse graikų ir armėnų aplei
sti namai ir nuosavybės bus 
atiduotos demobilizuotų tur
kų karininkams. i 

matinių, kita prie karakterin 
gų ir daugiau gal komiškų. I r 
savo rųšyje kiekviena yra ne 
papeikiama. Man asmeniškai 
patiko labiausia mažoje rolė
je Martinukas, gyvas typas 
linksmaus, nekalto Lietuvos 
berniuko (p-lė Urbiutė). 

Už pasisekimą vaidinimo 
reikia pasakyti "ačiū nemažą 
p. Balsiui, kariam teko ir Vy 
čių Seimo vakare pastatyti, 

Uodus paprastai naikina vo
rai ir kai-kurie paukščiai. 
Kadangi paukščių yra perma-
žai, tai uodai miriadais vei
siasi. 

Pirm kelių savaičių Chica-
goje ir apylinkėse klimatas 
ilgas laikas perdaug buvo sa
usas. Dėlto uodų nebuvo. 
Jie myli drėgnas vietas i r 
drėgną^ orą. 

CHICAGa — Šiandie gie
dra; maža atmaina temperat. 

PINIGŲ KURSAS, ' 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijoa 100 fr. 6.21 
Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos 100 mrk. .00002 
Lenkijos 100 mark. .0003 

http://vaKl.nto.ui
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
kaadtanj ifekyru nedėldienin* 

l krimtimas spaudoje nei kiek[čių. išsižadėjimas ir pačiai A-isavo tautinės ir krikščioniškos 
nerodo nuoširdaus bendradar- merikos tautai netik neneštų I kultūras daviniais nežuvus, 

• • • « • • • • ~ » » • » • • • • • 

M o l ų . . . . • • • • • • • 

01 gtmmmatą moksl lAkalno. Lai
kai afcattart nao atialymo dienos, 
M nuo Naujų Metų. Norint permai-
ayU aditei riaeda reikia pritin*-
• Ir fenai adreeaa- Pinigai ferian-
tU ateiti HUTUIH kraaoje ar ex-

Order" arta ide-
i wmmtm w*i. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
B334 Bouth OaJdey Avenut 
""* Ghicago, Illinois 

.Tai RooseveŲ 7791 

biavimo valdžioje. Ar ne čigo
ne politiką jie veda! į l indo 
valdžion kad galėtų sekmin-

1340 giau valstybės interesus kom
promituoti. 

jokios naudos, bet priešingai, sau ir šiai mūsų branginamai 

VYRIAUSIOS KONGRESO 
MINTYS. 

• 

. , « » * i « _ ; t = fc« 

Vienas amerikiečių profeso
rius, po ilgi] tyrinėjimų, priėjo 
prie iš vadi], kad dideli žmonės 
turi dideles nosis. Asmens ku
rie skaito save dideliais žmo
nėmis, teieško patarimo pas 
veidrodį! 

"Vakacijos baigiasi. Moki
niai turėtų baigti visus to lai
ko darbus ir uždavinius. Vie
no pasivėlavimas mokyklon 
trukdo visos klasės mokinius. 
Atsipratinkime lietuviško ne
rangumo. Gana seniai vėlinasi 
bažnyčion ir į susirinkimus. 

Ketvirtas šoferių įsakymas: 
Stengkitės policmonui pagel
bėti jų atsakomingai pareigai, 
o ne sunkinti jų įkyrųjį darbe,: 
juk jis stovi savo vietoje jūsų 
naudai. 

"Dainos Kunigaikštis'' gir
dėt rengiasi paskutinį . kart.) 
Chieagos lietuviams pačiulbė-
ti arba, kaip vienas dainos 
mėgėjas nuoširdžiai išsireiškė, 
po šimts pypkių dainuoja tai 
dainuoja. Lauksime, eisime pa 
siklausyti lietuvio lakštinga
los. 

Lietuvos Ministerių kabine
tas susideda iš krikščionių de
mokratų, socialistų liaudinin
kų ir nepartinių. Reiškia ka
binetas yra koalicinis. Tegali
ma džiaugtis žiūrint valsty
bingumo akimi. Ir Vilniaus 
atvadavimo reikalas ir Klaipė
dos nuo Santarvės ir lenkų 
apgynimo obalsis matomai su
jungė tuos tris partiniai skir
tingus elementus. Bet ar socia
listai liaudininkai nuoširdžiai 
pritaria Vilniaus ir Klaipėdos 
reikalams? Labai abejojame. 
Jų griežta opozicija ir susi-

II. 

Nemažai šių metų Federaci
jos Kongresas susirūpino iš-
tautėjimo klausimu. Tas klau
simas ypač buvo gyvai disku-
suojamas po kun. F. Kemėšio 
^skaitos apie parapijines mi-
kyklas. 

Kas domisi mūsų išeivijos 
gyvenimo eiga, tas turį kons
tatuoti liūdna apsireiškimą, 
kad mūsų priaugančioji jau
nuomenė lengvai pasiduoda 
svetimai įtakai, atkrinta nuo 
tautinio kamieno, pamiršta 
tuo būdu ir savo tėvų tikybą. 
Ir tautiniu ir religiniu žvilg
sniu mes skriaudžiami. Mums 
gresia ištautėjimo pavojus. 

,Nfemigdykime savęs. 
Rišant tą opųjį klausimą, 

galime surasti šiuos veiksnius 
kurie tegali palaikyti ir tauti
nius ir tikybiniu^ su mūsų 
krauju ir siela suaugusius i-
dealus: Bažnyčia, mokykla, šei 
myna ir organizacija. Referen
tas kreipė domės į mokyklos 
uždavinius ir rolę šiame klau
sime^ gi kiti svarstymai pa-
lietė ir kitus mūsų neužtekti-
nai panaudotus faktorius stip
rinant tautinę ir tikybinę sritį. 

^Kalbant apie parapijos mo
kyklų uždavinį, prieita prie 
išvados. Atsižvelgiant į .fak
tą, kad daugelis Amerikos Lie
tuvių nebebrangina savo tėvų 
kalbos ir yra linkę ją visai 
pamiršti, atsimindami kad to
ksai savo kalbos atsižadėjimas 
darytų didžiausią skriaudą pa
tiems lietuviams, nes rodytų 
jų dvasinę silpnybę ir tuštybė; 
statytų didžiausian pavojun 
jų tikėjimą, gražiausius jų 
papročius; atitolintų jaunąją 
kartą nuo išganingos tėvų įta
kos; nutrauktų ryšius ir san
tykius čia priaugančių kartų 
su Lietuva ir su visais lietu
vių tautos amžiais pasisavin
tomis tautinėmis ir kultūrinė
mis brangenybėmis; atsižvel-i 
giant taipat į tai, kad lietuvių 
išeivių savo kalbos ir papro-

— 

butų labai žalingas reiškinys, 
nes Amerikos'lietuviai netekę 
savo kalbos ir dvasinių priva-
lumų, prisidėtų prie Amerikos 
gyvenimo be jokio savo kultū
rinio turto, 

Amerikos Federacijos XIII 
Kongresas Chicago, Iii. kvie
čia visus Amerikos lietuvius* 
sujungti pastangas įkvėpiant 
didesnio branginimo savo kal
bos, budo ir gražiųjų įpročių, 
ragina lietuvių tėvus, gerb. 
dvasiškiją, profesionalus, jau
nimą, spaiidą ir organizacijas 
visiems stoti į bendrą lietuvių 
frontą, kad ijauklėjus jauną
sias kartas ištikimas katalikų 
Bažnyčiai, Amerikai, pamylė
jusias savo tėvų kalbą, tradi
cijas ir Lietuvą. 

Tuo tikslu Kongresas ragi
na visus Amerikos lietuvius 
gyvai susirūpinti kuriant prie 
visų/lietuviškų parapijų lietu
viškas mokyklas su lietuvai
tėmis seserimis kaipo mokyto
jomis; 

Kongresas kviečia visus lie
tuvius tėvus ir gerb. dvasiš
kius ypač susirūpinti vienuo
linių pašaukimų auklėjimu, 
kad kuodaugiausiai atsirastų, 
kandidačių į seseris mokytojas 

Kongresas taipat randa rei
kalingu organizuoti tėvams ir 
kitiems iš Lietuvos atvažiavu
siems lietuviams tautiniai — 
socialius kursus, kurių tikslas 
— supažindinti juos su jauno
sios mūsų kartos troškimais 
ir reikalais, kad tuo būdu mo
kėjus prie jų prisitaikinti ir 
joms nušviesti Lietuvos pra
eitį, įdiegti tautinės dvasios, 
priartinti joms tolimą, bet vi
suomet artimą jų tėvanis šalį. 

Čia užbrėžtas darbas dide
lis ir atsakomingas. Smulkes
nį jo projektą parūpins Fe-
der. Sekretoriatas. Bet ir mū
sų visų lygi pareiga gyvybės 
klausimą svarstyti, ameriko
niško šovinizmo glėbiu nepulti 
ir nesiskandinti, imtis pozity
vaus darbo, ne aimanavimo. 

Visos dar šiandien galybės 
niums prieinamos, reikia tik 
jas užkinkyti, panaudoti, ko
ordinuoti. Svarbu pavojų lai
ku pramatyti, apgalvoti, šalin
t i i 

Svarbu, kad- kylantį pavo
jų netik pašalinus, bet kad su 

Kolumbo žemei. 

NEGIRDĖTI DALYKAI. 

MŪSŲ AT«IVY«rfc 
AMBRHKON. 

i (tending monc 
^kie skaityti po 

y) pinigais rei-j K 
o $150.00, ir už gVli 

Pagal dabartinius A&ievikos k 

įstatymais iš .Lietuvos gftli at
keliauti į Ameriką tiktai 2629 
žmonės metuose, arba po 219 

44American Bar Associa-^kas mėnesį. "Dirva" skelbia, 
Jtion" (Advokatų Sąjunga) mi 

este Minneapolis turi suvažia
vimai 

Buvęs Suv. Valstybių sena
torius Lewis (demokratas iš 
Chicag'os) suvažiavimui įdavė 
rezoliuciją*, kuriąja reikalauja
ma, idant S. Valstybių Aukš
čiausias Teismas iš "VVashing-
tono butų perkeltas kitur, ty. 
kad to Teismo sostinė butų 
atokiai nuo Kongreso ir šalies 
administracijos. 

Delko keliamas toks radi-
kalis sumanymas? 

Į tą klausimą atsako bu
vęs senatorius Lewis. Dėlto, 

kad pas Amerikos konsulą, 
Kaune, yra jau su virš 25,-

; 000 aplikacijų paduota pasų 
vizoms — tiek yra jau pasi
rengusių keliauti Amerikon, 
ir imant po 2629 metams, ke-jj 
leivių jau yra visai 10 metų. 
Lietuvos laikraščiai skelbia, 
kad pas Amerikos konsulo 
vartus kasdieną stovi eilėse 
po 200 žmonių su affidavitais 
ir laivakortėmis gautomis iš 
Amerikos. Patys keleiviai iš 
Kauno, ir jau sugrįžę namon, 

Kongreso ir administracijos į 
takos. 

P-nas Lewis tiesiog pažymi, 

Ketvirton kategorijon pri 
visokios gimines amert-

25,000 laivakorčių (trečios J kiečių su pirmomi* popieromis ^ 
fcliasos) pasidaro suma nuoj^- kurie ®BM atkeliauti atlie-
$3,750,000 sumokėta įvairioms • karnose vletaie nuo trečiosios 
laivų kompanijoms be jokių' kategorijos, 
nuošimčių, arba, laivų kompa-J Nei vienas negal atkeliau-
mjos laikosi minėtą sumą be ti be affidavit nuo giminių iš 
nuošimčių per kelis metus ir Amerikos. 
paskui grąžinant pinigus uz 
laivakortę dar nutraukia po 
10% nuo dolerio ($10.60). 
Nuošimčių už tuos $3,750,000 
skaitant tiktai po 4% metams 
pasidaro suma nuo $150,000 
laivų kompanijoms dovanai. 

Visi lietuviai turi labai ap
sižiūrėti siųsdami laivakortes 
į Lietuvą. Daugumui agentų 

tę ir gauti savo pelną (com-
mission)^ ir dar tokių agentų 

Iš tų 2629 asmemį leidžiamų 
į Amerika, mes nieko nežino
me kiek vietų užima žydai, 
kurie irgi lietuvių vardų ke
liauja, -skaitosi kvotoje. Kaip 
pasakoja pargrįžusieji i š Lie
tuvos, tai Lietuvos valdžia 
lengvai duodanti pasus žy
dams, kad tiktai jų kuodau
giausiai iš Lietuvos išvažiuo-

rupi tiktai parduoti laivakor- tų. Tokiu būdu lietuviams 
liks apie pusė vietų arba ir 
mažiaus. O kada dar pridėsi -

ką, kad Kaune turėjo būti po 
2*3 savaites iki galėję prieiti 
prie konsulo padavimui apli-

kad Teismas butų liuosas nuo . . . . . _ . 
. . . . . kacijos; nakvodavo Kaune 

rašo savo 'giminėms į Ameri-įyra kurie ima daugiaus negu me Kauno agentų šmugelį, tai 
t» tiwi k'oii™ » « ^ ^ i»M*i *w» v a i į a jm į į "Dirva" cituoja vietos dar sumažės ant mažes-

laivynų kompanijų raštinėse 
ant grindų ir keldayę jau apie 
1-2 valandą ryte, kad galėtų 

kad Aukščiausias Teismas sa- miįMM pįrmgalyje eilės, kad 
vo sprendimais pataikauja ad
ministracijai. Ypač tie teismo. 
nariai palinkę prie adminis
tracijos, kuri juos yra pasky
rusi. Taip, sako, butą prezi
dentaujant Rooseveltui, pas
kui Wilsonui. 

Esant tokiai padėčiai, sako 
p. Lewis, yra pavojaus asme-
nei laisvei ir nuosavybės teis
ėms. Tad Teismo sostinė būti
nai turi but perkelta kur to
linus nuo Washingtono, kur S. 
Valstybių vidurin. Tam tikslui 
turėtų but parinkta rami ir 
sveika vieta su visokiais pa
togumais, kur teisėjai galėtų 
turėti daugiaus laisvės savo 
sprendimams. Tokia vieta ga
lėtų but kur arčiaus komerci
jos centro, bet ne pačiame cen
tre. 

Tai negirdėti ir keisti daly
kai. Kiekvienas Amerikos pi
lietis įsitikinės, kad Aukščlau-
sias Teismas yra pilnai liuo
sas nuo visokios pašalinės į-
takos. Tuotarpu yra kas-kita. 

Po tokių pareiškimų ne
nuostabu jei kils didelis, triu
kšmas ir visuomenės nepasiten 
kinimas. Galima laukti, kad 
pačiame Kongrese sustiprės 
"radikalų*' blokas. Nes ko ir 
begalima linkėti, kuomet Auk
ščiausias Teismas neina savo 
pareigų sąžiningai! 

galėtų toje dienoje paduoti 
konsului aplikaciją. 

Kaip ten nebūtų, bet kelei
vių Amerikon jau yra 10 me
tų, o tikrenybėje PENKIEMS 
METAMS. Todėl metas yra pa 

kad tūli svetimtaučiai agentai 
Detroite ir Clevelande ima po 
$40 ir $50 vien už laivakor
tę daugiaus, negu laivakortė 
kaštuoja (nuo Kauno į New 
Yorką laivakortė trečiąja kla
se kainuoja viso $114.00) be 

nes pusės ir liks apie 1,000. 
Amerikos konsulariška skai

tlinė Kaune Gruodžio 22, 
buvo 9622; gi — šių metų 
Birželio 23, skaitlinė buvo 
5157 — sykiu 14,738. Liku-
sie'ji 10,212 bus likę nuo -1920 

tikieto ir parodymo pinigų į r 1921 metų, kas ir sudaro 
kaslegarnėje. Daugelis lietu-1 skaitlinę nuo 25,000 keleivių, 
vių tyčiomis eina pas svetim- fcaįp "Dirva" garsina, ir jei-
taučius pirkti laivakorčių, 
buk tieji geiiaus viską pada
ro, greičiaus keleivis atkeliaū-

galvoti kiekvienam norinčiam ja — iki sumoka pinigus ir 
parsikviesti savo gimines, ar 
verta yra siųsti laivakortę be
nt kam, kuris atkeliaus po 5 
arba po 10 metų? Drąsiai ga
lima atsakyti,, kad nei vienas 
laivakortės pirkėjas nesutiks 
pirkti laivakortę savo giminei, 
kuris atkeliautų po 5 arba po 
10 metų. 

Visi laivakorčių agentai ir 
mūsų laikraščių ir bankų lai
vakorčių agentūros lenktyniuo 
ja pardavime laivakorčių su 
pažadais, kad perkant pas mus 
laivakortę keleivis greičiau
siai atkeliaus, arba pačios 
"Dirvos'' žodžiais kartojant 
— "skubinkitės pirkti pas 
mus laivakortę, kad jūsų ke-

paskui jau Tupužiuoja. 
Greitumas keleivių atkelia-

vimo priguli nuo kategorijų— 
klasių, kurion keleivis prigu
li, ką tvarko Amerikos konsu
las, ir gan trumpame laike 
paprastai atkeliauja Ameri
kos piliečių giminės: 

1) Moters pas vyrus, 
2) Vaikai pas tėvus, 
3) Tėvai pas vaikus, 
4) Uošviai pas lentus, 
5) Sužiedotinės pas savo 

sužiedotinins — tai pirmoji 
kategorija arba keleiviai tu
rinti pirmenybę. 

gru po LO0O, o kad ir po 2,-
000 žmonių atkeliautų kas me
tai, tai jau ateinantieji 10 ar 
12 metų yra jau užimti. Ar 
Amerikos varžantieji ateivys
te įstatymai bus pakeisti — 
liuosesni ateityje, nenumato
ma ir nesitikima, nes abelnai 
girdisi daugiaus balsų už su
varžymo palaikymą, negu pa
darius liuosesniu. 

fTaigi akyvaizdoje viršuje 
parodytų faktų, kurie yra ne-
sumušanii, ar neverta yra vi
sai sustabdyti pirkimą — 
siuntimą laivakorčių į Lietu
vą giminėms, kurie niekad 
neatkeliaus pagal dabarti
nius įstatymus, išimant pir
mąją ir antrąją kategoriją? 

Antroji kategorija — tat Ir kam dovan&i lobinti laivų 
giminės amerikiečių jau turin- • kompanijas laikant pas jas pi-
čių "pirmąsias popieras" nigus be palukų, ir net dar 

leivis greičiaus patektų eilėn, j bent dviejų metų senas, pas; konlpanijoms primokant po 
gale už 25,000 žmonių po 10 
metų; juo iigiaus lauksite, 
tuo keleivis turės ir iigiaus 
laukti savo eilės, atkeliaus 
po 11 ar 12 metų?" 
. Veik visi aplikantai iš tų 
25,000 jau turi laivakortes pri 
siųstas nuo savo giminių iš 

kuriuos gali atkeliauti 
1)" Moters, 
2) Vaikai ir 
3) Sužiedotinės. 
Trečion kategorijon priguli 

Amerikos piliečių broliai, se
sers, pusbroliai, pusseserės, 
švogeriai — kurie gali atke
liauti atliekamose vietose nuo Amerikos, ir kiekvieną laivą 

korte su tikietu ir parodymo pirmųjų dviejų kategorijų. 
. » - * • - . . . . i •• . . . w • 

I -$10% už naudojimą lietuvių 
pinigų? 

Laikraščių redaktoriai ir vi
suomenės sargai informuoki
te apie tai liaudį, persergėki
te ją, kad ibereikaio nesiaikvo-
tų liaudies pinigai. 

Sustabdymui nereikalingo 
pirkimo laivakorčių galėtų už-

(Tąsa 3-me puslapy). 

Ti T 

KALĖDŲ DOVANOS. 

(Tąsa.) 

MAKĖ: Jį namieje, ar ne taip? 
MIKAS: Žinoma, kad numej. Kur 

bous kitur toki dejna. 
MARĖ: Paprašyk, kad ateitų. 
JONAS: (Jonas pasirodo pas duris 

kairėje pusėje). Kur padėti šitą kruzą! 
Negabu iškišti galvos per jį. Nesupranta 
kokią čia kombinacija. . 

MAB&: Tai gal aš negerai susiuvau. 
Ar negali iškišti galvos per skylę? 

JONAS: Taį), bet pasismaugčiau. 
MARĖ: Už minutos pataisysiu, Tik 

reikia vieną siųlą ištraukti ir bus mieroj \ 
(Išeina Marė). 

JONAS: (Paima dėžę cigarų ir duoda 
dėžę Mikui). Tai tau Kalėdų dovana.. Jie 
laibai geri. Jau surūkiau du. 

MIKAS:Dekou ponuli. (Užsidegęs ru-

JOXAS: Nepasirodyk mano pačiai, 
kad rukai jos namuose. Ji to nemėgsta. 

MEKAS: (Gesina cigarą. Išima iš 
burnos ir žiūrint į jį). Kas če do cigars. 
Fonuli. ,'.• .'.», . ~ ; . ' . ' *%£; '* 

y 

JONAS: Tikrasis Havana. 
MIKAS: (Uosto cigarą). Ištikra kve

pi. Jo kvaps kap degančių žirnių. 
JONAS: Toks visų Havanos cigarų 

kvapas. , i 
MIKAS: Žiną kon aš padarysu. Su-

piaustysu cigarus ir surukysu anous pyp
kė. Dėkau ponuli. Pasakyk savo pače, kad 
mudu su Roži ateesma nabužilga. 

Įeina Marė per kairės pusės duris. 
HARĖ: Na, dabar tavo «prėdalai 

kaip tik mieroj' ir jau palikau skylę gal
vai iškišti. Jonai, ar tik mums nereiktų at-
siminti Gugių šeimyną? > 

JONAS: Aš jų neužmirštu. 
MARĖ: Mikas toks geras džianito-

rius. Ištikrųjų, reikia jiems suieškoti do
vanėlę. 

JONAS :„Jau mano kišenial tuš4i, Ma
riuk. Tie tikietai šio vakari baliaus suės 
paskutinį mano centą. 

i 

MARĖ: Bet gal galėtumėm padova
noti ką noTs iš šito kambario? (Apžiūri 
kambarį). O štai! 
; JONA,S: O ką? ~ 

. -į . 
MARĖ: Sakysime, tetos Juzės foto

grafiją. T?*nlW 
JONAS: Ačiū Dievui. Tai galų gale 

sunaudosi tetos fotografiją. Se t ką-Sugiai 
darys su ta fotografija? Jie jos nenorės. 

3IARĖ: Esu įsitikinusi, kad jie džiau 
£«is ja. gavC- To paveikslo rėmai kaip tik 
tinka jų rakandams. Tip-gi, Gugiai taip 
neturtingi. Na tai gerai — teta savo vei
do spinduliais skleis šviesą Gugių skie
pe. > y 

Įeina G,ugienė per kairės pusės duris; 
o paskui ją G ūgis cigarą rūkąs. 

ROŽĖ THJGIENĖ: Sveki sulauki fcven- ] 
tu Kalėdų. (Į Marę). Girdėjau kad poni* 
teli manės norėję pamatyti. 

MAR&: Taip. Prašau ateiti arčiau. 
ROŽĖ: Koki tu gera. Turbūt dousi 

mon mažą dėvineli. Bene tap? (Šypsosi). 
*MAR£: Kaip greit įspėjai. 

s 

R03&Ė: Ar girdėję kad poni Laurieni 
davi mon seną ondaroką dovinu. Aš anaa 
tojaus parodžiau ikad ir aš iš bajorų gi
minės. Pasakiau atiaa, kad "aš bajoti, tttfo-
no motina7 bova bajord ir kad aš nepriimu 
senų ratikusių drabužių u i Kalėdų dovi-
ną. 

M&5&: Neptiimi? (Netoli priešakyje 
scenos). 

MIKAS: (Užpakalyje su Jonu). Nė aš 
nepriimu. 

R023Ė: !V>ns Reklatis dar žmoniška 
pasielgi. Bavi mon grajsi ttotiną. Atsine
šiau, pafo<iystL (f^ąrožto kasę ^pagražintą 
kaspinais). Naujas įkepalošas. fC&gudėda 

ant galvos). Ta <bent dovina. Šerdes net 
džiaugis. 

MARĖ: O, aš tau duosiu tą paveiks
lą. (Rodo fotografiją imt sienos), 

ROŽĖ: Bene tos senos bobos purtigra-
Pijej 

, MARĖ: Bet atsimink, kad » geruose 
rėmuose. • 

MARĖ: Jonai, nukabink tą paveikslą. 
JONAS: Su mielu noru. (Nukabina). 
ROŽIĖ: Teisa pasakiuso, mona moti

nos purtįgrapijes. Pakabinsu ont seinas ir 
sakysu visms, kad mona motinos 
purtįgrapįje tata. 

MIKAS: Kap tat išeet? Jok bous tad 
Apgauli? , 

* ROŽĖ: Te kas? Ponitelis cioce gyva 
mano motinos purtigrapije? Ar na teisa, 
Mįkoleli. 

MIKAS: Monej išroda kap koki bai-

S02&: Baidykli, tau? (Rųščiai). 
MIKAS: Tep, arba panaši į šmė&ls* 
RO&Ė: Tu pagalvok. Saka nrono mo

tina panaši į baidykli. Aš bajori, mono 
motina būva bajori. Ir jegu uabuČio iš 
Pajotų kilosi aš sutruškįnčio ton paveiks
lą, Ifikaleli, -ont tava galvos. Tu drįsti 
mon 'teisfog į akis tap sakyti? Tu mo
no, ar aš žinojau k«d aš sulauksiu tas 

deinos, kad mona vyrs pavadins mono 
motiną baidykli. (Verkia supdamasi). 

MIKAS: (Artimos). Dorna boba. Aš 
su visam na apie tava motiną sakiau. Aš 
sakiau, kad purtigrapije panaši į (bai
dykli. Aegu Gerulis pasakys, ar aš čia 
kalts ar ne. , > 

ROŽĖ: (Pasikėifts nueina pas Marę). 
Dekau poniteli už Tamistos dovinas. Douk 
Dievi Tamista linksmiausių švinčių. (At
sisuka į Miką). O tu, Mike, atsimink, kad 
iki kolei neparprašysi monis už mdti&os 

'užgauliojimą, nė pašnipšt negausi. (Išeina 
nešina paveikslą ir gurbą) t 

MIKAS: Palauk, boba^ paklausyk mo-
nes. Rožele, duok papasakoti. (Seka pas
kui ją). 

JONAS: Išsikraustė Juaė. 
MARĖ: O ji nuaus -per praeitas Ka

lėdas atsiuntė tą paveikslą. 
JONAS: Džiaugiuosi, kad ji nuspren

dė nelankyti mus -šiais metais. Matyt kad 
visiems trūksta pinigų apie Kalėdas. 

MARĖ: Geriausia seniai namrej f£a-
lėdas švęsti. 

^ JONAS: Na, tai jau gana. Reik pasi-
mieruoti maskaradas drabužhiSv Kuiin, ar 
iškištu savo galvą per tą žąsino kaklai 



D R A U G A S 
MTOJTATETVISTĖ 

AMERIKON. 

(Tas nuo 2-ro pusi.) 
bfcgti Lietuvos valdžia išduo
dama pasus tiktai tiems me
tuose, kurie tikrai bus įlei
džiami Amerikon* kaip tai da
ro Italijos valdžia. Dabar Lie
tuvos valdžia duoda pasus a-
kių plotu/ iš pasų daro šaunų 
biznį kaip ir Amerikos agen
tai. Daugelis keleivi* yra jau 
Ilginę, tai naujus pasus ėmę 
išėjus metams, ko neturėtų da
ryti, turėtų apsergėti savo 
piliečius nuo išnaudojimo. 

Ant galo pasakysiu pamoks
lėlį ir mūsų agentams — no
tarams, kurie ražo v— pildo af-
fidavitų blankas. Reikia su
prasti, kad rašant affidavitą. 
reikia parašyti taip, kad affi-
davitas atitiktų valdžios (A-
mreikos) reikalavimams ir ke
leivis galėtų juomi pasinaudo
ti. Paskutiniai Amerikos val
džios reikalavimai tapo paaš
trinti ir tų klausimų mūsų no
tarai nesupranta — nepajėgia 
atsakyti, ir tūli atsako taip, 
kad ateiviui duris uždaro. 

Pavyzdin — Tlmt the finan-
cial status c€ the akten i&... ir 
nožifeo ką. atsakyti nei giminė, 
nei aotaras ir atsako 'Jpoor". 
Amerikoje tokiu poor nerei
kalaujama ir neleidžiama, ir 
poorhousėse — priegiaudose 
tokius svetimšalius atradus 
grąžinama jie aTgal iš kur at
keliavo. 

Į klausimą, — That the un-
dermentioned alien desire to 
rome to the United States be-
cause... atsako: "ji yra 35 me
tų sena; tėvai numirė ir ji ne
turi pas ką gyventi ir dėlto 
nori pas seserį atkeliauti", 
kur toks atsakymas parodo, 
kad keleivis nors 35 metų se
nas, nieko nedirba, savęs ne
išlaiko, mito iš tėvų Lietuvo
je- ir dabar nori atkeliauti ir 
misti pas seserį su švogeriu, 
kurie turi savo du vaiku ir 
vos $500.00 ištekliaus. O gi
minė pasirašantis ant affida-
vito gvarantuoja Amerikos 
miestą ir kaimą, kad ateivis 
nepataps sunkenybė visuome-

= = = = = r -•' • — = 
t»i. Arba 

"Až -emi nažtys. # i ;yra tna-
no švogerka įr atkeliavusi 
galės j a s mane gyventi iki no
rės" — parodo intencija par
sikviesti sugulovę, kas įstaty
mais užginta. 

Daugedis lietuvių norinčių 
parsikviesti gimines, papras
tai pri s i medžioja » visokių ži
nių pas agentus lietuvius ir 

• y — = 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmiestyje 
CHICAGO J E M P L E B L I L D I N G 

77 We*»t Wash in«ton Street 
Knom 1726 Tel. Dearborn §057 

Tel . Hyde P a r k 3395 

J. P. WAITCHES 
L i t y e r 

L O B T U T U A D T O K A i a a 
Dten.: R . 614-M6-117 H. "Be**-
boro Str. Tel. Randolph 5584 
VakaraLs: 10736 B. Wabasfe A 
R o s e l a n d Tel . P a l l m a n 6377 

W M « C 1 

LIETUVIAI 
H u n u m i • > M < • • • » » t » t ) < < Į — • — > « < > % ^ M » M < 
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CICEEO, ILL. ĮVAIRUMAI 

kviesti visą Cicero miesto val
dyba ant atidarymo bazaro. 

Visos dmugijos turės savo 
būdas; taipgi neatsilieka nei 
jaunimas. 
Bazaras bus tęsiamas iki bus 

Rengiasi prie bazaro. 

Jau stropiai ruošiamasi 
prie parapijos bazaro kurįs 
prasidės rugsėjo 16 d. su di-

paskui siunčia laivakortes per j džiausiu trukšmu. Manoma už 
svetimtautišfcas bankas nemo
kėdami nei Lietuvos adreso pa 
duoti ir laivakortė nueina į 
Poland>, o taipgi ir pinigai. 

Kaikurie notarai rašo ant 
tos pačios blankos — popieros 
vardus Amerikoje gimusių vai
kų ir jų palydovų gimusių 
Lietuvoje, kur tokiuose atve
juose affidavitai turi būti ra
šomi skyrium. 

Yra ir tokių notarų, kurie 
nežino jog ant affidavito reik 
pasirąžyti liudijant. 

Butų labai gera, kad visi, 
kurie skaitys šitąjį raštą, o 
turėtų nuo savo giminių laiš
kų iš Lietuvos su aprašymais 
kaip jiems Kaune ėjosi, kaip 
Kauno agentai jiems patarna
vo — kišenius ištuštino, tai 
kad atsiųstų tokius laiškus, 
man perskaityti (kuriuos su
grąžinsiu), pagal kuriuos bus 
galima pamatyti visuomenei 
kaip dabar Kaune agentai 
*'kviečius kulia". 

P. Mikolainis 
53 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. 

Red. pntraaas. ,— Tiles no
rime tikėti, kad p. P. Mikolai
nis rašo šį įdomų Straipsnį be
sivaduodamas mūsų žmonių 
gerove, norėdamas apsaugoti 
iuos nuo išnaudojimo ir Ame
rikos ir Lietuvos laivakosčių 
agentų. Dėlto mes labai pra
šome tuo klausimu atsiliepti 
sąžiningų laivakorčių agentū
rų, ypač mūsų Bankų, kokia 
yra jų nuomonė mūsų ateivys-
tės klausiniu. Redakcijos ku 

IŠVAŽIAVO VfENUOLY-
NAN. 

Lawrence, Mass. — šiomis 
dienomis p-lė Vladislava Jcs-
keliavičmtėjgabį vaidila ir dar 
buotoja tarpe vietinių lietuvių 
išvažiavo į &v. Kazimiero vie
nuolyną Chicago, 111. ir žada 
pasilikti toje įstaigoje. 

'Tuo pat laiku- p-lė Veroni
ka Juknevičiūtė išvažiavo \ 
6v. Kazimiero vienuolyno a-

Koresp. 

LIEITUVIS LAIMĖJO. 

kademiją Cliieagoje pasimo-
matoma, kad jau reikės uz- K: t-
baigti. Dienos paskirtos šios: 
sekmadieniais, trečiadieniais 
ir šeštadieniais. 

Visos draugijos pasirįžo iš 
uždirbtų pinigų nebeimti iš • 
mokėjimui daiktų, visos įeigos 
bus skiriamos n"aujos bažny
čios fondui. 
Italė — negiminė lietuviams. 

Rugp. 21 d. italė sužeidė lie
tuvį vaiką. Vaikas yra p. Ru 
dakio, mūsų gero biznieriaus. 
Italė tapo tuoj suareštuota. 
Policiantas sykiu pasiėmė ir 
plytą su kuria sužeidė vaiką. 

Senmergė. 

žydų barSkalai. 
Nedaug čia yra cicilikų, bet 

tai tikriausios širšės. Kąiku-
• 

r iems" Draugo'' koresponden
tams pajudinus juos, tai jie 

• 

net šėlti pradėjo. Tie žydber-
niai net tuščiais grasinimais 
pradėjo grūmoti, žydus užtar
ti. Juk žydas jiems giminė, žy
delis Marksas jų "mokslą'' 
išrado. 'Taigi ir nestebėtina, 
kati jie ir yra amžinai dėkin
gi žydeliams. 
Globėjai. 

Pirma mūsų cicilikėliai glo
bojo biblistus, o dabar bambi-
zą. Tai lyg tokia butų jų ir 

rios neveda laivakorčių agen- prigimtis, 
turų negalėtų tikslių informa
cijų tuo reikalu suteikti. 

Tėvynainis. 

=rr 

JUOKAI ANGLŲ KALBOJ. 
-

^Wife (referring toguest): 
"He's a most attractive man; 
is he inarried*"t 

Husband: "I donno. He's a 
reserved chap — keeps all his 
troubles to liimself!" 

S. W. B A N B B 
ADVOKATAS 

79 W . Monro© Street 
R o o m 904 — Telef. Randolph 1900 
Vai: Nu© » Vyt© Iki B P© P * t » 
Vakarais: 8203 So. f ta ls ted Str. 

Telef. Tardą 1919 
Chlcafo . 

Dad (sternly): "Where we-
Texyou lašt night?" 

Son: "Oh, just riding a-
round įrita some of tire boys". 

Dad: "Well, tell 'em not to 
leave their liairpins in the 
ear J * 

Mbther: "Hušh! You two 
children are always ąimrrel-
lingi Why can't you agree on-
eo in a while T'' 

Georgia: u W e do agree, ma-
mma. Edith wants the largest 
apple and so do I ." 

"I ean read my husband li
kę ė. book". 

"Then be careful to stiek to 
your.own library, my dear". 

During the period after the 
university exaiiunations, when 
an unusually large number oi 
students flunked, one of th( 
boys went to his professor, 
and said: M I don't think tins 
is fair, sir; I don't think 1 
should have a. zero on this ex-
amlnation , ,. 

"I know iV\ replied the 
professor, "but we do not ha
ve any mark lower than thatM. 

PORTUGALŲ KALBA YRA 
BRAZILIJOS KALBA. 

Sioux City, Iowa. — Br. J. 
Biržetis, jaunas vaikinas, ge
ras katalikas, narys Kolumbo 
Vyčių i r Šv. Cecilijos choro, 
buvo apylinkės išrinktas dele
gatu "to the Veterans of Fo-
reign Wars National encamp-
ment at Norfolk, Va.'' Mat, 
buvo pažadėtas nepaprastas 
pasveikinimas tam delegatui 
kuris pirma atvyks į Norfol-
ką, t. y. netiktai gaus gerus 
pietus, bet ir bučkį nuo gra
žios merginos Marijos Farrell, 
ant scenos. Ir iš tūkstančių de
legatų kurie ėjo lenktynių j 
tą nuėstą., mūsų tautietis iš 
Sioux City pasirodė tenai 12 
valandų pirmiau nei kiti dele
gatai. Todėl garbė gerb. Bir-
žečiui, Sioux Gityoi. i r mūsų 
kolonijai. Valio! 

Kolonijos reporteris. 

Kas Tai Yra 
Turkiškas Tabakas 

TAT yra tabakas su geriau
siu kvapu ir skoniu, atvež

tas per 3000 mylių saujemio 
ir jūrių, ir sudirbtas į HKL-
MAR TURKISH CIOAR»T-
T E f 

Turkiškas Tabsdcas, taipgi yra 
geriausiu is brangiausiu dėl ci-
garetų. HELMERAI yra pa
dirbti iš 100% tyro Turkiško 
Tabako. 

20 HELMARŲ kainuoja tru
putį daugiau negu 20 papras
tų cigaretų, o jie yra verti ke
liolika kartų daugiau. 

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse, kas apsaugo
ja juos nuo susilaužymo ir su-
simankymo. Paprasti cigaretai 
yra strpakuoti i pundelius1. 

T ATSIMINK SKRYKltfg 
» VARPA 

Išdirbėjai a«gš -
čiausios rųšies 
Turkiškų ir 

Egy et iškų 
Cigaretų 

•/>a 

AUKOS V^UKKLIO JĖZAl S IHI-.IAI 

H'aukcgan, 111. 

150.00 (boną) A. Latvaiticnr; 
Po $10.00: P . Pažereckicnė ir A 

šalmericnė. 
• P o | 5 . 0 0 : Kun. kleb. Klaris; ę 

Po $2.00: P. Itfvanavičia, J. Ski-
rienė, A. Latrait ienė; 

Po $y.00: A. Sųrviliutė, M. Rakau 
ikas , A. Kaminskienė, P. šukait ienė, 
J. Misevičius, P. Jasušauckas, J. RaU 
la, M. Gftnevičius, P. Augustavičlenė, 
M. Galinis, P. Dabašinskas, K. Siu-
dikas, P. RajuoŲi, A. Surviliutė, Pra-
nciškevlčienė, P. Kapturauskas, P. 
Rauda, O. Bakšienė, E. švambarie-
nė, F. Ivinakas, V. Petruškienė, M. 
šalt ienė, O. Rumcikienė, V. Čapas, 
P. R u m i a , V. Alekna, V. Čapas, O. 
Dabašinskienė, K. Maziliauskas, S 
Žičkis, « . Kubilinskaitė, M. Matukai-
tienė, M. Butkus, A. Pruškauskas, P. 
Jonaitis, J. žekas , O. Mikolaitienė, V. 
Surdokas, J. Bačkis, Pociūtė, J. Ba
kas, J. Lukošienė, T. Matulienė, J. 
Burbaitė. smulk ių JĮr nejvardintų 
$10.08. Viso labo $139.08. • 

Kun. J. Norbutas, 
V. J. Dr. įgaliotinis. 

IŠMOKU PINIGAIS 
UŽ LIETUVOS LAISVĖS 
PASK. BONŲ KUPONUS 
prinokusius Liepos m. 1923 
ir pirmiaus su atsiskaitymu. 

P. MIKOLAINIS 
53 Hudson Ave., 

Brooklyn, New York 

i 
Nors beveik kiekvie

na šalis pietinės ir eentralės Dobb: "What's that pieee 
o t coud tied around your f in- ! Amerikos vartoja ispanų kal-
-ger f o r f ' bę, vienok yra klai 

Y. W . RUTKAUSKAS ] 
A D V O K A T A S 

29 South La Salto Btr*t* 

T e l e f o n u CeatnU «MO 

Vakarais 3223 8. Halsted 8t. 

Bothani: *4My wife put it 
there t© remind me to post her 
letter , ,

# 

*'And did you post i t?"' 
"No; she forgot to gi ve it to 

me!" 

* "I took tiiat pretty giri 
from tbe store kome the other 
nightf and stple a kiss''. 

"TVhat $A she say?M 

<<Will that be al l !" A . 

dingą adresuotį pra 
hešinhis į Braziliją ispanų kal
boje. Nuo atradimo Amerikos. 
Brazilija buvo Portugalų ko 
Tonija, nepriklausoma imperi
ja, dabar respublika. Portuga-x 

lų kalba yra Brazilijos kalba 
ir ji ten vartojama. Brazilijos 
žmonės didžiuojasi savo kalba, 
ir skaito įžeidimu rašyti jiems 

ispanų kalba. A F. L. I. S. 

% i • -*• • 

LIETUVON PER 10 DIENU; 
Vienintelis vandenio kelias L i e t u i 
von per Soutbiunpton ant Milžinu^ 
lalru 

;AQUITANIA MAUR 
BEREM6ARIA 

'Apleidžia N e w Torką kas Utar-' 
'ninkas. Greitas persėdymas South- < 
amptone. Lietuviai ypatiškai ly-1 

>dimi. 
Reguliariai iSpIaukia tiesiai \ 

Hamburgą 
(I PUiar« $106.50) Karės Taksai 
(I Hamburgą 103.50) $5.00 

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
^sėda laivan PiUaToJ važiuojant I So-Į 
[uthamptona ir ten persėda ant Mil-> 
'iinų laivu. Plaukia kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų del kalnu ir reikalingų' 

• dokumentu atvažiuojantiems keleivia-' 
mis galite gauti nuo bile agento. Rel-' 
Tkalaukit. Jų yra jusu mieste arba a-' 
' pieliukėj. »J 

140 N . Dearborn 
8t. Chicago 

i ' " " ' . , / 

BOJSESP/IO' 

Į i 

\ 

AR ŽINAI KAD 
per pirmutines tris savaites j 
Liepos mėnesio Vokietija iš- ' 
leido vieną trilijoną (1,000,-
000,000,000) markių kas die
na ir * 330,000,000,000 markiu 

-priedo? Ar žįnai kad Helmar 
Turkiški Cigaretai turi geriau 
šios rūšies tabaką i— tai yra 
100% grynai turkiška tabaką! 

(APPr-) 

IMiMiJimiBaMIMIMUiMlLMilI IO 
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

CATAI 
OF THE STOMACH 

I I B M H I H M L I I U I lfll«"U.I|.|lll|i| U1.»J . l ' I I .Ml^ 

)U C A N T EN|OY U F E 
with a sore'.'tour, blosted ttom* 
ach. -Food dota no! nouruh. 

Initead k is a source of muery, caoaag 
pabu, Utching. dizzmėat and LeacU 

U 

809 H. m SI, Chicago 
Tel. Boulevard 4)611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Ji Parduodam Laivakortes. # J 

q The wkh a bad ttomacK , 
should be satisfied wkh nothing Icu 
ih ia penoaaent, Ustiog reliejf. 
<9 The right remedy will act upoo the 
hoiiigt of the $tomach.'enrich the blood, 
aid b carting out the catanhai pouoos 
aad $treagthen every bodfly hmetioa. 
Q The large number of people vtho 

B have aueeaafuBf a*ed Dr. H&rtman't g 
famous aiedicine, recommended for all 
catarrhal conditioos, offer the ttrongert 
pouible endorsement for 

P E-R U-N A 
- IN SERVICE FIFTY YEARS 

^Tr^p"™™111"1"11"1'"111"1^"11-"1111"""11"""1^ 
TABLETS OR UQUID 
SOLO EVERYWHERE 

DC 

Kl. 

Ounard Line, 

Pakirpti plaukai ir pleiakano8lt6r«rma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. ^ \ 

?l&$&y$&$$$$$G$$$$$$$$$$& »> 
i 1 

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvosodos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Bųftes* 
Kaina (5 centai aptiekose, a*ba už 75 centus prisiuDčiame 

tiesiai iš labaratorijos. 
F. AD. RipHTER & CO. 

^ 104-114 So. 4th SU Brooklyn, N. Y. 
• W ! 

• % 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius susisie-
kynius su Lietuvos Bankais, 
Pasinaudokite proga siuns-

dami pinigus Lietuvon j 
per 

u E T O L MANUFACTuRIHB 
DISTRICT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago 
Turtas virt $7,000,000.00 

— 

Liel&viai Daktarai 
Ajnttikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai. 

Dr. A. J. Bertašlus 
( Bertash ) 

GYDYTOJAS I R CHTRURGJfi 
3464 So. Halsted Str. 

Ofiso VaL: 1-3 po p4«t €-8 vak, 
Kesidencija 

S159 So. Union Ave. 
Tel. Boul. 591S Tel. Yds. 1699 

TeL Blvd. 704J 

Dr. C. 2. Vezelis 
Iif lTrUVlS DENTISTAS 

4712 HO. ASUI VND A V E N U E 
s i t i 47-tos Gatres 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomls nuo 4 iki 9 vakare. 

VeL Oanal IB7, Vak. Ganai 1118 

OR, P. Z. IALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ii 

Ohirutyai 
• m 

Valandos: lf iki 11 ryta: l ! 
po piotn: I lkl 9 

Wmm . -

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Stroet 

C H I C A G O , n j g g y 
relefonaA Vardą M S I 

Valandos — t lkl 11 II 
po pfetu i lkl 6 
ofisas uždarytas. 

" 0U.LYUŠKA 
1900 Bo. Halsted Str 

IW. Oanal 1119 
Ofiso snal.: l t ryto lkl 11 po i 

I lkl 7 vai vakaro. 
ral.: 1 lkl 4 po platų. 
419S Arcter Ave. 
Tai. LafayeUs t t 9 8 

ą T - - - " - " " 1 - " " - - - • - - • • — T a • » i 

TeL Bonlevard 1469 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvi* Gydytojai 

S303 South Morgan Stratt 
Chicago. Dl. 

'TeL Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
&316 So. Halsted Street 

Valandos; K u o 9 iki S dieną, Nuoj 
7—9 rak. 

Nedėliomis 9 iki 12 diena. 
• . • • • • • • • • 

Dr,M,StrikoIria 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 
•901 So. Ashland Avenoa 

Tel. Boulerard 781D 
Vai.: 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 

Ned. 19 lkl 11 
: 9641 «Ow Albsny AtCM 
Tel. Prospect 1930 
Vai.; pasa i sutartį. m m tu W 

r UETUVIAKJUABORIAI 
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S 
Telefonas Boulevard 4 U 9 

A. iMlI&S' 

Patarnauju lai
dotuvėse . ves
tuvėse, kr ikš t j -1 
nėe ir kituose l 
reikalaose. Kai -» 
nos prieinamos, t 
^•**mm*t • — i s w — * ' • * — — — * « s ^ I 

3307 Aubarn Ave. Chicago. j 

8. D. LACHAWICZ 
U E T l TV18 GRADORITJl 

9914 W. M-rd PI. Ckioago, Dl 
Patarnauja laidotuvėse koopl-

Į I S T - I - -Ketkale nt t ldt la atsišau
kti, o mano aaraa busite s f a a -
oMintL TeL Oanal 1371—9199 

• • » • • • • »i 
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Remkite tuos biznierius; ku-
( 

rie dažniausiai garsinasi dien

rašty "Drauge", 



-»r-» 
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A U B k 8 Antradienis Rugeėjo 4, 1923 
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MOKYKLŲ SUPERINTEN

DENTAS ATSISTATYDINO. 
Seseris Kazimierietes. Vaka
ras bus kątik atremontuotoj 
Šv. Jurgio parapijos s ve t. 

Programa bus įvairiai pa
marginta: dainomis, prakalbo
mis IT t. t. Ir dar bus kas nors 
nepaprasto. Todėl gerbiamieji 
tėvai, kurie leidžiate savo vai
kus j ftv. Jurgio par. mokyklą 
ir visi kiti parapijonai ateiki-

Vakar anksti rytą. dešimts t e i minėtą vakarą. Jau kelin-

Chieagos publišku mokyklų 
superintendentas Mortenson 
atsistatydino iš užimamos 
vietos. 

APIPLĖŠTAS DEGTINĖS 
SANDELIS. 

P R A N E Š I M A I . 
Dievo Apveįzdos Par. — 

L. D. S. 25 kuopos susirinki-
| mas įvyks rugsėjo 5 d.. 8 vai. 
vak. par. mokykloj. Visi na-

.riai-ės malonėkite susirinkti 
ir užsimokėti savo duokles. 

Valdyba.x 

apsiginklavusių vyri) apkrau-
stė Wakem and McLaughlin 

ti metai kaip mes rūpinamės 
ir galvojome, kaip čia susi-

degtinės sandelį, 225 E. Illi- j l a i l k t i> ka*P (Ma &*& lietuvai-
nois st. Troku paimta 90,000 j t e * mokytojas, Seseris Kazi-
dol. vertės degtinės. Degti- mierietes? Dabar mes susilau-
nė buvo federalm autoritetų k ™ tos laimės. Seserys Kazi-
žinyboje. mietės pradės mušti parapijo

je darbuotis .— mokytojauti 4 
d. rūgs. Tad-gi Sesutės Kazi
mierietes, kurių mes taip la
bai trokštame, jau su mumis. 

Išreiškimui joms pagarbos, 
parodymui savo prielankumo, 
padrąsinimui prie to kilnaus 
darbo kurį pradeda dirbti 
mūsų parapijoj ir yra rengia
mas šis vakaras. Visi kuriems 
aplinkybės leidžia, ateikite šį 
vakar į Šv. Jurgio par. svet. 

PAGERBIMO VAKARAS. S e n a s V*™Woms. 

Chicagoje gazo gaminimo 
darbininkų unija nesutinka su 
bendrovės pasiūlymais. Te-
t'iaus streikas atidėtas. 

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
KONGRESO ATSTOVAI. 

Atstovų sąraše praleista ne
paminėta atstovė Juoz. Jasins
kienė iš Rošeland, Chieagoj. 

Town of Lake. — Rugsėjo | 
5 d., Davis Square Parko sa
lėje L. Vyčių 13 kp. rengia 
programą pagerbimui sugrįžu
sių iš Vyčių seimo atstovų ir 
dviejų moksleivių pabaigusių 
augštesnę mokykla; 

Programoje dalyvaus įžy
miausi muzikai, solistai — so
listės. 

Kviečiame atsilankyti ir ki
tų kuopų Vyėius-tes ir šiaip
jau Vyčių prietelius. 

Korespondentas. 

I PERMAINOS REDAKCIJOJ. 

VAKARAS PAGERBIMUI 
SESERŲ KAZIMIE 

RIEČIŲ. 

Šeštadieny, rugsėjo 1 d. Pr. 
VA lankus pasitraukė iš užima
mos redakcijoj vietos, tikslu 
siekti aukštesnio mokslo. Tu
rintieji į jį reikalus galite 
kreiptis šiuo antrašu: 1447 S. 
50-1 h Ave., Cicero, 111. 

Jo vietą redakcijoj užims 
Ant. Rakauskas, buvęs "Tė
vynės Balso" redaktorius. 

VAKARAS ATIDĖTAS. 
NEKVIESTA DALY

VAUTI. 

L. Vyčių 36 kp. (Brighton 
Park) atstovų pagerbimo va
karėlis atidėtas sekančiam ket 

ROSELS.ND. — Kimbark Stato 
Bank depozitorių susirinkimas įvyks 
trečiadieny 5 d. rugsėjo, 8 vai. vaka-
Jre, "Aušroje", 10900 So. Michigan 
Avenue (ant antrų lubų). Pasakykite 
ir kitiems. Ateidami atsineškite ii 
bankos knygutes. Kviečia 

Laikinas komitetas. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMK! 
TE LAIŠKUS. 

DIDELIS BARGE&AS ant West 
Sidės parsiduoda namas su Storu ir 
užpakalij 5 rūmai, vanos elektriką 
furnaoe hjeat ir aukštas beismentas, 2 
karu garadživis, parsiduoda labai pi
giai, priežastį patirsite ant vietos 
Atsišaukite pas savininką: 

2245 West 22 Str. 
Tel. Roosevelt 860« 

ANT PARDAVIMO. 
Ant pardavimo mūrinis namas 5, 

kambariais su visas įtaisymais. Taip 
gi šiame name yra krautuvė — gro-
sernė Ir ' visokį dalykai del vaiky. 
Namas etovi arti viešosios mokyk
los. Taipgi yra garadžius del Uryjų 
karų. Namas statytas tik vieni me
tai atgal. Kaina tik $10,000, 

Atsišaukite pas savininką: 
6709 So. Archer Av*. Chigaco, m , 

H » « » » • • • ' • « » • » » • • » » • » « » • * • » ! 

LOTAI 
CMcagos pašte (yidnmiesty) 

prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

506—BrwzguMs Bronislawas 
507—Buckauskiene Grasildo 
508—Budin Jan 
515—Cicnas Jozapas 
518—Diconas Antanas 
520—Dowejko Boleslaw 
527—JirLnevskas John 
537—Grakauskite Ona 
548—Janilonis Adam 
552—Kaiko S. 
556—Kishkuna Mike 
564—Kudelka George 
567—Lipskis Petrie 
571—Malaskeviclus Jokūbas 
577—Okajaimu Zigmontui 
592—Sklmelis L. 
599—Stikujris Kaaimeru 
600—Suweizdis Petros 
606—\Vaskis Dawis 

k. Michnievicz-Yidikiene 

dUŠERKA 
101 S.Halstcd St 

Kampas 31 gatve 
'hone Yardi 1119 

Viename ofis© su 
Dr. J. F. Van 

^Paing. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas prie 
:gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, lkl 1J, nuo 
6 iki 9 vai. vakarą. 

[ • • — — mmjmmMĖ s»s»s»s»s*s» — » — mm MSK — ^ ^ j 

Dr. Maurice Kahn] 
Gydytojas ir Chirurgas į 

14631 8 . Ashland Ave.] 
Tel. YaWs 0994 , j 

Sugryžo po vakari jų RUGP.i 
(AUG.) 12 — ir vėl užsiims; 

praktika. 
W%MW%'%'*'%'VW+'WWW*IW*& 

T * " 

DR. CHARLES SEGAL 
4739 SO. A8HLAJID AVTOTUE 

• SPECUALISTAS 
Ditovu, Moterų tr Vyra Llgq 

Tai.; ryto nuo tS — ' I I : nuo 1—i 
po platu: nu© T—•:!• vakarą. 
Nadėllomls: l t **' *• 

Telefonas Drexel S8S9 

I 

% 

$645 — $100 iSkalno ir $10 J me
nes), šalygatviai, vanduo, gazas, elek
tra viskas apmokėta. ''Gražiose Cle-
rendon Hills, kur daug CicefrieČiu 
žmonių perka gražius namus sau t 
pagyvenimui tiktai 25 minutos ant 
Burlington traukiniu nuo Cicero, Ui 
Geriausia yra pasikalbėti su .žmonė 
mis kurie yra pirkę pro.vertęs. No 

'Bes. Tei. Republic 7812 
6117 South Talman Ave. 
Vai: nuo 9 iš ryto iki 12 

Dr. FELIX A. MANELIS 
NAPRAPATH f 

3267 So. Halsted St. Chlcago. 
Ofiso vai: Nuo 1—5 vak. ir nuo 

§ 7—9 vak. Tel. Boul*. 2777 
aa> • • • • • • • • » — » » » » » » » » » » » » » § % 

rlnt daugiau informacijų kreipkitės 
Šiuo adresu arba telefonuokite: Ci
cero 39 Mr. K. Jonaičio Vaistinėj 
4847 West 14-th Street Cicero, UI. 

Rezidencijos Tel. Brmiswick 4887 
Dr. C. YUCIUS D. C. Fh. C. 

CMIROPRACTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. Šventad. 9-11 
1579 Mllwaukee Avenue 

Kamp. Robey Ir lforth Ave. 
Ofiso Telef. Brtinswkk 5X85 

B I Z N I S 
AW PARDAVIMO Grocer-

nė. Gerai biznis išdirbta. Pigi 
renda. Turime parduoti nes 
savininkas serga. 
Atsišaukite greitu laiku 
sekančiu antrašu: 

3525 West 22 nd St. 

Rezid. tel. Van Bnren 02M 
Ofiso teL Bonlevard §698 

Dr.A.A.R0TH| 
KUMAB GYDYTOJAS !» 

CHIBURGAB 
Specialistas Moterišku, Tyrfifc* 
Valku i> vlsq 

Ofisas: tSSft 8. Halsted Bt. 
Vai.: 19—11 ryto; 1—» P« 
plat. »—trak. Kad. 1 9 — I I 4. 
Res. 1189 Independence Blvd 

Ckioago. 

Tel. Lafayette 4188 

PLUMBINS 
Kaipo UetavTS, lietuviams 
dos patarnauju knogerlanala. 

H. YU6KA 
8888 West 88-th Street 

AR ŽINAI KAD 
Vėliausioj Chinijos revoliuci
joj vadovavo Amerikonas Ka
pitonas su Chinieč-iu karei-
veis. Japoniškais v^autuvais ir 
Rusijos laivas vedė visą. revo
liuciją? Ar žinai kad Helmar 
Turkiški Cigaretai yra padirb
t i iš 100%grynai Turkiško ta
bako irparsuodami už labai 
prieinma kain? 

(Apgar.) 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTU PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Šupšinskas J. Kun. (Suiar Notch, Pa.) 
Paškauskas J. Kun.' 
Jakštys J. Kun. (tris) (Rockford, UI.) 
Klimaitė Ona 

• 
• 

• 

PAIEŠKOJIMAI 
_ 

SULAUKTUVIŲ VAKA 
RIENŽ. 

Brid^eport. — Rug*- 4 4 
4:30 vai. vak. Bridgeporto Šv. •" . j . . 

» i~ Ivirtadieniui, rūgs. 6 ti. 
Jurgio parapijonai rengia link | , . . . , . , . T - . , ^., Iz^iu dainininke p-le J. Hir-smą vakari}, su programa. Tik- • : v , , . . . , , , , , . . iva i tė pranešė redakcijai, kad slas to vakaro vra pagerbti. . . . . . 

^m i ji nemivo kviesta dalyvauti ta
me vakarėly. Korespondentai 

k JL 1 I turėtų griežtai laikytis teisy-
| ^ l i ^ s paduodami pranešimus 

PETRAS JUOZAITIS §i pm,,lai 

Mirė rugsėjo 2 d. apie 
6:00 vakare eidamas 14 
metų ir 3 mėnesius. Pa
tiko nelaiminga mirtis iš 
ėjos jam su l i tais drau
gais maudytis kanale. Pa
liko dideliame nuliūdime 
tėvą, motina ir tris jau
nesnius broliukus. 

Laidotuvės įvyks sere-
doje, rugsėjo 5 d. iš Au
šros Vartų bažnyčios į 
šv. Kazimiero kapines. 
Kūnas pašarvotas yra po 
num. 2335 West 23 str. 

Prašomi visi giminės ir 
pažįstami dalyvauti laido 
tuvese. 

Nuliūdę Tėvas, Motina 
ir Broliukai. 

West Side. — Aušros Vartų, 
| Vyrų Šv. M. P. dr-ja rengia 
' iškilminga, vakarienę gerb. 
Į kun. kleb. F. Kudirkos .su-
j lauktuvėms iš Lietuvos. Vaka-
rienė rengiama rugsėjo 30 d. 
Kviečiame visas draugijas 
dalyvauti šioj vakarienėj. Ku
rios draugijos dalyvaus, malo
nėsite pranešti šiai dr-jai iš-
anksto. 

Pelnas skiriamas parapijai. 
Rengėjai. 

\'\.l\\ vKOJIM \S 
PajieSkau savo tėvo MateuSo Juo

zaičio H Lietuvos J Ameriką išvažia
vo 1903 m. du metai atgal gyveno 
po šio adresu: Jostcjr Lot Lumb. Co. 
R. R, Camp, Meilėn. Wis. Dabar 
nežinau kur. Meldžiu pačiam atsi
šaukti, ar kas apie j] žinote, malo
nėkite pranešti po šio adresu: 

ANTANAS JUOZAITIS. 
1422 So. 481 h Court Cicero, 111. 

REIKALINGA 
REIKALAUJA teisingo žmogaus 

prie taisymo čeveryku, kad ir mažai 
suprantančio ta darbą a»rba visai ne
mokančio aš apsiėmu išlnokyti, bet 
tik turėtu ukvata prie mokinimas. 
Me/!ti£iu atsišaukti ant sekančio ad
resą: 

10753 Mighigan Avcirae 
(Koselande) 

i 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

TIKRAS BARGENAS. 
Naujas muro namas su visais pa-

rankumais: elektra, gazas, vanos, au-
gštas beismentas. Kaina $9,500 pir
mas morgičius $4,000 ant 5 meti*. 

Taip-gi turiu antra narna Brigh
ton Paįrke, 2 flatai po 6 kambarius 
ąžuolu baigtas, elektra,* gazas, va
nos, beismentas, karštu vandeniu 
šildomas. Lotas 75x125 pėdų. Ran
dasi netoli Archer ir Kedzie Ave, 

Atsišaukite pas savininką.: 
4418 SQ. Troy Str.. Ant Imu lubų 

Petrulis Ant. 
Jankus Juoz. 
Micevičius M. 
Žilius A. 
Šiaulytis Povilas 
Ambrasaitė Placidą 
KriL^ovieieno M. 
ŽvLrgždinas St. 
Karpšlis St. (Detroit, Mieli.) 
Patna Tam. (Racine, Wisc) 
Kumšlytis M. 
Gestautas Juoz. (Donorą, Pa.) 
Čepnau.skis Pr. 
Zebrys M. 
Kasputis Mot. 
Balčiūnienė Ona (Franklin, Pa.) 
Jurevičienė Teof. (Harvey, BĮ.) 
Stoekus Petras 
Mikutis Juoz. 
Kriseiukaitis Ant. 
Urbanavičius Ild. (Bradlcy, 111.) 
Ambrozaitė Placidą 
Linkus A. Kun. 
Oaudišienė Cecilija 
Klimaitis Jurgis 
Strygas Walter 
dedminienė Petronėlė 
Senavati s Kaz. t 

• 

Kaulins K. (Aubum, 111.) 
Šerpitis Kaz. 
Jokubauskas Antanas 
Birgi.las Vinc. 
Babelis Anicetas • 

• Kassales Thomas (Los Angeles, Cal.) 
Kesminaitė Kaz. 
Prakaitis Juozas (Ind. Harbor) / 
Lauraitis Pranas (Maspeth, N. Y.) 
Micevičius Vinc, 
BaltUlienė Ona 
Martinaitis Juoz. 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 
Atdaras kasdieną, išskyrus Šventadienius iki 8 v. • 

- ^ / • • i t 
TTelefonM SeelejuT4S» 

Dr, I, M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* r y n | ir 

motery lytiškaa ligas. 
2401 Madison Street 

Ramp. Western Ave. — Chlcago 
Valandos: 2—A po pietų 1—9 vak.j 

TeL Bonlevard 0587 ji 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 6 
iki '8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po piety. 

4w> 

Dr. A. R a č k u s 
IŠVAŽIAVO 

I 
Kolorado ir Hawaii 

Saks 

Sogryž 

Rugsėjo 20 d, 1923 
'!« — S ? 

Dr. 0 . VA1TUSH, 0 . D. 
liUETtJVM AKJŲ SPBCLAIilSTAS 

Palengrlns visa 
akly tempimą 
kas yra priežas, 

r# *^*oSP^ tlml skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo, neryo-
tumą. skaudančius Ir užsidegusius 
karfčiu akly kreivos akys katerak-
to, nemlegio: neUkras akis lndedam 
Daroma egsamlnas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
tiems pagelbsta. 8ergėkite savo re-
sėlimo ir vaikus einančius mokykw 
lon. Valandos: nuo 10 lkl 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

j 

; 

l 

' » • • » » * » » » » »t f-
Telefonas Boulevard 193* 

D r . S A B r e n z a 
4608 6o. A-shland Avenue 

Chlcago. 111. 
Vai.: • ryto Iki 12 plet: 1 po 
plet lkl 8 po plet: 6:80 vak. Iki 
9:80 vak. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHrRCRGAS 

4442 So. Westera Ave. 
Telef. Lafayette 4146 

Akinio; pritaikymo mene 
20 metų prityrimo 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akly Ligas 

Ar Jums skauda galvą? 
Ar Jusy akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plukanfllus 

taškus ? 
Ar atmintis po truputi malėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar Jaučiate kaip Ir smiltis aky-

se? 
Ar yra balta dėmė ant voky? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

John J . Smetana 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 15, 18 Ir 17. 
Valandos nuo 0 ryto iki 8 vakare. 
Ssptintadienials » r. lkl 11 dienos. 

I PATARIMAS LIGONIAMS 
***- Gauk patarimą D-ro Van Palng, Specialisto kuris 

supranta tavo sfcovį ir ku)ris patars tau kaip' pasl-
gelbėti. Norint išsigydyti reikia rasti ligos PRIE
ŽASTĮ. Pasitark su daktaru kuris turi ilgų mėty 
prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave ge
rai išegzaminuoja. 

Tayo kraujas ir Šlapumas turi būti egzeminuoja-
mas mikroskopu. Jeigu kenti nuo Crroniškų Ligų 

{arba silpnumo* lytiškų ligų ar užsrauodijimo krau
jo, tau reikalingas specialis sėdimas. Serun? E'ektra 

Dr. J . Van Paing 
Ofisas Ir Laboratorija 

Valandos 10 Išryto iki 8 vai. vakare 
8101 Soutb> Kalsted St. Telefonas Yards 1119 

T 

LtTTLt JULIUS SNEEZER BY BAKEh 
1*50 y&U \YOR*l INA SHOPf 
JYVELL WHAT DOVOUF"- | ^ ) - r M ASklf^GYOt; WHA/r 

yOŲ M A K E OPATTHESHOP? vVČLLIFVAn I 
vVANT TA / 
kNOVV— !1rA | 
MAKtN'F IVe / 
POLLARS A I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n a 
Ką tik išėjo iš spaudos 

M A Ž A S 

K A T E K I Z M A S 
VAIKELIAMS RENGIAMIEMS PRIE PIRMOS 

IŠPAŽINTIES IR ŠV. KOMUNIJOS. 

Šis Katekizmas labai lengvas ir parankus. Jame 
yra naujieji ir senieįi poteriai. 

Kaina tik 20c. 

: 

"DRAUGAS/' PUB. CO., 

2334 So. Oakley Ava, Chicago, Įll. 

t * 

ŽAIDIMŲ KNYGA. 
« Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar ką 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti 

Kairia tik 60c. 
"DRAUGAS" PUB. CO. 

j 2334 South Oakley Avenue 
«—« 

Ciiioago, 111. 
* t U 4 , 

i 
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