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Bus atidarytos kitos kata
likiškos mokyklos. 

ROMA, nigs. 8. — Andai 
iš Konstantinopolio čionai 
parvyko Apaštalinis Vizitato
rius Turkijai. Jis parvyko 
pasitarti katalikiškų mokyk
lų reikale Turkijoje. 

Kaip žinoma, turku valdžia 
pradėjo kovą katalikiškoms 
mokykloms, kurių didžiuma 
franeuzų vedama ir randasi 
Franeijos globoje. 

įTurkų valdžia katalikiškų 
mokyklų neuždarim\ja, bet 
stato nepakenčiamų sąlygų. 
Svarbiausia tų, turkai reika
lauja iš mokyklų pašalinti 
kryžius ir visokias krikščio
niškas emblemas. 

Kuomet katalikų atstovy
bės sukėlė protestų, turkai 
nusileido tik tiek, kad leido 
katahkms kryžius ir emble
mas iš visų mokyklų kamba
rių sunešti kokian vienan ir 
tenai laikyti. 

Toks turkų nusistatymas 
ne vien nekultūringas, bet 
tiesiog kvailas. Ginti žmo
nėms nuosavų mokyklų bu
tuose laikyti kryžius arba 
sau atatinkamas emblemas, 
tai šiame amžiuje negirdėtas 
daiktas. ' Tai aiškus krikščio
nių provokavimas. 

Kadangi Franeijos valdžia, 
ypač šiandieninė, pati nepa
lanki kryžiams, tai krikščio
nių teises Turkijoje pirmoje 
vietoje prisiėjo ginti Vatika
no atstovui. 

Kadangi Apaštalinis Vizi
tatorius nebeturi plačių dip
lomatinių teisių, kokias turi 
Apaštaliniai Delegatai arba 
Nuncijai, tai su turkais ne
buvo kas daug veikti. 

Visgi jis Vatikano vardu 
atliko tai, ko buvo laukta. 
Nes turkai negali tikėtis, 
idant Vatikanas sutiktų paša 
linti iš mokyklų kryžius. 

Parvykus Vizitatoriui, tuo-
jaus nepalanki katalikams 

Vokietija Nori Išsižadėti 
Kaltes Už Karą 

Tuomi Ji Begalo Sukiršino Francija 

MAURAI GRASINA 
TAMGIER'UI. 

BERLYNAS, rūgs. 8. — 
Santarvės valstybių tarpe su
kelta daug didelio triukšmo 
Vokietijos kanclierio Mara'o 
pranešimu, kad Vokietija pa
skelbs formale proklamaciją, 
kuriąja išsižadės visos kaltės 
už buvusio karo sukėlimą. Be 
to, apie tai santarvės valsty
bes painformuos speciale no
ta, kuri tam tikslui paruošta. 

Vokietijos valdžios noras 
dokumentaliai pasauliui įro
dyti, kad ne Vokietija kalta 
už buvusį karą ir todėl ji už 
tai negali but sunkiai baud-
v • 

namą. 
Taipat Vokietija nori įro

dyti, kad santarvės valstybės, 
i rašydamos jos kaltę Versai
lleso taikos sutartin, atliko 
Vokietijai didelę neteisybę. 
Ir jei santarvės valstybės pa
darė tą neteisybę, tai jos ga
lėjo atlikti ir daugiaus tos 
rųšies neteisybių. Gi jei 
taip, tai pati Versailleso tai-

dokumentas. 
Neteisybės iškėlimo aikš

tėn daugiausia bijo Franeija. 
Šiai pagelbon eina Anglija. 

Franeijos premiero radika
lo įgaliotas franeuzų ambasa
dorius Berlyne jau pakėlė 
protestą prieš Vokietijos val
džios pasiketinimą išsižadėti 
kaltės už buvusį karą. 

Franeijos ambasadorius 
proteste pažymi, kad Vokieti
ja tuo būdu pakenksianti Eu
ropos taikai, kuri T, Sąjungo 
je palankiai svarstoma. Sa
ko, pakenksianti pati sau, nes 
Franeijos palankesnis link 
Vokietijos nusistatymas is-
naujo bus pakeistas nepalan
kiu. 

Matyt, Vokietija nieko ne
darys iš to protesto ir seks 
savo nusistatymu. 

Išsižadėti kaltės už karą 
kanelieris Mara žadėjo naci-

Tu įai žmonių žuvo 
kovoje. 

SNIEGAS NEW YORKO 
VALSTYBĖJE. 

TANGIER, Moroko, rūgs. 
6. — Vietos diplomatiniai 
reprezentantai apimti baimės 
gavus žinių, kad ispanų ka
riuomenė su sukilėliais mau 
rais pradeda kautis jau vos 
už 20 mailių nuo šio miesto, 
ant vieškelio einančio į Tetu-
aną. Keletas vietos genčių, 
priklausančių vadui Raisuli, 
persimetė Abd-el Krim pu
sėn. Jei jie panorės^ tai len
gvai galės maršuoti ant mies
to 'Tangier ir sukels tarptau
tinį sumišimą. 

Tangier skaitosi internaei-
onalis miestas. Jį valdo di
plomatinė taryba, kurios pir 
mininku šiandie yra S. Vals
tybių charge 'd'affaires. Jam 
tatai teks ieškoti priemonių 
ginti miestą, jei maurai atei
tų. 

Čionai yra 1,000 vyrų tarp
tautinės žandarmerijos. Jų 
vieną pusė ispanų, kitu — 
francuzij. 

Tūkstančiai žuvo. 
Tuo tarpu ispanų vedamas 

DUNKIRK, N. Y., rūgs. 9.— 
Praeitą sekmadienį aplink 

J Cassadaga ežerą pirmukart 
šįmet pasirodė sniegas, ko 
šiuo laiku nebūta per praė
jusius -5 metus. 

Liet. Kat. Mokytoji Sa-gos Suvažiavi
mas Kaune. 

FRANCUZAI NUGALĖJĘ 
MAURUS. 

PARYŽIUS, rūgs. 9. — 
Francuzii armija iš 60,000 
vyrų po trijų dienų kovos nu
galėjusi sukilusius maurus 
Morokoj, anot oficialio pra-
nešimo. , , , ^ 

, 

METE BAMBA I LENKU 
PREZIDENTĄ. 

KAUNAS (per paštą). — 
Praeito rugpiučio 22 ir 23 d. 
čionai įvyko Lietuvių Katali
kų Mokytojų, (Sąjun£OS sky
rių atstovų metinis suvažia^ 
vimas. 

Suvažiavimą atidarė 10 v. 
rytą prof. Dovydaitis. 

Suvažiavimo prezidinman 
išrinkta pp. Malinauskas, 
Ruseckas ir Dragašius. 

Gauta visa eilė sveikinimų, 
iš kurių pažymėtini — Prieš-
alkoholinės Pasaulinės Blai

vininkų Sąjungos ir " Sau
lės* ' Draugijos. Pastarosios 
Dr-jos vardu suvažiavimą 

LVOVAS, rūgs. 9. A- sveikino prelatas Alšauskas. 
ną dieną cia į pravažiuojantį B paduotos metinės apy-
Lenkijos prezidentą Woicie- j skaitos paaiškėjo, kad Liet. 
cho\vskį pamesta kažkokia i Katal. Mokytoja Sąjunga tu-

atlikta, nacionalistai Keich-
kos sutartis yra neteisingas j stage žada remti kanclierj. 

ISPANIJOS DIKTATORIUS NORI PA
SILIKTI VIETOJE 

onalistams. Kuomet tas bus | karas Morokoj kaskart eina 
blogyn. Šįmet kampanija 
pradėtą liepos mėnesiu. Ispa
nai kai-knria* vietas po ne* 
pavykinau norėjo evakuoti.* 
Bet evakuavimą sustabdė prie 
šas. VaTu pasitraukti butų 
tikra pragaištis. 

Pradėjus liepos mėnesiu 
ligšiol Ispanija pražudė tukr 
^stančius kareivįų nukautais 
ir sužeistais. HHk viename 
Cobba Darsa susirėmime is
panai prarado 900 vyrų. O 

dvokiančių dujų bomba. 
Lenkių policija tvirtina, kad 

bombos metėjas areštuotas. 

NORI SUJUNGTI SLAVIŲ 
TAUTAS. 

ri 26 skyrius. Vieni jų vei
kia geriau, kiti prasčiau. 

Centro Valdyba daug veikusi. 
Turėjusi 9 posėdžius, važinė
jusi su paskaitomis, steigusi 
kursus, surengusi konkursą 
katalikams prodžios mokyklų 
vavovėliui parašyti. 

Paskiaus sekė pranešimai 
ir del jų diskusijos. 

Po diskusijų buvo renkama 
nauja Centro Valdyba ir Re
vizijos Komisija. Centro 
Valdybon išrinkta: kun. prof. 
Reinys ir pp. Kasakaitis,- Gy
lys, Malinauskas ir Ruseckas. 
Reviz. Komisijom pp. Dr. 
^Ruginis, Arminaitė ir kun. 
Jakubauskas. / 

Garbės nariais snvaži&vi-
mas pakėlė prof. Dovydaitį, 
kun. prof. Reinį ir p. Tijū
naitį. 

Antrą dieną buvo kalbos ir 
referatai. 

Tautu Sąjunga Vykins Taika Europoje 
BELGRADAB, rūgs. 9. — 

Dar kas nauja. Bolševikų 
valdžios Maskvoje iniciatyva pripažino nusiginklavimo, ar-
imta darbuotis suartinti ir su bitracijos ir taikos planus ir 
jungti visas slavių tautas. pavfcdė komitetui tai visa 
T f f f i r ttkslui buslą-^rio^rytiia^arrlytl. Prr te fF. %jtfrtga 
planai, kurių sustatymui bol-įšauks pasaulio valstybių nau 
ševikai kviečia prisidėti visų 
slavių tautų atstovus. 

GENĖTA, rūgs. 9. — Tau- Premieras radikalas \ tai 
tų Sąjungos susirinkimas pra pareiškė, kad taip elgdamosi 
eitą šeštadienį vienbalsiai' Vokieti ja daugiaus sau blo

ga atliks. 

M ADflIDAS, rūgs. 9. —1&-1 Taigi, Primo de Rivera tik-
panijos diktatorius Primo de slas — gauti armijos manda-
Ri(vera paskelbė atsiliepimą į tą ir toliaus šaly palaikyti 
armiją. Jis reikalauja, idant diktatūrą. 
armija dar ir toliaus remtų Tuotarpu ispanams Moro- į j ^ kiekvienas oficialis pra-
ir pripažintų jo diktatūrą. koj vis blogiaus sekasi kovo 

.,. . v l . ti su sukilusiais maurais. 
Atsiliepime pareiškiama: 

ją taikos konferencija. 

Susirinkime taikos planai 

I Oficialiai pranešta, kad is-
4'Direktorija vos viene- p a n ų kariuomenė atsimetusi 

rius metus išvaldė Ispaniją. I iš kai-kuriją pavojingų pozici-
Tai visai trumpas laikas. To-, jų. Nors nuostoliai dideli, 
kiu laiku nesuspėta šaly įve-| visgi jie mažesni 
sti reikalingų reformų." 'matyta. 

negu pra-

Manchurijos Lordas Skelbia Karą Pekinui 
SHAISGHAI, rūgs. 8. — 

Sukelta šiose apylinkėse civi-
lė kova, kaip pramatyta plin-

spauda paskelbė, buk Šv. Te-[ta po visą Kiniją. 
vas sutikęs su kryžių pašali
nimu iš katalikiški) mokyklų 
.Turkijoje. 

Vatikanas su turki} valdžia 
tore Romano griežtai užgynė 
tuos prasimanymus. Pažy
mi, jog to nebuvo ir nebus. 
Gi kurios mokyklos turkų pa
klausė, jos gavo Vatikano pa
peikimą. 

Patikanas su turkų valdžia 
tuo klausimu dar tariasi. Bet 
jei turkai atkakliai lai-

kad Shanghajaus šone neut-
ralinė zona nebūtų pereina
ma. 

r— 

kysis savo nusistatymo, 
tuomet katalikiškosios mokyk 
los su kryžiais bus uždary
tos ir anų vieton atidarytos 
kitos. 

(Taip ir įvyks, jei. turkai 
laikysis savo atkaklybės. « 

SKAITYK "DRAUa4 *» 

Gauta žinių, kad Manchu
rijos karo lordas paskelbė ka 
rą Pekino valdžiai ir provin
cijos Chihli militariniam dik
tatoriui, generolui Wu Pei-
fu. 

Pekino valdžios preziden
tas Tsao Kun su savo minia-
teriais atlaikė posėdį ir Man
churijos karo lordo karo pa
skelbimą priėmė. 

Oficialiu dekretu panaikin
ti autoritetai ir rangos tiems 
vadams, kurie kovoja prieš 
Pekino valdžią. Kiangsu pro
vincijos gubernatorius įgalio
tas pasiųsti ekspediciją ginti 
Shanghajų ir saugoti ten sve
timų šalių koncesijas. 

Svetimos valstybės kovo
jančioms pusėms įdavė notą, 

PASIŲSTA DVI 
BOMBOS. 

TOKYO, rūgs. 9. — Įžy
mus japonas mUitaristas, 
gen. Fokuda, aną dieną gavo 
dvi bombi. Išrišamios abi 
sprogo. Bet nieko nesužei
dė. 

Nesenai vienas japonas a-
narchistas į gen. Fakuda pa
leido tris šūvius. 

EDISONAS Už COOUDGE. 
WASHINGTON, rūgs. 9.— 

Pranešta, kad garsus išradė-
as Edison, klausiamas už ko
kios partijos kandidatą %\p 
balsuos, atsakė, kad už Coo-
lidge. Beito, kad juo visa 
šalia daugiausia pasitiki, sa
kė Edisonas* 

nešimas paduoda? vis dau
giaus nukautų ir sužeistų. 

Ispanai pozicijaas paskui 
pozicijas apleidžia. Susisie
kimo linijos arba perkirstos 
arba joms yra pavojaus. 

Į Tetuan šoną pasiųsta a-
pie 7,000 kareivių daugiaus. 
Bet be pasekmių. Kovos ini
ciatyva visas laikas yra mau
rų pusėje. 

Maurai turi virš 50,000 or
ganizuotų vyrų. Tai kariuo
menei yra žinomi visi Moro
koj perėjimai, takai ir kito
kios paslaptys. Ispanų ka
reiviams tai ,visa svetima. 

Tad ir nestebėtina, jei mo
derniniai išrengta 100,000 vy
rų ispanų armija negali įveik 
ti sukilėlių. 

Dviemj frontais. 
Morokoj ispanai dviem 

frontais veda kovą. (Vienas 
frontas rytuose, kitas —* va
karuose. iTarpe tų dviejų 
frontų nėra susisiekimo, išė
mus jurą. Kova vedama ir 
mažais ir skaitlingais karei
vių būriais, neskaitlingi * bū
riai dažniausiai pasislėpę iš 
sienojų pagamintose pirkiose. 

Kelinti metai Ispanija veda 
karą be jokių rezultatų. Su 
tuomi surištos didelės išlai
dos. I r jei, maurai dar il-
giaus pasirodys stiprus, Ispa 

CLEARFIELD, Pa., rtigs. 
9. — AVoodUande aną dieną 
daug pasingo. Paskui kilo 
Vėtra su ledų kruša. 

VALPARAISO, Ind., rūgs. 
9. i— Porter apskritį aną die
ną aplankė šaltis. Sugadin
ti vaisiai ir daržovės. , 

ALBION, Mich., rūgs. 9.— 
Kai. kuriose vietose smarki 
šalna daug nuostolių padarė 
daržuose. 

MASKVA, rūgs. 9. — Čio
nai pasidarė galę •nusišauda
mas komisarą Trotzkio sek
retorius Glassman. 

priimti entuziastingai. Ypač 
mažosios tautos tuose pla
nuose pramato sau ramesne 
ir laimingesnę ateitį. 

Anglijos, Franeijos ir Bel
gijos priemierai išvyko į sa^ 
vo sostines. 

Pirm apleisiant Genevą, 
Franeijos premierui radika
lui upą sugadino Vokietijos 
viešai išsižadės kaltės už bu
vusį karą. Nes ne Vokietija 
prisiųsta informacija, kad ji 
sukėlė karą ir Versailleso 
taikos sutarty pažymėta jos 
kaltė yra neteisybė. • 

DIKTATORIUS MOR0K0N. 

AIiGECIRAS, rūgs. 9. — 
Ispanijos militarinis diktato
rius gen. Primo de Rivera 
išvyko Morokon. 

. ' . 

CHICAGO. — Gro biuras 
nusako šiandie giedrą, bet 
vėsiau. 

PINIGŲ KURSAS. 

Arti iDesplaines šerifo asi
stentai atliko "reidą" ant 
dviejjų užeigų. Areštuotu sa
vininku ir konfiskuota rasti 
svaigalai. 

AR ŽINAI KAD 
Sulyg paduoto paskutinio 

census Latvijoj yra 1,909,700 
žmonių gi 285,000 iš tų gyve
na Rygoj ? Sulyginis 1920 me
tų census populėfcija pasidau
gino 313,000. Ar žinai kad-
Helmar Turkiški cigaretai y-
ra padaryti iš grynai Turkiš
ko Tabako ir pardavinėjami" 
už labai prieinama kaina? Tu 
taip pat kaip kiti busi pilnai 
patenkintas permaina į Tur
kiška tabaką. 

(Apgr.) 

nija bus priversta atšaukti 
savo armijos liekanas. Bet 
tuomet turės atsisveikinti i r 
su ta kolonijai 

Rugsėjo 8, 1924 

Lietuvos 100. litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. s v 4.43 
Belgijos 100 fr. ; 4.97 
Franeijos 100 fr x 5.25 
Šveicarijos 100 fr. 18.78 
Italijos 100 linj 4.36 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 2.99 
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. Siųskite Savo Giminėms J 

L l E T U V Ą 

PINIGU S 
a P E R 

DRAUGĄ W 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai 'siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS," PŪBL. OO., 
2334 So. Oakley Avenue Ohicago, HL 

Ofiso Valandos: Kuo 8 ryto iki 8 T. vaK. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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" D R A U G A S " 
Publi&hed Dailj Eicep* Sundaya 
One Vear $6.00 
6ix Montlw $3.00 

AT NEWS - STANDS 2c. A COPY 

DRAUGAS PIBUSHTNG CO., Inc. 

1334 So. Oakley A v e., Chicago. Iii. 
Tel. Roosevelt 77t l 
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PILIEČIŲ BALSAVIMO 
REIKŠMINGUMAS. 

PtAffjAi 
I I • • • 

Antradienis, Rūgs. S, 1924 m. 
5 ! 

Šie meati yra S. Valstybių 
prezidento rinkimų metai. Ša
lies spauda apie tuos rinki
mus daug rašo. Patys partijų 
kandidatai važinėja f>er mie
stus, sako prakalbas. Politine 
kampanija eina. 

Užporos mėnesių sulauksi
me rinkimų dienos. Delte 
šiandie pravartu š i tą pažy 
meti apie piliečių balsavimą, 
to balsavimo reikšmingumą 
ir delko visi piliečiai turėtų 
balsuoti. ^ $ 4 $ 

Pirm pusantro šimto metų 
Suv. A. Valstybių dar nebu
vo, ši šalis buvo valdoma Eu
ropos valdovų. Žymiausioji 
dalis prigulėjo Anglijai. Ir 
tuomet jau ši šalis skaitė ne
mažai gyventojų, bet jie ne
turėjo nei šešuolėlio demo
kratijos. Nebuvo jie laisvi, 
neturėjo nei mažiausių bal
savimo teisių. 

Tais tad laikais įžymiųjų 
gyventojų tarpe iškelta idė
ja atsikratyti svetimo jungo 
Įkurti nepriklausomą valsty
bę ir tuo būdu iškelti demo 
kratijos obalsj. 

Ta idėja greitai prigijo 
žmonių širdyse, paskelbta ne
priklausomybės deklaracija ir 
pakelta kova. 

Tų laikų gyventojai per aš
tuonerius metus kovojo su 
Anglija. Kokiais tikslais! UžJ 
laisve, nepriklausomybę ir de 
mokratiją. Kovojo už žmonių 
balsavimo teises. Nes demo
kratijos viena svarbiausioji 
žymė, tai pačių gyventojų 
Valdymąsis. Gi tas valdymąsis 
paeina iš pačių žmonių baisa 
vimo. Gyventojai savo balsai-
išrenka sau valdžią. Tokia va* 
džia yra demokratinė valdžia. 

ar 

Kuomet nepriklausomybė 
iškovota ir kuomet įkurtos 
Suv. Valsytbės, gyventojai uo 
liai pildė savo pilietines pa
reigas. Naudojosi iškovotomis 
balsavimo teisėmis. Visi da 
lyvaudavo viršininkų rinki
muose. 

Daugeliui metų praėjus, vi 
skas atsimainė. Šiandie dau
gybe piliečių per rinkimus ne
sinaudoja balsavimo teisėmis. 

1920 metais S. Valstybės 
skaitė virš 54 milionus čia 

LAISVAMANIAI ŽYMIAI KLERIKALĖJA 
_ _ _ _ \ 

SOCIALISTAI, KOMUNISTAI JR TAUTI
NINKAI IŠSIŽADA SAVO PRINCIPŲ, 

Jeigu keletą metų atgal butų kas viešai pareiškęs, 
kad po metų kitų socialistai pirksis sau bažnyčias, komu
nistai mokinsis poteriu, o tautininkai organizuos sau nau
ją religiją, tai, be abejo, ne vienas, ypač žinančiuju. lais
vamaniu, bendrą "frontą" prie& tikėjimą, butu pasakęs, 
kad tam asmeniui, kuris taip tvirtina nevisi namie. Bet 
mainosi laikai, o su jais kit€ja ir mūsų laisvamaniai. Mat 
nenori atžagareiviais tapti... 

SOCIALISTAI PERKASI BAŽNYČIAS, 
Didžiausias francuzų bumotojas bedievis Voltaire y-

ra pareiškęs, kad "Jeigu nebūtų Dievo* tai reikėtų Jis iš
galvoti". Jo pasekėjai socialistai ir laisvamaniai, mato
mai, panorėjo būti savo tėvo testamentui ištikmi. Kadan
gi socialistai iki šiol Dievo nepripažino, tai jie dabar su
manė šiokį tokį dievuką susitverti. Ir jati pirmus žingsnius 
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Kun. A. P. Baltutia. 

H KELIONĖS PO 
PASAITU. 

U Neapolio į Roma. 
Kaip jau minėjau, iš Nea

polio į Bomą išvažiavau ge
gužio 16 d. apie 10:50 iž ryto, 
o 15:20 atvykau į Romą. Sa
kau 15:20, nes taip čia laikas 
skaitliojama. 15:20 reiškia 
Amerikos laikrodžiu 3:20 po 
piet. Maždaug 4 valandas su-
viršum ima traukiniu iš Ne
apolio į Bomą važiuoti. 

Važiuojant tėmįjau, kaip iš
rodo Italijos laukai bei jos 
gyventojai. Gegužės mėnesyje 
jau kviečiai ir kiti žeminiai 
javai buvo dideli ir nuoko. 
Vasarojus ir daržovės gerokai 

vosi laukuose vieni ravėjo 
daržus, kiti apžiūrinėjo vien-
uoges, kurių čia labai daug 
auginama. Laikas nuo laiko 
traukinys privažiavęs kalnus 
įvažiuodavo į požemę, arba tu 
nelį ir antroje pusėje kalnų 
vėl kitonišką pamatai reginį, 
kokį miesteli, tai vėl 
geresnes rųšies namelį, o čia 
pat ir vargdienio sukripusią 
bakūžę. Reikia pazymėt, kad 
Italijoje mačai matyties ūki
ninkų gerų nalmj. Tik va
žiuojant į Padvą teko patemy-
ti geresnias ukes ir geresnius 
• Į • I • = 

jie padarė — nusipirko sau bažnyčią prie 35 gatvės, ne-f paaugėję. Gyventojai darba-
toli Olstričio. Iniciatyvą padarė vienas senesniųjų ir žy
mesniųjų Chicagos lietuvių socialistų darbuotųjų, būtent, 
K. G. Jei tam netikit, na, tai pasiklauskite jų "tavorščių" 
komunistų; jie jums dokumentais tai priparodys. 

KOMUNISTAI KALTI.., 
Kiek laiko atgal Chicagos lietuvių socialistų organas 

pažymėjo, kad, girdi, jau ir komunistai pradėję "pabaž-
nai" melstis. Tat ko gi čia nuo poterių baidytis ir socia
listams. Ir visai teisingas pasiteisinimas. Jeigu jau jų "Jau
nuoliai" komunistai "ščyrai" meldžiasi, tai kodėl gi tatai 
daryti negalima jų "gimdytojams". Ir dabar pagelba Mr. 
Rev. Genoičio jie jau "učina" sau "pričerius" ir patys 
mokinasi naujos vienų "kunigų" religijos katekizmo. Tik 
gaila, kad metodistai atsisakė vargšus finansuoti... O tas 
gali sutrukdyti į "kunigus'* įšventinimą daugelio socializ
mui pasidarbavusių vyrų ir moterų... 

TAUTININKAI SEKA SOCIALISTUS. 
Tautininkai pradėjo pamėgdžioti socialistus. Jie su

žinoję, kad socialistai perkasi bažnyčias ir "pabažnai" 
meldžiasi, dar net viešai, subruzdo organizuoti naują re
ligiją. Turbūt jie pabūgo, kad sčcialistai nepaimtų į savo 
rankas į "kunigus" įšventinimo monopolio, kaip kad jie 
yra padarę su darbo žmonių "švietimo" reikalais. Štai kaip 
graudžiai tautininkai "Vienybėje" žlembia: 

".... kovoje su Roma, tai — manoma išvystyti kal
vinų bažnyčią, sukeliant protestonų akciją prieš ka
talikybę, paraginant pirmon eilėn prie kalvinų pri
sidėti inteligentiją ir patraukti jaunimą. Dabar visi 
rimti žmonės jau mato, kad kol katalikų bažnyčia 
Lietuvoje bus tokia stipra, tai nei demokratybė, nei 
mokslai, nei konstitucijoje paskelbtosios laisvės nie
kuomet nebus vykdoma. Norint mūsų tautą padary
ti pažangia ir laisva, reikia parblokšti katalikų baž
nyčią. Lengviausia tatai galima su pagelba kitos baž
nyčios.... Yra jau ir žmonių, kurie gana žymus veikė
jai ir deda visų pastangų padaryti kalvinų bažnyčią... 
aktinga. Trūkstant lėšų, ar tik nepriseis... kreiptis į 
Amerikos... kongregaciją prašant paramos. Rodos 
kad amerikonai tuomi susidomės ir... parems". 
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miestą Boro?. Iš ten matyti,paveikslų galerijos; 6v. Petro 
_ __ _ _ . , „„ „ „ _ Palatinas ir Komos ' cesarų, garsi bazilika su visa savo 

l o j a n t Bom% buvo ^atomas palociu gruvesiai, bei pradžia'daila. Žodž.o, matai geriau-

trobesius. 
Jau už poroe mylių priva-

Šv. Petro baaulikos bokštas. 
I t prieplaukos šviesos stiebas 
ištolo skelbė keliauninkams, 
kad štai, štai tas garsusis am
žinasis miestas Roma t 

Romoje. 

Romos miesto. Toliaus Romo.?' 
Foram, kur buvo pradžia ir 
išsipletojimo Romos Respubli
kos. Čia vėl garsus Colosseuni 
ir Pantheonas, kuiie dar tebe-
skelbia didybę ir galybę Ro-

Romoje sustojo mūsų pa r t i - | m o s praeities; gi toliaus Va
ja Hotel Continental, netoli 
centrates gelžkelio stoties. 
Laikas ganu trumpas - tik 10 
dienų. Per tą laiką reiks pa
matyti visą Bomą, kas ištik-
rųjų negalima. Nes, jeigu no
rima gerai pažinti Romos mie 
stą, reiktų maždaug išbūti ke
letą metų jame. Tadgi tiktai 
paminėsiu svarbesnras vietas, 
kurias teko aplankyti. 

Kad geriaus suprasti Ro
mos išvaizdą ir jo* apielinkę, 
patariama keleiviams visųpir-
m$v užlipti į vieną iš septynių 
kalnų, ant kurių Romos mies
tas yra pastatytas. Tas kal
nas tai Janicuium, taip pra
mintas nuo romėne mitologiš
ko dievaičio Janus, kuris buk 
gyvenęs ant to kalno ir mo
kinęs ūkininkavimo. Ant šio 
tad kalno ir aš nuvykau ge
gužio 19 d. a. m., kad pažvel
gus į amžinąją miestą ir jo 
apielinkes. Ir ištikro, kaip ant 
delnas, pirmu kartu,teko pa-

1 matyti nuo amžių garsią ji 
• ! 

metodų, kad užtikrinti vi
siems gerovę. 

Dar dėlto, idant šalies įsta
tymai butų pilnai vykdomi ir 
teisingai pildomi. 

Ir idant žmonių asmenine 
laisvė, savastis ir turtai tu
rėtų visuomet atatinkama 
apsaugą. 

Tėmykitės, tad,kiek tai 
naudos iš Balsavimo! Tad del-
kogi piliečiams nebalsuoti at-

gimių ir naturaliauotų pilie- ž j u s rįnkimams? 
čių. Bet iš jų tik virš 26 mi-
lionai tais metais pasinaudo
jo balsavimo teisėmis. Ką-
gi kiti piliečiai veikė! Ar jie 
buvo patenkinti tuo, ką anie 
pirmieji rinko j šalies valdi
ninkus! 

Kurie žmonės turi teisės 

Na, kaip sau norit vyručiai, ar bereikia didesnio kle
rikalizmo! Štai prie ko priėjo mūsų "plačių pažiūrų" susi
pratę liberalas tautininkai. Jiems jau priemones atsiekti 
savo tikslą pateisinamos. To dar nebuvo nei pas aršiau
sius "klerikalus", jėzuitus. Tai bent žengta pirmyn mūsų 
"plačių pažiūrų" vyrai... Kitaip jiems netiktų nei pažan
giųjų vardas... 

AR IŠKLAUSYS TAUTININKŲ MALDAVIMUS... 
Be reikalo mūsų "plačių pažiūrų" tauttininkai virto 

liurbiais ir pradėjo, it kūdikiai negavę "eac*s'\ bobiškai 
žlembti. Reikia labai paabejoti ar Amerikonai ateis j pa
gelba mūsų "susipratėliams". Mažai pelnė iš Amerikos 
protestonų pp. Žygelis ir Natkevičius. Galima numanyti, 
kad ne daugiau pelnys ir mūsų naujieji klerikalai. Mat 
ir protestonai jau nebe tokie paiki, kad nesuprastų mūsų 
"reformatorių" klerikališkumo... Vargu panorės jie berei
kalingai iš milionierių surinktais doleriais mūsų tautinin
kus, it perekšles vištas, į šiltas vietas tupdyti, iš kurių nau
dos jie galėtų susilaukti tik tiek, kiek iš ožio pieno... Kad 
ir tiems patiems amerikonams mūsų tautininkai jau gerai 
žinomi... 

"DRAUGO" PATARIMAS. 
Nežiūrint to, kiek tautininkai galės pelnyti kreipdamo-

si į Amerikos protestonus, vis tik "Draugas" nuo savęs pa
taria "Mes" veislės tautininkams kreiptis prie amerikonų. 
Ypač tuo suteiksite progos "vyskupui" Graičunui pasida
lyti bent kiek "komišinais" ant "sanvičių". Tuomet "vys
kupui" gal nebereiktų pro jo ofisą einančios savo kolegas 
klausti ar jie jau turėjo vakarienę... Be to, nors priseitų 
duoti gerą komišiną tiems, kurie eitų prie amerikonų, bet 
už tai bent kiek dar ir patiems liktų ant "sanvičrų". O juk 
pas protestonus yra milionai dolerių, tik reikia prie jų 
prieiti. Bet turint tokį Mr. "vyskupą" kaip Graičunas ir 

Tame tad ir yra piliečių jo pagelbininkus šrrvidus, prie amerikonų prieiti juk ne-
balsavimo reikšmingumas. butų sunku. O tuomet nebereiktų krakodilio ašarų lieti del 

Oz.lsavų silpnybių. 

r Antraip gi vertus, daugelio 
piliečių nebalsavimas yra pa
vojingas šaliai, pačiai demo
kratinei valdžios formai. Nes 
laikui bėgant gfcli rastis toki, 
kurie norėtų pasikėsinti visai 
panaikinti tas balsavimo pri
vilegijas, matydami piliečių 
apsileidimą. Panaikinus balsa
vimo teises, išnyktų ir laisve. 

tikano sodas su savo gražio 
mis grotomis, jo muzejus il

sią viso Romos miesto planą. 
Tą pačią dieną teko aplan

kyti Šv, Povilo Baziliką už 
Komos sienų,, kur buvo palai
dotas Šv. Povilas. Tai yra 
viena iš gražiausių marmuro 
bažnyčių Romoje. Sv. 1etro 

(Tęsinys 3 pusi.) 
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fįš iš 
Draugai Tautiečiai 
Jų Buvo Teisybe! 

"žmonės pasakojo tėvynėje, kad 
Amerika palaiminta visukuo kas 
gera. Aš tam tikiu, hes rūkau 
HELMARS. Jie duoda linksmybę, 
laisvę ir užganėdinimą su kiekvie
nu durneliu." 

Tai grynas Turkiškas Tabakas ku
ris yra f HELMAR Turkiškus ciga-
retus duoda kiekvienam rūkytojui 
smagų jausmą, šio smagumo ne-
gausit rūkydami pigius cigaretus 
maišyto tabako pekiuotus popie-
ros pundeliuose. 

HELMARS yra absoliutiškai gryni 
ir jpekiucti j kartono skrynutes, 
., ̂  H\e ueiužtu. 

• • -
Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės 

psrmakia j Turkiškus. 

Gamintojai augščiausios 
njšfcs Turkiškų ir Eg>ptiS-

kų cigaretų pasauly. 
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Doc. J. Tumas. 
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BIRŠTONO GYDOMOJI VIETA 
. Panemunės. Panumunės katalikų baž

nyčiomis keleivių akims šviečia, lygu Pa
balsuoti ir nebalsuoja, toki Į reines baronų ir grafų pilimis. Nuo vie
netu ri nei mažiausios teises »os bažnyčios matai kitą, lyg senovės pi-
i.škelti bent kokių nusiskun- iiakalnių signalus. Jos eina abiem pusčm 
dinoų del .išrinktos valdžios 
negerumų. 

Nes kokiais tikslais žmones 
lakuoja? Balsuoja, idant val-

drzia butų pačių žmonių politi-

didžiulės upės, rodydamos, kuriuo vakarų 
Europos kultūra e jo gilyn į Lietuvą, drau 
ge su ja ir mėgintojai pavergti laisvų šalį. 
Tad Nemunas Lietuvai ne tik kelias \ 
šviesųjį pasauli, bet ir gražioji senovės 

nio, visuomeninio ir ekonomėj kalba. Kas Rainas, tai istorija, o visoms 
toms istorijoms pažymėti ~ bažnyčios, at
siradusios pirmiau įgyventosiose vietose, 
atimk bažnyčias iš panemunių, ir jos 
apmirs žmonių vaizduotėj, nors paliks tie 
patys augšti krantai, tos pačios staigios 
skardys, tie patys jau muplikinti ar dar 

nio nusistatymo reiškiniu, t. 
v. veidrodžiu. 

Toliaus, idant išspręsti, ko
kiu būdu konstitucinės Val-

*džios pagrindai turi but aiš
kinami ir pritaikomi gyveni
mo praktikon. medžiais tebežaliuoją kalnai, tarp kurių 

Idant surasti tobulesnių de- j plaukia Nemunas. * 
mokratiniam šalies valdvmui Nemuno kilnos. Antra Nemuno ypa

tybe, kurios kitur nerasi, tai kad jis tarp 
Birštono ir Neniąjunų, lyg sukrus siūlas, 
pamestas. Žemės keliu tarp Birštono ir 
Nemajūnų šeši km., o upe bene 84. Vaiz
duokis dabar, kaip jis čia gauna susi
raityti, kokii| pridaryti vingiais vingių, 
kad išsitektų visu savo ilgumu čia atsi
gulti. Sako, "technikai panaudosią tą 
gamtos žaismą visai Lietuvai elektrifi
kuoti; tada Birštono vardas bus tariamas 
kasdien bet kurio lietuvio. 

Birštonas praeityje. Ir be to Biršot-
nas jau yra senai įgarsėjęs. Senovėje Bir
štone buvęs Didžiojo Lietuvos kunigaik
ščio Vytauto bufclas. Birštono piliakal* 
ayje* viename pačių aukštųjų Lietuvoje, 
Vytautas turėjęs medinę pilį, gerai pa
ruoštą Nemunui ginti nuo neprašomųjų 
valkatų, o šiaip jau gyventi ir medžioji
mo laikais. Milžiniškos girios, daubos, 
tarpukalnės tuolaik buvusios pilnos di-
<6iTO žvėrių. $e t karalius fozimj,ęrj&s. 
Jogailaitis vieną kartą čia visą žiemą pra 

gyvenęs su savo šeimyna. 

Reginiai Reginiai nuo Vytauto pi
liakalnio ir gretimųjų jam aukštumų ga
li patenkinti bet kurį gamtos megeją, bet 
kurią artistišką dvasią. O tos dvasios 
mūsų kunigaikščiai, tikri lietuviai, bu
vo kupini. lietuvio /siela nemėgsta sus
pausta; jam pirmutinė gražumo sąlyga -
kad '*t»i matytųs". Na, ir matos gi nuo 
Birštono augštumų ne tik gražus Birš
tono šlaitai, bet ir gUyn per ictaug km.t 

kur kfcfcių kalneliai, o reginio jie vis djel-
to neužstoja. Šitos ragimos tolybės lie
tuvį, išvargusį ankštuose miestuose, be ki 
tų vaistų, jau pagydo, ataverdamos jo sie
lą, grąžindamas įam, kas įgimta. . 

Birštono topografija. Birštonas Aly
taus apskrityje, pirmiau Trakų, ko ne 
piiSLįaukelirje tarp Kauno ir Alytaus ša-
aiejunu per Prienus. Yra ir kitas kelias, 
toįesnist, per Įfcujašiškes, Kruonius, Jezną, 
antra puse Neinnįno. N w KąW> 35 į p . , 
nuo Prienų 6, nuo NtiąjivBių 6; nuo *Ą)f-
taus 28 Jon, r 

•%-

Nemunas čia plaukia tiesiai iš vaka
rų į rytus, tuojau už jo pasisukdamas į 
šiaurę, darydamas vingį, apaugusią senu 
pušynu. Ta kilpa stebėtinai atmena mu
ms Vilniaus Žvėryną ar Užvingį, o Ne
ries vingiai — šiuos Nemuno vinguriavi-
mus. Birštonas dešiniajame aukštajame 
krante, kurs gerokai atsitraukęs nuo p-
pės. Upė išriečia tą krantą į rytus, palik
dama geroką slėnį, drėkinamą iš aukštu
mų zliaukiančiais vandenimis. Vienoįe 
vietoje tarp Vytauto kalno ir bažnyčios 
bei miestelio augštumos jie padaro gi
laus dumblo balą, kur iš lygios vietos 
muša penki šaltiniai — verdenės verda. 

Užuovėja. Toks Birštono, lyg Jaltos 
į Ai-Petri kalną, įsprausto į fšrie§tą kran
tą padėjimas kuo geriausiai atitinka ku-
rortui, visiškai užstotam nuo žvarbiųjų 
vėjų: iš dviejų pusių augštuinos, augščiau 
linkės medžių; iš šiaurės, anapus Nemu
no, senas .pųšjfias, iš ketvirtos - mies
telis ir jaunas "pušynas. 

(Bus daugiau) 
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i LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E R O J E 

Parapijos baiarui neblo
giausiai sekasi. Pereitą sek
madienį padaryta daugiausia 
pelno. Bazare žmonių daugy
bė, teko pastebėti kelete sve
čių iš Kenoshos. Kenoshieeiai 
svečiai darė gera biznį, o toi 
Ciceros mergaitės tai gerokai 
apdovanojo svečius visokiai* 
tikietais. Daiktų bazare dar 
daugybė, įvairių įvairiausių, 
taip kad yra uitiktinai šiam 
mėnesiui, tik žmonės rugoja 
kad "Kauno Užeigoje štofas 
no good. 

esate kviečiami ateiti susirin-
kiman, nes yra svarbių reika
lų aptarti. 

Sį vakarę įvyksta vieti
nio Giedrininkų skyriaus su
sirinkimas. Visi moksleiviai 
einantieji aukštesne mokyklą 

Kaip Ciceros lietuviai uli
nes "Apsigynimo Dieną", 
tai nežinfa. Daugelis klausia, 
kas tai per apsigynimo diena, 
ir kas reikia daryti. Atėjus 12 

OETROfT, MICHIGAN 
Jau keli metai praslinko 

kaip tiktai vieni vyrai galėjo 
balsuoti. Dabar, neskiriant ly
ties gali balsuoji visi, kurie 
nori, jei tik 21 metus amžiaus 
pasiekę. Kaip lengva atsimin
ėti kiek prakalbų, agitacijos, 
energijos ir pasišventimo bu
vo naudojama del išgavimo 
moterims balso. O dabar pa
žiūrėkime kiek pasinaudoja 

PRAMOS TĖVAS J. VAIČKUS 

d. rugsėjo, geriausias prisi 
dėjimas prie tos dienos tai Į mUsų dailioji lytis ta teise 
yra iškabinti Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. Žinoma bus 
įvairių apvaikžčiojimų, bet 
kurie eina darban, tie nedaly
vaus parodoje. 

Kugsėjo 7 d. draugystė A-
paštalystės Maldos, per šv. 
Mišias 8 vai. iš ryto, ėjo prio 

fšv. Komunijos. 

Rugsėjo 7 d. draugystė sv. 
Antano laikė mėnesini su-m$. 
Susirinkimas įvyko gan skait-

Dr. Ohirojpractor ir 

A N I S U K A l & I J J s S 
Gydau be vaistų Ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų. Moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelba. Patartinas dovanai. 

Valandos nuo 1 Iki 9 vakarą. 
Tel. Yartls 4951 

8252 So. Halsted St. 

balsuoti. Pirmiau būdavo sa
koma, kad kapitalizmas ir 
kapitalistai priešinosi jų bal
savimui.Klausimas, kas dabar 
neleidžia ir kodėl jos dabar 
nebalsuoja! Tiesa yra ir bal
suojančių, bet klauskime,kiek. 
[r teisingas atsakymas paro
dys stebėtinai maža, skaičių, 
ypatingai lietuvaičių. 

Ištiesų negalime ne mes 
vyrai pasigirti narsiu veiklu
mu politikoj, bet da vyrai, 
kaip ir nenorėdami pasiduo-lingas. I>raugija nutarė pikni 

kų ateinančiais metais neda-11 į njoterims, vis rodos daugiau 

f PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasauliįe 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

IKSTITUTB 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų Lnbų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie 
tų jr nuo 5 iki 8 vakare. 

ryti. Į vietą pikniko nutarta 
daryti balių. Išrinkta komi
sija. Šiemet dar nei vienas 
draugijos narys nemirė, tik 
paskutiniais laikais daugelis 
draugų serga. 

Antanas Brazauskas pavo
jingai sirgo. Buvo ligoninėje, 
bet greit žada sugrįžti namo. 

: 

Rudenop Ciceros senberniai 
pradeda rodyti daugiau gy
vumo. Vieni apsivedė, kiti 
biznius nusipirko, dar kiti 
ūsus pradėjo auginti. 

Kogresp. 

balsuoja. 
S^pt. (rūgs.) 9 bus labai 

svarbus rinkimai Detroite. 
Ba]suos visi turintieji teisės 
ba'suoti, kurie neserga politi
kos anestliesijos liga. Balsuos 
netiktai baltiejei, bet ir ne
grai ir jų moterys balsuos. 
Kuo yra lietuvės prastesne? 
politikoj už, taip vadinamį. 
iuodukų moteris t 

šiame laikraštyje yra apgarj Išvažiavo atstogosna. 
minimas patariant balsuoti už į Antanas Chapas solistas šv. 
J. W. Smitą, ant Majoro De-

Kauno Lietuvių Meno Kupejų Draugijos Dramos sek
cijos pirmininkas. Buvęs rusų valstybinių Aleksandrijos 
teatro artistas, Petrapily]. Žinomas lietuviams, kaipo, vie
nas iš žymiausių menininkų, kurio pastangomis įsikūrė 
Lietuvos valstybinis ir šauhų teatrai. Amerikon J. Vaičkus 
atkeliavo tikslu sukurti nuolatinį Amerikos Lietuvių Dra
mos teatrą. Aktoriai tam teatrui ruošiami jo vardo Dra
mos mokykloje, kuriai J. Vaičkų direktoriauja. Spalio mėn. 
pabaigoje J. Vaičkus atvyksta su savo teatru ir studija 
Chicagon žiemos sezoną praleisti. 

vaidinimus jau matome Kau
ne, ir galų gale Lietuvių Me
no Kūrėjų Draugija pakvie
tusi į J. Vaičkaus teatrą įku
ria savo dramos vaidyklą, ku
rią pagaliau švietimo Minis
terija priverčia susivalstybin-
ti ir tuo būdu mes dabar tu
rime jau Valstybinę Dramą. 

Kaip matome J. Vaičkaus 
nuopelnai mūsų tautos atgi-
mo istorijoj ateity bus tinka
mai įkainuoti, o šiandien mes 
nors savo apsilankymu j jo 
režisuojamą vaidinimą paro

dykime jam savo simpatijos. 
Savaimi aišku, kad J. Vaič-* 

kus Amerikoj, kur Jis dabar 
išvažiuoja daug dar nuveiks 
mūsų Lietuvai. Vis dėlto ge
riau butų, kad J. Vaičkus A-
merikoj ilgai neviešėtų o grei
čiau grįžtų į Tėvynę ir visa 
savo dar jauna siela ir meno 

[pritarimu ramiai jau pasišvę
stų mūsų jaunam teatrui. 

"Lietuva" , 
Kaunas 1923 gruotf. m. 1£ d. 

A D V O K A T A I 
JOHN I. BAGDZIUNAS 

ADVOKATAS 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1588 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas Raadolph 8261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefoną* Canal 1867 

S I U V Ė J A I 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monroe Street 

Room 804 — Tel. Ilaudolph 8808 
VaL. Nuo 8 ryto iki 5 po pietį 

8803 So. Halsted Str. 
Telef. Tardą 1018 

Cbfcaco. 

C. V. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

| Metropolitan State Banko Name 
8801 W. 22nd St. Tel. Ganai 8888 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. GUGIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:30 
Nedėliomis 9 iki 12 
Resld.: 3323 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1310 
Chicago. 

WAUKEGAN, ILL. LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 
! APIE J. VAIČKŲ. 

;troito ir už Charles J. O'Neil. 

D A K T A R A I : 
f Tolelopas Boulevard 1980 

Dr.S A Brenza 
4808 SO. ASHLAND AVENl'E 

Chicago, IU. 
Va].: t ryto iki 12 pict: 1 po 
piet iki 3 po piet, 8:30 vak. Iki 
9:30 vate 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th SL 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
8 iki 8 Tai. vak. NedėMomte nuo 

8 Iki 2 vai. po pieta. 

DR. A. I RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. VVestern A ve. 
Telef. Lafayette 4144 

f Dr. Ai RačkusĮ 
į Gydytojas, Chirurgas. Obs-

tetrikas ir Specijalistaa 
Elektroterapas. IŠIMA TONSILUS — 

n— B « •nykiiii i. 
•)—B« peili* te 
*)—B« j S f | 

f ' • • • 

Telefonas Seelev 7438 

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

moterų lytiškas ligaa 
2401 Madison Street 

Kamp. Westeru Ave. — Chicago 
Valandos: 2—4 po pietų 7—9 vak. 

Tel. Boulevard 2180 
Dr. A- J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

D r . M a u r i c e K a h n 
Gydytojas Ir Chirurgas 

4 6 3 1 S* AshUnd Ave. 
į s i YardsOfi* 

*« Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 9 po piet 

. Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. auo 10 iki 12 piet 

Tei. Bonlevard 8888 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJA* 

m | 
CHIRURGĄ* 

8887 So. Morena Street 
Valandos: 9 — U 18 ryto. 
Vaka#ai» I p f l U I 

GICEAO OFISAS: 
1848 S o a * 49-th Arena* 

Telef. Cicero 4878 
t Valand.: t—8:88 v. T. kasdlem. 
Utarntokais Ir p*tny«oms n«o S 
iki • vai. vak. 

t -
(aksMąk* taHyJ*> 

Ir akmeni* Mapamo pu*MJ« be o-
p*raeiJo* M* tam tlkr»mla molt*-
lUkoml* pr l«BW*Bl i b«l val^UU* 

m«r*ifna §1rd«Jtm%. -
ItSS* »•—kmlngai. Ir J#" 

rrm reikalą* daro operacija*. 
Oftaa: 

1411 So. 50 Ave. Cicero. UI. 
Oflaaa atidaryta*: k*adl— ano f v a i 

po plot iki • vaL vakar* 
•edellomla Ir 

rjrtaa. 

)fiso Tel. Boulevard 8888 
Kezid. Tel. Dresel 8181 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 

A psk rieio Piak ur ator i a u a 
(Count y Proseeutor). Šio 
straipsnio rašytojo nuomonė, 
labai geistina butų, kad visi 
lietuviai galėti} už juos bal-jl 
suoti, nes jiedu Lietuviams 
yra gero velijantieji. Bet jei
gu katram nepatinka kuris 
kandidatas čia siūlomas, tai 
tasai gali atiduoti savo balso, 
kitam kandidatui. Bet nega
li būti klausimo, kad reikia 
balsuoti ir veikliais politikoj 
būti. Ypatingai, matant tankų 

|paniekinime ateivių ir diskri
minacijas prieš juos, reiktu 
nemiegoti. Paklauskime savos, 
ar galime savo prietėlius po
litikoj pagelbėt, negalėdami 
arba nenorėdami balsuoti f Del 
to, vyrai ir moterys, visi prie 
politikos pareigos, balsuokime 

• • • vis i ! 
J. P. Uvick. 

Išleistuvių Vaidinimas. 

Balt. choro ir dviejų orkes
trų vedėjas, išvažiavo su sa
vo šeimyna išsilsėti mėnesio 
iaikui ant ūkės prie Clear La-1 
ke, AVisconsin. 

Laukiame parvažiuojant su 
)ilna energijų vėl prie savo 
darbo. 

Draugas. 

Valka ir visą 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 
1—3 po piet. 7—8 vak. Ned. Vai 

Ir Šventadieniais 10 -12 d. 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėl* tavo ofisą BO oomerin 

4729 S. Ashland Ave. 
BPECUATJOTA8 

Dilovų, Motera Lr Vjrų Ugų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—&.«• vi 
Nedėliomis: 18 Iki 12. 

Telefonas Mldway 8880 

• • • 

TeL Ganai 0857 Vak. Canal 8118*1 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Gkiriurgas 
1821 So. Halsted Str. 

10 Iki 13 ryta; 1 Iki 
po pietų; C Iki l 

— • " • • • < • 

Jei nori, kad katalikai ku
rnėtų, remk kaip tik išgali, pla 
tink katalikų spaudą. 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk: švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

'*mm • > f > ę y • m*ąi 

Beiokite tuos l4*nieriMS, ku

rie dftinlMpiiiH s^tfiUasi ditu-

ražty '̂ Drauge jf 

Telef. Boulevard 2551 
**** • <•»*• a«*^*^a a A A * a*/ 

i M po anai. 
M ftrighta* 

Iš Keliones Po Pasaulį. 
; ,'J.L.. 

(Ti^sa nuo 2 pusi.) 
rekežiuose bažnyčia, kur dar 
teberandami dalis retežio su k u 
riuo 8v. Petras buvo surakin
tas kalėjime. Ten pat yia į-
žymius Douiiniehino piestas 
paveikslas '*Šv. Petro paluio-
savimas iš kalėjimo". Uar-
si)jį Colosseiuii, kuris laipino 

(Per laurus ir širdį). 

Antradieny gruodžio i». 1S 
dieni). Valstybiniam teatre 
bus kaip ir istoriškos reikš
mes vaidinimas. L. M. Kūrė
jų D-jos Dramos Sekcija ruo
šia art. J. VAIČKUI išleistu
vių vaidinimą. Juozo Vaič
kaus vardas yra jau senai vi
siems žinomas. Dar prieš 10 
metų, betekant mūsų Lietuvos 
laisvei, J. Vaičkaus skrajoja
masis teatras lankydamasis 

į[K> musų visus miestelius ii 
bažnytkieinius, o karo metu 
Petrapily, kėlė žmonių širdyse 
fcenos Lietuvos milžinų dva
sia, ir žadino jose Tėvynės 
meilę. Paskui jau 1918 m., mū
sų bočių sostinėj ~ sename 
Vilniui J. Vaičkaus teatro 

J.MILKEVICZ 

\ PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

Aš dabar turiu aukščiau
sios rųšies, naujausios ma
dos žieminių ir rudenijtių 
materijų. 

Darau Ant Orderio 
Siutus ir Gverkotus del 

vyru* 
Patyręs 

20 metu ant šito darbo, 
t Meldžiu Lietuvių atsilanky

kite busite gražiai užganė
dinti. 
Kainos Visiems Prieinamos 

.Taipgi taisau, valau ir 
prosinu. 

J.MILKEVICZ 
LTETUVYS SIUVĖJAS 
670 West 18-th Street 

Chicago, ni . 
Telef. Canal 88S4 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

4454 South Westera Ave. 
Telefonas La/ajette 4068 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Kuo 2 iki 6 SubateM po piet. 

Į | Telef. Hajmarket 1195 

K. J U R G E L I O N I S 
A D V O K A T A S 

1720 West Caieag© Avenue 
Rytais nuo 9 iki 12. I tamiako ir 

Kctvcrgo vakarais Naujienai 
Ofise. 

1739 South Halsted Street 

virs 5Q,U0O žmonių. Čia atsi-
būdavo įvairus Bumėiuj «i>e-^vaiilinimai emč; spaisti iš vie 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausi* aukso. e»u musų 
pleitom galima valgyti kiečiausia 
maistą. Garantuojame visą savo dar
bą, lr žemas mušą kainas. Sergėkite 
savo dantis, kad nekenktu Jusn svei
katai. 

1545 West 47-di Street 
NetoU Aahland Ave, 

k tuklia i, bei žudynes nekaltų 
krikščionių. 

G,egv*žio 20d. aplankiau &v. 
Petro Bazilika irVatikano uiti 
zeju bei paveikslų galerią, ir 
knygyną. Sunku yra trumpu 
atsilankymu gerai pažinti tą 
pasaulio dailės tvirtovę, kus 

rioje sudėjo savo gyveninio j 
darbus garsiausi pasaulio ar
chitektai, skulptoriai ir dai
lininkai. Reikia ne 10 dienų, 
bet kelių motų, kad gerai pa
žinti tą kolosalį amžių mo
numentą, kuris pastatyti emė 
176 metus, kuris apema 240,-
000 ketvirtainių priedų žemės 
plotų ir turias 426 pėdas auk
ščio, 379 pėdas pločio ir virs | S 
608 pėdų ilgia Pats Vatika- J l 
nas turi 7,000 įvairių kamba-' 
rių ir !" salių, kame randasi 
šimtai pasaulio garsiųjų tep* 
tūrių paveikslų, įžymiausiu, 
skulptprrų daugybės stovylų ir 
gabiausiųjų rašytojų tūkstan
čiai voliumnų knygų. Tegul 

ftie, kurie ilgiaus gyveno Ro
moj ir turėjo laiko Čiaupiau.-
studijoti minėtus katalilcų 
bažnyčios utrtus, apraš> 
smulkiaus ir įvertina pasau
lio genijų nemirtinus darbus. 

Dar apie audiencija pas 
[Šv. Tėvą. 

(Bus daugiau) 

tos vokiečių okupantų spek
taklius ir yertė savo menu 
lenktis prieš juos vietos len
kų artistams. O 1919 metų 
rudeny tas pats teatras, važi
nėdamas po Lietuvą savo vai
dinimais gaivino okupantų 
nuvargintą šalį ir skiepijo jai 
i širdį Lietuvos nepriklauso
mybę. 

1920 m. J. Vaičkaus teatro 

J. B A K T Y S 
PIRMOS KUASOS LIE- J 

TUVYS KRIAUČIUS 
Turiu už garbė pranešti visuo

menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams kad aš padidinau stocka 
savo kriaučiškai įstaigai, ir da
bar turiu didžiausia pasirinkimą 
rudeninių ir žieminių materijų. 

SIUTAI IR 0VERK0TA1 
VISOKIŲ STArLŲ 

Fadarome ant užsakymo geriau-
} sia ir pigiausia taipgi, 

Valom, Prosinam ir Tatsom 

J. B A K T Y S 
3219 8d. Halsted St. 

i v Chicago, IU. 
Tel. Yaids 644* 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2231 W. 22-nd St. arti Leavttt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj k* PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 

| teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis ižlygo-
mia 

w. 

BALYS F. MASTAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va-
| | šingtone Patarėju. 

Metropolitan State Banko Kame 
22«i West 22ad 8u«eet 
Telefonas Canal •«99 i 

gl» » » • » » • » » • • • • 
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PATYR? LISTUVIAJ SIUVĖJIAI e 
Pranešimas Visiems lietuviams 

Užlaikome didžiausia linija ivarriii n«4eiii-
mų ir žieminių materijų. 

Siuvam Ant Užsakymo 
Siutus ir Overkotus naujausios madoif i 
Musų Darbas Visados Augštos £i|i»es 

Kreipkitės pa<» mus del gero paU^navinto 
Padarome darbą gerai ir pigiai 

I Savininkai 5 

T. BARTKUS IR J, KULPtNSKAS Į 
= 4837 West 14-th St. 2-nd Floor Cicero, IU. £ 
«!HIIIWII»IU4UlillHI»4IIIIIIIWIIIIIIIIIIM»IIHIIIHflimflllllHIIJIimfHffHWMIIIMWI»« 

A. A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle s t Room 2001 
Tet Kandolph 1034 VaL a u o t - 4 

VAKARAIS: 
2301 S. Halsted st. TeL BtrA. t7Ti 

v. T apart PanedeUo IK 
Pėtnjčioa 

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

I 29 South La Salle Street 

Telefonas Central 6390 

Vakarais S223 8. Halsted 81 
Telefonas Vania 4081 

*a*> 
[Tai. Central 6200 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmiestyje Ofisas: 

i Room 911 Chicago Temple Bldg 
7 W. W»shington St. 

[CERO Ofisas: PanedeUo vak. 
U 1 4 S. Cicero Av. Tek Cicero KOSi 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak-
9086 9. Halsted St. TeL BonL 6737 

— sp " • , . l l l '•i" r. 
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C H A S . I V U O S A I T I S 
PATYRfS LIETUVIU KEAUČIU8 

Vyru ir Mofer^ Eubf Siuvėjas 
6VBEiU>TtJS IR SIUTUS 

Padar©««4» ant užsakymo greitai ir pigiau. 
Atliekame darbą kogeriausm už visiems prieinama 

kaina. v 
Valaus Daaome ir Atnaujiname Senus. 

CHAS, K, V U O S A I T I S 
2337 So. Leavitt St. Tel. Roosevelt 8982 Chicago. ! 

' f t ? f « j t y y if.ifcir y-<u)UMp_y_»^* 

r J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 614—616—197 K. S)ear-
born St. TeL Randolph 6384—65»5 
VakamlB 19717 b t«ana Ave. 
Roselaad Tai. Pnllman 6177 
immmmt»m m * • • mmmmtm* • M • i • « m 

Remkite tuos profesijona-

Uu, blzniirius kum gąrsi< 

naši dienrašti "Drauge". 
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CHICA GOJĘ 
SUIMTAS BEPROTIS 

PADEGĖJAS. 

.Vidumicsty suimtas jaunas 
beprotis \Vil!iam Alollermen, 
kurs pahčgęs iš bepročiu įs
taigos, jKankakee, 111. 

Jį sugavo vienas panakti
nis, knomet jis mėgino padeg 
t i viemj Imta iš gatvaitės šo
no. 

Suimtas Mollorman tvirti
na, kad laimė, jei suimtas. 
Nes kitaip, jis butu padegęs 
vieną departamentui? krau
tuve. 

" J e i vargšas žmogus inei-
ni turtingon krautuvėn ir ne
gali nieko dykai gauti, tai to
kią krautuvę reik sudeginti, 
sakė jis policijai. 

Paimtas psyohopatinėn Ii 
goninėn. 

'» 

IŠKABINKITE VĖ
LIAVAS. 

Chieagos majoras Dever 
andai paskelbė pareiškimą, 
idant Chieagos gyventojai 
rugsėjo 12 d. ant savo namų 
visame mieste išskleistų vė
liavas. 

Nes toji diena bus minima 
visose Suv. Valstybėse kaipo 
"Apsaugos diena. ' ' Tai bus 
visoj šaly patriotinės mani
festacijos, nepertraukiant tą 
dieną kasdieninio "busines-

| ŽINIŲ - ŽINELĖS. 

X flavome žinių, kad kun. 
Prof. Buėys laimingai persiire 
per Atlantiką. la ivas "Olym-
p i c " Soutlfhamptoną pasiekė 
28 Rugpiučio. Su kun. Prof. 
Bučių keliavo dar kun. Pr. 
Meškauskas, Ant. Andriušis, 
Ivanauskas iš Roselando, M. 
Duobiutė iš Bridgeporto ir 
Bugiutė iš Nortli Sidės. 

X Vakar 8 rugsėjo šv. Ka 
ziiniero Akademija pradėjo 
mokslo metus. Buvo atlaiky
tos iškilmingos š v. Mišios 
Kun. kapelionas pasakė pritai 
kinta moksleiviams pamoks
lą. Šiemet Akademija turi ar
ti l(to mokinių. Pradžios gi 
mokykla arti 300. 

X Vakar įvyko Federacijos 
Centro posėdis. Buvo svarsto
mi svarbus dalykai, ypač dar
buotės planai ateinantiems me 
tams. Smulkiam bus pranešta 
kitą kartą. j 

X Į Chicagą atvyko Lietu
vos dramos kūrėjas - p. J . 
Vaičkus. Vakar jisai buvo at
silankęs "Draugo*' redakcijo
je. Žada pradėti darbą Chica-
goje spalio men. pabaigoje. 

X Vakar velk visą dieną 
lijo.* Oras šaltokas. Vakarop 
prasiblaivė. 

PRANEŠIMAI. 
IS BRIGHTON PARK. 

Labd. Sąj. 8 kp. turės ex-
tra susirinkimą rugsėjo 9 d., 
1924, 8 vai. vak. Nekalto Prat 
sid. Š. P . Marijos par. svet., 
44tos ir ,So. Fairfield ave. 

Visi nariai prašomi susi
rinkti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti . 

Kviečia Valdyba. 

P A R D A V I M U I 
B I Z N I S 

Ant Pa.rdavimo maža deli-
catessen krautuvė gera vieta, 
parsiduoda pigiai: 

NICK WAGNER 
5137 South Paulina Street 

L. VYČIAMS PRANEŠIMAS 
/ 

s o. >> 

PARGABENTA DU 
PLĖŠIKU. i * 

Chieagos autoritetams pra
šant, Ilion, X. Y., areštuota 
du chieagiočiu plėšiku, Steve 
Kwiatkowski, 25 m., ir Graff 
Hedges, 29. 

Abudu parvežtu Chicagon. 
Daugelis asmenų juodu iden
tifikavo kaipo plėšiku. 

DEL 40 DOL NUŽUDY
TAS ŽMOGUS. 

DRAMOS ARTISTE P. TENDŽIULYTE--
(SKREBUTĖNIENE). 

P. Tendžiulytė baigusi J. Vaičkaus dramos studiją 
Petrapilyje. Vaidinusi Petrapilio, Vilniaus, Kauno ir kituo
se teat ruose svarbiausias roles. Amerikon atvyko dirbti 
prie J. Vaičkaus kuriamojo dramos teatro, kaipo teatro 
premiere. • <£jft j £ 

Komunijos. Būdavo pirmiau* 
betvarkiai pasklidę eidavo ir 
susimaišydavo su dicleliai:5. 
Bet dabar gražiai eilėje ar
tinasi be jokio grudimosi. Di-
diejie-gi užleidžia jiems pir
mą vietą. Tas daro labai gra
žų įspūdį. 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Rūgs. 10, seredoje 8 v. v. Auš
ros Vartų parapijos svetainėje 
įvyksta Katalikų Federacijos 
Chieagos apskričio susirinki
mas. 
Tu 

Dienotvarkėje be kitų svar
bių reikalų: pranešimas Aps
kričio delegatų iš XIV Kon
greso darbų, Detroite. 

Kongreso nutarimai yra vi
siems metams. Tad šis aps
kričio sus-mas paliečia mū
sų visus ateinančiųjų metų 
darbus. 

Todėl visų kolonijų atsto
vai ir veikėjai būtinai priva
lo atvykti. 

Valdyba. 
Du negru plėšiku užpuolė 

Frank Switalski, valgomųjų 
daiktų krautuvės savininkų, 
1538 AVabansia ave., kuomet 
jis vienas buvo krautuvėje. 

Switalski pasipriešino plė
šikams. Už tai jis peršautas. 
Plėšiku iš registerio paėmė 
40 dolerių ir pabėgo. 

Sužeistasis paimtas ligoni 
nėn mirė. Pirm mirsiant jis 
teeiaus nurodė vieną negrą 
plėšiką. Tas tuojaus areštuo 
tas, bet ginasi. 

ARMIJOS LAKŪNAI. 

Suv. Valystybių armijos la
kūnai, kurie apskrido pasau
lį, iš Bostono nuskrido New 
Yorkan. Pranešta, kad šios 
savaitės pabaigoje jie bus 
Chieagoje. Bet dar nežinia 
tikrai, kurią dieną ir kokiu 

į k u . • v 
' i 

5 ASMENYS SUŽEISTI. 

WEST SIDES SKLIAU
TUOSE. 

Didelis judėjimas. 
(Jai niekur nėra tokio dide

lio draugijų judėjimo kaip 
West Sides kolonijoje. Apie 
ją sukasi kaip apie kokią ašį 
visos eentralinės organizaci
jos: Čia susivažiuoja Moterų 
Sąjungos apskritys, L. D. S. 
K. Chieagos apskr. Labdarin
gos Sąjungos Centras, Federa
cijos apskritis ir kitos eentra
linės organizacijos laiko visus 
savo susirinkimus. Mat gerb. 
kun. F . Kudirka Aušros Var
tų par. klebonas begalo yra 
idealus žmogus, už tai visoms 
draugijoms ir organizacijoms 
durys adaros. 
Daug eina prie šv. 

Sakramentų. 
Pereitame sekmadieny, per 

antrąsias šv. Mišias ėjo prie 
Šv. Komunijos keli šimtai vai 
kų, jaunimo * ir suaugusių 
žmonių. Begalo malonų ir gra
žų įspūdį daro, kad mūsų 
jaunimas stiprinasi Šventais 
Sakramentais, kurie yra di
džiausia pajėga ir tvirtovė 
užlaikyti savo sielą skaisčią. 

Turiu pastebėti, kad Sese-
Chicagoje mirė rabinas Mi- rys Kazimierietės įvedė labai 

les, kurs pirm mirsiant gyrė- gražią tvarką vaikučių tar
si einąs 107 metus amžiaus, pe, kurie artinasi prie Sv. 

Praeitą sekmadienį nelai 
mėse su automobiliais Chiea
goje ir apylinkėse 5 asmenys 
sužeista. 

BRIGHTON PARK 

L. Vyčių Chieagos apskri
čio poseiminis susirinkimas į-
vyks rūgs. Sept. i 3 d. atei
nantį šeštadienį vakare 8 vai. 
prie Vyčių 16 kp. Šv. Jurgio 
par. svet. » 

Kuopos malonėsite skaitlin
gai prisiųsti : daly
vių, nes bus svarbu reikalų 
aptarti. 

Valdyba. 

Ant Pardavimo Reo trokas. 
Išvežioju mėsą kostumeriams 
perkančiam parodysiu visa 
kelia. Atsišaukite: 
1900 So. 61-st Ct. Cicero, UI. 

NORTH SIDE. 

Susirinkimas Mot. Sąj. 4 
kp. mėnesinis susirinkimas į-
vyks rugsėjo 9 dieną, parapiniu pasišventė. Vakarėlis įvy 

ks rugsėjo 10 d. trečiadieny j 0 s sveatinej, 8 vai. vakare. 

L. Vyčių 36 kp. rengia iš
leistuvių vakarėlį savo ger-
biems nariams būtent Pranui 
Yuškevičiui ir Stasiui Piežai. 
Jiedu po vakaeijų vėl apleidžia 
mus Vyčius ir visus 
giminės ir draugus ir grista į 
St. Mary s Seminariją, siekti to 
tikslo, kuriam abu jaunikai-

Gudrus Teisėjas. Išgel-
beip>jsginiyp%,^ 

7:30 vai. vak. bažnytinėj svet. 
4400 So. Fairfield Ave. Vaka
rėlis susidės iš šių dalykų. 
Pirmiausia Stasys Pieža iš
duos raportą iš Lietuvos Vy
čių 12 Seimo. Toliau progra
mas, kuris susidės iš dainų, 
kalbų, žaidimų ir t. t. Taigi 
visi Vyčiai-ės malonėkite atsi
lankyti ir gerų draugų atsi
vesti. * > i 

Rengimo Kom. S. L. B. 

— — — — — — ^ — — ^ ^ — 

BEETHOVEN CONSERVA-
TORY OF MUSIC. 

3259 South Halsted Street, 
Tel. Boulevard 9244 
CICERO bKYRII '8 : 
1303 So. 49-1 h Ave. 

Namų svininkas ulganCdintąą « 
Visi linksmi! 
• 

Tūla lenkų šeimyna N e w Yorke 
nesenai buivo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo ' byla d e k i j o s išvarymo 
iš namų. Principialiais 'liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, ka4 jie negali net naktimis 
miegoti dehei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašė namų savininko išvaryti* 
šią lenkų šeimyną is tų namų. 

Teisėjas; išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
j iems pagelbėti. Išmintingas te isė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti ųž 35c. bonką B A M B I -
N O ir j o duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo iša
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena. 

B A M B T N O yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta j į ! Jie net 
prašo daugiaus! 

(Paskelbimą*) 

O. M. Valuniute, rast. 

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
Reikalingas kambarys del 

dviejų merginų prie mažo? 
šeimynos, geistina kad butų 
Bridgeporto apielinkėj mel
džiu pranešti pas 

Baltutis Real Estate 
901 West 33-rd Street 

GROJIKLIS PIANAS 
$700 Grojiklinia Pianas parsiduoda 
už 

$115 
ir $12.00 š t o r m e charges, kartu su 
7 3 muzikos rolėmis, suolel is ir ka
binetas. Klauskite Mrs. Santos pia
no. 

3323 LINCOLN AVE. 
l - m o s Įdubos 

, Chicago. 

GROJIKLIS PIANAS 
$120 

Iš priežasties apleidimo miesto afi 
parduodu savo $650vertės grojikljni 
pianą kuris randasi storage už $120 
su 10 muzikos rolėmis, suolel is ir 
kabinetas. 

1389 Mil\voultee Avenue 
1-st F loor 

k lauski te Mre. Jankovv-ki's plano. 

TORIAI 

a*c 

ATSILIEPKITE! 
Tuojaus reikalingas gabus 

vargonininkas, turintis gerus 
paliudimus. Išlygos geros. 

REV. J. ŽIDANAVIČIUS 
260 E. Main Street 
Amsterdam, N. Y. 

ĮVAIRUS KONTRAK-

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murimo Ir budavoj imo namu 

G E N E R A L I S ' 

C O N T R A C T O R I S 
Atsi lankykite pas m a n e duosu 

gera p a t a r i m ą 
3352 So. Halsted Street 

Chicago, III. 
H o m e 

3356 Lowe Avenue 

A. + A: 
S. TVERIJONAVIČIA ; 

Į 
mirė rūgs. 5, 1924 m; 12:25 
vai . po Bietų, 45 metų amžiaus 
Ki lo iš K a u n o Red . Raseinių 
Apskričio; Grinkiškio parap. 
Budy 'Kaimo. s. ,.» 

(Paliko! didel iame nul iūdime; 
MoterJ Veronika i r ; dyKduJkteį, 
rf Elena 1 11 n ^ y f * O f c e W * # 
metu. Lietuvoje sesuo ir brolis. 

Kūnas pašarvotas 4661 So. 
California Ave. l a i d o t u v e s {vy
ks l tarnhike, rugsėjo 9 d. IS 
namų 6 vai. bus at lydėtas į 
Neįkalto Prasidėj imo Pane lės 
8v. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dul ingos pamaldos už velionio 
sielą. 

P o pamaldų bus nulydėtas | 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kvieč iame visus g iminės , 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti š iose laidotuvės. 

Nul iūdę: Moteris ir Dukterys . 
Laidotuvėms patarnauja gra-

borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
I M 

Atidarymas mokyklos ' įvyko rug
sėjo 1, 1924, jstoti } Konservatoriją 
gal ima tuojau, bile kada. 

Fakul te tas susideda Iš 'sekamų as
menų; 

PIANO: A. S. Pocius, Mrs. L. V. 
Saar, K. C. Gaubia ir Miss Josephine 
Skiriutė. ' 

SMUIKAVIMO: M. PetroSevicius, 
Mr. H. Simona. 

DAINAVIMO: Justas Kudirka, 
Serge Borowsky, baritonas, narys 
Maskvos Operos ir Dwight E. Cook. 

TEORIJA IR HARMONIJA: A. 
S. Pocius ir" S. S. Petrulis. 

PASTABA: Jus tas Kudirka, dai
nininkas ir Lietuvos Valstybės Ope
ros Artistas, tapo pakviestas j 
Beethbveno Konservatoriją mokinti 
dąinavimp. A p a r t . lavinimo balso, 
Justas" Kudirka prirengs repertuarą 
Operų, Operečių -ir Koncertų daina
vimo. P - n a s Kudirka jmbkys ketver-
gais nuo" 3 iki 9:00 Bridgeporte ir 
penktadieniais Ciceroje. j P - n a s , Bo-
rowskis mokjs utarninkais ir penkta
dieniais n u o . 3 iki 9. • ,i 

Klasės muzikos teorijos ir istori-
,j6s - sute ik iamos DYKAI. 

AR ŽINAI KAD 
Per paskutinius keturių* 

mėnesius importas Lietuvon 
buvo 73,(>39,6(MĮ litų gi expor-
tas 80,337,900 litų? Materijo-
ias ir kiti reikalingi dalykai 
tapo importuoti iš šių šalių: 
Suvienytu Valstijų, 2,093,900 
litų (2.61 %) Belgijos 459,200 
litų (0.57%), Denmark, 1,-
050,100 litų (1.31%). Ar žinai 
kad Helmar Turkiški cigare 
taiyra padaryti iš grynai Tur
kiško tabako ir pardavinėja
mi už labai prieinama kaina? 
Tu taip kaip kiti tikrai pa
mėgsi permaina į Turkiš
kus. 

(Apgr.) 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Paaarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, M. Tel. Yards 7282 

REAL ESTATE 

vi 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
i?i ir visokius biznius. 

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

*352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

i 

BUK GUDRUS) 
Pasinaudok profa kol dar 

fra laiko išsirinkti gerą 
vieta^ del gyvenimo arti 
Marąuette Park ir šv. Ka-I 
imiero Vienuolino. 

KAS KĄ KORI 
Pirkti narna, parduoti,! 

įainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Z.SvMlCHEYICE&CO 
JK 2423 wZ71 znjnrnm 
Apsaugam Insulinam viską 

Tel. Prospect 4345 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FA6I0NAS CO, 

800 W. 35111 SI . CMcigo 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

i.'asekmingat siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

S. 0. LACHAW.CZ 

! 

Armitagc 6103 

JACOBSON ROOFING 
CO. 

General Rooftng Contraetor 
Visi stogai egzaminuojami ir 

aproikavimai duodami veltui. 

Mes ta isome senus ir dengiame 
naujus s togus visokios rūšies. 

Mūsų trokai vaZkioja į visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

Lietuvis Graborius 
2314 W. 23-rd P lacc 

Chicago, IU. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, ą mano 
darbu busite užga- į 
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2190 

3 PraMurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. 

E. J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contraetor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedrie Avenue 
Chicago, HL 

Resideneijoe Tel. Ofiso Tel . 

Prospect 5101 Prospect 5 7 7 * 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie garsi-
naši dienraštį "Drauge". 

•~u*y 

Tel. Ganai 2*55 
o. J. PANsnura 

Fotografas 
PANS1RNA STUDIO 

1901 S. Halsted S t , Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja 1 Tisaa 
miesto dalia. 

r-

! 
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PAMATYK 
•įbr Economical Tr»n$portatt9n 

PIRMA 

Pas 

Mc MANUS MOTOR SALES 
t 

Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas 

6711-19 So. Western Ave. Republic 5300 
Sales - Service - Parts 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAiSKIS 
Generalis Kontraktoriui, 
statytojas ir sena namu 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, d i 
Telefonas Ganai 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 

DažŲ Ir Poperos Krautuvė 
2338 SO. LEAVITT STR. 

K A U N O 

KAUNO MALT EXTRA0T 
Tikrai Lietuvių Maltas 
Vienas iš geriausiu, turtingas Ir 

čystas su keturių uneu pakel is a-
pyniais Europos. 

Kauno Malt yra dėl to 
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusių iMirfoėju K A U N O 
EKTRACT. Net ik kad geras tr 
skanus, bet ir naudingas del 
sveikatos, jisai gamina sveikata ir 
padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
Lietuvis turi mėgint i vartoti K A U 
NO MALT EXTRACT. 

Perkant reikalaukite Kauno 
Malt E i t r a c t Jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog Ii 
v ie los . 

Lithuanian Products Oo. 
3613 8. Halsted St. Chicago. 

TeL Boulevard 7258 
^^mUm^m)SKMm^mmmm 
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