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METAI-VOL IX 

Mjlitarinis Nusi 

HERRIOT PRIPAŽĮSTA BANKININKŲ REIKALAVIMUS 
RUHR KRAŠTĄ FRANCUZAI EVAKUOS 

FRANCUOS NACIONALISTAI ATAKUOJA HERRIOTĄ 
LONDONAS, liepos 24. —Ivo manoma, kad konferencija 

Santarvės valstybių /koniVren- suirs. * *<• 

ŠVEDIJA DOMINUOJA 4 
BALTIJOS JUROJE. 

Karo laivai vizituoja 
kaimynų uostus. 

rijoje Amerikos ir Anglijos 
bankininkai laimėjo. 

Po ilgų diskusija ir privati
niu pasitarimu, Franeijos pre 
mieras Herriot pripažino ban 
kininkn reikalavimus. 

Tečiaus tan reikalan įsimai 
šė Suv. Valstybių ambasado
rius Londone, Frank B. Kel
logg. J is patarė taikintis ir 
abi pusi suvedė kimvon, nu
rodydamas pavoju, jei konfe-

ri but gražinti vokiečiams. 
Tik tomis salvgomis bnnki-

rencija suirtu. 
Herpot pripažino. ka<l R.i- |<( ^ „ ^ T a ( , a t ] a L . 

nro kraštas turi birt evakuo- L ^ ^ k e J e t a g i o n f e r e I l e i j ė . 
tas, kad visi Hhinelaml, ,r „ į .,. p a s i t a , . h m | i r , , a l ) a i s o j o 

Jtahro krašto gelež.nkelia. tn- H m k > ( p a s k o ] h ; pardavimą, k i a n t i suomitj nepriklausomy 

J i s tai atliko Franeijos var- °?« Jd'-'i 
du. 

tfTOCKHOLMAS, liep. 24. 
— Atrodo, šiandie Baltijos ju 
roj dominuoja Švedijos karo 
laivynas. Svedij vyriausybė, 
norėdama tai įrodyti, geres
ne dalį savo laivyno pasiun
tė su vizitą į Baltijos valsty
bių uostus. (Kaip švedų taip 
aplankytu valstybių laikraš
čiai pažymi, jog ta švedų de
monstracija pavykusi, (Švedi
ja gali skaitytis juros spėka, 
Švedija pagaliaus šiaurinės 
Europos daly gali užimti po
zicija tokie, kokia, ^pirm karo 
turėjo Vokietija su Rusija. 

Švedijos karo laivų demon
stracija ypač patenkinta Suo
mija, kuriai Švedijos draugiu 
gumas reikalingas, kuomet 
Rusijos bolševikai kėsinasi 

ninkai sutiko skolinti Vokieti
jai 200 milionų doleriu, kad 
tą valstybę pastatyti ant sti
prių ekonominių kojų, idant 
j i galėt,ų atmokėti karo kont
ribuciją, kaip nurodyta eks
pertu planuose. 

Kuomet bankininkai Įdavė 
savo reikalavimus, francuzal 
griežtai tam pasipriešino. Bu-

Francijos) nacionalistų spau
da tad begalo aštriai atakuo
ja premjerę Herriotą, kuris 
pasiduoda Anglijos ir Ameri
kos norams. 

(Konferencija padarys su
tarti, kurioje bus pažymėta, 
kuomet Rubro kraštas turės 
but evakuotas ir viskas grą
žinta Vokietijai. 

Garsus "Pittsburgh 
Plūs" Nuverstas 

AVA,SHIX(iTOX, licp. 21.— .Nes iš Gary siunčiant plieną 
Federalė pirklybos komisija i Cbicagą visuomet prirokuo-
žinomi plieno bendrovei " U [ta "Pi t tsburgh p ins ," t. y. 
nited States Steel Corporatį-įtiek, kiek plieno siuntimas at-

• » on parėdė tuoj aus panai k i 
nti ilgus metus vartojamą si
stemą "Pi t t sburgh plūs ." 

Tą sistemą išgalvojo plieno 
trustas — "United States 
Steel Corporat ion" savo inte
resų apsaugai, kad neleisti sa
vo dirbtuvėms Pittsburgbe 
susmukti. 

^ Komisija pripažino, kad ta 
sistema yra nesąžininga kon
kurencija ir kaipo tokia turi 
pragaišti. 

Del tos sistemos, plienui ir 
geležei kaina buvo iškilus. Tik 
vieni vidurinių valstybių i'ar-
meriai kas metai turėjo išmo
kėti po 30 milionų doleriu 
daugiaus pirkdami įvairių 
plieno arba geležies daiktu 
prisilaikant tos sistemos. 

Minėtas plieno trustas nuo 
jo priklausančias visas kita* 
plieno dirbtuves vertė už plie
ną imti tiek, kiek imama pa

čiame Pittsburghe, kur yra 
Xo trusto pati širdis. 

Jei Chicągos žmogus norė
jo nusipirkti plieno, jis ga
lėjo vykti į Gary, netoli Cbi-
Gagos- ir ten gauti pigiaus, ne
gu iš Pittsburgbo perkant.1 

. I . . a- siei tu iš paties Pittsburgbo. 

Jukj tai buvo aiškus žmonių 
išnaudojimas ir begalinė tos 
plieno bendrovės monopolija. 
Nežiūrint to, sistema ilgus 
metus buvo vartojama ir vos 
• labar ji sugriauta. 

Tai atlikta plačiajai visuo
menei reikalaujant. 

MINIA APRIMO. 

MOUNJ) CITY, 111., liepos 
24. -—Aną dieną trys negrai 
nužudė Miss Daisy Wilson, 
18 m., iš Villa Ridge. Polici
jai pavyko žmogžudžius su
imti. 

Susidarė žmonių minia ir 
nutarė kalėjimanj pulti ir pik
tadarius linčiuoti. 

Nurodomas pavojus. 
Kai-kas tuo tšvedijos karo 

laivynu džiaujgiasi, gi patys 
švedai didžiuojasi. ,1\Ą nuro
do, kad kuomet šiandie nei 
Rusija, nei Vokietija nebete
kusios karo laivų, tai Švedi
ja lengvai gali užkariauti 
Baltiją. Prisiėjus j i .gali ne 
vienj Baltijos valstybių, bet ir 
Rusijos uostus blokuoti/ 

Švedijos antimilitaristai ki
taip žiuri i tuos reikalus. J ie 
sako, Švedija turi permažai 
lavų. Oi naujus laivus dirb
a n t i , tai tik pinigų ' aikvoji-
mas. Nes kuomet šiandie iš
vystomos oro mašinos, įai ka
ro laivaį trumpoj ateity nebe
teks reikšmės. 

Kitų valstybių spauda nuro 
do pavojų įsigalėjus Švedijos 
karo laivynui. iTai butų nau
jos rųšies sloga Baltijos vals
tybėms. ** J h š i 

Tai klausimas. 
Bet a r Švedijos valdžia gai

lės gauti pinigų naujiems ka
ro laivams, tai klausimas. Tas 
prigulės nuo busimojo švedų 
parlamento, kurin rinkimai į-
vyks ateinanti rugsėjį. Je i 
rinkimuose laimės socialde
mokratai, valdžia naujiems 
karo laivams niekoj nebegaus. 

Pastaraisiais laikais švedų 
valdžia daug domės atkreipia 
į oro mašinas. Karo laivyno 
bydroplanai kasdien juros pa
kraščiais skraido, manebruo-
ja. • 

Kilo baisi betvarkė. 'Šeri
fas pareikalavo kariuomenės. 
Tuotarpu piktadariai išvežti 
žmonėms nežinomon vieton. 

Kuomet žmonės aprimo, ka 
reiviams nebeteko nei pasi
grožėti. 

KARO SKOLOS BUS BAIG
TOS MOKĖTI 1954 M. 

Šiandie S. V. turi virš 21 bi-
liono dolerhj skolų. 

WA8HINGKT0Nr liep. 24.— 
|S. Valstybių pinigyno depar
tamente pagaminti planai, ku 
riais remiantis visos karo sko 
los bus išmoĮtėtos per trisde
šimts metų. Žinoma, jei tuo 

Į 

laikotarpiu neįvyks koks nau
jas militarinis triukšmas. 

Tai programa, pagal pinigy
no departamento valdininkų 
apskaitymo, gali but pravesta 
net atsitikime, jei Francija 
ir Italija neatmokėtų savo 
skolų Suv. /Valstybėms. Neį
skaitomos net Anglijos karo 
skolos, kurių atmokėjimą An
glija nori pratęsti ilgesniam 
laikui — ligi 60 metų. 

Kad ta programa butjų ata
tinkamai pravesta, pastebi 
valdininkai, Jtongresas tan 
reikalan neturėtų maišyties. 
Nes Kongreso Įsimaišymas, 
sako, kartais galėtų suardyti 
visus pagamintus planus. 

Daug skolų. 
Birželio 30, J984 mv Suv. 

Valstybės skaitė ^21,250,812,-
989 dolerių skolą. Praeitais 
fiskaliniais metais atmokėta 
1,098,894,395 dolerių skolų. 

1919 metais, demokratams 
šalį valdant, . Suv. Valstybės 

L IETUVOJE. > 

K0 NORĖJO? 

Naktį į olrželio 13 d., 2 V. 
' 'Lietuvos Rytt j ' ' laikraščio 
tarnautoja buvo prikelta po
licijos, labai triukšmingai ba
ladojusios į duris. Policinin
kai, su kuriais buvo to kiemo 
kiemsargė, pareikalavo buto 
šeimininko. Kadangi šeimi
ni nk. ten negyvena, tai pasisu 
kinėję po kambarius#ir nie
ko nepasakę apie sayo apsi
lankymo tikslą, išėjo. 

I 

VISKAS KREIVA. 

Brazilijoje Eina Kova su 
Revoliucionieriais 

PRANEŠA, BUK REVOLIUCIONIERIAI 
L A I M Ė J E 

BUENOS AIRES, Argenti-jlįko savo mantą ir savastis 
na, liepos 24. — Iš Santos de-jir bėgo ton pusėn, kur nebu-
pešoje laikraščiui " L a Naci-įvo pavojaus. iVeni važiavo 
o n " pažymima, kad aplink i automobiliais. Kiti ėjo pės-
Brazilijos miestą Sao Paulo [ti. Šimtai automobilių pa-

Vienas lenkų laikraštininkų 
per Sekmines buvusių (Vilniu
je savo draugų kuopoj, apie 
šios ne taip Gedimino, kaip 
Jogailų pilies Vilnią tarp ki
ta ko rašo ("Rzeczp." N r. 
159.): ...žymė yra ta, kad gat
vių dauguma yra kreivos. 
Galima bendrai pasakyti, jog 
tai yra miestas kreivų gatvių, 
kreivų akmeninių grendinių, 
kreivų šaligatvių, pas dvi 
(kreivas upes ir tarp kreivų 
kalvų gamtos, perpus gyve
namas "l ietuvių" tiesiomis 
(atviriomis) lenkų šįrdimis," 

"Lie tuvia i" (kabutėse) au
torius čia matomai vadina 
Vilniaus lenkus. Bet turint 

turėjo 26,596,701,645 dolerių.galvoje, kad Vilniaus lenkai 
skolų. Jei demokratai ir to- Į beveik visi yra sulenkėję lie-
liaus butų užsilikę valdžioje tuviai, tai, mūsų nuomone, jų 

kova eina visu smarkumu. 
Gi oficialiame iš Brazilijos 

sostinės Rio de Janeiro pra
nešime štai kas sakoma: 

"Federalė kariuomenė nuo
lat progresuoja, užima nau
jas pažangumo pozicijas. La
kūnų veikimas didžiai naudirt-
gas šioje militarinėje kampa
nijoje. Spėjama, kad sukilė
liai, matyt, nusprendę imtis 
kontratakų." 

keliais pamesta netekus žiba
lo arba sugedus. 

MONTEVIDEO, liep. 24.— 
Graikjų garlaivio Andrios ka
pitonas, kurs tuo garlaiviu at
vyko iš Santos, pasakoja, kad 
Brazilijos revoliucionieriai 
pasirodo stipresni ir jie ima 
viršų, nežiūrint tuščių oficia
lių Brazilijos valdžios pasigy

rimų. # 
Dabar tik paaiški, jog lie- rr . . ' .. 

-. J. J __i- i •__ _* Kapitonas sako, kad jis ne-
ssupėjo savo laivo prikrau-

pos 11 d. federalė kariuomenė 
bombardavo Sao Paulo sun 

a. 

be abejonės, skolos butų pa
didėjusios. Tečiaus 1920 me 

širdžių " t ies iomis" anaiptol 
negalima pavadinti; jos yra 

tais rinkimuose laimėjo repu- taip pat kreivos kaip ir Vil-
blikonai ir šie ne vien sustab- niaus... šaligatviai. Pilna 
dė skolų augimą, bet dar ke- harmonija, kurios tečiaus 
lėtą bilionų dolerių atmokėjo. Varšavos svečias, matyt, ną-

,ti prekėmis ir turėjo apleis-
kiąja artilerija. Tūkstančiai' . 0 . , 

w ^ , ., , i *J Santos uostą, kadangi re-
gyventom tuo laiku pakilo . . . . . . , . , . 

voliucionienų lakūnai prade-bėgtinš nuėsto. Daugybė jų 
žuvo kilusioje pasiauboje ir 
nuo federalistų šovinių. 

JCai-kurias nuėsto dalis tuo
met artilerija labai apgriovė, 
nors Brazilijos valdžia visas 
laikas tvirtino, kad jos arti
lerija nebombarduoja miesto, 
gailisi jį apgriauti. 

Tukstaftiai gyventojų pa-

jo svaidyti bombas uostan, 
kur stovėjo vienas didžiulis 
Brazilijos karo laivas. 

Kapitonas nebežino, ar 
revoliucionieriai pataikė nors 
vieną bombą tan karo laivan, 
bet žino, kad jo paties lai
vui vos per plauką neteko o 
ro torpeda. 

MILITARINĖ SUTARTIS? 

Republikonai visas laikas 
stengiasi skolas mažinti. JTai 
dėlto, kad jie nori dar vieną 
terminą pasilikti valdžioje. 
Tuo tikslu jie skelbia planus 
ir programas. 

panorėjo pasakyti. 

CHRISTIA^IA, liepos 24., 
— Del pTohibicijos ppgaliaus 
atsistatydino Norvegij'os mi
ni sterių kabinetas. 

TURI VILTIES. 

PABĖGO Iš KALĖJIMO. 

WASHINGiTON, u e p . 24 — 
Praneša, jog "drėgnie j i " ti»-

«... 

ri vilties trumpoj ateity pro-
hibicijos įstatymą sumodifi-
Jmoti nors del alaus. J ,» 

3 NUSKENDO. 

Tai dėlto, kad geležinkeliu BALTIMORE, Md., bepos 
pervežimas pigesnis. 23. — Iš vietos kalėjimo pa-

(Tečiaus jam pigiaus Gary bėgo vienas jaunas žmogžu-
neparduota. Žmogus turėjo dis, teismo pripažintas kaltu. 
mok'ėti tiek, kai kad pirkda- J is pagrobė nuo vieno kaleji- į 3 asmenys nuskendo besimau 
mas pa&am* Pittsbncgfae.|mo. sargo revolverį. Idant Michigan ežere. 

Nežiūrint oro biuro nusaky
mo, vakar taipat buvo karšta 
diena. (Keletą žmonių saulės 
spinduliai užgavo. Taipat 
pranešta, kad tomis dienomis 

MILIONAI BEDARBIU 
RUSIJOJE 

VISOJ BOLŠEVISTINEJ 
VALSTLBĖJ NEDARBAS 

DIDĖJA. 

Neapsakomas darbininkams 
vargas socialistiniam 

rojuj. 

MASKVA, liep. 24. —Nuo
lat besididinantis nedarbas 
visoj plačioj Rusijoj čia bol
ševikų šulų tarpe sukelia 
daug neramumo. Nebežino
ma kas tame atsitikime pra
dėti. I *i Proletarinė ' ' valstybė 
nebeturi proletariatui darbo. 
Tai j į k nėra joki juokai. 

Užregistruota p u s a n t r o 
miliono bedarbių. /Taip skam
ba bolševikų oficialėje kalbo
je. Taigi, paprastoje kalboje 
tas reiškia, kad šiandie .Ru
sijoje yra keletas milionų be
darbių. 

I r tik septintoji dalis tų 
tedarbių apturi taip vadina
mą bolšeyistinę "visuomenės 
pagelbą." Kitaip tariant, se
ptintąją bedarbių dalį " su 
šelpia" valdžia* 

Valstiečiai surakinti. 
Kadangi visuose miestuo

se siaučia nedarbas, dėlto pa
rėdyta, kad valstiečiai iš sa-
vo valsčių ir sodžių nebeišei
tų, nekeliautų į miestus, nos 
tuo būdu vaMr.iai suko!:g dar 
CIM giaus nesmagumų, gi, sau
gok Dieve, du r ir pačią revo-
limiją. 

Dėlto, valstiečiai ir sodžių 
darbininkai negab apleisti sa
vo vietų, ID:-H badu jie tu-
r«'.<a mirti. 

Črezvičaikos agentams įsa-
kvta nuklydusius į miestus 
v«r«Jstiečius g ūdyti ir tuo jaus 
s ' tst i juos teiL, iskur jie at-
O" C 

I 

Leista ieškoti darbo. 
Bedarbiams darbą nurodo 

bolševikų valdiškas biuras. 
Ikišiol be to biuro žinios nei 
vienjas darbininkas negalėjo 
darboj gauti. 

Kuomet gi nedarbas padi
dėjo, valdžia paskelbė leidi
mą susirasti darbo. Tečiaus 
toks, paties darbininko išsi
rūpintas darbas turi but tik 
laikinas. Nes paskiaus ir vėl 
tai visa paaims savo žinybon 
valdžia. 

u 

RYGA, liepos 24. — Čionai 
gyveną Rusijos monarebistai 
tvirtina, kad bolševikų vald-
žia tomis dienomis padariusi 
militarinę sutartį su Italija. 

Sako, Italija garantuoja 
pulti Turkiją, jei pastaroji 
mėgintų brįautis ^Kaukazo ir 
Kaspijos juros šonuose. 

Bolševikai už tai italams 
duoda kolonizacijos koncesijų 
Juodosios juros pakraščiais 
ir anglių kasyklų koncesijų 
Dono klony. 

NEW YORK, liepos 24. — 
Vietos darbininkų unijos nu
tarė skirti pusę, miliono dole
riu progresyvių partijos pre-
zidencialei kampanijai. 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; gali but lie
taus ir vėsiau. 

P I N I G U K U R S A S . 
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Lietuvos 10 litu $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.34 
Franeijos 100 frankų 5.11 
Italijos 100 lirų 4.26 
Šveicarijos 100 fr. 17.95 
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Siųskite Savo Giminėms 
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L I E T U V Ą 

PlNIGUS a P E R 

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

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

"DRAUGAS," PUBL. 00., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UL 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 

Sekmadieniais uždaryta. 
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D R A V O A 8 

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

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedeldianini 

Metams 16.00 
Pusei Metų $3.00 

(Ji prenumeratą mokasi iakalno. Lai
tus skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nno Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau-

Lietuvos Seimas, labai ge
rai geležinkelių Lietuvai svar
bą, matydamas, paėmė visą i 
kas gera buvo valdžios pro
jekte ir dar pridėjo savo. Nu
tarta valdžios projektuojamus 
geležinkeliu skirti vietiniam 
susisiekimui, o Kaunui su 
Klaipėda susisiekti nutarta 
tiesesniu keliu. Tokiu būdu 

i Lietuva su laiku susilauks 

JH.JSU mmm 
T I K Y B O S L I E T U V O J E . 

dai siųsti išperkant krasoje ar er 
Money Order" arba Jdedant, nau3U trijų geležinkelių Unijų: 

viena jų ris Dzūkija, Zana-
vykija su Klaipėda, antra Že-

oinigus \ registruota laišką. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 
Cnicago, IUinols. 

TeLRoosevelt 7791 

LIETUVOS GELE
ŽINKELIAI 

maitiją ir Šiaurinę Lietuvą su 
Klaipėda, o svarbiausioji tar
ptautiniam susisiekimui jungs 
tiesiausiu keliu Klaipėdą -
Kauną - Vilnių. 

Kiekvienai valstybei jos di-
dėsės upes ir geležinkeliai su
daro palankias ekonominiam 
šalies kilimui, arba nepalau-
kias sąlygas. Juo kuri valsty
bė turi patogesnius tarptau
tiniam susisiekimui, pirkly-
bai kelius, juo ji daugiau iš 
savo kaimynų uždirba. O 
kuomet valstybė ant savo u-
pių, geležinkelių daug uždir
ba, tuomet visas valdžios iš-

Jeigu mes Vilniaus išsiža
dėtume ir daugiau apie jį nei 
negalvotume, tai ir tuomet 
Sehųp sumanytoji geležinke
lio linija butų gyviausis da
bartinei Lietuvai kelias. Bet 
mes Vilniaus niekuomet neiš
sižadėsime, mes jį turiirie at
gauti ir atgausime, o todėl 
verta pramatyti, kokia gėle. 
žinkelio linija tai Bytų Lietu
vai bus patogiausia susisiek
ti su užsieniais. Toji gelel 
linija ir yra Seimo magistrą 

laikymo sunkumas, įvairus lė linija, nes ji yra artymiau-1 ̂  Adventistai 
šias jam kelias į Klaipėdos 
uostą. 

UĘTUVOg OYVBNTOJŲ gTJBjrjRSTYHTAS TIKYBOMIS. 
Senai laukiu Lietuvos tikybų statistikos iš 1923 m* Ji 

įdomi ne vien palyginimui su tautybių statistika, bet ir įkai 
navimui visų tų pajėgų, kurios šiandien taip aitriai kovoja 
prieš katalikus Lietuvoje. 

Ir kas-gi butų pirmiau manęs, kad Lietuva taip marga 
tikybomis, kad maloje žemdirbių tėvynėjo butų net 30 tiky
bų. Praėjusio rudens statistika ir atidengia visą tikybini Lie
tuvos margumą, kurį teks man čia panagrinėti bent kaiku-
riais žvilgsniais. Mat statistika kartais daugiau reikalauja 
komentarų negu iv. Raštas ar kiti senovės dokumentai. Kad 
išmintingai skaičius visokią statistiką, reikia turėti tamtikro 
mokslinio prisirengimo, kurs paprastai įgyjamas universite 
tuose arba šio mokslo knygose. 

2,028,971 Lietuvos gyventojų (be Vilniaus ir be Klaipė
dos) 1923 m. tikybomis skirstėsi šitaip; 

* 

1. R. Katalikų 1,739,393 18. Anglikonai 8 
2. Žydų 155,125 19. Ateistai 7 
3. Ev. liuteronų 66,578 20. Br. Draugijos 5 

21. Disidentai 9 
22. Anabaptistai 5 
23. Laisvakatalikiai 4 
24. Armeno-gregorianai S 
25. Sen Liet tikybos ~ * 
26. Nekonfes. krikšč. 1 
27. Ario-krikščion. - 1 
28. Naujatikiai 1 
29. Budistai 1 
30. Stabmeldžiai 1 
31. Nenurodytos tikybos 18 

PERMAINOS NATŪRALI-
ZACIJOS PROCE

DŪROJ. 
• • ' » i ' ' i 

Pirmutinė Prašymo Forma. 
Yra dabar tiktai viena pir
mutine forma prašant natūra* 

4. Sentikių 
5. Stačiatikių 
6. Ev. Reformatų 
7. Mahometonų 
8. Baptistų 
9. Greko Katalikų 

10. Karaimų 
11. Ev. Metodistų 
12. Laisvamanių 
13. Laisvų evangelikų 
14. Marijavitų 
15. Be tikybos 

32,149 
22,925 
10,678 
1,107 

379 
167 
155 
61 
55 
42 
38 
24 

mokesčiai sumažėja. Svarbu 
taigi valstybei turėti patogius 
ir gerus susisiekimo kelius. 

Upių Lietuvoje tinkamų ve
žioti prekes ir keleivius, tu
ri me labai maža. Patsai No* 
munas nuo jūrių tinkama* 
prekėms ir keleiviams vežti y-
ra tik iki Prienų ir tai neiš-
tisą vasaros laiką. Supranta
ma, kad Lietuvai reikia būti-
,nai rūpintis turėti gerus ir 
patogius geležinkelius. 

Lietuvos geležinkelių yra 
trys didesnieji centrai. Vil
nius, Kaunas ir Šiauliai. Vil
nius kol kas nėra Lietuvos 
valdomas; juo Lietuva negali 
riaudotis. Laikinoji sostine 
Kaunas šiandie Vilnių ir šiuo 
žvilgsniu pavaduoja. Lietuva 
susineša su Latvija per Šiau
lius, o su Klaipėda, vieninte
liu Lietuvos uostu, reikėjo tai 
daryti per Vokietiją: Eitkū
nus, Tilžę. Gyvas šalies rei
kalas Lietuvą verste verčia 
statyti jungiantį Kauną su 
Klaipėda geležinkelį. 

J 

Lietuviai visuomet pasižy
mėjo sumanumu, giliu pro
tavimu; į viską papratę kri
tiškai žiūrėti. Lietuvis svar
bų reikalą atlikdamas per
daug nesiskubina. Toji mūsų 
ypatybė leido mūsų Tėvynei 
susitvarkytu, ekonominius po-
Utinius sunkumus pergyventi, 
išvengti, Lietuvos valstybės 
ukį atstatant, didelių kiairfą. 

Lietuvos Seimo paskutinį 
nutarimą - trėsti kuotiesiausį 
geležinkelį iš Kau4l Klaipė-
don reikia nuoširdžiai pas
veikinti. 

17. Latvių sektantai 
23 
10 Viso 2,028,971 

Buvusis Ministerių kabine
tas buvo nutaręs statydinti 
dvi geležinkelių liniji: 1. A-
maliai - Telšiai - Plungė -
Kretinga, viso r33 kilom, ir 2. 
Kazlų - Ruda -- Jurbarkas -
Tauragė, 102 kilom., o kartu 
suėmus 234 kilom., kurie tu
rėjo kainuoti 105,000,000.00 li
tų. Šis valdžios projektas tu
rėjo geras ir blogas puses. "Ge
ležinkeliai būtinai Lietuvai 
įeikalvngi, bet jie sulyg pro-

'jektu nėjo per Klaipėdos kra-
! štą j uostą, to reikalavę An
glai, pažadėdami geležinkelių 
>tatybai paskolą, o antra --

į numatytas projektas ne jungia 
'tiesiausiu keliu Kauno su 
JKlaipėda. 

TRUMPOSIOS, 
Ratifikuota sutartis. 

Anglijos užsienių reikalų 
vice ministeris pranešė, kad 
Anglija ratifikavo Lozanos su 
lartį. 

De Valerai dovanojo. 
Airijos republikonų vadai 

B. de Valerą ir A. Stack Pu-
blino valdžios pasigailėjimu 
paliuosuoti yra iš kalėjimo. 
Visa Airija sveikina šį vald
žios žingsnį. 

KOMENTARAI. 
1. KATALIKAI. Sulig 1923 m. statistikos Katalikai Lie

tuvoj sudaro 86 nuošimčius gyventojų. Prie katalikų reikia 
skirti ir 167 graikų apeigų katalikus, tankiausia gudų (gal 
truputis ir lietuvių) tautybės. Lietuviai ir lenkai beveik 
visi katalikai. Be jų, dar keli tūkstančiai Lietuvos gudų. vo
kiečių ir latvių išpažįsta katalikų tikybą. Katalikais, ma
tyt, užsirašė ne vien praktikuojantys šią tikybą, bet dar 
keli ar keliolika tūkstančių kovojančių prieš katalikybę, bet 
tikybiniai nesusipratusių socialistų. 

2. ŽYDAI. Lieutvoj sudaro 7% nuošimčio. Visi jie užsi
rašė israelitais, nors daugelis bundistų ir sionistų jau ne-
bepildo savo tikybos. Situos kiaulieną, valgančius žydus kar
tais vadinama šliuptarnials. suprask atskalūnais. 

3. EVANGELIKŲ LIUTERONŲ arba liuterių Lietuvoj 
yra 3 nuošimčiai; kurių dauguma skaito save vokiečiais, gi 
mažesnė dalis - lietuviai ir latviai Šitą tikybą išpažįsta be
veik visi Klaipėdos krašto gyventojai, skaitliuje apie 150, 
000. (Tad visoj Lietuvoj liuterių yra arti 10 nuošimčių). 

4. SENTIKIŲ mes turime pusantro nuošimčio. Visi jie 
yra rusai kolonistai, varu Lietuvon atgabenti. Savo tikybą, 
jie geriau praktikuoja už rusus stačiatikius. 

5. STAČIATIKIŲ pas mus yra vienas nuošimtis. Jie 
yra rusų tautybes; savo tikybą labai mažai tepraktikuoja ir 
nedaug turi dvasiškių. 

dėti inteneijo* pareiškimą ir 
abi popieras nusiųsti natūra* 
lizaeįjos egzaminuotojui ka
rio antrašas pažymėtas ant 
pirmutinės formos. Nėra rei
kalo pačiam formą, nunešt? 
natūralizacijos egaarainuoto-
jui. Nusiųsk ja ir lauk kol bu-

Ketvirtadieniš Ueyo* U, IM4 

liudininkais pas natūralizaci
jos egzaminuotoj*. Sis pirmu
tinis aplikanto ir jo liudi
ninkų egzaminavimas atsitin
ka pirm pasirašymo ir prašy
mo pridavimo, o ne paskui, 
kaip kad pirmiau buvo. fii 
permaina procedūroj buvo prį 
imta kad natūralizacijos eg-lizacijos: No. 2214. Ta turi 

būti vartojama nežiūrint a> s i Pa*auktas-
aplinkantas atvažiavo pirm » Atvažiavimo Oertifikatas. j " f ' K ^ ^ ^ 
po birželio 29 d„ 1906 m. Ka. Jei reikalaujamas atVažiavi- ras, kad aplikanto popieros ir 
da aplikantas pasirengęs pri-jW certifikatas, galima gauti 

natūralizacijos ^gsami* duoti natūralizacijos prašy- nuo natūralizacijos egsami 
mą, jis turi kreiptis pas teis
mo raštininką arba pas natū
ralizacijos egzaminuoto ją jo 
distrikte kad g&vus pirmuti
nę formą. Kopija jam bus grei 
tai prisiųstą, (Nėra reikalo 

nuotojo, jam gavus tavo pir
mutinę formą. 

Pirmutinis Aplikanto ir 
Liudininkų Egiaminavimas. 
Gavus atvažiavimo certifikatą 
- jei jis reikalaujamas -- ir 

aplikantui atsilikti nuo dar- kada natūralizacijos egzami
no, kad pačiam nuėjus, ir nuotojas gerai peržiūri pir 
nėra reikalo turėti liudinin
kų). Kada aplikantas išpildo 
pirmutinę formą jis turi pri-

mutinę formą kurią aplikan 
tas prisiuntė, aplinkantui \m* 
pranešama kad ateiti su dviem 

• — — — * * * * * •mvm^> =*= " ' 

didžiausia vieta užima; 
7. MAHOMETONAI, kurie beveik visi (t. y. arti 1,000) 

yra totoriai dar Vytauto laikais Lietuvos raitarijon (kavale-
rijon) buvo priimti. Dalis šitų totorių mahometonų sulietu-
vėjo: virš 100 jų užsirašė lietuviais. Tad dabar turime ir Uê  
tuvių tautybės mahometonų. 

8, BAPTISTŲ (379) daugiausia yra latvių tarpe. Tai 
yra sekta gausiai šelpiama Amerikos milionierių ir įnirtusiai 
platinama Rusijoj ir Baltijos kraštuose. 

10. KARAIMAI tai nuo žydų atskilusi šaka, turinti a 
pie 100,000 savo narių Kryme ir Ukrainoje. Bet Nepr. Lie
tuvoj jų tik 155. (Dar daugiau jų yra Vilnijoj). 

11. EV. METODISTAI neseniai Lietuvoj atsirado. Ame
rikos turtuolių šelpiami, jie turi Lietuvoj, rodos, bene 12 
"misionierių", ši sekta tiesiog pinigais dusias perka. Už 
tai ir gauna labai nuskurusias. Net jų "misionieriai" lietu
vių tarpe (Lietuvoj ir Amerikoj) esti paprastai tinginiai, pa
daužos, "sveto parejunai". iešką lengvo pelno ir pasižymi 
visiška ignoranoija kokios - nors tikybos ar mokslo. 

12. LAISVAMANIAIS užsirašė tik 55. Tai gal bus tik 
gerai susipratę laisvamaniai. Tūkstančiai nesusipratusių tam
sesnių laisvamanių, nežinodami savo tikybos vardo, užsi
rašė savo tėvų tikybos nariais: katalikais ar kitokiais. 

14. MARIJAVITŲ Lietuvoj seniau buvo bene keletas 
šimtų. Dabar jų ten likę vos 38. Tai (rodo, kad lietuviai ne
mėgsta sektų. Jie* arba katalikai, arba visai be organizuoto 
tikėjimo.- laisvamaniai, bedieviai ar kitoki. 

15. BE TIKYBOS žmonių 24. Tai labai maža. 
19. ATEISTŲ ir-gi tik saujalė - 7. Reikia manyti, kad 

praktikuojančių bedievių ir laisvamanių yra daug daugiau, 
negu jų užsirašė. Bet protinis išsilavinimas jų tarpe taip men
kas, kad jie nuolat sviruoja ir' nežino savo pasaulėžiūros ti
krojo vardo. Tad tankiai užsirašo katalikais sulig senųjų tra
dicijų, nors prieš katalikybę kovoja visomis priemonėmis. 

25. SENOVĖS LIETUVIŲ TIKYBĄ platinti buvo pra
dėjęs p. Šidlauskas. Bet savo "katekizmą" kol kas laiko pas
lapty, kad saulės šviesa jo nenublukintų. Į savo paskaitas 
(neva misijas) įsileisdavo tik paklusnesnius savo draugus. 

tinkamam stovy pirm prida* 
vimo. Tokiuo būdu aplikantas 
išvengia daug keblumų ir iš-
kasčių kuriuos butų turėję 
pakelti, jei kokia nors klaida 
atsirastų jo popierose po pra
šymo pridavimo, ir jam reik
tų išnaujo viekas daryti. 

Pasirašymas ir Prašymo 
Pridavimas. Laimingai perė
jus pirmus egzaminavimus, 
aplikantas ir jo du liudininkai 
natūralizacijos egzaminuoto
jo siunčiami pas Teismo raš
tininką. Raštininkas išpildo 
aplikanto natūralizacijos prsiv 
šymą, ir priduoda jj, Aplikan
tui po juo pasirašius, ir jo 
dviem liudininkams patvir
tinus. 

Sulyg šios naujos procedu. 
ros, atliekama dvi transakci
jos vienu syk, pirmutinis eg
zaminavimas ir prašymo pri
davimas. Aplikantas ir jo 
liudininkai išvengia keblumų 
ir jška&čių kuriuos pakelta 
du syk važiuodami, kaip kad 
buvo daroma senoj procedu* 
roj. F. Lis. 

ŽlNaSNIAI. 

a 

6. EV. REFORMATAI arba kalvinai beveik visi lietu 
viai ir turi savo žymiausią centrą Biržuose. Jie sudaro tik pu-' M a t y t į į j į į <įoros "senoji" tikyba, kad bijosi viešumos 
sę nuošimčio Lietuvos gyventojų. Sulig savo mažo skait- j ^ ^ o t o e t i k o s . 
liaus, davė jie Lietuvai gana žymų skaitlių stambių veikėjų, 
kaip p. Yčai ir kiti. 

SMULKIOSIOS* TIKYBOS. 
Prie smulkiųjų tikybų Lietuvoj skiriu visas tas tikybas, 

kurios ten neturi nei 10,000 savo pasekėjų. Smulkiųjų tarpe 
• . i • II • II K . 1 •• w " » » • 

30. Kas tas STABMELDYS, tai nelengva atspėti. Grei
čiausia tai bene bus koks laisvamanis "tautininkas", "pa-
bažnai" įsitikinęs, kad stabmeldystė yra lietuviškiausia .reli
gijos forma. Bet gal tai būti ir koks Afrikos ar tolimos šiau 
rės laukinis gyventojas, kaip nors pakliuvęs Lietuvon. 

Kad nuo didumo eitų, kar
vė zuikį pavytų", sako lietu
vių patarlė. Ir dažnai gyve
nime ne didieji nuveikia dide* 
liūs žygius,, bet mažieji, kuriu 
žingsnis už žingsnio daro sa
vo darbą ir eina prie savo sie
kio. Prie toiįlų mažų didvy. 
rių priklauso anglų kalboje 
leidžiamas laikraštis "Lith-
uania", redaguojamas Tarno. 
Seimio. Nežiūrint dabartinių 
laikraštininkų blogų laikų, 
"Lithuania" yra gana didelis 
puslapiais ir straipsnių invai-
rumu. Kas nori "žinoti trum
pai visus svarbesniuosius .Lie
tuvos Istorijos nuotikius ir 
jos žmonių dabartinį politinį 
gyvenimą, ras neišsemiama, 
šaltinį "lithuania". " Lith
uania " priklauso prie 
laikraščių, kurie ma
lonu gauti kas mėnuo. Patar
tina nemačiusiems jo įsigyti 
bent numerį ir pasigėrėti bei 
paduoti amerikonui pasiskai
tyti. P. A. Vasilas. 

' V » I f I i • ' — "" \ 

Stud. A. Rubikas. 

ARTIMO MEILĖ 

1 

Tiesi iš Kauno geležinkelio 
linija į Klaipėda turėtų ei
ti: Kaunas — Batakiai •« 
Klaipėda, arba Kaunas - Ra
seiniai - Nemakščiai — Klai-

"•nėda, Pirklyboje tiesi i/ 
trumpesnė gel linija yra svar
bus daiktas. Juo toliau pri-
Ŝ'-einai geležinkeliu prekes ga

benti \ Sostinę, juo daugiau 
reikia mokėti valdžiai už per
vežimą, juo labiau pabrangsta 
prekės. 

(-Tąsa) 
• 

Čia Valentinas paliko visiškai sudrumstas, ir ilgai dar 
nebūtų radęs išeities, jei vieną dieną, kai jis buvo nu
siųstas į Luneviko miestelį nupirkt sėklų vienuolyno dar-
žui, jo reikalai nebūtų kiek pakitėję. Vienoj Alėjoj sutv 
ko jis vyrą, kuris, mažomis knygelėmis rankose, šian ir 
ten vaikščiojo. Tai buvo daržininko sunūs, į kurį jis bu
vo siunčiamas pirkti. ',Leiskie Tamsta man pažiūrėti jūsų 
knygų!" paprašė šešiolikos metų Valentinas. 

Šis nusišypsojo. "Gerai, man visvien'a reikia eiti prie 
darbo", pasakė jis draugingai, "Sėskite čia ir naudoki
tės knygomis iki mano tėvas paruoš jums kas reikalinga". 
Valentinas net paraudo iš laimės ir tuoj ėmė> skaityt. Jam 
buvo labai patogu po žaliuojančiais skroblais, kuriuose 
zvimbė šimtai muselių, ir tos dvi valandi, kurias jis čia 
praleido, buvo jo gyvenime maloniausios. Tos knygelės 
tai buvo mažutė geografija, gal dar ir menkos vertes. Bet 
mokslo trokštančiam vaikinui atrodė jos visų geriausios. 

"Kad aš galėčiau tokias įsigyt", 'atsiduso jis, kai, 
sugrįžus naujajam draugui, reikėjo jas atiduot. 

"Ar tat visiškai jau negalima?" paklausė šis nusi
teikęs. - "Reikia pinigu, o aš jų neturiu", 
Valentinas. "Kaip tai, fis tik šįek tiek u£si4įrbat", pa

sakė antrasis, taip padrąsinamai, kad jaunam berniukui 
šie žodžiai grįžtant vienuolyrtan nuolat skambėjo ausyse. 
"Taip, pinigų užsidirbt - tai ne taip lengva, kaip pas'a-
kvt," galvojo jįs ištisomis naktimis, gulėdamas ant čiuži
nio apleistoje zakristijoje, kuri buvo jo nakvynių vieta. 
Vieną kartą atėjo jam gera mintis: "Ar, kažin, girios gro
buonių gyvuliukų kailiai neturėtų kokios vertybės?" Kaip 
pro sapną kurtėjosį jis, be nebus kame krautuvės lange 
kailių matęs. Bet, norint kattį įsigyt, reikia gyvuliukas 
nudet. Keikalas prispiria surast priemonių. Ir, karves be 
ganydamas, išgalvojo berniukas įvairių kilpų Sr spąstų, 
kurie, iš tiesų, jo neapvyliė. Lig tiktai nudės jis būdavo 
kokį grobuonį gyvuliuką, tuoj jau ir bėga į Liunevilį, ka
me gyveno kailių pirklys, teisingas. žmogus, ne koks suk-

Po kiek laiko Valentinas jau turėjo 30 frankų, su ku
riais vieną kartą atvyko į Nausįo miestą, kadangi maža
me Lįunevilio miestelyje nebuvo knygininko. Ką jis. jau
tė, kad prieš jį buvo padėtas kelerios knygos, sunku para
šyt. Jtinktis jam buvo nelengva, jis ėmė iš eilės vįsa, kas 
jam buvo pasiūlyta. Bet, kai knygininkas padavė sąskai
tą, jis nusigando, nes ji 'buvo visai penkiasdešimčiai fran
kų, vadinasi visa dvidešimčia frankų didesnė už jo vįsą 
turta^ Skaudžiai atsidųsęsr ėmė jis dė&ot vienas kitas kny
gas- atgal, bet knygininkas, senas malonus Iroogus, jam 
vėl jas pridėjo. 

"K% darote, Tamsta Truanai?" paklausė Valentinas. 
ktPagilikit litus ii šitas U dar aitas knyjrt*". Jis padėjo 
jos kitame stalo lcfršte. "Afc jų negaliu paimt, ne dtlto, 

kad trisdešimt frankų teturiu, bet dėlto, kad tatai visas 
mano turtas". 

Bet krautuvės savininkas vis dėlto jo neklausė. 
"Imkite ramiai sau knygas, jaunas drauge, o sumo

kėsite man už jas kada galėsit. Aš esu įsitikinęs, jog kartą 
aš savo pinigus atgausiu; tatai aš matau iš Sveiko dorų 
akių ir karštos meilės prie mokslo knygų". 

Valentinas nepaprastai nudžiugo tuo nelaukiamu ir 
nesitikėtu geraširdingumu. Dėkodamas pasiėmė jisai kny
gas; tarp jų buvo Bhiwino gamtos istorijos vertimas ir 
dvejetas lotyniškų kurinių. Jis buvo pasirįžęs mokytis tos 
sunkios kalbos. 

Knygų našulys nebuvo lengvas, o įr į vienuolyną iš 
Nansio reikėjo eit pehkias valandas ištįsai. Bet jaunikai
tis drąsiai žengė pirmyn, nuolat prakaito pįlainas, o nuo 
pavargimo ir nuilsimo jam net tamsu akyse darąsi. Tik 
vėlai vakarę parkeliavo jįs į seną zakristiją ir krito kaip 
negyvas savo kįetan guplįn. Kai rytą suspindo aiški sau
lutė, nubudęs jis net pašoko iš džiaugsmo. Tą rytą jam ir 
pasaulis atrodė gražesnis! 

Ir tikrai taip buvo. Mokslo kelias tapo surastas, ir 
jis kasmet, kasmėnuo, net kasdien žengė juo vis tolyn. Ar 
Valentinas dabar karves ganė, ar grobuonims gyvuliu
kams kilpas taisė, stengėsi išnaudot kiekvieną akimirka, 
kad vis ko nauja pramokus. Jįs buvo geriausias Truano 
pirkėjas, kuriam dabar nereikėjo gąUėtis savo pasitikė
jimu jaunu nepažįstamu vaikiau. 

< (Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E K O J E 

Liepoa 27 «i įvyks av. An
tano parapijos piknikus Berg-
:.»vns darž- Mat, pirmume pi
ku Ue ntaViekta to viso, ko 
norėta, \iž;ftl šitame pikniko 
ii-j.me atpirkti. Ar i i i 

.Nors ta- piknikas yvo ren-
įtu'inas \»s i draugijų, be! ne-
s-ir V»t, kd'i draugijom imtu 
datyvumę (m corpore) pikni
ke. Teisybe, draugijos pasida
lino darbais, k. t. Sv. Antano 
Dr-ste" prie baro, ir t. Butų 
gražu, kad visos draugijos da
lyvautų susirikiavę darže. 
Kaip girdėtis piknikan bus 
vežami žmonės trokais. 

T** 

Pereita sekmadieni bažny, 
čioje buvo daroma Lietuvių 
Labd. Są-gai rinkliava. Žino, 
nes aukavo kiek galėjo, Tą 
dieną surinkta su gerb. kle-

kailį 8 prieš 7. 
Ciceriečiai nors turėjo ir 

daug priešų iš ruterių, bet 
visgi jei laimėjo. Štai ir 
Cicero* kliubieolaf nekurie 
rūtinio už Brightonpar kiečius, Į 
bet kuomet ciceriečiai laimė
jo, tai įr (fted rose) kliubie-
čiai nosis nuleidę ėjo namo, 
nes kiek girdėjau, buvę pra-
bitinė. Tai jiems pamoka 
nereikia niekinti saviškių. 
Lai gyvuoja L, V. 14 kuopa 
basebolininkai. 

L I E T U V O J E 
NAUJASIS KRAŠTO 

A P S A U G O S 
MINISTERIS 

• Vidušilis. 

Lietuvių Namų Savininkų 
Sąjunga paskutiniame savo 
susirinkime priėmė vėl gražų 
sumanyme ardyti tvoras nuo 
namų fronto. Jos daro labai 
blogą išvaizdą netiek pa
tiems gyventojams, kiek pa, 
šaliniams. Kiekvienas mano, 
kad čia gyvena žemos kiesos 
žmonės. Keletą metų atgal 

bono stambesnė auka api*« s u m a n v t t t panaikinti tvoru-
$120.00. Visiems aukotojams keH? k u r i o g b u v o t i e g k į e k v i e . 
tariama širdingiausia ačiū. L u l o t u t a r p e gatv§s ir fiali-
Aukotojų vardai bus vėliau j g a t v i o Tas labai juokingai 
paskelbti. 

Kuopos koresp. 

Lietuvos Vyčių 14 ir 36 
kuopos turėjo didelį susirėmi
mą liepos 19 dieną Cicero, III. 
ant Roosevelt rad ir 50-tli 
Ave. , 

Žaidimas prasidėjo pusė po 
trijų. Išpradžių pasirodė Bri-

atrodė. 
Kai kurie tąjį nutarimą iš

pildė; atrodo gana puiku; bet 
lfitų liko dar ir šiandie. Ran
dasi ir tokftj, kurie sajeo, tvo, 
rų panaikinti negalima, ne* 
valkai ir kiti gyvūnai žolę 
mindo ir šiaip visokių ne-
gmagumų daro. Tas iš dalies 
tiesa, bet kas tame kaltas f X)-
aku, patys žmonės, t. y. Vaikų 

kaimynus, "park kome". Ten 
gyvena įvairių tautų, turi ir 
vaikų. Šaligatviuose žolė pui
kiausia be jokių tvorų. 

Tas galima ir pas mumis, 
tik reikįta tvarkos ir žmoniŠ-
kumo. Aš tikiu, kad laikui bė
gant tc visą įgyvendinsime, 
Labai smagu girdėti kaip žma Pulkininkas Teodoras - Ma
nės atvažiuoja iš surukusio* ni(m% Daukantas, kilęs iš Že-
Chicagos ir kalba "čia tai gy. m a i« i l* <T e l ž i u aPs-), * &m 
venimas: medeliai, žolynai _T (̂ musų įžymaus istoriko S. Dau-
net mieto - tikra L i e t u v a . . / ' W o " i m ™ x ftirafi l w a m 

Tiesa, čia viskas atrodo neblo
gai ypač vasaros laike gatvės 
medžiais žaliuoja, beNt link ti
kro gražumo, įvairumo ta! 
daug dar 'trūksta. Stengkiinea 
cemontuoti jieles taisyti gat
vės. Tas jau yfa daroma. Ta* s 
ir kitais visais reikalais namų 
savininkai tarkimės bendrai, o 
viskas bus gražu, švaru. 

Koresp. K. D. 

ir yra pionierių žulu Lietuvos 
tautinio prekybinio laivyno 
steigimo,' / 

glitonparkiečiai smarkesni, 
bet vėliaus apilso ir savo į tėvai. Imkime pavyzdin » w \ ^ Z ^ m * Z . Nuta'rt 

MELROSE PARK, ILL. 
/ • ' > i i " . ' • 

Šv„ Jono Krikštytojo Dr* 
stė laikė savo pusmetinį su
sirinkimą ned. 20 d. liepos S. 
m. Tg. Vaičiulio sv. Apkalbė
ta draugijos bėgantieji reika
lai ir praėjusio pikninko pa-
vykimas, kuris davė virs pus
antro Šimto dolerių pelno. To
liau primininkas V. Kudulas 
pranešė, kad savo vietą ap» 
leidžia ir iškeliauja 24 d. lie
pos į Lietuvą ir linki visiem* 
nariams darbuotis ir toliau 
uoliai nariai priėmė praneSl-
mą it* nutarė surengti išleis
tuvių vakarą 23 d. liepos Ig. 
Vaičiulio svet. pagerbimui uX 
jo darbus ir buvimą pirmi 

D A K T A R A I : 
Telefoną* Boulerard l t S t I DrSABrenzal 

I MOS SO. ASHIiAPTD A V E N U E , 
C h k a ^ o , Dl . 

Tai . : 9 ryto Iki 11 piet: 1 po 
piet Iki S p o plet . 6:30 vak. Iki 
f:SO vak. 

TH. Hanlevard OMJ *~1 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

I T t f W. 47-tfc 9*. 

I VaJandoa nao I lkl 11 dieną. nao • 
Iki I ?al. Tak. Nedėi lomla a a o t 

lkl t vaj . po platij. 

DR. A, K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS D l CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafavette 4144 

I irgi nupirkti dovanų ir tam 
darbui išrfnko komisija iš A. 
Junca, P. Mėtrikis, P. Valuc-
kas. 

Narys. 

^ V ^ F 

Telefonas Seeley 748 t 

Dr, k M. Feinberg 
Oydo •paelaltal visokia* vyrų ir 

m o t o m lyt l lka* liga*. 
1401 Madlson Street 

K a m p . We*tera Ave . — 
Taiandos: B—4 po plotų T—t 

Dr, A.Račkusj 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -L 
1>—B« M H i l a t , 
i)—Bą M U U lt b« 
«—B* k n ą k 
• ) — B« JAI* f*v 
U r—ijimiiil « f Ikts •treti, f-

(akra«a|« talferJs) 
Ir akm«at» ilapams pu«l«j« t>« o-
p«rsciJo«, fa t u i tlkrcnta mokc-
llikoml* priemonAnlfl t»i valsUUa. 

i ' T e t BouleTOrd 1160 

v I DR. A. S. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
m. 

ro rr «* t n* firdAJim*. . . 
.„ . UfM pMMkmlncKl, Ir lt 

fra relk*la* daro operacija* 
r—fwlj—H poUrn>Tfo Uikia n n 

1411 So. 50 Ave. Cicero, BĮ. 
OflaM atfdarytM: kaadtao I M 1 m 

W Pl*t lkl § rmL 
M«44Uonte Ir 

ryta*. 
Į i i 

Katalikų Tikyba, Sulig A 
paštalų Sudėjimo, arba dog
matinės katalikų tikybos iš
dėstymas kokta meiljB, kokios 
stambiausiosios tiesos yra su« 
imtos į Tikiu Dievą Tėvą. Pa
rašė kun. prof.%Pr. Bučys. 

DRAUGAS PUB. 00 . 
2334 South Oakley Ąve. 

Dr. Maurice Kahn 
OydyteJa# ir Chirurgai 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d Ave . 
Tai Tania 0994 

Valandof; ^ J U 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

)f iso Tel . Bmilevard t6V9 
RezJd. Tek Drevei 0101 

DR, A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS I B 

GHTRUROAS 
• p e d o l t o t M MoterUkq, T f i i i k q 

Vaikų ir riaų ctoroolakg Ugų. 

Oiisis 3 1 0 3 S. Halsted Sf 
Kampas 31st Str. 

Tai.: lt—11 ryto: i—t po plot 
T—S rak. Ned. l t — H i . 

l9&-}4&&9999il 

KVIETKINE 
, ANT BRIDGEPORTO 

I
^Puikiausios nusikintos kvie-
tkos, vestuvėms bankietams,! 
pagrabams vainikai ir ki-' 
.toms pramogoms. 

P a t a r n a v i m u manda«iausla»rJ 
[kainos žemiausios. 

URBA FLOVVER SHOP 
> 

3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 9035 

rr^^v^rm*—* 

Tel. B o o l e v a r d S « N 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

oamuROAs 
SS87 i r Morgan Street 
Va laados : 9—12 iŠ ryto. 
Vakara is nuo 7 Iki t 

CICERO OFT5ĄS: 
1343 South 49- th A v e n o o 

Telef. Cicore 4373 
• a l a n d - : 3—1:*0 « . • . kaadUn. 

Utarninkais ir pėtnyč ioms nuo 8 
iki t ral . vak. 

' ^ 

Dr. CHARLES SEGAL 
r e r k ė l e aavo of\aą po M m e r t B 

4729 S. Ashlaod Ave. 
SPECIJALISTAS 

DUOVTI, Moterį} Ir Vyru Ugų 
Vai . : ryto nuo l t — l t n u o J—4 
po plotų: nuo T—A.i% * 
Nodėi lomis: 10 Iki f | . 

Telefonas Mldwa* 9330 

3 = T T = 

Belakite tuos hUnieriu*. ku* 

rie d<žTUJimyUi «awinaei 

raity "VlW&\ 
- ¥ -

• • ' • - • : • • • 

IT e t Canal 0337 Tak . Canal 3118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Uetuvis OydytpjAA Įr I 

OhirurgrM 9 

1821 So. Hftlftfd Str. 
Vaandos: l t lkl I I ryto: 1 Iki t 

po pietų; t Iki t vakarą 
į • • • ! • • • • » • • • • im m m • • • • • > m • •• i Į t 

Telęf. BouJevard 3351 

Dr. M. Ž U I V I T I S 
Pentistaa 

Perkas bM« o$m 0 Mtbton 
rv^po nm 

•1 1 
3336 S o . v « a l o t o i ftteet 

kanto giminėm. Giime 1884 m. 
Baigė; III-ją. Petrapilio kla
sikinę gimnaziją, 1^06 m. ka
ro jurų mokykla su admirolo 
Nachimovo premija, 1914 m. 
jurų generalinio štabo akade
miją. Petrapilyje, 1906 - 1911 
m. karo laive (iSlavą'y daly
vavo tolimame, plaukiojime 
(Vokietija - Norvegija — D. 
Britanija - Prancūzija - Is : 

panija - Italija - Graikija ~ 
Aigiptas -- Tunisas ~ Alliras 
— Atlanto ir Šiaurės Vandeny
nai). Jo akademijos darbas 
"Abo-Alando salų apsaugos 
planas" buvo priimtas realio
jo plano pagrindan. jo auto
rius, leitenantas Tln-kantas, 
buvo paskirtas 1914 m. \ Bal
tijos l'aivyno štabą, o jo pa
varde Įrašyta Akademijos 
rūmuose marmuro lentoje. 
1914 - 1916 m. tarnavo Bal
tijos laivyno fronto armijos 
vado žinion laivyno vado at
stovu. Ifl6 komandiruotas 
rusų korpuso į Prancūziją nu
vežti; už šį darbą p. Prancū
zijos Respublikos Prezidento 
buvo 'apdovanotas "Legion 
d'Honnčur" ordenu. 1916 m. 

i 
už atsižymčjimus pakeltas j 
II rango kapitono laipsnį. 
1917 m.# išrinktas Helsinkiu 
lietuvių kolonijos pirmininku. 
1918 m. būdamas Kaukaze a-
tostogų sveikatai taisyti pa
kliuvo j turkų nelaisvę, 1919 
m. buvo D. Britanijos konsu
lo sekretoriumi Batumej 1920 
m. komercijos 560 tonų laivo 
kapitono padegėju ir 718 tonų 
laivo kapitonu. 1922 m. grįžo 
į Lietuvą. Buvo paskirtas j 
Aukštųjų Karininkų Didž. 
Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto Kursus Mokslo Dalies 
Vedėju 1924 m. paskirtas 1. e. 
Karo Mokslo Skyriaus Virši
ninko pareigas. 

Turi ordenus: " Legion d'-
Honneur,,, "Etoile Noire,•, ir 
"Medaglia conmiemoratitfa" 
(už dalyvavimą aukų gelbėji
me per Mesinos žemes drebė
jimą). Bendradarbiavo žurna
luose: "Mlorskoj Sbornifc", 
< < Kronštadtski j Viestnik'', į 
"Ežemesiačnik Morskogo Gc-
neralnogo Štabą", "Mūsų Ži
nynas ", "Karys" ir "Lietu
va". ** •*';' 

Budam'as visuomenės veikė
jas, dirbo Lietuvos Jurininkų 
Sąjungoje (vice-pirmvninkas) 

KORESPONDENCIJOS. 
• i . ' •' 

UTENA. Lietuvos laikraš
čiai senai jau rašo k rašo apie 
iškabų kalbos netaisyklingu
mą. Točiau mūsiškiai į tai ne-
kiek dėmesio nekreipia. Ro
dos, jau butų metas mažumą 
pagalvoti apie išsimokini-
mą lietuvių kalbos, nors tiek, 
kad tik iškabus (vokiškai: 
Ausliangeschild) taisyklingai 
užrašyti. Dabar, praeinant pro 
šalį kokios nors jstaigos, er
zina nervus matant: "Pinigų 
keitymo kontora", "Prašou 
durys uždaryti!" ir kit. 

Ties tiltu Utenoje Valsčiaus 
Valdyba iškele lentas su pa
rašais: "Atsargei". 

Juk tai aiškus lietuvybės! 
niekinimas! 

Einant mūsų kalbos dės
niais turėtų 'būti.: "Pinigų 
keitimo kontora", 
duris uždaryti!", 
giai!" i 

Jdomu ką veikia tie, ku
riems tas dalykas turėtų būti 
matomas-. 

Kažinkasrašė. 

"Prašau 
"Atsar-

LIETUV-OS KONSULATAS 
IEŠKO ŠIŲ ASMENŲ: 

Bogušis Jonas, 1908 m. gy
veno Chicagoje, o vėliau De 
Pue, 111. 

Birvydas Jonas, atvykęs A-
merikoj 1912 m. ir gyvena 
Scranton, Pa., buk tarnavęs 
Suvienytų Valstybių kariuo
menėje. 

Jeskulevičius Valantas, pa. 
eina iš Krokelaukio parapijos, 
Kalvarijos Apsk., buk atkela-
vęs Amerikon 1912 m. ar 13 
m. ir gyvenęs Bostone,- o vė
liau New Yorlft. 

Blažinšjriu šeimyna, apie 30 
metų Amerikoje. Tėvas Kazi
mieras Blažinskis, paeina iš 
(ialicijos, Mptina Kazimiera, 
iš namą MLckevičaitė. Jų vai
kai : Vladsilovas, Romanas, 
Edvardas ir Bronislovas. 1915 
m. jie gyvenę Buffalo, N. Y. 

Bernatavičius Julijonas, 
1915 m. gyveno Wilkes Barre, 
Pa. Karo laiku tarnavęs ka> 
riuomenėje ir sveikas sugry* 
žęs. 

" Matulionienė Magdė, iš na
mų Kvizikevičiutė, apie 40-45 
metų amžiaus. Atvyko Ameri. 
kon prieš 18 metų. Paeina iŠ 
Šiaulėnų kaim., Namaniunų 
Valšč. Alytaus Apsk. 

Survila, Antanas, atvyko A. 
merikon 1913 in. ir gyveno pa 
No. 62 E. Main Št., Soutli-
bridge, $lass. 

Geižauskas Kazimieras, at
vykęs po antrašų 118 E. 10 
PI. Chicago. Paeina iš Štai-

mokų Kaim., Šiaulėnų valš?. 
Šiaulių Apsk. 

Petrauskaitės Karolina, An
tanina, šioji ištekėjusi už Sla-
vanskio, ir Franciška, * kurf 
buk ištekėjusi už Otto Kuryz-
na. Jofc atvykusios A;nerikon 
1913 m. ir gyvenusios Syra-
cuse, N. Y. 

Kapčiunas Mykalojus, ir jo 
vaikai Zigmantas ir Antosė, 
gyvenę Batavia, N. y . 

Gedryn Vladas, atvykęs A-
merikon 1912 m. ir gyvenęs 
Gardner, Mass. o vėlinus Ne-
wark, N. J, 

Sopetis Prauoilkus, atvykęs 
Amerikon 1912 m. ir tūlą lai 
ką gyvenęs Chkagoje, Paei-
na iš Sesikų valšč. Ukmer 
ges Apsk. 

Banaitis Antanas, atvykęs 
Amerikon prieš 19 metų. (Jy-
venęs Chicagoje. Turės apie 
60 m. amžiaus, paeina i* He 
duvos valšč. Panevėžio Apsk. 

Neimontas Karolis, prieS 
karą gyvenęs Pluladelphia, 
Pa. 

Račkauskai, Jurgis ir Sto. 
ponas, gyvenę So. Boston, 
Mass. 

Skliutas Juoias, atvykęs Ą-
merikon dar praeitais matais. 

Jurkus Justinas, gyvenęs 
Amsterdam, N. Y. 

Jalovcsloai, Adolfas ir My
kolas, atvykę Amerikon prieš 
30 metų ir gyvenę Boston, 
Mass. 

Podolatdai, Jonas ir Myko
las, atvykę Amerikon prieš 25 
motus, siuvėjai. « 

Gulbinas, Tadas, Jonas, 
paeina iš Papilės, Šiaulių 
Apsk. 

Simanauskas Antanas, a'vy 
ko Amerikon prieš 32 metus, 

Būrys Jeronimas, prieš ka
rą gyvenęs Argeųtinoje. 

Slesoraitis Antanas, gyve-
3 

nęs Cliicagoje. 
Zenkevičius Juozas, paeina 

iš Seirijų, Alytaus Apsk. 
Bartkevičaitė Elena, ištekę 

jusi už Paul, gyvenusi Auir-
terdam, N. Y. 

Virš minėtom ypatom Kon
sulate randasi svarbių žiniij 
ir todėl jie patys ar kas apie 
juos žinantis prašoma atsi
liepti šiuo antrašu: 

Lithuanian Oonsutate, 

38 Park Row, 
New York, N. Y. 

SIUVĖJAI 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chlcagoj 

' » » » ^ » » « » . . » < > < » • « » » • - f 

P ^ A R L Q U E E N KONCERTINA 

. NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš'didžiausių Chicagoje 
Parauodamę už žemiausia kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai* 
krod&us, žiedus, gliubinius ir deimantinius; gramą-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyseių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia, Dirbanie 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eile optiSku dalyke. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 

THOMAS KRYIYULET 
Pirmos Kl e sos 
KRIAUČJfUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

Visokių F/tylių 
Geriausia ir Aidžiausia 

Krlaučiška / įstaiga 
j vakarus nu*j Ashland 
Valom, F^rosinam 

ir Taisėm 
Pirmiau po num.1702 W. 

47ths Str. 
Dabar pc> num. I 

4711 So. Hentatage Ave. J 
i • iTM • » » « > t ^ . 

ADVOKATAI 

JOHN I. BA6DZIUNAS 
ADVOKATAS 

h 
7 South Dearborn Street 
ROOM 15*38 T R I B Ū N E BLDG. 

Telefonas Randolph 8261 
Vakarais: 2151 VVest 22 St 

Telefonas Canal 1667 

S. W. B A N E S 
A D V O K A f A S 
79 W. Monrbe Street 

Roora M 4 — Tel. Handolpb 2tO0 
Vai.. N u o 9 ryto lkl 5 po pietą 
Vakarais 9203 So. Halsted Str. 

Telef. Vardą 1019 
Chicago. 

^m*mm*m 

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

Metropolitan State Banko N a m e 
9201 W. 92nd St. Tel. Ganai 6699 

JOHN KUCMNSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti I .oati l t St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 j 
v. Voda visokias . bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farinas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis. 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko N a m e 

9201 West 22nd Street 
Telefonas Canal 66»t 

A. A. 0 L I S 
A D V O K A T A S 

11 S.' La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
9301 S. Halsted st. Tel. Blvd. 6775 

6—8 v. v apart Panedėl io tr 
Pėtnyčios 

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

Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
K am baris 530 

Telefonas Central 6316 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

[Tel. Central 6200 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmlestyje Ofisas t * 

IRoom 911 Chicago Temple Bldg 
77 W. VVashington St.l 

|CICERO Ofisas: Panedėl io vak. 

I
'1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036 
B R I D G E P O R T Ofisas: Kitais vak. 
3236 Ė. Halsted St. Tel. Boul. 6737 

J. P. W A I T C H E S 
t a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dicn.: D . 514—516—127 N. Dear- I 
born St. Tel. Randolph 5584—55»5 I 
Vakarais 10717 Indiana Ave. Į 

Tel. PnUman 6377 
i » i t » » i 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

t 

n 
GHAS. K. VU DSAITIS 

VYEŲ 1E MPT5RŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS 
Siuvame siutas jir (VCoatus' 
nau.iausios mado,s. Atliekam5 

darbą ko^eriuusia už vi-i 
sįems prieinama kainas. 

Valome, Da&ome ir At-
nau.iliWttae seuus. 

ąaar •. î imtt str. 
Tel Rooseivelt 8982 

Telefonas Canal 5395 I 

JOHN G. MEZLAISKIS | 
Greneralia Kontraktoritui, 
statytojas ir senę namų 

taisytojas. 
2310 West 24-th Street 

Cbicago, m. • ̂  • ^ ^ * • • » • • • • ! 

J^ 

| Telefonas Canal 7233 B ^ H 

PETRAS CIBULSKIS 
^ 1 Maliavoj to>o Kontrak tortas 
i Dažų ir Poperos Krautuvėj 
i 2338 SO. LEAVITT STR. 

\TcC Lsrfayctte 4223 

P U M B Į N G 
[Kaipo Hetnvys, l ietuviams vis 

patarnauta kuoeerlauslal 
D%* X-*V- S K A f 

HEMKITE SAVUOSIUS. 
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CHO GO/E 
LEOPOLDO IR LOEB BYLA 

VEDAMA. 

<• Prokuroras reikalauja 
mirties bausmės. 

CHICAGOS ŽINIOS. 
X Chieagoje prasideda*va 

*aros kaitros. Nežiūrint to, 
kas sekmadieni musii koloni
jos smarkiai veikia: ruošia į-
vairius išvažiavimus, pikni
kus ir t. t. 

X S. L. R. K. Chieagos Ap
skritys ateinanti sekmadieni 
ruošia į Jaekson Parką išva-
ž i avima-. 

X L. K. Mot. Są-ga smar-
kiai ruošiasi į savo jubelijinį 
10-jį Seimą. Seimas įvyks 19, 

Tik dabaY milionioriu sunu 
Nathan Leopold ir Riehurd 
I/oeb, kuriedu nužudė 13 me
tu Robertą Franks, pasijunta, 
kokioj blogoj padėty atsidūrė, 
kuomet kriminaliam teisme 
pradėta jiidviejii byla. 

Vyriausias kriminalio teis 
mo teisėjas Caverly veda- by
la be jokių prisiekusių teisė- 19, 20 Rugpiueio dieną, 
ju, kadangi abudu kaltina-] X Chieagos labdar ia i kas-
muoju prisipažino yra kaltu, j kartą vis labiau įsijudina. 

Prokuroras savo kalboje j Veikia smarkiai. Būtinai no-
reikalavo abiem mjrties baus- ri pastatyti Našlaitnamį, Li-
mės. Piokuratorija pašauks gonine ir t. t. 
kelias dešimtis liudininkų.j X Girdėti, kad Fordas pa~ 
Teisėjui Įduos abiejų prisipa- į brangino savo automobilius 
žinimo raštus. į 25 doleriais. 

Kalbama, kad ši niurni byla! X Visi smarkiai ruošiasi į 
turės prasitęsti keletą savai-į"J>™Uco" P * * * * * koris j -
%įų, v«« ^ 0 ;;o,in nri,in.n. v>' k s ?> &n«P- National Darže, 

žino, visk;u 
Nes nors jiedu pnsipa-

nri Imt atlikta R'™rM<teje. 
formaliai. 

Dėlto ne prisiekę teisėjai iš 
duos galutiną nuosprendį, bet 
patsai teisėjas. Nuo teisėjo 
prigulės, ar jiedu bus nubau
stu mirtimi ar visam gyvoni-
im:i kalėjimu, ar 14-ai metų 
kalėjimu (šį mažiausia baus
me), ar gal pasiųstu bepročiu 
įstaigon. 

VISA REIKALĄ PAVEŠIĄS 
TARYBAI. 

Cbicagos majoras išnaujo 
pakėlė derybas su gatvekariij 
ir viršutinių oreležinkelių ben
drovėm. Nori jis būtinai mie-

X Kurios kolonijos dar ne
sate prisiuntė darbininkų są
rašą į " D r a u g o " pikniką, tei
ksitės tai padaryti artymian-
šiomis dienomis. 

'A. L. R. K. MOTERŲ 
SĄJUSGA. 

Šį metą rugpiuėio 18, 19, 20 
«k įvyks Moterų Sąjungos 10 
tas arba JubilėjinLs Seimas 
Chicago, 111. 

Prie šio seimo kiekviena 
kuopa privalo rengtis, nes šis 
seimas i*us Jubilejinls. 

Malonu prisiminti, kad jau 
mūsų .Sąjunga pragyveno 10 
ti metu. 

Garbe priklauso didžiam sto transportaciją. taip ta
riant, sumiestinti (sumunif'i-|i»usų veikėjui gerb. kun. P . 
>alinti). Nori dar didesnę i Kemešiui ir kelioms pasižy

mėjusioms Chieagos veiki*. 
joms už suorganizavimą "Mo-

palinti) 
naštą užkrauti ant miesto gy
ventojų. 

Teėiaus bendrovi,ų " b u s i - [ t e n J Sąjungos" Kun. F . K<s 
parmatydamas reika* 

orgą-
nes s " taip daug brandinamas, j^ėSis, parmatydamas 
kad susitarti nebus galima, K l * ™ * moterims būti 

Kmomet derybos negali pa-
sistumti pirmyn, majoras vi
są reikalą žada pavesti mies
to tarybai aptarti. t 

Kiek žinoma, didžiuma gy
ventojų tam "miest inimui" 
priešinga, Nes miesto valdo
ma transportaciją greitai bu
tų sujungta su politika. Pa- j 
skiaus gi pabrangtų ne vien Į 
važinėjimas, bet gyventojams j 
prisieitų dar spe^-iales taksas 
mokėti. 

Areštuotas Lawrence Gatės, 
16 metų, 2236 Augusta st. Jo 
tėvų namuose rasta keturioli
ka pavogtų dviračių ir dau
gybė radi o prietaisų. Tėvai 
nežinoję, ką vaikas daro. 

PRANEŠIMAS. 

Iš Brighton Park. 

Lietuvos Vyėi,ų 36-ta kuo
pa laikys labai svarbų susirin 
kimą, ketvirtadienyje, liepos 
24 d., š. m. Susirinkimas į-
vyks pa prastoje McKinley sa
lėje, punktualiai 8:00 vai. va
kare. 

nizotoms, daug pasidarbavo 
Sąjungai 

Nors išpradžių darbas ėjo 
labai sunkiai, nes tuom laiku 
dar nevisoms moterims orga
nizacijos reikalai buvo supran 
tarni. 

Aėiu gerb. kun. F . Kemė-
šui už praskleidimo šviesos 
tako, kuriuomi eidamos sąjun-
gietės par tuos 10 metų žy
miai pažengė pirmyn apšvie-
toj ir apdraudoje. Šiandieną 
jau Moterų Sąjunga narių tu
ri apie 3,000. Kuopų išaugino 
apie 60. Tas parodo, kad mo
terys par tą 10-tį metų dirbo 
ir augino savo Organizaciją 
nežiūrint įvairių aplinkybių. 

Galim pasididžioti "Moterų ,5 
Sąj unga' ' k aipo vienatinė j s 
Amerikoje Lietuvių Katalikių S 
Moterų Organizacija kuri ru- ' 
pinas moterų ir mergaičių | 
gerove. 

Kol dar nebuvo susiorgani
zavus "Moterų Sąjunga", pa-j 
žvelgkim, koks buvo motery j S 
gyvenimas. Nebuvo tokio dra
ugiškumo tarpe moterų, vei
kimas moterų tarpe tais lai
kais buvo visai mažas. Žodžiu 

Tankiai tenka girdėti kal
bant, kad moteris prigulėda
ma prie organizacijos, kliubo /, 
arba draugijas išdidėja ir ne
nori savo vyro klausyti. Be* 
tas yra netiesa; moterys, bū
dama geros organizacijos na
re, gauna progos apsišvesti ir 
apsipažinti su organizuotų žmo 
niiį gyvenimu. Organizuotos 
moterys neša apšvietę savo 
šeimynai, kartu ir visai žmo
nijai. 

Pažvelgkim i Amerikonų 
moterį] organizacijas, bei jų 
v e i k i m ą . . J o s j ų j ų t u r i d i d e l ę 

skaitlinę, jų kliubai arba or
ganizacijos turi įvairius sky
rius, seksŲas, jos daug rūpi
nasi pagerinimui moterų gy
venimo, šelpia našlės ir naš
laičius irjravargelis. 'Eina per, 
stubas, mokina ir ateives mo
teris kaip auklėti kūdikius, 
siuvino, mezgimo, ir liigijė-
nos, ir t. t. Tokių organizaci
jų amerikonės moterys turi 
daug ir visos geros naudingos 
ir reikalingos. 

Mes lietuvis negalime tų 
organizacijų daug turėti. Tai
gi pirmiausiai privalom sten
gtis išauginti vieną tvirtą ir 
skaitlingą organizaciją "Mo> 
terų Sąjungą", kurios kuo
pos rastus kiekvienoj lietuviu 
apgyventoj kolonijoj, tai tada 
galėsime Varyti savo užbreš-
ta darbą pirmyn. 

Nors dar lig šiol Moterų 
Sąjunga nėra tokia didele ir 
galinga kaip amerikonų orga
nizacijos, bet reikia pasigerėti 
kiek jau naudingų ir labda
ringų darbų yra nuveikusi at
eityje galima sakyti, kad di
dinantis narių skaičių 
ir stiprėjant visai or
ganizacijai, pajėgsime nuvei
kti milžiniškus darbus. 

Sąjungietės gulaukusios šio 
10-to Seimo turėtumėm džiau
gtis ir kartų stengtis nenuils
tančiai auginti ir stiprinti sa
vo Sąjungą. Visos dirbkime 
vienybėje kaip lig šiol dirbo
me, ateitis bus skaisti. 

užbaigs tą dideli "džiabą" į-
dedami naują tvorą. I r reikia 
pasakyti, kad netik begalo ge
rą darbą padarė, bet ir para
pijai sutaupino ne mažiau 300 
dol . , * '* 

Kas nemato čia gerb. kleb. 
A. Baltučio sveikos įtekmės 
savo parapijoj? Bet ir garbe 
parapijonims kurie vadovau-

•ILL-.^JaL. 
adienis Įfcgo* j * , Jflft 

mėnesius ir^ kiek išleista. Ta
da nebus nei kokių prieštara
vimų, prieš savo vyriausybę 
arba vieni prieš kitus. Kaip 
atsilankysite į kiekvieną su
sirinkimą tada tikrai žinosi
te, kaip eina draugystės da
lykai. Tuomet butų didžiausia 
ramybė tarp mūsų brolių. ' 

Taipgi gerbi amiejie, nepa-

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

jasi taip gražia dvasia gry- mirskite atsivesti naujų narh | 
nai Lietuviška dvasia. • 

Prie to darbo prisidėjo: 
Pranaitis, Gatelis, Bitauta9, 

Sutkus, Struoga, Plečkaitis, 
S t r a z d a u s k a s , R ė k u s . V a š k u -

nas, Krivickas, Bugentavi-
čius, Branza, Maksvitis, Ka
valiauskas, Bumbiauskas, An-
druškevičius, Unikauskas, Šer 
petis, Sinkevičius, Rugienis, 
Stankevičius, KtmSlitis, - p* 
ia Pocienė Veronika ir p-ia 
Daugirdienė savo aukomis. 

Ja i taip ir prie ateinančio 
parapijos pikniko visi prisi
dės ir pasidarbuos, išvažiavi
mas turės pavykti. 

Kun. B. Urba. 

prisirašyti prie šios puikios 
draugystės. 

švento Jono draugas. 

PA R D A V I M U l 

ŠV. MYKOLO PARAPIJA. 

Nortbsaid iečių judėjimas 
šiais laikais primena gražų 
žmonių veikimą iš senovės am 
žių, kada patys parapijonys ir 
apielinkės gyventojai ne tik 

IŠ 18 TOS KOLONIJOS. 
Pusmetinis susirinkimas, 

&v. Jono Evangelisto dr-stės, 
bus nedėlioję, liepos 27 d., 
1924 m. 

Gerbiamieji Draugai, būti
nai turite pribūti į susirinki
mą kuriame bus daug svar
bių reikalų svarstoma. Labda
ringos Sąjungos reikalai, Fe» 
deracijos Centro reikalai bus 
svajrstoma ir kitokių svarbių 
reikalų. Taipgi bus duotas 
pranešimas iš pusmetinių pa-
tikrinimo knygų. Visi žinosi
te, kiek įplaukė per tuos šešis 

PRANEŠU VISIEMS KURIE 
Pirkote ūkės ir gyvenate Chieagoje 
turite koki reikalą ateikite pasikal
bėti arba tie, kurie manote pirkti 
ar norite pirkti ar parduoti ar mai
nyti meldžiu atsi lankyti aš liksiu 
lig Liepos 26, aš esu Chicago -a tva
žiavęs su reikalais seniausias ir tei
s ingiausias ūkių pardavėjas, turiu vi
sokiu ūkių su javais Ir gyvuliais ge
rais namais ir puikiais sodnais ir ant 
krantų ežerų. Žodžiu sakant . kokiu 
kas nori už pigiausia kaina ant leng
vo išmokėjimo. Lietuvių kolonijose, 
derlinga žemė ir prie gerų marketų, 
matyk ' 

P. D. ANDREKUS 
iš užpakalio. 

4422 So. Artesian Av. Chicago 
Arba Pentwater , Mieh. 

PARSIDUODA 
Bučerne ir grosernė 2050 *W. 22 Str. 
už t ikra pas iūlymą ga l ima nupirk 
ti ir su namu. Galiu mainyt i ant lo
to arba mažo n a m o . 

Biznis gerai išdirbtas, randasi l ie
tuvių apgyventoj apJelinkėj. 

Pars iduoda dėlto, kad turiu 2 biz
niu . Ats išaukite p a s 

Savininką 
2210 West 22 Street 

P I A N A S 

l » « » « « n « " 

Tel. Canal 2655 
9 C. J. PANSrRXA 

Fotografas 
P A N S I R N A S T I D I O 

1»01 S. Halsunl Si., <»ii<ago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja / visas 
miesto dalis. 

T U R I U P A R D U O T I TUOJAUS 
P L A Y E R P I A N Ą 

Iš priežasties kad turiu apleisti 
miestą l iepos 26 d. parduosiu $700 
player pianą su suoleliu, kabinetu ir 
98 rolėmis uė $125 ir $11 storage 
charges. 
1389 >f i lwaukce Ave. 1-mos lubos 
Reikalaukite M m Pluezak's player 

piano. 

LAI^ODININKAI 
A. W. Y U S k E N 

Laikrodininkas. 
Užlaikau! 
taujus 
laikrod
žius ir 

C,P. SUROMSKIS & CO. 
REAL ESTATE 
Perkam, parduodam ir 

mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

3352 So. Hakted Str. 
Tel. Boulevard 9641 
' * • • • %' 

savo skatikais, bet ir savo 
rankų darbu pastatė taip gra
žias Katedras kaip kad yra 
Xotre Dame, Cologne, Rheims 
Katedros. 

Northadės parapijonys dir
bdami vakarais ir liuosomii 
dienomis patys padirbo naujį 
"Side \valk" ties seserų mo
kytojų namu, Ir greitu laiku 

Ar žinai 
JX f 

kad suvirS 
J«d "BJX n?i8X"Bd 000'OOS'F 
duodama i metus laiko, 
Žmonės turi pasitikėjimo. 

Pur i tan 
Malt 

yra vartojamas žmonių, 
kurie nori gauti geru re
zultatu. 

Sultingas Stiprus 
Kodėl nepamėgini? 

Dviejų rusiu — Pla in 
Puritan 'Malt Ri tract , 3 
uncijų pakel is apyniu Ir 
Puritan H o p . Cukrinis 

Syrupas. 

PURITAN r 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvis Graboriua 
1SI4 W. ISrd n . 

Otcaso, UI. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgi»uaia 
Reikale meldžiu at-
slsauktl, o mano 
darbą boalta a tga 
nėdJutl. 

Iffl 
l l t t 

>»—v 

H o p 
Syru 
pas 
Flavored 
Sugar 
Syriiu • 

P la in 
Kxt 
ract 
su 

Šviežiais 
Apyniais 

Auxsi iausios Rusies 

|i Tikri 
Rezultatai 
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ENGLEW00D STAR MALT I 
EXTRACT CO. I 

Tikrai Gryna 
Miežine Selykla 

Kuopos naiiai skaitlingai ^ ^ k i e k v i e n a m o t e r i s y. 
ant šio susirinkimo dalyvau
kite, nes bus svarstoma daug 
organizacijos naudingų daly
kų. Apart to, bus tariamasi 
apie delgatus į L. Vyčių Sei 
mą. 

Po sasiriiįkimo bus žaislai. 
Valdyba^ahui 

vena del savęs. Bet dabar tai 
kas kita, kur tik pažvelgsi tai 
visur matysi, kad visos pra
kilnesnės moterys ir mergai
tės yra susispietusios i Mote
rų Sąjungą^ ir bendrai dar-
buojas Bažnyčios ir žmonijos 

Bohemian ir 
Domestic 

Į penkias minutas laiko galima gauti geriausį rezul- | 
I tatą. = 

Paniegink tik viena kartą o beabejo kad visuomet E 
= vartosi. Kiekvienas garantuotas kenUk'as duoda geriau- 2 
S sais pasekmės. Norintieje selyklos malonėkite rašyti E 

lietuviškai. Užsakymus, išpildome greitai ir gerai. Tai- E 
S pat siunčiame ir į kitus miestus; E 
| Englewood Star Malt Extract Co. 
| 1047 West 63-rd Street 

§ Chicago, m Te le t^WwtwQrth>2«7 f 
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Lietuviškas Restoranas 
J . A . L e p p a , Savininkas 

Vienas is gražiausių 
valgyklų Chieagoje. 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas manda-
giausis. , 
3206 S. HALSTED ST. 

Chicago, Ui.' j 
Tel. Boulevard 3985 į 

PRANEŠIMAS 
• 

Turiu už garbė pranešti 
visuomenei ypač savo tauj 
tiečiams Lietuviams kad aš 
padidinau stocka»savo vai
stinėj. Kainos dabar daug 
žemesnės negu pirmiau kad 
buvo. 

NEW CITY PHARMAGY 
John Malachowskas, 

Savininkas 
3327 So. Halsted Str 
Chicago Tel. Blvd. 0696 

Lietuvis Laikrodininkas 

•>" 
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Ksu pa
tyręs tai
syme viso
kių laikro
džių ir lai
krodėlių. 

Taipgi tu
riu Ir nau
jų auksi
nių del par 
davinio pi
giai. Mel
džiu l ie tu
vių atsilan 
kyti aS pa
tarnausiu 
kogeriau-

sla. 

mainom ant namu. 
kreipkitės: 

Perkam, 
parduodam 

mainom 
namus ant 
farmų, ir 
farmas ant 
namų. Vi
sokius biz
nius, bučer 
nes, gro-

'sernee, au
tomobil ius 
ir lotus* 

Su reikalais 

, 3404 S. MORGAN ST.. 
Tel. Yards 1571 

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

,ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

ANTON KAZAITIS 
753 W. 35-th Street 

Keli žingsniai nuo Halsted St. 

809 W. 351h St, Cbicago 
Tel . Jioulevard ©611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R -
D A V I M O R A S T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
ę Parduodam Laivakortes . • 

I Al 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
» . , , , , , , . m 

ABNER H. GOHEN 
HARDWARE 

Maliava. Aliejus, Elektros, P l u m -
bing ir K a m a m s reikalingi daly-, 
kai. 

Radk> įreng imai 

Prirengta mal iava irai. $1.50 

City 2202 W. 22nd Str. 
Tel. Canal 04S6 

[ . • . . . • . • • . a * • • • W • • » » » » » 
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A R S E R G I ? 

5 

Jeigru sergi, tai atsi lankyk' tuo-
jaus į SVEIKATOS INSTITUTĄ 
ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
grelba VAISTIŠKOS K Ū N O , KUL
TŪROS IR E L E K T R I Š K U GY
DYMŲ. 

Šitas naujas būdas gydymos y-
ra paremtas ant tvirtų mokslinii; 
pamatų ir yra - pagelbėjęs dauge-' 
liui sergančių, kuriems visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mes bendradarbiaujame su ge
riausiais Gydytojais ir Chirurgais 
mieste ir ga l ime jumis parūpint 
visus t inkamiausius budus gydy
mo. 

Mes esame praleidę virš 10 me
tų mokslui ir patyrimui įvai
riuose daktariškose mokyklose i r , 
gydymo jstaigose i r ga l ime ju
mis t inkamai patarnauti, atgavi- ' 
m e sveikatos. 

ATSILANKYK TUOJAUS l 
T R AINIS HEALTH 

INSTITUTE. 
3S27 South Hąlsted Str. 

( A n t antrų lubų) 
Valandos: N u o 9 ryto Iki 12 '. 

Pietų ir nuo 6 iki 8 va&ar.e. j 

NICK BARTH 
Teaming 

Užlaikome maliava, al iejų ir lan
gams stiklus, cementą ir pleiste-
rj. Parduodame angl is , karais, to
nais ar baske tais. E s a m e agentū
rų Valspar varnishes ir Enamel . 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5928 

Telefonų užsakymai pri imami ir 
I pristatomi. 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes sko l iname ant pirmų] 
[morgičių. 

Mes taip pat 
P e r k a m e ir Parduodame plr-

IUS morgičius po $500.00 ir aug- | 
f.ščlau. 

Norint platesnių informacijųj 
[kreipkitės pas: 

JUST1N MACK1EWICH 
MORTGAGE BROKER 

[REAL ESTATE L0ANS &) 
INSURANCE 

2342 So. Leavitt Str. 

BRIOGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
.iame namus. Padarome 
darbą greįtai i r pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, Dl. Tel. Yards 7282 

i * i ^ • » » » • 

Didelis bargenas visokių rūšių 
garantuotų karų. Ismokesciais » 
ar maina ia 

Mes perkame karos už Cash 

AUTOMOBILIAI 

Pinigai skolinami ant karų 
tuomet jus jais jau vaftnesite 

SHERMAN AUTO SALES 
4914 So. Ashland Av* 

— S 

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGĖNU 
Visokių rusių pamatyk 

L. J. JACOBSON 
3002 W. 59th Str. 

K a m p a s Sacramento 

I 

I 

i 

ii 

Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb. 
Brighton Parke lengvais išmokė
jimais. 

SpeciaI Bargenai 
AugStos rūšies namai, 2 flatų 

ką. tik pastatyti 5-5 ir C-6 kamb. 
Marcmette Manor. Speciales kai
nos ir spec ia les iš lygos ant šių 
namų. 

Bargenai 
Pasir inkimui bizulavi kampai ir 

viduriniai tušti lotai augštos kle- | 
sos Lietuvių ApielinkČj Geriausios [_ 
Bizniai Vietos. _ I ? 

Kriauciama, barberiams, kvlet-
kininkams, auto salesrooms. garą- , 
džiams, bučerngms, hardware ma- ' 
l iavos ir rakandų krautuvėms ir 

i daugybe kitokių biznių. 
Norint platesnių informacijų1 

kreipkitės pas: 
_ „ j _ ; — ^ _ ^ _ . 

8002 West 59th Str. 

i K a m p a s Saoramento 

L. J. JACOBSON 

NORINT PARDUOTI I 
REIKIA 

GARSINTIS 
Jei nori parduoti: namą, 
Uotą, bizn|, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok 
"Draugui": 

Roosevelt 7791 
Arba teikis atvykti pats 
2334 S. Oakley Ave 

file:///valk



