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Žinios Eina iš Ja • It m jos 
Tik Viename Tokyo Turėjo 

Žilti 300,000 
MAŽESNĖS SALOS NUGRIMZDUSIOS OKEANE 

RIAUŠES DEL MAISTO IR VANDENS TRUKUMO. 

W A S H I N O T O N , rūgs. 4 . -
Suv. Valstybių Prezidentas 
Coolidge paskelbė atsiliepimą 
i Amerikos gyventojus duoti 
pageltas begalo nukentėjusiai 
nuo žemės drebėjimo Japoni 
jai . 

Prezidentas atsiliepia į gy
ventojus duoti aukų Ameri
kos Raudonajam Kryžiui . P i 
nigai kuoveikiaus bus pasių
sti Japonijon. 

vyru iš baimės ėmė šokti u-
pėn ir žuvo. Kiti tūkstančiai 
žuvo su griūvančiais tiltais, 
namais ir liepsnose. 

Čionai Amerikos ambasada 
sunaikinta. 

Kinijos pakraščius pasiekė j 
japoniškas laivas Korean Ma- j 
ru. Tad jis atvežė tų žinių. 

Be to, keliauninkai atvežė 
patikrinančiu žinių, kad prieš 
pat žemės drebėjimą kažkokį 
piktadariai kėsinosi nužudyti 
naują japonų premiera, admi
rolą Yamamoto. Tečiaus j is 
apgintas . 

Tuojaus po to sekės baisus 1 
žemės drebėjimas. 

Premferas Mussolini Grasina FEDERACIJOS KONGRE
SO IŠKILMĖS. 

JUGOSLAVIJA NEPATENKINTA. ĮSPĖJA ITALIJA 
MUSSOLINI GRASINA 

GRAIKIJAI. v 

rencijos, jei Tautų Są/junga 
1 pr ieštar iaus jo pažiūroms. 

Vakarienė-Koncertas. 

Štai p-ai V. Daukšo ir S. 
Žibaus duetas. Juodu pui
kiai sudainavo Naujalio 
"Meilė tėvvnės nemari* : i r . 
an t ru atveju Petrausko 
"Skambanėįos s t y g o s / ' Re-

iK 

TOKYO NUOSTOLIAI. 

NAGASAKI, rūgs. 5. — 
Čionai įsteigtas speeialis biu
ras šelpti nukentėjusius nuo 

Yokohamoj Suv. Valstybių ' žoniės drebėjimo. 
konsulis žuvo. 

300,000 ŽMONIŲ ŽUVĘ 
TOKYO. 

AMBASADORIAUS BAL
SAS. 

Pranešta, kad sostinėj To-
! kyo sunaikinta 350,000 namų. 

Žuvusių skaičius tame viena
me mieste bus apie 130,000. 

HARfclN, Manchurijrf, r. 
5. — Apskai toma, kad viena
me mieste Tokyo nuo žemės 
drebėjimo žuvo ligi 300/)0Q 
žmonių. 

Sostinė įTokvo gaisro lie-
psnos buvo toli aplinkui ma
tomos. Y}*> Sumida po že
mės drebėjimo pakeitė savo 
brgimo vagą. Kiną kitomis 
vietomis. 

\VASHIXOTOX, rūgs. 5.— 
Vakar pirmukart eia gauta 
žinia nuo Suv. Valstybių am-
hasadoriaus Wood iš Tokyo. 
Štai koks jo praneš imas; 

"Vi s i ambasados trobesiai 
sunaikinti. Bet iš ambasa
dos štabo nei vienas nesužei
stas . 'Reikalingas maistas . 
Tuojaus siųskite maisto iš 
Phi l ip inų." 

SALOS NUGRIMZDO. 

-LONDONAS, rūgs . 5. 
Anot žinių iš Romos, premie-
ras Mussolini reikalauja, kad 
Oraikija veikiaus išpildytų I-
talijos reikalavimus. Nes jei 

artimiausiomis dienomis bau
smė bus aukštesnė. 

Anot Musolinį, I tali ja nerei 
kalauja okupuoti daugiau 
graikų teritorijų. Kas kita 
bus, jei graikai ims pulti I t a " 
lijos valdinius arba italų sa
vastis. 

JUGOSLAVIJA PRIEŠ 
ITALIJĄ. 

_ _ . 

BELGJRADAS, rūgs. 4. — 
Karal ius Aleksandras atvyko 

sneeialin posėdin ministeiv 
kabinetas. 

vėliau atvykusių gavo gryžti 
namon, nes nebegalima buvo o* 

I-

SAN FRANCTSCO, Cal., r. 
o. — Sala Osbima, už f>0 mai
lių ])ietvakariuose nuo Tokyo,f 
nugrimzdusi okeanan ir dau
ginus jos nebematyti. i 

I 

TOKYO IR YOKOHAMA 
SUNAIKINTŲ. 

A T Ė N A I , rūgs. 4. — Ang-
, lijos Atlantiko laivynas plau-

Nuo Bonin salų Japonijos L . „ , v . . ' 
1 • kia I arpzemi,ų jūron. 

autoritetai Tokyo neturi jo-1 . 
ki,„ žini,,. Matyt, ir j a , ff&Lįj l į f g t o t „ £ g ĵog 
ko tokia pat katastrofa. 

Nugrimzdusi 
Knosbima sala. 

ir puošnioji 

500.000 ŽMONIŲ ŽUVĘ. 

SAN FRANCTSCO, Cal., r. 
5. — Anot žinių, Tokyo poli
cija apskai to, kad žuvusių 
skaičius Japon i jo j sieks 500.-
(XX). Tokyo sunaikinta suvirs 
300,000 namų. 

Be to, žuvę daug ir europė-
nų. 

MILŽINIŠKI NUOSTOLIAI; 
T O T \ \ 0 , rūgs. 4. — lokyo , VAr>rk Ū A n * m T C ' delegatus is Oenevos 

. .. .. x r i i / ••> JvAKO ir ADE l l S . , _^___ 
(sostine) ir Yokonama (vie-i | - • 
nas svarbiausiu uostu) beveik, m , , j Kilus naujam drebėjimui, 

OSJ A K A rnere X T n k ' V n ' 

i visai sunaikintu žemės drėbė-
J j imo. Žmonėse nuostoliai 
> 
I baisiai dideli. Bet žuvusiu ir 

Ant rytojaus buvo vakarie- tai tenka šiuo du dainių gir-
\ su muzikale programa. Ro-Įdėt i , bet aišku, kad y r a apdo-

dos jau žmonių nebegalima vanoti puikiais balsai?. I r 
buvo tikėtis. .Tuotarpu pri-Jįąj tik lavinsis, tai susilauk-
sigrudo tiek, kad koks šimtas sime saviškių Carusų. 

Kaip savo mandagiu būdu, 
. ta ip ir dainavimu p. M. J a -

beleisti j salę. O juk šv. J u r - nušauskienė visuomet žavėja 
gio parap . salė talpina labai klausytojus, kuomet tai pasi-
daug. Apie pačią vakarienę ' r o ( i 0 ant scenos, 
ką čia besakyti. Pavalgėme į j į d a i n a v o Vanagaičio 

(iraikin'a tai visa atidėlios, tai čionai ir tuojaus sušauktas ir gana. Buvo jauku, nes vi- " S t a s y s " ir publikai reika-
skas buvo gražiai ir gerai pa - ' laujant dar patiekė " M u s lie-
gaminta. Pakėlė upę dvi kai-1 t u v a i t ė " iš operos Rigolleto. 

Po posėdžio pat i r ta , k a d ( b i ; gerb. p. Krušinsko ir p . , žinomas plačiai ir ebieagie-
kaip ilgai Tautų Sąjunga ne- L. Šimučio, senų katalikybės fcu labai mėgiamas liaudies 
išspręs kilusių italų-graikų darbuose veteranų. Taipat i r \ dainų solistas p. K. Sabonis 

atsilankymas atstovo iš Lie- fgabiai sudainavo "Graž i mu-
tuvos gerb. kun. J . Konccvi- j R l l Šalis." Pasipylus rankų 
čiaus.- Bet tuotarpu sva r - | p i 0 j į m i l į pakartojo Vanagat-
biau parašius apie & 0 " S t a s y s . " Nelabai pato-
Muzikalę pro gramo dalį g"i kad kartota viena daina. 

Atidarius programą, skait-. Be t ' č ia neapsižiūrėjimas pro-
lingas Kanklių eboras, veda-Įgramos tvarkytojo, Reikėtų 
mas p. J . Saurio, galingai už-(susi tar t i su dainininkais iš 
traukė Šimkaus "Lie tuvia is kalno, kas ką dainuos. 

Sveikiname ir džiaugiamės 
susilankę savo tarpe naujos 
žvaigždės p . E . Noffiaikajtės; 

sai, užtai ir dainavimas buvo Rakauskienės. Išpildė š im-
sutar t inas. kaus " E i greičiau, gre ič iau ." 

Sekantis išėjo p . J . Rama-i Dar pirmu kar t išgirdus tą 
nauskas mūsų Įžymus Ameri- skambųjį balselį ir malonų 

dainavimą t a r iu : " E i grei
čiau musii ta rpan ir* ei tan-

ginčų, Jugoslavija pasiliks 
neutralė. 

Bet podraug pažymėta, kad 

ANGLŲ LAIVYNAS TARP 
' ŽEMIŲ JŪRON. 

ROMA, rūgs. 4. — Kiek čia 
| žinoma, premieras Mussolini 
[pasirengęs atšaukti Italijos 

konfe-

Ital i ja saugotusi žengti to
linus. Tur i ji turėti ribas 
spausti silpnesnę už save ša-

Italijos pasiuntinys Simon-
ti aplankė čia serbų užsienių 
reikalų ofisą i r pa re i škę kad 
Kor iu salos okupavimas yra 
laikinas ir neturi mii skaito
mas karu. 

ANGLIJA UŽ T. SĄJUNGA. 

esame mes g i m ę " i r dar kele
tą veikalų. Choras sumoky-
tas^gerai , jaučiama geri bal-

CrENEVA, rūgs. 5. An-1 koje tenoras. J i s išpildė tin
kamai vakarui pritaikintą Pe-

sužeistuui skaičius dar neži-
n omas. 

gi i jos vyriausybė visomis iš
galėmis darbuojasi, kad italų-1 trausko " P a s a k v k Lietuva kiau savo dainelėmis puošk 

-
stotis griuvo ir užsiliepsnojo., graikų kilusį krk į spręstų T. j mylimoji ." P-s Ramanaus- mūsų v a k a r u s . " 
Mažai kas gyvas išėjo iš tu* Sąjunga, nežiūrint Italijos i kas laike praĄjusių metų dai-. (Skambinau pianu Saent-

Žmonių bus žuvę ^ r m v < : i s i l } i nenoro. Tečiaus didžiuma J navime padarė nepaprastą,'] Saens "Allegro" Appassiona-
Kelinta diena Tokyo gatvė-! valstybių stovi už Italiją. !pažangą. J o dainavimas bu-! t o " . i r " S i n d i n g ' M a r - h . " neži 

OSAKA, rūgs. 4. — Tokyo 
ir Yokobama kuone visai su
naikinta, 
ligi 200,000 

Žemės drėbė j i mot paliestuo-j se guli tūkstančiai žmonių la-1 Kaip žinoma, Italija įspėjo ! vo jausmingas ; tarme žodžių nau ką apie save sakyti —A. 
Medžiaginiai nuostoliai se plotuose įvesta karo padė-!Vonų. 

sieks šimtus* milionu .doleriai, tis. 
į Amerikos ambasados butas plotus neįleidžiami. 

sunaikintas. 
Visur įvesta karo padėtis . 

Pašaliniai žmonės į tuos 
Tečiaus 

dešimtys tūkstančių žmonių 
mėgina ineiti į sugriautus 

Iš svetimtaučių, turistų ir 
Tautų- Sęjttng* nesimaišyti į 
tuos ginčus. Nes jei nepas-

kftų, mažai kas nukentėjo. : kelbtas karas , tai Tautų Są-
3*\ didžiuma drebėjimo laiku junga neprivalo maišytis, 
buvo rezortuose, atokiai nuo; Tuotarpu Anglija darbuo-

aiški. Užbaigus dainą, pu- P. ) . 
blika jo nepaleido tol, kol dar j J auna Chicagos lakštute p-
nesudainavo Vanagaičio, lė J . Širvaitė tikrai jspudin-
" D u l , dul-dudelė >> 

TOKYO BAISUS TERORAS, č ionai kariuomenė 
i tvarką. 

TOKYO, rūgs . 5. — Sumi-į 

gai išpildė DeP Aqua ",Villa-
Chicagos lietuvių tarpe ge-«nela" ir Aleksio " A k myliu 

liausią smuikininkė p . L. Sa- t a v e . " Balsas st iprus, lank-palaiko; miestus, kad rast i namiškius sostinės. i jasi, kad Tautų Sąjunga iš-
ir gimines, gyvus a r negyvus, i Sostinėje nebeliko nei vie- mėgintų savo galybę. Bet bonienė mikliai išpildė, kad i r j s t u s ; dainuodama turėjo pil-

Garsųs vasariniai rezortai no "tilto sveiko. Sunaikinta , vargiai tas vyks, kuomet Fra-
da upėje, kuri eina per šį mie I NEDAUG ŽMONIŲ BELIKC , netoli Tokyo išdalies sunai-
stą, pliiKluriuoja tūkstančiai 
žmonių lavonų. 

Drebėjimo laiku, kuomet 
visas miestas pradėjo griūti 
i r liepsnoti, kilo nepakenčia
mas karš t is ir pagal iaus tero
ras. Tūkstančiai moterų ir 

kinti. 
P E K I N A S , rug. 4. — Mie- ' Tuojaus po pirmojo smar-

vandens sistema. Nėra jo
kios šviesos. Kai-kuriose vie
tose gaisrai dar neužgesinti. 

Pasilikusiems gyviems t r r 

nei ja laikosi neutraliai. 
I tal i ja okupavo Korfu ir 

keletą kitų salų. Sako, bus 
gana to. Tuomi vers Graiki-

prie blogų iš priežasties kar- : na savyje pasitikėjimą. 
ščio aplinkybių, sunkų Vieux- Ant galo vakarą užvainika-

stas Yokobama skaitė 423,000 • kaus žemės supurtymo dešini 
gyventojų. I š jų šiandie b e - | t y s tūkstančių žmonių p a s - ' k s t a maisto i r vandens. I š , ją pildyti statomus reikalavi-
likę vos 40,000. Kiti visi iš- prūdo iš namų griuvėsių. A- visų Japoni jos dalių siunčia-. mus 
dalies žuvo a rba apleido mie- pie 8 tūkstančiai subėgo U y e - ' m a s maistas į nukentėjusius 
sto griuvėsius. no geležinkelio stotin. plotus. 

temps koncertą. Nors ne 
kartą esu girdėjęs p . Sabo-
nienę griežiant, bet jos smui
kavimas visuomet palieka ma
lonų įspūdį. Paantr in imui iš-

Kiek žinoma, Graikija ne- pildė žinomą Beėtboveno Me-
mano pasiduoti. nueta. 

vo savo žavojančiu dainavi
mu Lietuvos operos ar t is tas , 
p . J . Babravičius. Dainavo; 
Tosti "Vor re i m o r i r , " Bala-
kirevo "Melodi ja , ' ' Gretcba-
ninovo u D r e a r y S t e p p e , " Pe-

(Tąsa 4 pusi.). 

XIII FEDERACIJOS KONGRESAS CHICAGO, ILLINOIS 

Kongreso dalyviai prie posėdžiu salės Mark White Square Parke. /Fotografavo W. J. Stankūnas. 
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Oi prenumeratą mokii Ukalno. Lal-
taf ikattoal nno uiraSTmo dieno*, 
M n o Naoja. Mttų. Norint p#rmfti-
Bjti •dren TiMuU reiki* prišiųs-
II Ir MUM •dmu* Pinigai gerian-
*» dusti ttperkaat kzaaoJ« ir «• 
I M I "Mmy Orto" irta |d» 

DRAUGAS PUB. 00. 
B34 Soutii O&kley Avonut 

Ohicago, Illinois 
Tel. Roasevelt 7791 

— Jis nėra taip gražus kaip 
skelbimai šaukia: tokia yra 
Paryžiaus gražuolių nuomone1 

apie Rudolfą Valentino jam 
atvykus į Franci jos sostinę. 
Tuotarpu mūsų kaikurios po
nios bemaž iš proto kraustosi 
garbindamos Valentino grožę. 

menės klases. Uždavinys ne
lengvas ir painus, nes tikybų 
iv kalbų skirtumas pareina į 
kelią. Slpvėnai turi savo lite-
ratinę kalbą, taipat kroatai 
ir slovėnai yra katalikai, ser
bai pravoslavai. O vienok rei
kia ieškoti vienybės, nes be 
jos mažosios tautos nėra stip
rios. 

vanianių šmeižto ir melo poli- IR VAL FIUME. 
tikai. * — 

Imant domėn nuolatinius so- Susidomėjo pasaulis italų —j 
cial. laisvamaniškos spaudos' graikų kivirčų, domisi ir Fiu 
šmeižtus leidžiamus prieš He me klausimu. 

Sandariečiai labai susirūpi
no Atstovo Čarneckio persi
kėlimu Rygon. Vienas jų is-
teringai šaukia: — Vyrai, bai-
gkite tuščius ginčus, atsižvelg
iate j ateitį. Kas užims jo vie
tą, kas bus konsulais? Priskai-
tęs visokių "nuopelnų" savo 
partijai jis klausia: — Ar vis 
sandariečiai gaus špygą f Ma
tai, kaip pampo laisvamaniams 
šiltosios valdžios gūžtos! 

tuvių katalikų visuomenę kuri i Fiume arba Rjeka yra elior-
pastoviai ir nuoširdžiai rėmė j vatų miestas. Po karo tas raie-
ir remia visus jaunosios Res-*stas pagarsėjo, kuomet ždno-

Kaunas, Rugpiučio mėn. 8 d-, 1923 m. 

LAIŠKAS KRIKŠČIONIU DEMOKRATU PARTIJOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENEI AMERIKOJE 

SOCIAL. LAISVAMANIAI 
IR MŪSŲ VALSTY

BINGUMAS. 

Visame pasauly kruvinos 
dramos dauginasi, visi paste
bi. Rodos, kad nuo didžiojo 
karo laikų žmogaus gyvybė 
nustojo savo vertės. Jaučiama 
reikalo apriboti ginklų varto
jimą. Kaikurie tik tam, regis, 
ir nešioja revolverį kad šau
dytų. 

Kiekvieną metą Federacijos 
Kongresas nepraeidavo tylo
mis pro sočiai, laisvamanių 
spaudą ir stipriai atsiliepdavo 
protesto žodžiais prieš jų lei
džiamus šmeijtus, melus del 
mūsų nevalstybingumo, pabrė
ždavo sočiai, laisvamanių pra
gaištingą propagandą tautai ir 
valstybei. Šių protestų neuž
teko, Lietuvos vaklžia nemo
kėjo jų įvertinti, pasiduoda
vo spaudimui prieštautiniems 
ir priešvalstybiniems gaiva
lams. Gana žodžių, einama 
prie faktų. 

Sočiai, laisvamaniai ir taip 
vadinamieji '* tautininkai" 
nuolat kartoja savo šmeižtus, 
melus. Nieks negali jiems bu-

Italijos karalius labai esajj j , n o s u ž r . i a u p t i k neužčiaups. 
Juk jie turi savo laikraščius, 

Pijaus X beatifikacijos pro
cesas netrukus prasidėsiąs. Įs
teigtas tribunalas įgaliotas 
rinkti stebuklus priskaitomus 
garbingam Papai, greit susi
rinksiąs posėdin. Bažnyčia nu
sidžiaugs matydama Palaimin
tųjų tarpe didįjį Eucharisti
jos garbintoją. 

potenkintas fašistų ministeriu 
pirmininku, nes norįs jį pada
ryti kunigaikštijos įpėdiniu. 
Bet Mussolini turi kapriso u-
pą, ir galimas daiktas atsisa
kys nuo tos garbės kuri jį 
ankštai pririštų prie kara
liaus sosto, net šilko ryšiais 
gudriai gėlėse paslėptais. 

publikos reikalus, atsimenant 
sočiai, laisvamanių tuščius 
valstybingumu bei patriotiz
mu pasigyrimus, jų? nevaisin
gumą Lietuvos kūrimosi me
tu, o net ir aiškią priešvals
tybinę opoiciją, "imant domėn 
jų spauda* raštais klaidini
mus Lietuvos Vyriausybės ku
ri neapčiuopdama realės Ame
rikos lietuvių padėties vaduo
jasi fikcija spręsdama mūsų 
reikalus, 

XIII Federacij. Kongresas 

mas italas lakūnas d1 Annun 
zio su savo legionu užėmė mie
stą ir reikalavo, kad Italija jį 
aneksuotų. Tam pasipriešino 
Francija ir Amerika. 

D' Annunzio tame mieste 
išbuvo ilgiau vienerių metų ir 
nieko nepešęs apleido. Fiume 
paliko neva internacionaliu 
uostu,tečiaus Jugoslavijos kon 
trolėje. Ikišiol to miesto padė
tis nebuvo išspręsta. Chorva
tai reikalavo miestui kuopla-
čiausios autonomijos. Jugošla-

nutaria, kad Federacijos Cen- vijos (serbų) valdžia su tuo 
tras pareikalautų iš Finansų 
Misijos nuorašų sulyg kurių 
butų galima spręsti kas yra 
pirkęs Lietuvos paskolos bor 
nų. Gautieji nuorašai reikia 
išsiuntinėti visoms kolonijoms 
kur tam tikras komitetas pa
tirtų kiek Amerikos lietuviai 
katalikai yra išpirkę paskolos 
bonų. Lygiai turi parūpinti ži
nių apie aukojusius Aukso Si
dabro Fondui, Šaulių Sąjun
gai ir kitoms valstybinio po
būdžio organizacijoms. 

tad ir juodina, šmeižia kaip 
jiems patinka. 

Federacijos Kongresas ir 
nemano ginti savo valstybinės 
ištikimybės prieš šmeižto ir 
melo atstovus. Jis imasi fak
tų ir faktais patikrins kiek
vieną geros valios ir sveiko 
proto žmogų apie Amerikos 
lietuvių katalikiškos visuome
nės milžiniškus darbus besi-
kuriant laisvai ir demokratin
gai Lietuvai, o taipat ir Lie
tuvos Vyriausybei pravėrę a-
kis. 

Tuo tikslu priimtoji rezo-
Jugoslavijoje kyla fašizmo liucija krauna mums nemaža 

banga. Tas tautinis judėjimas darbo, bet kartu gamina di-
norėtų suvienyti visas visuo-'delį gėdos smūgį sočiai, lais-

Šieniet Lietuvoje nepapras
tai gausus derlius. Senai tokio 
nebūta. Jeigu tik pasiseks ja
vai nuo lauku suvalvti, nes la-
bai daug Ii ja, Amerikos aukso 
kasyklas pilnai pavaduos. 

Surinkus visus 
pagaminti memorialą, Lietu-
vos valdžiai raštą kuri galu
tinai butų paakinta del so
čia!, laisvamanių šmeižtų, pa
sigyrimų ir mūsų politinės si
tuacijos. 

Beto, kiekviena kolonija 
privalo užrekorduoti visas au
kas Lietuvos valstybiniems ir 
kulturiniems tikslams ir tą au
kų sąrašą iškabinti viešoje ir 
tinkamoje kolonijai vietoje. 

Federacijos Sekretoriatui ii 
teks šis nemažas darbas pra
dėti, gi padedant kolonijų ko
mitetams, pasinaudojant para
pijos gyventojų i sąrašu, bus 
galima šį nutarimą išpildyti. 

davinius tik tuo laiku, kuomet chorva-

nesiskūbino. 
Fiume turi sąryšių su Itali

jos interesais. Italų fašistų 
valdžia daugel kartų ragino 
Jugoslavijos valdžią baigti rei 
kalus su Fiume. Tečiaus ser
bai išsisukinėjo. 

Tad Italijos premieras Mus
solini pasiuntė Jugoslavijai 
ultimatumą. Pareikalavo, kad 
Fiume klausimas butų pabaig
tas. Kitaip gi tą miestą užim
si anti italų kariuomenė. 

Ultimatumas pasiųstas kaip 

DISPUTAI SU BIBUSTAIS 
— • 

Ką tik iš spaudos išėjo 
"Disputai su DiDUstais." Kai
na tik 15c. Labai naudinga 
pasiskaityti kiekvienam ir 
išgirsti kaip kun. B. Bumšae 
truškino ponus biblistus, kada 
jie drįso stoti su juo į dispu
tas. 

"DRAUGAS" PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue, 

tai norėjo atsimesti nuo Ju
goslavijos ir sudaryti nepri
klausomą valstybę. Chorva
tams pritaria Anglija ir Itali
ja. Anglijos tikslas — susiau
rinti Jugoslavijoje serbų įsiga
lėjimą ir pačią Jugoslaviją ap
karpyti, sumažėtų "mažosios 
eutentės" įtekmė Balkanuose. 
Francija pajustų tą smūgį, nes 
Jugoslavija sukaistyta iš kele-
tos tautų, yra Francijos pas
tumdėlė. 

Šiandien Fiume klausimas 
yra baigtas, kaip skelbia Ko
mos žinios, ir Jugoslavija pri
pažino Italijos reikalavimus. 

Reiškia nauja chorvatų res
publika gimtų. Francijos įtek
mė Balkanuose sumažėtų. 

Gi Belgrado pranešimai už
gina ši faktą. Visvien dalykai 
nedaug tepasikeičia ir jeigu 
chorvatai mokės ginti savo 
laisvę, jie nepasiduos serbams 
nei franeuzų politikai Balka
nuose. , 
Didžioji ententė braška, skal

dos ir mažoji ententė, impe
rialistų nagus pajutusi, Di
džioji ir mažoji "širdžių są-

GERBIAMffiJI BROLIAI IR SESERS! 

Per kančias į garbę. /Taip, Gerbia
mieji* tas priežodis jei tinka kam, tai už 
vis mūsų tautai, lietuvių tautai. Ji nuo 
amžių glėgiama, nepaliaujamai kovojo ir 
tebekovoja. Ji kovojo už savo gyvybę su 
gamta, kuri nevisad mūsų tautai geriau
sių pragyvenimui sąlygų tiekė. Ji kovojo 
ištisais amžiais su priešais, jos nepriklau
somybės betykojančiais. Tos nepriklauso
mybės netekusi ji kovojo už jos susigrą
žinimą, ją susigrąžinusi ji kovoja su jos 
priešais. 

Toji kova kilni buvo ir tebėra, nes 
tautos geriausieji sunųs dėjo ir deda savo 
gyvybę ir turtus vardan tautos, ne savo 
asmeninių interesų. Katalikybės, Kristaus 
mokslo gaivinami jos sunąs savo darbais 
parodė, kad tik Tojo pėdomis, kurs iš 
meilės mokėjo ir ant kryžiaus mirti, eida
ma tauta tikros meilės ir pasišventimo ste 
buklus rodė, ir tik ji tai padaryti galėjo. 

Kovoje visaip atsitinka. Tad ir mūsų * 
tautos labai žymi dalis, gyvenimo verčia
ma, priverstinai išvyko iš savo brangios 
tėvynės, kad pasiieškojus kitur, svetin
goje Am., prįeg. nuo žiaurios priespau
dos. Bet kovotojų dvasia nedingo ir ten 
tolimoje Amerikoje. Ir ten Jus neapleido 
tikra katalikų, Kristaus kareivių dvasia. 

Nors Jųs kūnas toli nuo Lietuvos mo
tušės jūrėmis atskirtas ir buvo, Jūsų siela 
tebegyveno tėvynėje. Nors jos kūno aki
mis nematėte, sieja ją jautėte, matėte. Jos 
kančios buvo Jūsų kančios; jos vargai ir 
nelaimės tai Jūsų nelaimės, jos džiaugs
mai — drauge ir Jūsų džiaugsmai. Ir 
kaip tikri savo Tėvynės vaikai, Kristaus 
tikroje meilėje išauginti, ją mylėjote ne 
vien užuojautos jai rodydami, bet ir gau
singais darbais ją kiek galėdami remda
mi. Savo gausingomis aukomis Jųs palai
kėte mūsų bendrą močiutę Lietuvą. 

Pastatę,tėvynės meilę pirmoje vietoję 
Jųs dažnai atsižadėjote vardan Tėvynės 
savo teisėtų reikalavimų santykiuose su 

kitaip manančių grupėmis — tėvynė bu
vo Jums visų svarbiausia. 

Tokio pasjaukavimo tėvynei Jųs iš
mokote iš ffo, kurs vienas teišmokina tik
ros meilės — iš Kristaus. 

Savo ioejoms paremti Jųs ieškojote 
draugų. Jųs radote jų. Visi Lietuvos ka
talikai, visi, kurie drįso viešai ir balsu pa
sisakyti, kad jie katalikai ir kad tuo mok
slu, Kristaus mokslu, jie norį tvarkyti 
Lietuvą, stojo vienan būrin. Juos savo 
eilėsna š*uėmė Lietuvių Krikščionių De
mokratų partijc Kaip kiekvieną, kurs 
dirba darbą, taip lygiai ir krikščionis de
mokratus, jos priešai niekino, šmeižė, kiek 
galėdami, nes tiems žmonėms dažnai ne 
tėvynės rūpėjo, bet savo grupių reikalai. 

Bet Jųs nepaisėte šmeižtų ir rėmėte 
mus, teisingai manydami, kad remiate 
Lietuvos reikalus. 

Mylėdami Lietuvą, mes dėkojame 
Jums, Brangus Broliai, kad rėmėte Lietu
vą, jos reikalus, kad davėte mums gali
mybės įvykinti tai, kas butų buvę nega
lima be Jūsų pagalbos. Drįstame ne tik 
mūsų partijos vardu, bet ir visų tų šim
tų tūkstančių katalikų vardu, kurie išrin
ko 40 katalikų atstovų į Seimą, padėkoti 
Jums už tas aukas, kurių tiek davėte. 
Mums jos ypatingai yra'brangios, kad ži
nome gerai, kaip nelengva buvo Jums pa
daryti tat esamomis sąlygomis. 

Mes esam žmonės ir tegalime Jums žo
džiu padėkoti. Atgimstančios {Tėvynės vai
zdas tedžiugiha Jus dar labiau, nes Jūsų 
darbo daug yra padėta tam. O Amžinasis 
Dievas, mūsų visų Viešpats, tegul pilnai 
atlygina už Jūsų pasiaukavimą taip, kaip 
tik Jis vienas temoka ir tegali atlyginti. 

Tardami tad širdingą ačiū, linkime 
Jums gero pasisekimo Jūsų darbuose ir 
visame gyvenime. 

M. Krupavičius 
• i i • * f f •" Pirmininkas. 

• 

Dr. L. Bistras. 
Sekretorius. 

I 
* y junga franeuzų amūrų lydi

ma kasdien vis labiaus tirps-
ta. 

NORI, BET NEGALI 

Gelžkeliu kompanijos pripa
žįsta, kad važinėjimas ir per
vežimo kainos yra peraukštos, 
ir reiktų jos sumažinti, bet to 
negalinčios padaryti, nes gir
di, gelžkeliu darbininkams per 
dideles algas reikią mokėti. 

Mažindamos pervežimo pre
kių kainas, jos, gridi, turėtų 

prieiti prie bankrutijimo. 
Žinok dabar, kur čia teisy-

l>ė; ir farmeriai savo produk
tus turi arba dovanai atiduoti, 
arba supudinti. 

PRIEŠ SOVIETUS. 

—— • * • « - ^ 

džia. 
Valstybės Sekretorius apla

mai sutinka su visomis paduo
tomis priežastimis. Tarp jų žy
mi žiaurų bolševikų valdžios 
apsiėjimą su savo idėjos prie
šininkais, neapsaugojimą sve-

S. Gompers, Darbo Federaci-1 timų valstybių piliečių gyvy-
jos prezidentas viešai pareiškė f bės ir nuosavybės biaurią bol

ševikinę propagandą varomą 
visokiais net nešvariais budais 
ir rengimą visapasaulinės re
voliucijos, kuri, anot Trockio, 
turės būti baisiai žiauri ir kru
vina. 

— — — — — — — — — — — » 
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savo nusistatymą prieš bolše
vikus. 

Jis savo laiške Valstybės 
Sekretoriui Hughes išdėstė vi
sas priežastis, del kurių nega
li būti pripažinta sovietų vai-

KALĖDŲ DOVANOS. 

(Tąsa.) 
MARĖ: Ale kur buvo mano protas, 

kaip aš tavo drabužius siuvau? Ir taip pa 
siųti, kad nei galvos iškišt negalėjai. 

(Įeina Mikas per dešinės pusės du
ris). 

MIKAS: Tikras mučelninkas iš mo-
nis. Naisiled Rozi ir gana. 

MARĖ: Kas tokio atsitiko? 
MIKAS: Užsidari duris. Ir nors tu 

plyšk, naatidara dorių. 
MARĖ: Kodėl, Mikai? 
MIKAS: Ak, tu Dievulėliau. Visi mo-

no pinigelė uždaryti pas Rožę. Tamista. 
įegu... padarytume mones dideli maloni. 

MARĖ: Kame dalykas? 
MIKAS: Ek į skiepą, leipk mono pa-

če atidaryti inon doris. Jok aš vyrs anaa, 
prišliubavots. 

MARĖ: Žinoma, taip padarysiu. 
MIKAS: (Patogiai atsisėdęs užsirū

ko), lšteisų, liūdnos monej Kalėdos. Tas 
durns abrosds suardi mudum veinibi. Po 
šimts pypkių! Užoudžiu kaž kokį kvapą 
£odos kap guma degtu. Turbout par daug 

šilumos pečiouse. Pfu! biaurus kvaps! (Nu 
meta cigarą) barekala' vadin anon kvė
pini Havana, geriau butų pavadnii smh-
donti. 

(Jeina Raulukas su skrybėle). 
RAULUKAS: Klausyk, (Jugi! 

% MIKAS: O kas dabar? 
RAULUKAS: Ar nenupirktum savo 

žmonai kokią dovaną Kalėdoms? 
MIKAS: Gal but. Vo kon toki tori? 
RAULUKAS: Gražią skrybėlę — pas

kutinės mados. Tik ką pirkta. Panelė A-
gota padovanojo ją man Kalėdoms? Aš 
negaliu ją pasinaudoti. 

MIKAS: Po šimts pypkių — gera sa
ka. Dabar aš susigadysu su svao pače. Ar 
žiną kon, Rauluk, tu gausi už tata gerų 
cigarų krabike. 

RAULUKAS: Ale, ar tik nebus pono 
Gerulio cigarai? 

MIKAS: Tep. Havana cigarai. 
RAULUKAS: Aš niekad neimčiau jų. 

Geriaus aš tau parduosiu tą skrybėlę už 
du doleriu. 

MIKAS: Už du doreliu? 
RAULUKAS: Tapi, bet atsiimk, kad 

jį verta dešimts dolerių. Krautuvėje pat
virtino, kad ji dar daugiaus verta. 

MIKAS: Gera, aš pirksu. (Išsiima pi

niginę ir smulkiais pinigais užmoka). 
RAULUKAS: Gerai. 
MIKAS: Šita Tau du doreliu, 
RAULUKAS: Ir štai Tamistąi skry

bėlė. (Duoda jam skrybėlę). Atsiprašau, 
girdžiu mane šaukiant. 

MIKAS: Po šimts pypkių, jis meni 
apvogi tu, biaurybi, Raulai, sugrįšk. Mo
no pati, kap gyva, nadėvės raudono ke-
palušo. 

Įeina Marė nuo dešinės pusės. Gugis 
turi dėžę. Į. . 

MARĖ: Ilgai kalbėjau su tavo žmo
na ir jau viskas užbaigta. Ji tavęs laukia. 

MIKAS: Monis lauka? Ar su karštu 
prosu ronko? 

MARĖ: O ne, tavęs laukia, šypsoda
masi, j 

MIKAS: (Šypsodamas) Ar tikra? Ta 
jau poniteli esi aukso žmogus. Aciprašau 
šiądeina yr Kalėdos. Ar-gi Tamista napri-
įmtume mažą dovanili nuo monis? 

MARĖ: Koks Tamista geras. 
MIKAS: (Paduoda dėžę). Čia pui-

kiausis kepalušas, kon tik nupirkts. y 
MARĖ: Tūkstantį kartu ačiū. Aš ne

iškenčiu pamatyti jos. (Išima iš dėžes). 
Ką! (Stebiasį). . . . . y t *. 

MIKAS: Ar-gi rmgraži? 

MARĖ: (Atsipeikėjusi). O žinoma, 
pons Gugi. Bet tai per brangi man dova, 
na. Tamista geriaus atiduok savo pačiai. 
Štai aš tuo jaus ją iš naujo surišiu. 

MIKAS: Bet mono pati nanešios rau-
dtvar.K. • 

* - • 

MARĖ: Paliepk jai pamainyti rau
doną kaspiną ant žalio. Aš duosiu jai ža
lio 5įlko !ir bus gerai. 

\MIKAS: Ar dabar dousi? 
MARĖ: Taip. Nešk jai tuo jaus. Ji su

tiks tave ištiestomis rankomis. 
MIKAS: Aš tep ir padarysu. (Paima 

dėžę)i. Didele dėkou ponitele už gera rodą. 
MARĖ: Jonai! 
JONAS: Ką? $ 
MARĖ: Ar jau apsirengęs?Beveik jau 

penkta valanda. 
JONAS: O taip. (Įeina Jonas pasirė

dęs maskarado drabužiais). 
MARĖ: O toks tu gražus —* kaip sa

pnas. 
JONAS: O as jaučiuos kaip kvailys. 

Žinai ką, Mariuk, skubink pasirėdyt. 
(Įeina. Ponia Gugienė įš dešinės pusės 

su dėžę). i 
ROŽĖ: (Nemato pono Gerulio). Mat 

turėjau atbėgti pasakyt Ponitele kad ves-
kas išėji kaip ont šveisto. iTdmista esi tik

ros auksas. 
MARĖ: Begalo džiaugiuosi kad taip 

įvyko. • 
ROŽĖ: Švietė tu mano! Kas jis per 

veinąs? (Pamačiusi Gerulį). 
MARĖ: Tai Jonas. 
ROŽĖ: Ak, tai da moni išgonzdina 

Tad bezlėpiče atrodo! Na šis, na tas! 
JONAS: (Linksmai). Bet, palauk, pa

matysi į ką aš busiu panašus, kuomet nu
dažysiu ša vo veidą. (Ižbėga per kairė-
sės pusės duris); 

ROŽĖ: Jau Mikolelis sutiko, kad pa-
kabinčo paveikslą trobo ir dar pasaki, 
kad mono motina panaši į prezidento pa
če. 

MARĖ: Tai jau dabar, ponia Gngie-
nė, be abejonės trukšmingaį ir linksmai 
užbaigsite švęsti Kalėdas.. 

ROŽĖ: Tamista atnešiau dovinėli 
nes toki mon visuomet gera būva. 

MARĖ: Atnešei? 
„ ROŽĖ: (Išima skrybėlę iš dėžės). Ar 

nagraži? 
MARĖ: Labai graži. Bet tiesa pasa

kius, tai turėtum ją pasilaikyti sau. 

-jti (Tąsa setą). ' 

• i 

file:///MIKAS
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CICERO, ILL. ĮVAIRU* Al. 

Našlaičių Tag Day. 
Praeita pirmadienį, per La-

t»or Day, Cieeros Labd. Sąjun
gom 3-eia kp. turėjo surengę 
našlaičiams rinkliava ,— Tag 
Day. Vietinės moterys ir mer
ginos uoliai pasidarbavo šiam 
labdaringam tikslui. Nuo pat 
ankstyvo ryto buvo galima su
tikti rinkėjas ant gatvių kam
pų su dėžutėmis rankose. 

Dienutė pasitaikė gerokai 
šilta, bet tas karštumas dar la-
biaus jas prie ištvermės pas
katino. 

Iš viso surinkta $637.87. 
Daugiausia surinko iš rinki

kių p-nia Endreliunienė t. y. 
131.66. 

Didžiausia^ auka. suteikė p-
nas Norbutas Cieeros biznie
rius, garbė jam. Visi tas rem
iam tokį brangų tautietį. 

Našlaitis. 

LAIKAS SUSIDOMĖT. 

Cieeros Lietuvių Namų Savi
ninkų Sąjunga laikys savo su
sirinkimą rugsėjo 5 d. p. Luk-
htos svetainėje. Šiuo kartu bus 
gvildenama svarbus klausimai 
— ypač kas link juodukų. 

Praeitam susirinkime buvo 
net nuo lenkų delegatai atsi
lankę. Reiškia ir jiems rupi 
kad kitų rasių žmonės neapgy
vendintų tas vietas kur gyve
na balti. 0 tuom labiau mu
ms lietuviam* reiktų susirū
pinti. Čion mūsų kolonija, tad 
ir gyventi mes, o ne kas kitas 
turim. Rūpinkimės savo gy
vais reikalais. Koresp. 

DETROFT. MICH. 

Iš Sąjungiečių Veikimo. 
Negaliu užtylėti neparašius 

keliata žodžių apie Mot. Sų-

LIETUVIAI ADVOKATAI 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmiestyjc 
CHICAGO TEMPLE Bt1LDING f 

77 W«-»t W**huiffton s u v e t 
Room 1726 Tel. Dearbom 9057 
Namų Tel. Hydc t»ark SS95 

jungos 54 kuopos veikimę. 
Kaip kitų kolonijų, taip ir De
troito sąjungietės gražiai dar
buojasi. 

Rugp. 11 <k kuopa buvo su
rengus "Surpr i se" ' vakarienę 
pagerbimui buvusio dvasios Į 
vadovo gerb. kun. Kemėšio, 
kurie klebonaudamas Šv. Jur
gio parapijoj suorganizavo mu 
sų kuopą, palaikė kuopos gy
vybę ir prisidėjo prie kiekvie
no darbo. Už jo nuopelnus ir 
nenuilstantį pasidarbavimą sa 
jungietės norėdamos išreikšti 
padėką ir pagarbą surengė 
vakarienę. Šeimininkėms pri
rengus valgius buvo pakvies
tas vakarieniauti gerb. svetys. 

Uam vos įėjus į svetainę pasi
pylė delnų plojimas ir visi at 
sistojo suteikdami pagarbą. 
Pasisveikinus su visais vakaro 
vedėja p. PaurazLenė pakvietė 
svetį ir susirinkusius prie sta
lo. Gerb. kun. Čižauskas at
kalbėjo maldą ir pradėta va
karieniauti. Laike vakarienes 
buvo labai gražus ir įspūdin
gas programas. 

Paurazienei paaiškinus va
karo tikslą buvo pakviesta eilė 
kalbėtojų ir išreikšta daug 
gražiu minčių. Kalbėjo gerb. 
kun. Čižauskas, klier. sub. M. 
F. Daumantas, Abyšala, stud. 
Y. Sodaitis ir B. Daumantaitė. 
Labai gražiai padainavo ke
liata dainelių mūsų kolonijos 

žymiausia dainininkė p-nia M. 
Širvaitienė. Pijaną skambino 
muzikas gerb. kun. Čižauskas 
ir jaunutė sąjungietė p-lė I. 
Jaugiutė. Eilės pasakė p-lė J . 
Baikauskaitė. Duetą sudaina. 

\ o p. Širvaitienė ir Dauman
taitė. Prie pabaigos progra-

[mo Paurazienė pasveikinus 
jgerh. kun. Kemešį įteikė auką 
$50.00 vardan sąjungieejų ir 
susirinkusių. Ant galo kalbėjo 
greb. svetys kun. Kemėšis. Iš-J 
siilgę gerb. mylimo buvusio 
kleboną (Jerb. svetys kalbėjo 
apie mokslo pasekmes ir išrei
škė padėką sąjungietiems už 
priėmimą ir vaišingumą. 

Dešimtukų Vajus. 

pastangas kad vakaras buuį 
.vienas iš gražiausių ir įdomau
siu. 

-* p, 

v Kurfcai. 
Orui atvėsus kaip visur taip 

ir pas mus sąjungietės laikys 
vakarinius kursus: Moterys tu-

J retų pasinaudoti ta proga ir 
lankyti pamokas kuo skaitlin
giausiai. Moterys kurios nepri 
p l i prie Sęjungos nebus pri-
.imamos. Jeigu norės lankyti 
kursus būtinai turės prisirašy
ti prie Mot. Są-gos. Kursai 
prasidės rugsėjo mėnesį. 

Šaln». 

SVEIKATA — BRANGIAU-
ŠIAS TURTAS. 
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J. P. WA1TCHES 
L i w j e r 

L n r a m 
Diea.: R. 514-.M6-127 IT. Dear
bom 8tr. Tel. Randolph 6S1M 
Vakarais: 107 56 8. Waha>h A 
Roaeland Tel. Pu 11 man 6377 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

7t W. Monroe Street 
Room t04 — TeJef. Kandoipii 3000 Į 
• a i : Nuo 9 ryto iki 6 po plotų j 
Vakarai*: 3203 So. Halsted 8tr, 

Telef. Tardą 1015 
Chlcag-o. 

<$įįjfr- . "^Įį?*^- "*•*• 
?el. Dearbara 9057 

A. E. 
1TASULANI 

ADVOKATAS 
Vldttrmiestij Ofisas 

Room 1723 CkR-ago Temple Btd* 
Į77 W. Washington St. 

OFISAS CICERO 
1S05 So. 49-to Coun 

[Panedėlio, Seredo ir Pctnyčios Tak. 
Tol. Cicero 6048 

Dezinfektuojanii vaistai. 

Dezinfektuojamas vaistas iš
naikina perus ar organizmus 
su kuriais susiduria. 
"Antiseptic", arba, veikian

tis vaistas prieš puvinui, sus
tabdo perų išsiplėtokim.j. bet 
jų neužmuša. 

* * Deodorant' • išnaikina biau 
ra kvapą, bet neišnaikina bak
terijų. 

Yra keli dezinfektuojaini 
vaistai, kaip tai karbolinė rū
gštis (carbolic acid), ėdanti 
medžiaga (eorrosive sublica-
te), bet gal geriausias yra kar
štis. Yra saugiausias ir vi
suomet galime jį turėti. Garas 
ir verdantis vanduo yra geriau 
si budai vartoti karštį dezin
fekcijos tikslams. Verdantis 
vanduo namie vartotas ir ga
ras viešai dezinfekcijai. 

Turime atsiminti, jog dezin-
fektuojant daiktus ar medžia
ga verdančiu vandeniu, van
duo turi virti nors penkias mi
nutes prieš įdedant daikte, j 
karšta vandenį. 

(F. L. I. S.) 

Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty "Drauge" . 

j V. W. RUTKAUSKAS j 
A D V O K A T A S 

29 South U Salto S tmt 

Telefonas Central 6349 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Talatonas: Yards Mal 

• • • • • • • • f 

Vajus pasibaigė pasekmin
gai. Aplaikius lioterijos kny
gutes buvo manyta, kad ne
bus galima išparduoti, ka
dangi mūsų parapijoj randasi 
visokiu tų išlaimėjimu taip, 
kad žmonėms net nubostą pir
kinėtu Bet vyko visai kitaip, 
nes prisiųsti tikietai visi iš
parduoti. Šiame darbe daai-

vIlgiausia pasidarbavo mūsų ge
ros širdies sąjungietės. Garbė 
sajungietėms, kad atjaučia rei
kalingumą prakilnaus darbo. 
Moterys turėdamos daug šei
myniško darbo, vis vien at-
įanda laiką pildymui savo or
ganizacijos obalsio Dievas ii 
tėvynė. 

Mūsų kuopa turi eile moterų 
ir mergaičių, kurios yra visuo
met pasiryžusios stoti į darbą 
ir tą darbą atlieka sėkmingai. 

Gražus Vakaras. 

Sąjungietės rengia labai gra 
žų ir įdomų vakarą spalio 25 
d. Programas daugiausia su
sidės iš dainų. Turėsime Mi
nistrei's Drili ir visokių juo-j 
kų. Vakaro rengimo komisija 
p-nją Širvaitienė ir Bagdonie
nė i r p-lė Daumantaitė dės 

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

P. MIKOLAINIS 
53 Hudson Ave.-

Brooklyn, New York 

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
'Suvilgiakite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaųs pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal-J 
vos odą švaria ir sveika ir"1 

savo plaukus gražiau ir žvil
gančiais. 
Kaina 600. aptirtose, arba prisila
kite 75c. tiesiai į labaraUrija. 

F. AD. R1CHTER 4 CO. 
104-114 So. 4th st. , 

Brooklyn, N. Y. 

MAISTAS, kad duotų Kūdikiams stiprius kau
lus ir drūtas kojas turi būti stiprinantis ir 

lengvai suvirškomas. Eagle Pienas buvo gydyto
ju išrašomas kūdikiams per 63 metus ir duos jū
sų kūdikiui stiprinančia peno, kurio jis reikalauja 

Jei nežinai kaip vartoti 
Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą 
ir mes jums pasiusime 
penėjimo instrukcijas. 
Kūdikiu Knygą ir kito
kias brangias informaci
jas dykai. 

THE BORDEN COMPANY 
B0RDEH BUILDIHG HEW Y O U 

^ S Š * 

#7c0blKly~ 
rEROVES.SKYRIUS* 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR J Ų 

KŪDIKIŲ SVEIKATO&( 

liut* skyriaj* •«* hUkaa 
M * ktiko crtUt—lit rat
iniai (Joniu MalasOMU 
motimau Ir IBCfcHM j»u-
•ų kitikių. 

KOdlkla iprOpInima* tr pe-
oijiBM ynt«Ulyka» gjrvas 
•rarbaa MmynaJ ta* UaUi 
ir mm JMONM, kad UI 
yra dalykaa. kar] aua (a-
rfaaw refttUariakaia Uiko-
UrpUta alTlrai Ir.labml 
rvgvMmti.' <5 

paūgėjo, bet ir spajrčfai mokintis 
emė. 

nant bovelnos a r vatos gumulėliu, ku 
rj reikia pašlapinti j borinės rygžties 
tirpinj, padarytą iŠ pusės šaukštuko Į Nedapenėtas kūdikis visados neda-
borakso atmiežto vien,a painte v«r- Į sveria. Jei tik nužveigi, kad jusu ku-
dančio vandens. Vaikui augant, rei 
kir. Ji p ra mokint i vartoti šepetuką. 

dikis nesveria tiek, kiek reikia, pra-
{dėk. duoti j am Eagle Pieną su vai-

Antrųjų dantų sveikumas, s t iprumas giajg. šviežias oras, užtektinai miego, 
daug priklauso nuo priežiūros teikia- i g e r i p a p r a t i m a i taipgi svarbus. Bet. 
mos pieniniamas dantims. • j b e t i k r o m a l 8 t o neivienas kūdikis ne

bus sveikas ir vikrus. Tėmyk kūdikio 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR KAI-
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO, 

869 W. 35th SI., CIiitiĮO 
Tel. Boulevard §611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

bfRAIPSNlS XXXVI. 
Kondensuotas pienas turi visus 

kaulinius ir mėsinius vitaminus. Ant 
jo galima atsidėti del vienodos kie
kybės. Tas tiesa, tik kalbant apie ge
resniąją /rusi. Kaip ir su kitais mais
tais, yra visokių rųšių. Motinos turė
tų vartoti tokį pieną kurio firma yi*a 
pripažinta. Didžiuma pasirenka Bor-
den's Eagle Brand, dėlto, kad ji gė
lesnė už kitas rųSis, Patar t ina varto
ti tą pačią ryši visados. SuprantaVna, 
kūdikis turi teisp gauti gtviausią, o 
niekas nėra taip svarbu, kaip mais
tas, ypatingai šiltame ore. 

K t l i l K I O D.VNTVS. 

Sveikam kūdikiui dantys turi pra
sikalti tarp šešių ir septynių mėnesių. 
FUrmieji dantys vadinami "pieni
niais". J11 yfa dvidešimts. Jų pasiro
dymo laikas labai įvairuoja. Priežiūra 
tų dantų yra labai svarbi. Juos reikia 
du syk j dfeną nevalyti švelniai tr i-

Antrieji, a rba amžinieji, dantys pa
prastai pasirodo apie šeštus-septintus 
metus. Jų yra 32. Labai svarbu juos [ 
t inkamai prižiūrėti. Daugelj ligų gali
ma išvesti iš blogų dantų. Gerai pri
žiūrimas dantis vargiai kada genda. 
Patar t ina kūdikio dantis duoti ižekza 
minuoti geram specialistui kas šeši 
mėnesiai, taip kad puvimą galima 
butų tuoj sustabdyti pastebėjus. 

Atminkite, kad "Žiupsnelis išvengi-" 
mo, vcl.'tas svaro gyduolių". 
AK TAVO K I DIKIS NEDASVERIA? 

Labai patenkinamų pasekmių gauta 
nesenai gydant nedapenėjiraą mokyk
los vaikų su Eagle Pienu Blogai mai
tinami kūdikiai tuoj pradėjo taisytis 
gavę Eagle Pieno į savo valgį. Neku-
rie augo du syk negu paprastai . Visa 
ri g(.-upė savo vidutiniškais po septy-
nius* svarus daugiau negu kūdikiai pe 
nėti paprastu iš bonkučių pienu. O 
nuo to laiko mokytojai pastebėjo, kad 

svorį, nes didėjimas yra t ikras ženk
las gerinančios padėties. 

Skaityk šitų* straipsnius kas savai-
(e ir pasidėk ateičiai. 

PAMOJIMAI 
Pranas Justas paieško savo b^oli© 

Mykolo Justo, kuris yra išėjęs iš Ba-
yonnes apie 10 metų atgal, buvęs ne
žino kaip ilgai Elisabethe,. N. J. o 
dabar norėtų jei jis yra miręs kur, 
kas žino kad praneštų. Nes Jo sunūs 
Lietuvoje tuį-l eiti į kariuomenę, jei 
jo gyvo nebūtų, tai našlė motina tu
rėtų teisę sūnų pasilaikyti liuosą nuo 
kariuomenės. . 

PRANUI JUSTUI 

kūdikiai netik sveikatoje ir vikrume i 13 East 21 St,, Bayoime, N. J. 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietūvlij Daktanj 

Draugijos nariai. 

Or. A. J. Bertašlus 
(Ber tash) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8404 So. Halsted Str. 

Ofiso Vai.: 1-2 po piet «-8 vak, 
Residencija 

8159 So. Union Ave. 
Tel. Boul. 5918 Tel. Yds. 1C99 

r TeL Bivd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LfVTUVIS DENTISTA8 

4713 MO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

i Valandos: nuo 9 ryto iki 9 r a k . . 
Į Seredomis nuo 4 iki 9 vakarą. 
Į a a a i a a i » < » » » » » « » > « « » » « » * į 

Norint Žavėjančias Akys. 
turėti reikTa vartoti MURINĘIcaedienal /_ 
Pavargusias akys atgaivina ir padaro 
jas GRAŽESNĖMS. 

, SoUbaB 

M a r i a * Co. . 9 B a s t O k U St . , Ckteaft* 

Wtk« for Free Book: 
"H*wto»l*i*tmt£yc» 

Btmtįfmf 

Bei. Ganai 167, Vak. Ganai SU8 

OR. P. Z. ZALATORIS 
UrtvvU Gydytoju Ii 

Ohirnrgaj 
« i l »otii» Halated Btreet 

Yalandoa: l t iki U ryta: 1 lkl 4 f 
po platų: I t u I vakarą 

• >«i 

Ii I C I 
€ 

i3, 

n 

41 t 

atarnavimas 
DRAUGO 

PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE 
Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos 

Bankais ' ir todėl galime patogiai patarnauti visiems 
persiųsdami pinigms į visas Lietuvos dalis. 

Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo
ti draftą (čekį) litais ar doleriais. Čekį Jųs patįs tu
rite siųsti į Lietuvą, o ten lengvai čekį, išsimainys. 
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų gavimas. 

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas 
bijo, kad litu kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame 
doleriais ir jeigu litai ištikrųjų nupultų, tai išsiuntus 
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 

Persiunčiame pinigus telegrama. 

ŠTAI "DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO KURSAS 
SIUNČIANT LITAIS ; 

už 20 Litų $ 2.40 

N 

1 

6 

I 

Dr. M. St upnicki 
3107 So. Morgan Street 

OIUCĄGO, ELMVOII 
felefaaas Yaraa MSI 

Talandos — S iki 11 Ii ryto 
po ptatų I lkl • vak. •adeUoaahi 

! ofisas oi darytai 
• a • • » » • • • » » » < • » » » • • » • » » • • » ! 

• • 1 • • i 1 1 1 m ••• — - ^ . 

» » • • • • • • » • » » • • • • • » • • • » m\ 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 80. Halsted Str. 

(TeL Okaal 1118 
Oflao ra l . : 1 • ryto lkl 1 i po plak 

i lkl 7 Tai Takaro. 
ral.: S lkl 4 po platų. 
41M Arcber Ave. 
Tai. Lafay«tte 1198 

į | a —— - T I I U Į 

I ' " 1 • • a • • • 

už 30 
už 50 
už 100 
už 150 
už 200 
už 250 
už 300 
už 350 
už 400 
už 450 
ui 500 

$ 3.45 
$ 5.50 
$10.80 
$15.90 
.$21.00 
$26.25 
$31.30 
$36.50 
$4L60 
$46.70 
$51.75 

už 550 Litų .. 
už 600 
už 650 
už 700 
už 750 
už 800 
už 850 
už 900 
už 950 
už 1000 
už 1500 
už 2000 

/ 

.. $ 56.85 

.. $ 61.90 

.. $ 67.00 

.. $ 72.10 

.. $ 77.20 

.. $ 82.30 

.. $ 87.60 

.. $ 92.80 

.. $ 97.90 

.. $102.95 
/. $154.00 
.. $205.00 

M 

TeL Bonlerard t t t f 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan 8trt*t 

Chtoago. m . 

fTcL BlTd. 1401. 
Dr. V. A. ŠIMKUS 
SS 15 60. Halsted Street 

{ Valandos: Nuo 9 lkl 2 dieną, Nuo 
•Į y T&k. 

Nedėliomis 9 lkl 12 dieną. 

įDr.MStrikoris! 
IieftaTfta 

GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 
4601 So. Ashland AveAne 

Tel. Boulevard 78SS 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 lkl I 

Ned. 10 iki 12 
VamU: 6641 So. Albany A T a W 

TeL Prospect 1980 
Vai.; pagal sutarti! 

ū\ Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis uždaryta. 

2334 So. Oakley Ave. Cbicatfo, DJ. 
g 

LIETUVIAI GRABOEIAI 

| Telefonas Baulevard 41SS 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauji} lai
dotuvėse ves
tuvėse, krikšty-
nėe ir kituose __ 
reikaluose. Kai- l 
o.om prieiuamoa. 

I 

j 3307 orn Ave. Chicago.j 
• a> • » ' • • • • • ^ » » • » • • • 

^ » » » • • ^ » • » » » » » • • • • • • : • : 

' S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORITJI 

12114 W. M-rd Fl. Chloago, OI 
Patarnauja laidotuTėa* kuopi-

Staaatm, Raikale tnaldilo atslfian-
ktl, o mano darbą busite alga- f 

i nėdlnti. TOL Oaaal 1171—11 t f 

Remkite tuos biznierius, ku
rk dažniausiai garsinasi dien-

Irasty il Drauge-^ 



D R A U G A S 
Trečiadienis Rugsėjo 5, 1323 

• •• < . 

CHICA GOJĘ i 

FEDERACIJOS KONGRE- j UŽDARYTOS MAUDYMOSI 
SO IŠKILMĖS. VIETOS. 

(Pabaiga iš 1 pusi.). Visos, išėmus dvi, Chicago-
transko "Tykiai , tykiai," o je maudimosi vietos pirma-

*} savo gyvumu i r pelningumu, 
nes visas pelnas eina, vargonų 
naudai, kurių visi taip pagei-

! d-auja. Mat, šiais metais būti
nai norima turėti nauji vargo
nai, i ir žmonės labai tam pra
jaučia. Uz tai tikimasi daug 
paramos iš* visų parapijonų. 

Žvalgaitis. 

•s 

publika vis plojo ir šaukė 
dar. Dėlto turėjo net kele
te kartų dainuoti, iš op. Tra
viata "Pakelkime taures auk-
štai . , , Apie jį kitą kartą. 

Palydėjo pianu p.p. Sabo
niams p. J . Sauris, o kitiems 
akompanavo p. A. S. Pocius. 
Kaip vienas, taip ir kitas 
puikiai savo užduotis atliko. 

Užbaigą. 
Pasibaigus koncertinei da

liai, vakaro vedėjas ir prog-
ramo tvarkytojas, kun. Br. 
Bumšas pasala*' trumpą ir 

dienį uždarytos. Paliktos ko
kiam laikui: Diversey Beach 
ir Jackson Park Beach. 

(Ties Cook apskrities komi-
sionieriaus Busse namais aną 
vakarą rasta dinamitinė bom
ba. Gerai dar, kad ji pirm 
ekspliodavimo užeita. 

LABDARIŲ PIKNIKAS 
PAVYKO. 

Rugsėjo 3 d. Labd. Są-gos 
Centras surengė antrą pikni
ką. 

prakilnią p#rakalbėle. Už-j Ačiū p-nui Zaulevičiui, tas 
baigėme sukalbėję maldą ir , piknikas duos gerokai pelno, 
sugiedoję "Lietuvą Tėvynę ! nes už daržą nereikėjo mokė-
musu." m ti. Čia matosi Labd. geresnios 

Tpas buvo labai pakilus. I r j dienos, nes daugiau tokių 
lydintieji iškilmes šauksmai prietelių susilaukia. 
"•Valio" amerikiečiams ir Nors piknikas buvo sureng
imai svai Nepriklausomai ir 
Katalikiškai Lietuvai veržė
si iš visų širdžių džiaugsmin
gai ir liuostai. 

Pavėlaręs, 

tas ant greitųjų, bet žmonių 
sutraukė gerokai, nors butų 
galėję daugiau, bet ką pada
rysi. 

Tarp visokių įvairumų ma
tėsi į Labd dukterys t. y. B. 
Vitkienė, p-nė (Jaučienė, jos su 
[įsišventimu dirbo našlaičių 
naudai sekdamos 'Tag d a y V 

Cbicagos majoras Dever j ženklelius. I r ištikrųjų nuo jų 
sudarė planus pakviesti ko-j dviejų piknike neišsisuko m''. 
nritetan Įžymesniuosius pilie- j \ ienas asmuo kuris nebntų s'i-
čius ir komitetui pavesti dar- teikės auką. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

CHICAGO ŠELPS JAPO 
NIJĄ. 

buotis nukentėjusios nuo že
mės drebėjimo Japonijos šel
pimui. Duosni ir skubi pa-
šelpa reikalinga. 

Visos Suv. Valstybės dar
buojasi šelpimo reikalais. 

Tad kad daugiau butų tokių 
ainerikonių lietuvaičių kaip p-
ne B. Vitkiene. 

Senbernis. 

SUSIRINKIMAS. 

WEST SIDĖS SKLIAU 
TUOSE. 

L. Vyčių 5 kp. mėnesinis 
susirinkimas Įvyks šiandie, 8 ; 

Klebonas jau atvažiuoja. 

vai. vakare, S v. Mykolo pa
rapijos svet. 

Visi teiraujasi, kada klebo
nas kun. F. Kudirka gryž iš 

i Lietuvos. Jki šioliai neturėjo-

A p lamai imant. 

Nelabai senai teko man ap
sigyventi šioj kolonijoj, bet 
kiek čia visokių jvairumų,kiek 
čia visokio judėjimo, bruzdė
jimo, tai tik stebėkis! Kiek čia 
geromis širdimis žmonių, kad 
jų gerumą aprašyti tai reiktų 
Šv. Jono plunksnos. Ištikrųjų, 
kaip mane gyvą matote, tai 
neperdėjiiuas, bet šventa tiesa. 
Na, o jeigu kas iš gerb. "Drau 
g o " skaitytojų manimi neti
kite tai prašau* aplankyti bei 
apsigyventi To\vn of Lake ir 
patirti. 

Kas labiausiai puola į akį 
To\vn of Lake tai šv. Kry
žiaus bažnyčia. Tai lietuvių 
katedra! Čia klebonauja jau 
visų nuo senai, senai didžiai 
gerbiamas kun. A. Skripkus. 
Jis nors vra senas, bet vra la-
bai uolus ir remia kiekvieną 
katalikišką prakilnų darbą. 

Nestebėtina kad čia "nau-
jieniečiams" su savo įstaigo
mis nėra vietos. Nes gerb. kun. 
Skripkus aukštai statydamas 
loros, katalikystės principus, 

per pamokslą dažnai klausyto
jams taip šlamšteliu moka at
skirti nuo geros spaudos, kad 
dažnai klausytojus iki ašarų 
privaro, Gerbiami jojo asis
tentai kun. A. Martinkus ir 

ko salėje, L. Vyčių 13 kp. ren 
gi a nepaprastą vakarą — kon
certą pagerbimui atstovų-ių j 
L. Vyčių XI-jį seimą ir dviejų 
narių užbaigusių mokslus. 
Programoj dalyvaus įžymus 
dainininkai-ės ir kiti. Netii: 
vietiniai, bet ir kitų Vyčiu 
kuopų nariai yra kviečiami 
atsilankyti. Vyčiai draugai bei 
draugės taipgi atsilankykite. 
Bus kuo pasigėrėti. 

Korespondentas. 

^iai kviečiame visas nares at
silankyti. Vaidyba, 

L O T A I 

LIETUVIŲ NAMŲ SAVI
NINKŲ SUSIVIE

NIJIMO. 

Mėnesinis susirinkimas įvy
ks trečiadienį, rugsėjo 5 d., 
7:30 vai. vak., Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku susirink
ti, nes randasi saug svarbių 
dalykų aptarti. Norintys įsto
ti kviečiame atsilankyti. Na
riais priimami visi namų savi
ninkai Cbicagoj. 

A. Bugailiškis, nut. rast. 

$645 — $100 iškalno Ir $10 } m6-
nesj. šalygatviai , vanduo, gazas, elek
tra' v iskas apmokėta. Gražiose Cle-
rendon Hills. kur daug Cloejriečiu 
žmonių perka gražius namus sau 
pagyvenimui tiktai 25 minutos ant 
Burl ington traukiniu nuo Cicero, 111. 
Geriausia yra pasikalbėti su -žmonė
mis kurie yra pirkę proyertęs. N o 
rint daugiau informacijų kreipkitės 
šiuo adresu arba telefonuokite: Ci
cero 39 Mr. K. Jonaičio Vaistinėj 
4847 West 14-th Street Cicero, 111. 

Dr. Maurice Kahn! 
Gydytojas ir Chirurgas 

[ 4631 8 . Ashland Ave.į 
Tel. Yards t)994 

Sugryžo po vakacijų RUGP. 
(AUG.) 12 — ir vėl užsiima 

praktika. 

j DR. CM 
f e r k ė l ė •» 

CHARLES SEGAL 

l 

TO ofisą po numerio r e r k ė l ė 
472» SO. ASHIiAJID A V L U k 

SPECUALISTAS 
Di lorų . M o t ė m Ir Vyrų Ugų 

Vai . ryto nuo Iš — U ; nuo 1—B 
po pietų: nuo 7 — 8 : l t rakare. 
Nodėlfomia: l t Iki 1. 

Telefonas Dre»el S 8 M i 

B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO Grocer-

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

3525 West 22-nd St. 

i . Michnievicz-Vidikiene 

P R A N E Š I M A I . 
Dievo Apveizdos 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. 
. . i 

KUŠERKA 
S101,S . Hals ted S t 
Kampas 31 gatvė 
Phone Tardą 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F . Vau 

Palng. 
SąžlnlSkaa pa-

tarnavimas prie 
-gimdymo.Vlaoki pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto. Iki 1*. nuo 
f Iki 9 vai. vakare. 

• 

ROSHLANI). — KUnbark Stato 
Bank depozitorių susirinkimas Jvyka 
trečiadieny 5 d. rugst'-jo, 8 vai. vaka
re, "Aušroje", 10900 So. Miehipan 
Avenue (ant antrų lubų) . Pasakykite 
ir kit iems. Ateidami atsineškite lt 
bankos knygutes . Kviečia 

Laikinas komitetas . 

L. Vyf-ių 14 kp. svarbas su
sirinkimas įvyks šį vak.. ri.i^s. 
5 d., 7 :.'*»() vai., Šv. Antano par. 

kun. J . Pužauskas taipgi ka- HVCt 

ialikybe, tiesai, šv. tiesa kun. 
A. Skripkui mūsų kolonijoj 
uoliai padeda stumti pirmyn. 

Antras dalykas apie ką butų 
galima rašyti ir niekad nesu-
stoti tai Town of Lake di
džiausias skaičius organizaci
jų. Tik gaila kad dar jų no 
visas pažystu, bet labai norė-

• Valdyba. 

B — * — » « . » » » • 

S t o s . Tel. Ropublio 7812 
6117 South Talman Ave. 
Vai: nuo 9 iš ryto iki 12 

Dr. FELIX A. MANELIS 
N A P R A P A T H 

3267 So. Halsted St. Chicajco. 
Ofiso vai: Nuo 1—5 vak. ir nuo 
7—9 vak. Tel.. l lotil: 2777 

Bezld . tel. Van Buren 0294 
Ofiso teL Boulevard t « » 3 

Dr. A. A. R 0 T H | 
BUMAS (JTTDYTOJA* U 

CHIRURGAS 
Mpeciauataa Moteriška, TyrlAk* 
Valkg i t ritsų ckroulaka Uff% 

Ofisas: 8S85 B. Halsted HU 
Vai.: l t — U ryto: * t—t pa 
p t # t t T—s y ak l f « d . l « — I I d. 
Rea, 1139 Independeace Blvd 

• CMioaa o. 
u -

Tel. Boulevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

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

iki 2 vai. po pietų. 

f Telefonas Seeley 7439 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madlson Btreet 

Karap. W e s t e m Ave. — Chicago 
Valandos: 2—4-po pietų 7—0 vak.^ 

A^J 

i 

* * ^ f a a s i a a a a a a s ) a a ^ ^ ^ ^ i » ^ ^ M ^ Q * ^ ^ B 
YRcaidomlJoM TH. I Irnnsuirk 4HR7 

Dr. C. YUCIUS D. C. Ph. C. 
CIIIKOPKACT1C UYDYTOJAS 

l le gyduolių, be operacijos 
Vai. 9-1; 6-8 P. M. Sventad. 9-1Ž 

1579 MIIwaakce Avenue 
Kam p. Robcy Ir North Ave. 

Ofiso Telef. Hruns\vick 5385 
m a 

Meldžiam visu nariu susi-1 
rinkti aptarimui svarbių rei
kalu. • 

me tikrų žinių ir nieko tikro, <v'iau ja* pažinti. 
negalėjome pasakyti. Vakar] Trečias kas puola i akį tai 

Šv. Kazimiero Akad. Reni. 
Dr-jos 2 skyriaus susirinki
mas įvyks šįvakar, rūgs. 5 
d. 1923, 7':3() vai. vakare ftv. 
JuirgU) parap. svet. Nuošinl-

REIKALINGA 
R K I K A L A r j A teisingo žmogaus 

prie ta isymo oeveryku. kad ir mažai 

gauta iš Lietuvos telegramas, 
, , .v v, įkuriame praneša, kad kun. F . 

A. Monstavuia, rast. ; r > 
Kudirka ir kun. Rėklaitis sės 

A. f A' 
LIUDY. PETRAVVIČIA 
mirė mfssi^ 2 d.. 1923. 9 vai. 
vakare Pavieto l . igontmty 50 
metų anižia.i-. Paėjo iš Telšių 
ap-kr.. l i i n i u i parap. Pa l iko 
nolr.i«luii<- (Kikterj Julijona ir 
žentą Juozapą .Vmerikoj. m o 
terį Mar<*ijoną ir dvi dukteris 
Stanislavą ir Kazimierą Lietu
voje, velionis priklausė, prie 
s in iauo Daukanto Dr-ios. I.al-
dotuvės |vyks ketverge, nigs*'-
jo « d, iš namų 3213 So. Wal-
laee in. j šv. Jurgio l>a/ii>c'ia 
8:30 vai. ryte. p po pamaldų 
bus milydėtas į šv. Kazimiero 
kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, dratius ir pažįstamus atsi
lankyti f šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse. 

Nulhnlę 
Duktė Julijona 

žentas Juozapas Galkai. 

i laivą 19 diena šio mėnesio. 
Taigi į 30 d. bus namie. 

Taigi Aušros Vartų Vyru ir 
Moterų Dr-ja rengia klebono 
sutiktuvėms vakarienę rugsėjo 
31 r ck Tai reiškia ią dieną kaip 
tik klebonas bus sugryžęs. Ma 
nome, kad publikos bus užtek
tinai. 

Piknikas. 

Nepamirškite, kad ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 9 
d. National darže Riverside, 

Į111. įvyksta midžiniškas Aušros 
Vartij par. piknikas naujų var
gonų naudai. Aušros Vartų 
par. pkinikai visuomet esti gy
vi ir gerai pasiseka, taigi šis 
turėtų dar daugiau atsižymėti 

prie 
Mo'dJJiu atsišaukti ant sekančio ad
resu: 

10753 Mieli oran Avenue 
( ItnsekUitlr ) 

t a n e s u s k a i t o m a m i n i a , k u r i I suprantančio ta darbą arba visai ne
mokančio a i apsiėnm Mfcaakyti, bet 

lanko šv. Kryžiaus bažnyėią tik turėtu ukvata prie nokima&aa. 
sekmadieniais. Tai tiesiog pri
mena vyskupe į Varnius atsi
lankius, anot Maironio.Turbut 
neapsiriksiu pasakęs, kad to
kios kitos parapijos su taip 
pamaldingais žmonėmis kaip 
Town of Lake tai nėra, ne 
vien tik Cliv>agoj, bet ir visoj 
plaėiojoj Amerikoj. 

Dieve duok kad mūsų dva- f u r n a c e h € a t i r a u k ą t a s be i8mentaS( 2 
šios vadai butu sveiki ir kad k a r u g a r a d ž i U 8 > paiaiduoda labai pi

giai, priežasty patirsite ant vieto3 
Atsišaukite pas savininką: 

2245 West 22 Str. 
Tel. Roosevelt 8603 

PARDAVIMUI. 
t N A M A I 

Tel. Lafayette 422JJ Tel . luifavettp 42211 
1 P t U M B I N G 

Kaipo liet.nvjn, l ietuviams visa
dos patarnauji; kuogcriausla. 

M. YL'fiKA 
AT2* \Vest SH-th Htreet 

GREIČIAU IR PIGIAU NEGU 
PER KITUR 

DIDELIS B A R G E N A S ant West 
Sidės parsiduoda namas su Storu ir 
užpakalij 5 rūmai, vanos elektriką 

Dievas jiems suteiktų viso
kiausių palaimų. 

Atskriejęs. 

ATSTOVŲ IR MOKSLĄ 
BAIGUSIŲJŲ PAGER 

BIMO VAKARAS. 

/Town of Lake. — šį vakar, 
rūgs. 5 d. Davis Sąuare Par-

ANT PARDAVIMO. 
Ant pardavimo mūrinis namas 5 

kambariais su visas jtaisym ais. Taip 
gi Siame n a m e yra krautuvė — gro-
sernė ir visoki dalykai del vaiku. 
N a m a s stovi arti viešosios mokyk
los. Taipgi yra garadžius del tryjų 
karų. N a m a s statytas tik vieni me
tai atgal.. Kaina tik $10,000, 

Atsišaukite pas savininką: 
0709 So. Archer Ave. Chigaco, III, 

Pinigai nueis Lietuvon, ku
rie siųs per Lietuvių Preky
bos Bendrovę. 

Pinigus siunčiame Litais, 
Doleriais, perlaidomis ir tele
gramų. 

Parduodam laivakortes Lie
tuvon ir iš Lietuvos ant visų 
Hnijų. ; 

Pasportus, kontraktus, do-
vlernastis ir visokius legalius 
dokumentus padarome pigiai 
ir greitai. 

Inšiurinam namus, rakan
dus, ir automobilius nuo tig-
nies ir kitų nelaimiu. 

Visais reikalais kreipkities. 
pas: 

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ 

3311 S. Halsted St. Chicago. 

V. M. Stulpinas Mgr. 
- . Telefonas Yards 6062 

Dr,A.Račkus| 
IŠVAŽIAVO 

i . 

Kolorado ir Hawaii 

Salas 

, Sugryž 

Rugsėjo 20 d. 1923 

Dr. O. VAITUSH, O. D. 
l l M T U V I g AKTU SPECIALISTAS 

Palengvina riaų 
akių tempimą 
kas yra priežas 

'9 %xaS5įį?^ timl akaudėjimo 
ralvoa. svaigul io , ap temimo , nervo-
tumą, *kaudančlu« ir užsidegusiu* 
karščiu akių kreivoe a k y s katerak-
to. nemleg io : netlkraa akis Indedam 
Daroma egaaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
t iems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėj imo ir vaikus e inančius mokyk ^ 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

f 

Telefonas Boulevard 11)39 

Dr.SABrenza 
4608 So. Ashlaod Avenue 

Cbicago. 111. 
Vai.: » ryto iki 12 plet: 1 po 
plet iki 8 po plet: 6:80 vak. Iki 
9:30 vak. 

Akinių pritaikymo m e n e 
20 metų prityrimo 

• - - - " • 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4146 

SIMPTOMAI P A R E I Š K I A 
Akių Ligas 

AT Jums skauda galvąTg 
A J Jūsų akys ašaroja f 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit p a v a r g 

B ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip Ir plukančlue 

taškus ? 
Ar atmint is po truputi maž*J»T 
Ar akys opios šviesai? 
Ar Jaučiate kaip Ir smilt is aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas ak i s? 

John J . Smetana 
A K n n U SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto a p -
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 0 vakare. 
8epUntadienials 9 r. Iki 18 dienos. 

PATARIMAS L IGONIAMS 
Gauk patarimą D-ro Van Palng, Specialisto kuri* 

supranta tavo stovį ir kujris patars tau kaip pasi-
gelbėti . Norint išsigydyti reikia rasti l igos P R I E 
ŽASTĮ. Pasitark su daktaru kuris turi ilgų metų 
prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave ge 
rai išegzaminuoja. 

Tavo kraujas ir š lapumas turi būti egzeminuoja-
mas mikroskopu. Jeigu kenti nuo Crroniškų Ligų 
arba s i lpnumo lytiškų ligų ar užsinuodljimo krau
jo, tau reikalingas specialis tn-dimas. Seruro F'ektra 

Dr . J . Van Paing 
Ofisas Ir Laboratorija 

Valandos 10 Išryto iki 8 vai vakare 
SlOi Soutn Halsted St. Telefonas Yards 1119 

ITTLE JULIUS SNEEZER 
QH- VOURE JU5T 
THE rTLLOltf I 
WANT TO S£S* X OrVLV TrUK 

TO PEOPt-F 
THAT OWE 

MOK/EY* 

T VVOOLD UKE FOR L 
youTOMAKE A L i m e 
A0ORESS BBFORE YOUfZ* 
SOA/DAV SCHOOL CLASS 
NEXT Sty/VPAV1 j — 

f 

THfYTS 
vVH£l?€ 

HAVB SOO EV1ER 
HAO ANY EXPE|?«eNfią! 
SPtfSKiNG BSFORE 
PUBUC GATHERlrVOS? 

: s 4 

hAVE X? 
I SHOUL.D 

5AY I H AVE.' 

- BY B A S L L 
> ' I 
| ^THREE MOMTHS 

AODR&SSIKTO-
ENVELOPES! 

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 3V. KOMUNIJOS. 

* Šis Katekizmas labai lengvas ir parankus. Jame 
yra naujieji ir senieji poteriai. 

Kaina tik 20c. 

I 
• 

tf 

1 'DRAUGAS," PUB. CO., 

2334 So. Oakley Ava, . . . . Chicago, IU. 

,5 
3, 

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. 

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

2334 South Oakley Avenue Chicago, 111. 

_ 
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