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METAI-VOL K 

sa 

ŽINIOS Iš ROMOS IR 
VATIKANO. 

ROMA, liepos 3. ,— Protes 
tantų propagandos atremiami 
pirm 25-rių metų įkurta Tiko 
jhno Išlaikymai Draugija. To 
mis dienomis šios Dr-jos na
riai priimti Šventojo /Tėvo au-
diencijon. šventas i s Tėvą* 
reiškė daug džiaugsmo paty
ręs apie nuveikiamus tos Dr-
jos didelius darbus Katalikų 
Bažnyčios labui. 

Draugijos nariu tarpe.buvo 
kardinolai: Pompili, Granito, 
Sharreti , Van Rossum, Cagia-
no ir Fruelnvirth, taipat kele
tas prelatų. ' 

Progresyvė Partija Pakilo 
Politikon 

KUPRANUGARIAI SAHA- gamintų drabužių, bet dau-

\ 

KANDIDATU j PREZIDENTUS NOMINUOTAS 
LAFOLLETTE 

' j 

ROJE NEPAKEIČIAMI 
KUO « T U . < , 

Senobiniai karavanai ėję ei
na per tyrinus. 

giausia s daktilių. 

Druskos karavanai. 

ŠI PARTIJA KOVOS REPUBLIKONUS 
IR DEMOKRATUS 

SAKO, GRAŽINS SUV. VALSTYBĖMS LINCOLNO 
L A I K U S 

Nuo Vyskupų iš viso pašau 

v CLEVELAND, O., liepos 6. įgrese kovoja už liaudies tei-
— Kuomet republikonų par
tija savo konvencijoje kuone 

sos, nepataikauja galingiems 
trustams. Dėlto, jo priešai 
jį vadina- radikalu. Tečiaus 
jis nėra radikalas. J is didis 

lio gauta jau nemažai aukų -vienminčiai ir vienbalsiai be 
fondan nupirkti auksinę kol- mažiausių ginčų kandidatu į 
rię ir plaktuką, kurie roikalin- 'prezidentus nominavo dabartį j šalies patriotas, 
gi Šventajam ;Tėvui apeigosir 
Šventaisiais Metais atidaryti 
i r uždaryti šventąsias duris. 
Tik nuo vieno Bostono Kar
dinolo gauta tam tikslui 5,-
000 doleri 

ni Prezidentą Coolidge, kuo- \ n . .. , • . 
• ° ' Progresvvo partija turi mi 

mot demokratu partija ilgas L. y ,. . . , 
lionus sahmnki), daugiausia 

Auksinė kelnė, ir plaktukas 
bus pavartota Šv. Petro Ba
zilikoje. Kitoms bazilikoms 
Romoje bus parūpinta sidab
riniai tie įrankiai. Tai pa
rūpins kitų šalių katalikai. Is
panijos karalius sidabrino kol 
nę i r plaktuką paaukos $>v. 
Marijos Maggiore bazilikai. 

Kilę Apaštaljų Sosto su Ar
gentina nesutikimai kas link 
Buenos Aires Arkivyskupo 
nominavimo jau užbaigti. Vy
skupą Seandrea Apaštalų So
stas paskelbs vyresniuoju Piot 
Amerikoj. Gi Buenos Aires 
Arkivyskupo sostan bus pasr 
kirtas kitas Vyskupas. Taip 
sutarta su Argentinos vakl-

f 
zia. 

Tas išsprendimas, kiek ži
noma, patenkina kaip valdžią, 
taip Vyskupą Seandrea. 

Padaryta tuo reikalu sutar
tis trumpoj ateity bus paskel
bta viešai. \ 

laikas kovoja u i kandidato 
parinkimą, čionai šiomis die
nomis konvenciją atlaikė pro
gresyvių partija ir kandida
tu į prezidentui nominavo fe-
doralį senatorių La Follotte 
iš AYiseonsino. 

Senatorius sutiko but kan
didatu į Suv. Valstybių pre
zidentus iš progresyvės par
tijos. 

Progresyvė partija nėra so 

jų republikonų tarpe. Prog
resyvė partija nori šaliai grą 
žinti Lincolno laikus, kuomet 
politinio supuvimo nebuvo, 
kuomet žmonių išrinkti valdi
ninkai rūpinosi ne savo parti 
jos, bet gyventojų ir valsty-
l>ės gerove." 

Kuomet visose pasaulio vai 
stybėse šiandie įvyksta dide
lės valdžiose atmainos, tai 

cialistų partija. Patsai seno, Urtonės »« pasitikėjimu atsi-
torius La Follotte yra ropub- neša į progresyvė partiją. 'Gi 
likonas. Nuo kitų republiko- senųjų partijų vadai nervuo-
nų jis skiriasi tuo, kad turi jasi girdėdami apie progresy-
daugiaus sąžinės, labiaus uSž 
kitus palankus darbininkams 
ir kapitalistų priešas. 

Senatorius La Follotte Kon 

vės partijos kilime. 
Progresyvė partija gyven

tojams žada ekonomine* ir po
litine liuosvbo. 

KARL RADEK VIEŠAI 
NUBARTAS. 

Komunistams nevyksta 
pažaboti radikalus. 

STREIKUOJA NAMŲ 
STATYMO DARBININKAI 

LONDONAjS, liepos 6. — 
Britanijoj sustreikavo 700,-
000 darbininkų, dirbančių 
prie namfą statymo, kuomet 
jiems atsakyta užmokesnlų 
padidinimas. 

MASKVA, liepos 5. — čia 
baiejėsi trečiojo internaciona
lo kongresas. Prieš uždary
siant kongresą paskutine kal
bą sakė Zinoviov, trečiojo in
ternacionalo prezidentas. 

Kongreso laiku pasirodė, 
kad kitose šalyse komunistai 
nesilaiko Maskvos vadų nus
tatytos programos kūnyti re
voliucijas. Kai-kuri|U šalių 

komunistai linksta prie taiki
ngos propagandos. 

Zinoviov tokią taktiką pas-

Mažosios Valstybes Dalyvaus 
Londono Konferencijoj 

LONDONAS, liepos 6. — 
Pat i r ta , kad rengiamojoj čia 
santarvės valstybių konferen
cijoje dalyvaus ir mažosios 
valstybės. 

Pranešta, kad pakvietimai 
konfererfeijon pasiųsta: Grai 
kijai, Portugalijai, Rumuni
jai ir Jugoslavijai. Lenkų 
"wielkie mocarstwo , , ((dide
lė valstybe) aplenkta. 

jon Suv. Valstybes, jos at
stovams žadamos svarbios 
komitetuose vietos. 

Kiek žinoma, konferencijo
je Suv. jValstybės turės du 
atstovu. J ie dalyvaus neofi
cialiai. Bot jiedviem norima 
duoti čia oficiales vietas. 

merkė. J is pažymėjo, kad 
jei komuniste tarpe yra tokių 
lengvatikių, kurie tiki, kad 

darbininkų valdžia gali but 
laimėta taikos keliu, tai to
kius lengvatakius reikia ko
voti. 

"Mes turime išmokinti dar
bininkus, kad jei jie nori dar
bininkų valdžios, jie turi ko
voti buržujus. Tokiuose at
sitikimuose negalima apsieiti 
be civilių karų," sakė Zino
viov. 

Zinoviov viešai nubarė 
Kari Radeką, kuriam iš Mas
kvos buvo įsakyta sukelti ko
munistų revoliuciją Vokietijo
je. Tečiaus Radek neklausė. 
J i s aiškino, kad tokiai revo
liucijai dar neatėjęs tinkamas 
laikas. 

Už tai Radek gavo' vėjo. 
J is neišrinktas nei ekzekuty-
vio) i komiteto nariu. 

Amerikos komunistai, kaip 
pranešta, nebetekę vilties su
kelti bent kokį triukšmą, 
vadams nevyksta pažaboti ki-

(Taigi, Maskvos komunistų 
tų šalių komunistus. 

ALGIERŠ, Algerija, liepos 
{5. — Nesenai franeuzai sį>eci-
alės konstrukcijos automobi
liais perkeliavo Saharos tyry-
ną. Yra! projektas per tą ty-
ryną pravesti geležinkelį, jun
giantį franeuzų šiaurine Af
riką su Sudanu. 

Tas ir kiti to didžiulio tvr-
laukio užkariavimai ir sukul
tūrinimui projektai turi rupė-

i 

ti jo gyventojams. 
Saharos tvrvnas iš šiauriu 

į pietus skaito apie 1,000 mai
lių, gi iš rytų į vakarus ,— a-
pie 3,000 mailių. 

ftiame milžiniškame plote te 
čiaus gyvena nedaug žmonių, 
vos apie du milionu. (Tai 
berberai, arabai ir negrai. Iš 
to apie 700,000 gyvena Al-
gerijos Saharoje. 

Tie žmonės gyvena sod
žiais, vadinamais " k r o u r s . " 
Vieton namų jie turi pasista-

F 

te palapines, pagamintas iš 
juodųjų ožkų kailių. Nuo 

pasaulio tie žmonės atskirti 
didelėmis vienų smiltynų ju
romis. Per tuos jų sodžius 
praeina kupranugarių kara
vanai — vienatinė jiems susi
siekimo priemonė su civili
zuotų pasauliu. 

Karavanai jiems pristato 
reikalingų daiktų i r nuo jų 
paima parduodamas prekes. 

Seniaus Timbuktu buvo tor 
minais (galutina) karavanams 
vieta. Bet pastaraisiais lai
kais karavanai siekia tolimes 
nių vietų. 

Kiekvienas karavane kup-! 
raaugaris apkraunamas pre- ' 
kėmis vertės apie 3Q dolerių. 
300 mailių kelion. Ilgiausius 
metus karavanai vaikščioja 
tarpe Timbuktu ir Columb-Be 
char. iVienon pusėn kelionė 
užtrunka 3 mėnesius. Gryž-
dami atgal į Timbuktu kara
vanai užsuka prie vienos dru
skos kasyklos Tavredenni. Pa
ima nemažai tos akmeninės 
druskos ir pargal>ena į Tim
buktu. 

ftie " druskiniai" karava
nai yra franeuzų m iii tarinių 
spėkų prieJžiuroje. Juos ly
dį ir saugoja ginkluoti raite
l e i . 

Algerijos Saharoje prekių 
transportacijai vartojama a-
pio 30,000 kupranugarių. .Jie 
veiksniai ir ailgmenai tyrynuo 
se, beriami daktiliais. Dak-
iilių vaisiai yra svarbiausias 
maistas Saharos gyventojams. 

Karavanai veikia dažniau
sia žiemos laiku. Pavasarį 
kupranugariai ilsisi. Kuo
met ruc&nį pasirodo pirmieji 
lietus, tyryno gyventojai ku
pranugarius pakinko į žagres 
ir užimti savo žemės apdirbi
mu. 

Svarbiausi Saharoje pirkliai, 
tai žvdai ir mozabites. 

Tėvynėje Lietuvoje 
TREČIOJI LIETUVOS ŽE- 8) keramika ir stiklo dir-

MES UKI0 IR PRAMONES biniai, 
PARODA KAUNE 1924 M., 9) technologija ir mašinų 

— : statymas, 
(Šiais metais įvyksta nuo 22 j IQ) 0dos dirbiniai, 

Rugpiučio iki 1 Rugsėjo imti- j n ) audiniai, manufaktūra, 
nai 3 Lietuvos Žemės Ūkio ir 
Pramonės Paroda, kuri žada 
būti* daug didesnė ir įdomes
nė kaip buvusios parodos, nes 
neatsižvelgiant į tai, kad par 
roda įvyks už 3 mėnesių pa
viljonuose jau veikiai bus vi
sos vietos išnuomuotos. Vie
tos kaip ir užsienių firmos la
bai įdomaujasi š. m.' paroda, 
ypatingai reikia pažymėti, 
kad stambios Švedijos firmos 
"Aktiobolaget Soparator" — 
(Alfa Lavai), Aktiobolagėt 
"Ba l t ik" ir Danijos firma 
"Aktieselskabet Frederiks-
ber(g Metalvarefabrik," kurie 

galanterija, 
12) chemijos dirbiniai, 
13) liaudies dailės' dirbi

niai, 
14) spaudos ir statistikos 

daviniai, 
15) prekių pavyzdžiai. 
Vietų kainos: 
1) Paviljonuose 1. m2 15 

litų, B 

20 Pastogėse 1 m2 10 litų. 
3) Lauke 1 m2 3.50 
4) Vieta7 arkliui |5 . 
5) Vieta karvei 5. 
i>) Vieta avims, kiaulėms 

ir šiaip smulk. gyvi. 2. 
7) įlieta paukščių lizdui (li-

žada dalyvauti su pilnais į- \rn 3 št.) 1. 
rengimais pieninėms ir šiaip j gp v i p t a vmMfių j ^ „„ 
pieno ūkio reikalingoms reik-,' D į m a m j 

Gyvulininkystės monoms. 
skyrius numatoma žada būti 
labai įdomus, nes laukiamo, 
kad bus išstatytų daug gražių 
gyvulių, pargabentų iš Švedi
jos. Taipogi yra pamato ti
kėti, kad Pabaltijos Valsty
bės Latvija, Estija, ir Suomi
ja dalyvaus š. m. parodoje su 
savo eksponentais. Kaip pra- ** atgal .užsienin. 

Daug karavanų 
iš Colomb. 

IŠ DEMOKRATU KONVEN 
GIJOS NEW YORK. 

DU ANGLEKASIU NUŽU
DYTA. 

TAYLORVJLLE, 111. lie
pos 6. — Čia vienam dubury 

Ką duos Europai busimoji i rasta du/ nužudytu anglekasiu, 
čia konferencija, ateitis paro kuriųdviejų kelinta diena ieš 

Kad patraukti konierenci- dys. kotą. 

Algerija turi daug pirklybi-
nių santykių su jSaharos gy
ventojais per jų pietinius mie 
stelius, kaip tai Colomb-Bc-| 
char, Tuggurt, Andrar, In-
Salah ir kitus. 

Saharoje naudojami dviejų 
rųšių kupranugariai. Kara
vanams naudojami kupranu
gariai vardu "dromedaries ." 
Tai stiprus, gali daug prekių 
panešti ir išlaikomi- Milita-
riniams tikslams naudojami 
"mehara . " Tai lengvi ir 
greiti kupranugariai. 

Saharos miestelis Colomb-
Bechar, Oram provincijoj, ra 
ndasi už 450 mailių nuo juros 
pakraščio* Tenai sudaroma 
daugybė karavanų ir siunčia
ma į įvairias tyryno dalis, y-
pač į turtinguosius oazus (ty
ryno salos) Saoura, Gourara 
ir Conat. Tuos oazus apgy
vena 100,000 žimonių. 

Iš Colomb-Bechart kas me
tai išleidžiama apie 250 kara
vanų. Kiekvienan karavanan 
ineina apie 40 kupranugarių, 
apkrautų grūdais, vilnomis, 
sviestu, džiovinta mėsa, balta 
ir .mėlyna medvilne, žvakėmis, 
cukrumi ir tt. Gryždami at-
gal karavanai pargabena ta
bokos, užklodalų kojinių, san 
dalų, vietog gyventojams pa-

NEfW YORK, liepos 5 ((su
vėlinta). — Demokratų kon
vencijai nevyksta nominuoti 
kandidatą į prezidentus. Nei 
vienas iškeltas kandidatas ne 
apturi reikalingos bals,ų did
žiumos. McAdoo vis užima 
pirmąją vietą. Antrąją gi 
gub. Smith. 

73-iuoju baliotavimu McA
doo gavo 528 balsus, gi Smi-

I th — 335. 
Konvencija skaito 1,098 de 

legatus. Laimėtojas turi gau 
ti 732 balsu. 

Šiandie buvo pakeltas su
manymas pašalinti iš balioto 
visus "juoduosius arklius/ J 

Sumanymas atmestas. 
Paskui iškelta rezoliucija' 

konvenciją perkelti į Kiansas 
City. Rezoliucija atmesta. 

Kandidato nominavimą 
daugiausia sutrukdė žinomas 
Bryan, kurs atvirai paskelbė 
savo palankumo M/iAdoo. 

Nežinia, kas bus neikiama 
toli aus. 

FRANCUOS KABINETUI 
GRESIA KRIZI& 

PARYŽIUS, liepos 6. -
Čia kalbama apie galimą' Fra-
ncijos kabineto krizį, kuomet 
premieras Herriot negali s * 
vo pusėn patraukti Anglijos 
draugingumo. 

P I N I G U K U R S A S . 
i . > 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.45 

Franeajos 100 frankų 5.47 
Italijos 100 lira 4.34 
Šveicarijos 100 fr. 17.59 

ėjusiais metais taip ir šią pa
rodą organizuoja Lietuvos 
Žemės Ūkio Draugija ir į Pa
rodos Komiteto sąstatą įeina 
tie patįs asmenys kaip praė
jusio meto. » 

Paroda susidės iš sekančių 
skyrių: 

• 1) Žemės Ūkio mašinos ir 
padargai, 

2) Gyvuliai, arkliai, galvi-
vijai, kiaulės, avys, 

3) Pieno ūkis, 
4) laukų, pievų, sodų, dar

žų ūkis, • 
5)j paukščių, bičių, žuvaj ra

kis, •<*#'» 
C>) miškų durpynų ūkis, 
7) statyba ir statomoji me

džiaga, 

Numatoma, kad pervežimui 
eksponatų parodon gelŽkelių 
tarifas bus (žymiai sumažin
tas. Muitas taipogi bus grą-. 
žinamas, jeigu daiktai atvežti 
iš užsienio parodon nebus pa
rduoti ir bėgyje 3 mjėnesin. po 
uždarymo parodos bus grąžin-

Kiekviena firma ir šiaip as
muo gali išgavus sutikimo 
parodos komiteto pastatyti iš 
statymui savo eksponatų nuo
savą pairiljoną. Šiam atve
jui ' reikalinga iki 15 d. liepos 
š. m., įteikti parodos komite
tui paviljono projektą patvir
tinimui. • Patariama visoms 
firmoms Bei atskiriems asme
nims, kuriemte rupi pasiekti 
didesnę apyvartą ar savo ukį 
pagerinti ir daugiau naudos 
iš |jo turėti, būtinai dalyvauti 
šioje parodoje. 

Visais reikalais reikia krei
ptis į Lietuvos Žemės Ukao i r 
Pramonės Parodos Komitetą^ 
Kiaune, Gedimino g. Nr, 7 a 
telef. 493. 

——•— 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ H 

, 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," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenne Chicago, UI. 
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 

Sekmadieniais uždaryta. 
iiiiiiiuiiiuiiiiiimiiiiiiiiuiniuuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuHiiiuHuini 
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LIETU VIV KATALIKŲ1 

D I B N R A S T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldisniua 

APIE NORDfKĮ! VIRŠENYBĘ. 
memsssmm 

(T«aa) 

APIE RASINIUS GABUMUS. 

Metams ffcooj * a i Amerikos protestonai užsimanė sumažinti Šioje ša-
Pnssi Metu $3.00] lyje katalikų skaitlių, tai pradėjo kilti nepamatuota teo-
I prenmnsratą mokasi iakaino. Lai-į rija apie ypatingus Nordikų rasinius gabumus kurie jiems 

•J?£S,,2tr2£? S «"• •*** ™™y* kit* *«* *>*•. »«*««* *• 
remti pasiskubinta pasinaudoti Jungtinių Valstybių Af-
mijos kvotimų daviniais (Army Alpha). Norėta {rodyti, 

syti adresas visada reikia prisiųs
ti Ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar ^ T ^ r T a T a s L S ** Nordikai yra patys gabiausieji tr tai tik dėlto, kad 
pinigus f registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

0 3 4 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

. 
TeL Roosevelt 7791 

ATEIVIAI IR SVEČIAI. 

i 

Naujas 8uv. Valstybių imi 
gracijoj įstatymas? visus atei 
yius paskirsto į dvi rusi*. 
Viena jų rųsis, tai paprasti 
ateiviai, kurie čia atvyksta 
visuomet apsigyventi. Antro-

,ji-tai tie visi, kurie atvyks
ta laikinai, apribnotam lai
kui, bent kokiais specialiais 
tikslais. Dėlto šiuos antruo
sius^ ateivius galima užvar
dinti svečiais. Svarbiausią šių 
pastarųjų grupę sudaro sveti. 
naų valstybių valdininkai, jų 
šeimynos, jų biurų tarnauto
jai, j\į namu. tarnai ir tarną u-
tės, tai pat tie ateiviai, kurie 
čia atvyksta turistiniais tiks
lais arba atlikti bent kokius 
reikalus. Antrojon grupėn 
ineina jurininkai, tarnauja 
svetimų šalių laivuose. Kuo
met laivai įptaukia į Suv. 
Valstybių nuostus, jurininka
ms leidžiama laikinai pavie-
sėti šioj saly. 

Paprasti ateiviai taipat pa 
skirstomi į dvi dali. Viena jų 
dalis priguli kvotoms, kita 
ne. Į kvotas neįskaitomi S. 
^alstybių piliečių žmonos ir 
vaikai jaunesni 18-iOs metų. 

Be to, į kvotas neineina se 
niaus gyvenę Su v. Valstybe-
se 
a 
liaus studentai, ne jaunesni 15 
nu amžiaus, kurie atvyksta 
čia lankyti mokslo įstaigas. 

Svarbiausia i kvotas neis-
kaitoma ateivių grupė yni 
profesoriai ir dvasiškiai. 

Kiti visi ateiviai priklauso 
kvotoms ir jų toks skaičius 

• £ali atvykti, koks nustaty-
; tas prezidento proklamacija. 
; Kiekvienai šaliai pažymėta 
] atskiri kvota. Kfekvienos ša-
• lies išeivių kvotos pravestos 
I tvarkyti emerikoniškiems ko 
• nsnitams. Nuo konsulių prigu 

h ,ar tas, ar kitas gali šion 
į šalin vykti. Xes konstiliai 
įduoda savo liųdymus. Be lių 

dymų Amerikon vykimas ne 
- galimas. 

jie yra Nordikai. 
Bet ir čia lasda turi du galu, kurių vienas smark*** 

tvoja Nordikams (geriau saSant: protestonų agitatoriams) 
per nešukuotas jų nugaras. 

Kaip prof. VVilhams C. Bagley rašo apie Armijos kvo
timų davinius, tai išeina, kad Illinois'o moką rašyt negrai 
netik pralenkia įgimtais gabumais mokančius rašyt (lite
rates) Pietų negrus, bet pasiekė" vidutinio pažymėjimo 
aukštesnio už vidutini pažymėjimą mokančių rašyt baltųjų 
iš 9 pietinių valstybių; kad New Yorko "literatai" (t. y. 
moką rašyt) negrai pralenkė 5 pietinių valstybių baltuo
sius "literatus"; kad Permsylvanijos "literatai** negrai 
pralenkė "literatus" baltuosius iš 2 pietinių valstybių; ir 
visi šiaurinių valstybių negrai Alphos vidutiniais pažymė
jimais pralenkia vidutinius pažymėjimus baltųjų iš Missi-
ssippi, Kentucky ir Arkansas valstybių." * 

Nordicizmo apaštalas prof. Carl C. Brigham tvirtina, 

gabi ar fcegabi, ghJL ar včgmŠL, g t t* ar negera. giutfe tar 
pa kalbant tik aftfa fabumai, reiki* vienok Jsrroažinti, kad 
t k n ų gabumai yra išvystyti vienon kurion kryįrtin, k*tų-*i 
-kiton. 

Nordikai pasižymi nemažu karingumu ir ištverme ap
galėti gamtines kliūtis. Jie yra vieni geriausių jurininkų, 
nes pati juros kaimynystė juos vertė tokiais būti. Juk jie 
tankiausia salų, pusiauoalių ir pajūrių gyventojai. Juri-
mnky*tė labai artimoje giminystėje su prekyba ir pramo
ne. Tad Nordikų kraštuos* matome stipria pramonę ir pre
kyba. Jura dalinai auklėjo ir jų valią, disciplinavo juos. 
Tai Nordikai revoliucijų ir riaušių atžvilgiu yra lėtesni, 
konservatoriSki. *} Jų ypatybė augino didesnę pjMejHų vie
nybę, susiklausimą. kas pavelyjo Nordikams kurti pasto
vesnes valstybes ir pavergti kaikurias švelnesnio bade ar 
silpnesnės valios tautas. 

Bet meno, artismo srity Nordikai stovi užpakaly visų 
kitų baltųjų rasių. Muaikoje jie silpniausi, nes jų šiurkš
tesnis būdas nesutampa su garsų švemumu. Juk ir jų kal
bos, ypač angliškoji, kuomažiausia turi aiškių, skamban
čių, malonių garsų. Kaipo rašytojai ir galvotojai jie ir-gi 
menkesni už kitus, vienok kaipo gyvenimo praktikai jie 
turi labai girtinų ypatybių, kurkė gamina jų kraštams 
daug tirto ir patogumų. — 

TRUMPOS ŽINIOS. 
• • . 

Kronpftaoas Italijoje. 

Italijos valdžia leido būvu 
šiam Vokietijos kronprincui 
įsigyti Florencijoj vilią ir ten 
apsigyventi. 

Demonstracijų "laisvė". 
Maskvoje bolševikai įsakė 

visoms organizacijoms pada
ryti prieš vokiečius buk tai 
laisvas demonstracijas. 

El-imperatorienė Zita. 

Austrjjos ex-imperatorienė 
Zita gyvena ištremnfie Ispa
nijoje, Leąuetis pilyje, pa-
švęsdama visą laiką savo vai 
kų auklėjimui. 

ALPINAI. 

Alpinus nekartą bandyta Amerikos spaudoje pažeminti. 
Vienok ką-gi sakyti apie tyringiausius Alpinu atstovus— 

kad pietinių valstybių baltieji amerikiečiai atstovauja ty- Čekus-kurie sukuri moderiniškiausią ir kulturingiausif tais 

Jėzuitai padalinami 

j Kanadoje Jėzuitai, vyriau-
jsiojo savo vadovo parėdymu, 
padalinti, į dvį provincijas: 
i angliškai if franeuziSkai ka 
lban&us. 

riausią Nordikų veislę Amerikoje. Jeigu taip, tai nelaimė 
Nordikams! Nes jie. būdami žemiau negro gabumų, savo 
nordišku protu parlenkia nebent 3 metų gaidį. 

Jei priminsime dar, kad Mediteranų ir Alpinu "tH-
terštos ' Massachusets ir Connecticut valstybės protingumo 
ir išnašumo atžvilgiu stovi priešakyje 48 Jungtinių Valsty
bių, tai pamatysime kad Nordikų įgimtieji gabumai ir vir
šenybė jau į bonką suvaryti ir aklai užkimšti. Bet bukime 
mielasirdingi. neskandinkime "gabiausios"' žmonių vieslės, 
nes kitaip ir K. K. K. sau pilvą japoniškai persiskros. 

MOKYKLŲ VAIDMUO. 

Aukštą civilizaciją, gerą tvarką ir patogų gyvenimą 
užtiksime kiekvienoje šaly, kame tik yra daug gerų mo
kyklų, kaip pradinių taip ir aukštųjų. Jeigu negro* protin
gumas priklausytų tik nuo jo įgimtų gabumų, tai kaip-gi 
iš Pietų šiaurėn atkeliavęs negras toli pralenktų savo pie
tinius brolius? Kaip gi Pietų Nordikai su taip dideliais \-
gimtais gabumais butų nuslydę net žemiau Chicagos ir 
New Yorko negrų? Vienų ir kitų suraminimui pravartu pa-
briežti, kad visų rasių ir veislių gabumus auklėja gera ir 
tinkamoje pakraipoje vedama mokykla. Pietuose Nordi
kai maža turi gerų mokyklų ir jie atsidūrė žemiau visų 
Amerikos tautelių;'nieko jiems negelbėjo "tyras ir kilnus" 
nordiškas kraujas, išaurinės valstybėse yra daug ir gerų 
mokyklų ir čia apsigyvenę "mulkiai" negrai savo gabu
mais pralenkė kilniuosius Pietų Nordikus, ir juoda oda jr 

*TH pergalėdami nepasakytai didelis kliūtis? Juk čekų 
menas, ypač jų muaika, verčia pasaulį labai garbingai apie 
save atsiliepti. Turėdami didžių artistinių gabumų, čekai 
juk niekam nenusileidžia kaipo geri žemdirbiai, prameni 
įlinkai ir pirkliai. Energijos paa juos gal daugiau negu pas 
anglus. 

O vėl šveicarija-Alpinų centras juk tai pavyzdys t i 
sam pasauliui kaipsreikia tvarką, laisvę, mokslą ir darbą 
mylėti f 

Kas gi nežino Pietų Vokietijos, Austrijos ir Vengrijos 
garsiųjų konipozrtort,, rašytojų ar filosofų. Juk tai Al-

Į4rmodWB, %pot ?, 1924 

SBMKTAHT. 
— Pons gy
dytojau, aš 
tariu šįmet 
Važiuoti gy
dytis į man-
dykles. Atra-

Sveikatca **&•. 
sk, gerbiarnasis* kokių nors 
silpnybę. — 
Pasiaiškino. 

Sugrj&o vyras iš kliubo 
antrai baigiantis. Žmona jam 
ir sako: — Antanėlį iiurčk, 
jau antru baigiasi, kur taip 
ilgai užtrukai? — 
— Tai tu amnai, kad aš na
mie bučiau buvęs tai dabar 
antra nesibaigtų? 
Kas kam tarnauja 
Poni: — K«*iel nenori pas 
mane tarnauti, vos vakar atė 
jai ,o šiandien jau bėgi. — 
Tarnaitė: —- Kur-gl nebėgsi 
poni esi išdidi ir neklusni.— 
Tekrtne. 
Teisėjas. —Ar gali priesiegti, 
kad Uis raštas nėra tavo! — 
Teisiamas: — O taip ,tai ga 
liu padaryti, nes aš rašyti ne 

Valdžiai pasitiki, tik jos su
manymus nepriima. 

Iki i liepos dienai Ramsay 
MacDonaldo vakfiHa Anglijoj 
septynis kartus negavo savo*fmokii. 
įneštiems {statymus sutnany-
mams Anglijos Parlamento dir Tarnas: — sutaisykite galu 
žiumos pritarimo. Paskutbiiu tntfai vaistus. Kiek jau laiko 
kartu prieš valdžios sumany
mus balsavo 220, už 165. 

pas jus čia laukiu. Kol su
grįšiu ponia gali pasveikti.— 

™ r,^ Mrw«<ri «m«i Stanley Baidwin plaskaite Suramino, 
pinų rases garbingi runai. M ^ i ž r c i S k i v a I d ž i a i n e 

Iš visų gerrnanišTcų tautų, artistinių skoniu ir meno į t i k - j h n o i r . r ė f o U m e 

gabumais olandai ir flemai visus pralenkia. Bet jie ne 
froitiikai, o t& paprasti Alpinai Ir "Maylower" netufė 
darni, jie vienok išnardė viso pasaulio juras, įkūrė New 
Yorką, įgijo daug kolonijų tolimose Azijos šalyse. Kas gi 
gali užmiršti jų milžinus r Rubens'ą. Rembrandt ą. Van 
Pykę tr daugelį kitų artistų pieiiejų. šituo atvejų jokia ir 
didžiausia Nordikų tauta neprilygsta mažutei Alpinu Olan
dijai, praktingai artistei. Beveik tą pat įtiktų pasakyti ir 
apie Belgiją. 

Laisvamanis klausia katali
ko: — Ar yi4a pragaras? — 

snes diskusijas atidėti. Bet j Katalikas: — O kur jis tu-
Parlamentas jo nuomonę at- r<vjo pridėt i t Pat pumatysi--

ĝjsjM ą̂sją pamokoj mete 237 balsais prieš 169. 

Arbitražas. 

Šveicarija su Brazilija pasi
rašė Arbitražo sutartį. 

Iš kur pusiniai balsai? 

sius žmones, gražią gamtą ir gražias žmogaus kurinius sie 
loa ir nemarumo ženklus. Sitų dalykų daugiausia randu pas 
Mediteranus. Tad nors pat* būdamas Alpino ir Nordiko mi 

e asmenys ir gryšta atgal/ lengvesnės smegenys čai negrams nepakenkė kaikuriuos simpatijomis labiausia linkstu Mediteranų pa
plaukę savo tevokęs. Paga f i m s j p i pralenkti. t zėn. Visai sliupraadamas kad kitiems jie mažiau gali pa-

KELETAS SANPROTAVIMC. ' tikti. Apie skonį juk neaigračyjama. 

Nėra tokios tautos, kurios visi žmonės butų šventi ar- - (Oalas sekamame numery) 
ta visi prakeikti. Nėra tokios tautos, kuri VISA butų 

± 

j Vaikai nerimsta, vartosi. -Su
šuko smarkiai mokytojas. 
— Jonai Dvylekį kas srutvė 
rė Dangų ir žeme? — 
— Tai ne aš, p. mokytojau, 

Demokratų partijos konven- [*? *0*&* **** moki-
kam patinka^. Aš labai mėgst« linksmus ir gra- cijoje New-Yorke, balsuojant n y s* 

irž kandidatą į Preavieutus, Pasiskubins, 
ptesiroclė pusinių balsų. Tai į- 8enis Baltrus nerangvii š-
vyko todėl1, kad kai kurios sri- (uodavo ponų kambarius. Po 
tys daugiau prisiuntė konven- nra kartą neiškentus, klausia, 
eijon atstovų negu turėjo tei- — Kaip ilgai, BaKruu, tas 
sės, k. a. Maine sritis turi du dulkes čia rmksi? — 
balsu, o atsiuntė net 10 atsto-; — Kol pas Tamstas tarnau 
vų. 

i n i m • i į ' rf* in i r itif * = S 
siu, — atsakė seniukas. 
it j m nssMssas^s* = 

AMERIKOS LIETUVIU R. lt. FEDERACIJOS 
XIII KONGRESO PROTOKOLAS, 

UBTUVOS ATSTOVYBĖ 
AMERIKOJE. 

PAIEŠKOJIMAS 
Lietuvos Kespublikos Atsto 

ii'ybė paieško: 
1. Mykolą, Zigmanto sūnų, 

JSfelikonį (Velikonec), 
~ 2. Mykolą Skinu. 
t 3. Antaną Beržinskį. 
Z. -Lietuvos Atstovybe prašo 
ieškomų asmenų atsiliepti, ir 

-visų, kas apie ieškomus as-
inenis galėtų suteikti kokių 
Tiors žinių, malonėkite praneš 
ti Atstovybei. 

Lietuvos Resp. Atstovybe, 
S. A. V. 

T T 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE <•PIU<UG4. , , 

(Tąsa) 
Lietuvoje Kaune: t Leonas Vrubliauskas komersan

tas, 2 Antanas Valavičius juristas, 3 Antanas Kubifaus 
komersantas, 4 Linda JovakSaitė filosofė, 5 Jonas Stan
kevičius medikas, G Stase*1 Orvydaitė filos. 7 Emilija Ur-
nežyte filos. 8 Salome Juozelenaite filos. 9 Pranas Ma-
silionis filos. 10 Felicija Kogalskytė filos.? 11 Kazys 
Žagrakalys istorikas, 12 Povylas Gaueys filos. 13 Juč-
zas Unnan'as istorikas, 14 Balys Paliokas komersantas, 
15 Pranas Vainauskas teis. 1G Juozas Gražulis mat. 
gam. 17 Aleks. Daktaravicaitė, liter. 18 Oria Gircyte, 
19 AUonsas Mikšys teis., 20 Vladas Juodeika, Viso 20 
studentų. 

Iš Lietuvos persikėlė Vokietijon mokintis šrė stu
dentą.',: Antanas Kubilius, Leipzigan, Kazys Žagraka-
rys, Munsterin, Balys Paliokas, Berlynan. 

Is sušelptųjų gavo vienkartinę pašalpą: Ed. Jatu
lis $50.00. Jonas Remeiką $70.00 ir Juosias Mi&ulls 
$100.00. 

Atsisakė nuo pašalpos: Julius Aperavieius Berlyne 
ir Fel. lvogalskytf Kaune. 

Studentai jau baigusieji mokslą ir gavusieji iŠ tau
tos Fondo patalpas: Dr. M. AndziuJytė Ktm. V. Myko
laitis, Kun. Dr. Navickas, Ona Petrauskaitė, Dr. K. Pa 
kštas, Dr. .P. V. Ranlinaitis, Ur TJrnežytė, Kun. En. t\r 
levieius, Em. Ramanauskaitė, VI. Erslavanaš Jurgis 
Košys, Kaz. Sakevičius, JuL Vilimavieiute, JuL SUlevi-
eiutė, Kun. Dr. I. Tamošaitis, Dr. K. Šalkauskas A. Va
nagaitis, Dr. L. Bistras, Am Mva-aška, Z. Orvydaitė, 
Kun.-Dr. A. Steponaitis, Kun. P. Aleksa, Kun. P. Kara
lius, Kun, J,'Starkus, Kun. Dr. P. Malakauskas, Dr. P. 
Šivickas, Dr. A. M. ^a^kaS, lt. Hekis. Dr. P. Matulis, 
P ; Kalpokas, A. Gilius, Ant. Savickas, Kun, f o ^ e v i -

čius, Viso 33 žumn* 4 
Pasižadėjime paskolų gražinti turime S. V. Am. $5-

56$.00f 3,250 litų. k . 8^,582.80 šv. frankų ,ir 11,124.00 
vok. markių. 

Lietuvos Vokietijos ir dalinai Svaiearijos studen
tams pašalpa iki KalČdų jau įmokėta. Pašalpa pripažin 
ta sekaųtiems, mokslo metams bet da nemokėta Ameri
koje: Juoaas P. Pauticnisy Kaays Cibirka, Ignas Barkus, 
po $2CK>. viso ~ $600.00 
&vek. Petrai Šadzevieius, L. Bepulis ix> $300 $600.00 
Komoje: J . Macevičius ir Ir. Jackevieaitė po 300 60.00 
Juliui Jakuliui Lietuvos studentui, bet da nežinia kur 
mokinsis, turbūt Vokietijoje. 

Lietuvos studentams antrai pusei metų reikės požal-

Vokietijos ^ ° - 0 0 

Amerikos studentai prašo atnauiintt stipendijas: Petras 
Atkočiūnas, Jokūbas Slikas po $200 400iX) 

Bendr'ai i*eikės apie $400&00 
Nauji aplikailtai: 

1 Vacla* «odaitis^ Detroit, Mick, 2 Peiras Geigaiuks, 
€b*eagor Iii. 

Lietuvos kandidatai: 
1 KuU. Juoaas Labukas, 2 Kun. K. Trukanas vilniečiai 
mokosi Mąneter*y3e> 3 Adolfas Klimovi^, baltgudis vil
nietis, jį r^ke^eadnoja kun. Dr. J. Navickas, 4 Ajdono 
Kolesšaskaiftė, Punsko vai. mokytojauja Prienų " 3 i b . " 
Kimnaaijoj, 5 Aleksaadra Šarka nori mokinties filasofi-
įos, Ateit. Su-mo Fondo rast. 6 Ignas Požeia, Žeimeliu 
vai. n»tem.-filB&as> 7 Jeronimas Mažeika, §įmet baigė 
Pamrv«žio ^mmmjąv 8 Angelė Asovicaite S eViverių 
(b*žemi) terf. filos* 9 Pranas Mantvydas & Platelių nori 
mokinties teol fikM^ j a » ^risada pravteti savo skolą4 

Kum P. Malakanskis kuris-skoKaigas-T- F/ 100.0a del. 
10 Antanas Kazlska^skas, Židikų Vai. (auMetinis M âr. 
Pe^katiskakgs); P t e i v ė & gimnazija baig§ skiarbro nie-

r 1 

11 Jurgis.Stuopis Garliavos vai* ex-karininkas, nori mo 
kintis literatūros, senas darbuotbjas, tėvyškė laike ka
ro sudeginta. 
12 Povylas Pakarklis iš Smilgių Panevėžio ap. n. m. 
istorijos, Panevėžio gini. baigė aukso medafau. 
13 Juozas Eidukevičius, Šunskų vai. nori mokintis lite
ratūros paidogogikos. 
14 Vytautas Jakševičius iš Kraukenų Rad. ap. nori mo
kintis filosofijos. 
15 Juozas Keliotis iš Joa&kio vienk. Rokiškio ap. nori 
mok. filos* ^ f f n M ^ ^ ' . * * 
16 Vladas ^Burba įbaigė Telšių gini. Aukso Medalių, n. 
mokintis fizik-matematikos. 

17 Jonas Kodis Krekanavos vaL n. UL me^emos, Pane
vėžio gini baigė sidsabro medaliu. 
19 Klemem^s Vitkauskas iš Šaulių, tėvas buvo šk«n> 
Iieminkas, dabar jau 3 metai motina našlė, mokinasi 
gimnazijoj ir uždarbiauja, prašo pašalpos baigti gimna 
ziją, dabar jau 7 
19 Kfier. Jonas Juodeika. ^ 

2t) KL Sta^s Grigaliūnas, abudu Kaune Žem. Dvas, $e-
minorijoj. 
21 Jonas Jusrionis, Vilnietis, Lydos ap. Radunes par. bai
gęs Vytauto s^mnaziją. Vilniuje, pebeges rš lenkų žan 
darų rankų n. m. Kaune. 
22 Rapolas Žukas n. rm Komereijos irisie^yje. 
2Sf Albinai Gerrake, baigė Panevėžio gimnaziją nori mo
kinties metiicmos, Kaune 
24 Paulina Gervaitė, baigė Pan. grm. n. m. nietftcinos 
Kaune. * .<Įfi. 
25 Elzbieta Masiulytė baigė PaneVėžro grnmaĄfe nori 
mok. literatūros Kaune. 
26 Edvardas Mekys Ly^uraų tai. tevišk# 15 de^hn. ukis> 

niręs nori mok. Kaune. 
Viso 2£ studentų pi^ymai. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
W8M| 

G I C E R O J E 
Ii §v. Grigalaius Choro 

$v. Grigaliaus choras turė
jo mėnesini susirinkime S v. 
vakare birželio 26 d š. m. 

Susirinkimą atidarė p. A. 
Stulga. 

Ponas A. Stulga išdavė ra 

išrinkta komisija j kuriu į-
aina: Antanas Stulga, S. La* 
raitienė, O. Kakauskienė O. 
Vaiaite ir K. Matulaitis. 

Repeticijų laikas yra pa
mainytas &i 27 liepos bus 
tik ketvirtadieniais 7:30 va-
karo. Nariai ir nares teiksi

tės nesiveluoti į pamokas* 
portą iš Federacijos susirin- nes daug ką turime išmokti; 
kimo. Delegatas aiškino, k a d m i o * prisirengti prie pikni 
Federacijos 12 skyrius rengia'k° >kad nebūtų paskui gėdos 
pikniką liepos 27 d. 1924 m. 
Bergmans darže, Riversidej. 

Pikniko pelnas skyriainas 
Xauj©s Bažnyčios. Fondui. 

Taipgi kvietė êhorą daly
vauti minėtame piknike su 
dainomis. 

Susirinkimas nutarė vaziuo 

pasirodyti tarp žmonių. » 
Narys. 

w 

CLEVELAND, OHID. 
Misijos. 

(letfužio m. vietinė lietuvių 
ti'piknikan. Taipgi šiame su-;5Vp Jurgio bažnyčią aplanke 
sirinkime prisirašė keturi na- Sll g*\ Misijomis Tėvai Mari-
uįi Karau būtent: S. Laurai- j j o n a į : kun. P. Andziulis ir 
lienė, J. Guikite ir kiti du'kun. Dr. Tg. Cesaitis. Abu mi 
tik gaila, kad judviejų n*> sijonieriu buvo dvi savaiti. 
teko sužinoti pavarilžhj. I Misijos puikiai pavyko. Vie-

Pabar turime savo tarpe tiniai lietuviai katalikai skai, 
gana gerų solisčių ,k. a. po-(tlingai susirinkdavo šv. Misi 
nios S. Lauraitienė, E. Ra-įjų klausyti. Nevienas žmogus, 

r kauskienė, kurios nepagailės 
spėkų su mumis darbuotis. 

Nutarta naujų vargonų Fo 
ndą didinti kaip tik galima. 

DUQBSH*, PA. 
,) n' Iii i iftlif • <i 1f*i*i l«< 

Būnant P. Česnulim su pra 
kalbomis kuris & Jankaičiui 
ir P. Čepuliui įteikė Federa
cijos išlaimėįimo tikietelių-
knygelių. 

Dabar kaip girdėti tie du 
pasišventę moksleiviams vy
rai smarkiai darbuojasi Du-
ąuesnef kad kuodaugiausiai 
pardavus tikietėlių, ir tuomi 
pagelbėjus neturtingiems mo
ksleiviams. Jiems Dievas už 
mokės už tai ir Lietuva— 
Tėvynė bus dėkinga. 

tJukėrtų lietuviai yra labai 
malonus žmonės, visi yra ge
ri katalikai ir lietuviai išsky 
rus vien$ kitą pasileidėlį, ku 

motinos ,bet kuomet atvyko- riems nieko nereikia; tie gy
te į svetimą Salį, gal papuo- vena kaip gyvulėliai, bet gal 
letė j negerų draugų nagus,' Dievas duos kada nors ir jie 

n. m m — * __ , •iif.iiMi^j 
santie* gerb. tėvo AndzttJld, 
kurio jau žihis plaukus yra 
'palytėjusi sidabrine1 rasa, 
kuomet jo pamokslą žodžiai 
kiekveinam žmogui giliai šir 
din įsmhigtt. Misijų užbaigai 
buvo gražus atsisveikinimo 
pamokslas pas kryžių. Dau^ 
gelio akyse ritėjo gaili ašara, 
daug graudžiai verkė, kuo
met Tėvas Andziulis Šiuos lo 
džius tarpe: "Kuomet jus Lie 
tuvoje paskutinį kartą ti
nant sudiev savo tėvui, mo
tinai, katalikiškas tikėjimas 
buvo jūsų paguoda ir kada 
jūsų motinėlė uždedama kry
želį ant jūsų kaklo, paskutinį 
kartą tarė: vaikeli; nepa
miršk katalikiškos bažnyčios-

tefcka suktis gyvenimo suku- Ypač dabarties demokrati

jas suklydote ir pamiršote aaj susipras, 
vo tikėjimą, tą kryželį. Man 
gaila jusrų broliai ir seserys, 
bet Dievas yra gaielstingas, 
(kibai- laikas, -v€l sugryški-
te! Štai Jis kybo ant kry
žiaus, Jis mirė už mus. Ant 

Berželis 

riuose, iš jo paimti, kas jo 
gyvenimui reikalinga i? savo 
keliu tatn gyvenimui atiduoti 
nuo savęs reikalingas prie
dermes. DeltO ir įprasta 

niais laikais, kuomet daigely
je valstybių visiems be ifiim-
ties žmoiip&as yra galimybės 
savo krašto gyvenimo tvarky
me dalyvauti. Čia aklai ne

žmogų vadinti visuomeniniu, galima eiti, nes tuofjaus pats 

J. Švaistra. 
LAIKRAŠČIŲ SKAITYMAS. 

Žmogus yra tokis sUtvėri-
Jo galvos dygus erškėčių vai imas, kad jis pats vienas gy-
nikas. Atsiminkite „kad reiks 
stoti prieš V. Dievų teismo 
dienoje, dabar laikas, sugrįž
kite po katalikiška vėliava 

venti nebegali. Jam būtinai 

gyvuliu. Ypae dabartiniu me
tu mokslui ir medžiaginei kul
tūrai pasiekus aukžto laips
nio, žmonijos gyvenimas dar 
labiau susipynė, dar labiau 
susinafstė. Jeigu šiandieną 
kurioje nors šalyje įvyksta 
skaudžių gyveninio katostra-
fų, tai nuo to paeinančias ne
laimes tenka kęsti ne tik tai 
bet ir kitoms valstybėms. Na 
šaliai, kurioje visa tai fvyko, 
o kas jau bekalbėti apie gy
ventojus tos šalies, kuria ne
laimės palietė. Cia visiems 
tenka skaudžių smūgių perkę-
stL (Taip kad ramus,, geras 
gyvenimas, imant tų gyveni
mų medžiaginio aprūpinimo 
ir kitais žvilgsniais, daug pri
klauso nuo bendro žmonijos 
gyvenimo stovio. (Todėl yra 
gyvo reikalo tų gyvenimų a-
tatinkamai sekti, jį suprasti. 

ar* 
. • • ^ • » » » « » « » i ! • • ^ » » A • w — f 

Rudenį žada pastatyti nau- jo suminkštėti, prie švento 
ja veikalų. Nors dar nėra pa katalikų tikėjimo palinkti, 
skirtas Veikalas ,bet jau yra 1 Bet kuri širdis neverkė klau 

neviena užkietėjusi, širdis, kryžium", 
klausunteis tu gražių, malo Kiekviena diena per Miši
nių šventų žodžių, kun. P. 
Andzulio ir Ig. Čepaičio ture-

D A K T A R A l 
Telefoną* Boulevard 1838 

Dr.SABrenza 
4608 SO. ASHLAND A V E M E , 

Chleago, 111. 
Vai.: f ryto fkJ 19 piet: 1 po 
pirt lkl S po plet. «:30 vak. iki 
t:SO rak. 

OR,A.K.RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. VVestern Ave. 

Telef. Lafayctte 4146 

—-=riiy 
661T 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1167 W. 
Yalandos noo S lkl 12 dieną, nao • 
lkl 8 arai. •** . Nadėllomis nso • 

iki I rei. po piety. 
k»« 

Telef* eeeley 7488 

Dr, I. M. Feinberg 
Qy4o specialiai Tįsokime rrru ir 

moterų lytiškas Ilgas, 
oa Street 

Are. — Chleago 
po pteta T—* 

* 

Dn A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D—Ba a i r M a t . 
i)—B* ptMm t* ba • * • — • • 
I>—Ba knaajsv 
«)— Ba Jakta aavrajss* rretkataJ. 
fo—Paeljeatal aeraikia sirgti, §e-

U taai ralartl. I> caB atfi 
*«•!! •tieii' (akm«a|a taleri*) 

Ir »fc»«iiį« iltpumo puaMJk b« e* 
p«ractJo«, M tam tlkronil* mok»-
liikomta prl«iaoD*mls b«l vaMala, 

rarratlaa girdėjime . . 
TteaidM Hcas paMkmlnffal, O- J«l 

yr» raikalaa daro operacija*, 
PiafaaU—al| paUrnaTlm* talkia aaro 

141°fSrO. 50 Ave. Cicero. HL 
Oflaaa atidarytaa: kaadlaa mm S vak 

po plot lkl 6 vai. Takaro, 
NoAallomia tr 

rytas. 

' - i - l _ k 
Tel. BooJevard 1160 

DR. A. J. KAKALIUS 
Uet iv i i Gydytoja* 

5303 South Morgan Street 
Chloago, IU. 

— . m • i m i i a o • . * 

Dr. Maurice Kahn 
Gytrytojas Ir Clunirgas 

4631 6. Ashland Ave. 
Tel YarcU 0994 

Valandoa: j ^ 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

- ^ 

>fiso Tel. Boolevard »6tS 
Bezld. TeL Drexel » l t l 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS 0 1 

CHIRURGAS 

Valkų Ir risų chroniSką ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. HUsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai-: l t — 1 1 rytei S—S po plak 
7—8 rak. Ned. l t — 1 1 d. 

ja.s giedojo bažnytinis koras 
ved. gerb. J. čižausko. 

Nauja Seminarija. 
Oionui yra statoma nauja 

Seminarija k urbti dabarties 
v ra renkama aukos. Su an-
e* 

komis netik kitataučiai bet 
ir lietuviai katalikai turi pri
sidėti, tuo dalyku darbuojasi 
gerb. mušu klebonss kun. 
V'iJkutaitis ,jis ragina kiek-
vieną lietuvį kataliką aukoti. 
' Tarės išvažiavimą. 

Bažnytinis koras su gerb. 
mokytoju Cižausku po ilgo 
ikirbavimosi ir praktikų nuo 
4 d. liepos ims atstogtį. Be-
to nouilgo turės išvažiavimą, 
kur visi galės gražiai ir lin
ksmai hiiką praleisti. Išva
žiavimas buvo nutartas dary 
ti birželio m., bet dažnai ly
jant atidėta ant tolinus. 

Piknikai. 
Atėjus jau išltesnems die

noms eleveiandieeiai beveik 
kas sekmadienis subruzda pi 
knikus reigti. Vyčiai taipgi 
jau buvo pikniką surengę 
Piknikams nelabai sekasi, nes 
daug trukdo lietus. 

Liepunėte. 
I P. S. Visi žmonės reinia "Dr 
augą", tik mūsų viens, kitas 
vadas kažkodėl nesugeba jo 
svarbos suprasti. A. 

I 

KA TIK GAUTOS IŠ VOKIETIJOS 

Maldaknyges 
AUKSO ALTORIUS 

Baltais kauliniais viršeliais, vidury virše
lių yra įstatytas gražus kryžius. 464 puslapių 

If 

Juodais, skuriniais minkštais-viršeliais( su 
kabėmis). 464 pusi. Kaina $2.25. 

ANIOLAS SARGAS 
v 

Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio for
mato, 288 pusi. Tinkama knygute jaunimui. 
Kaina $1.756. 

ANIOLĖLIS 
, Juodais minkštais skuriniais viršeliais ne-

^ didelio formato. Kaina . . . , 75c. 
Gi juodais kietais viršeliais. Kaina . . 50c. 

VAINIKĖLIS 

sau galą pasidarysi. 

Laikraščių nauda. 

Pasiklauskime savęs k ą 
bar pasiklauskime iavęa ką 
čia mumB laikraščių skaity
mas gali padėti? Kad į tai 
atsakyti pirmiausiai sau išsi
aiškinkime, kas tai yra laikra
štis. Laikraštis, kaip jau 
ntums rVisietfis žinoma, tai yra 
nuolat tam tikrais protar
piais pasirodąs spausdinys, 
kuriame tiekiama žinios iš 
pasaulinio gyvenimo įvykių, 
ir nagrinėjami įvairių įvai
riausi žmonijos gyvenimui rei 
kalingi klausimai. Lakraš-
tis yra tartum mažutis gyve
nimo veidrodėlis, kurio pa-
gelba galima pasižvalgyti po 
platųjį žmonijos gyvenimą. 
I * 

Jau iš anksčiau pasakyto ma
tėme, kad kiekvienam žmogui 
būtinai reikia nors šiek tiek 
gyvenimo bėgį suprasti, kad 
žinoti, kas pačiam reikalinga 
daryti, kad bereikalingai ne-
sudužus tose gyvenimo ban
gose. O tas gi žinias, apie 

rašeiai turi svarius, gražius, 
žmonijos gyvenimui tinkamus' 
tikslus. tCaip yra visokių; 
žrtionių, ir gerų it toogų, taig 
yra daug ir visokių, blogų if 
gerų laikraščių. Todėl tei
kia būti labai atsargiems, kad 
nepakliūtum^ į Žabangas. Juk 
manau, kad kiekvienas nori 
skaityti gerą, naudingą laik
raštį, bet ne Uogų. Na tai 
visietns reik ir atsargiems fetį-
tl. Bet, kaip tai atsiranda 
blogų laikraščių, kodėl jie ne 
visi geri, iškils gal nevienam 
klausimas. Ir į tai as tariu 
Istai ka atsakyti. Kiekvienas 
žmogus užsibrėžius kurių nors 
tikslų siekti. Geri žmonės 
siekia gerų tikslų, blogi blo
gų. Tie siekiai siekiama Vi
sokiais keliais. Jie siekiama 
taipgi labai smagiai ir per 
laikraščius, nes jių pagelba 
dideles žmonių minias gali pa 
Siekti ir patraukti savo pu-
šėn. Tat tuo tikslu laikraš
čius ir leidžia visoki žmonas. 
Leidžia katalikai, leidžia be-
dieviai-soeialistai, laisvamm-
niai, leidžia biznieriai ir it. 
Todėl skaitant t laikraštį, rei
škia aiškiai žinoti kokį skai
tai ir jeigu tik blogą, tai mes
ti jį šalin, nes ir taip jau gy
venime pilna purvų. Lietu
viams katalikams tai yra ge-

bendrąja Žmonijos gyvenimo riaugi naudingiausia skaity 
eigų teikia laikraščiai, kiek gi 
giliau visus gyveninio klau-
simus nagrinėjama knygose, 
nes laikraščiuose visa nuodu
gniau išsemti nėra galmsybės. 
Todėl norint gyvenime nors 
šiek tiek graibytis, nekalbant 
jau apie jojo gilesnį pažini
mą, būtinai reikalinga skaity
ti laikraščiai. Bet čia aš no
riu perspėti, kad ne visi ląįk-

• ' ' ' III I , ' Į g 

Tel. Boulevard 3686 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

ir 
CHIRURGAS 

I
i 3337 So. Morgan Str. 
-VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo 2 v. po plet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES SEGAL 
PerfcėM S»TO ofisą 90 a a s i r a i 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUAIISTAS 

Džiovą, Moterų Ir Vjrrą Ugų 
VąJ.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: auo I—*.»• %%km* 
Nedėilomis: 10 iki 12. 

TelcfoMs Ui&nmj t i » 

~4k 

— m m m m » i ? 

Telefonas Boulevard 9550 

DR. HARRY TETER 
DENTISTAS 

8etas daatų padaromas taip 
kmipUM iuso JX&Ą dantys. 
Puodu gas. Peržiūriu X-ray 

ai^O 80. BabMd Str. 
• • • • • • '•> 1 m < # » , I . < J Į I « • • • > • < 

Tel. Ganai «257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halstcd Str. 

Vaandos: 19 lkl 12 ryte: 1 lkl C 
po pietų: f lkl t vakar* 

Kietais viršeliais, mažo fonn. Kaina 40c. 
Perkant didesnį skaitriu, kainos yra nulei

džiamos. 
Galima gauti: 

''DRAUGO" KNYGYNE, 
2334 80. Oakley Ave., Chicago, BĮ. 

• • • • • * • • •«» • • t < i . » » » » » • • • • • • • • • • » • • • • • • • mm • • < • ' • * , 

į ti katalikų lietuvių leidžiamus 
laikraščius. Tokius laikraš
čius skaitydamas, gali būti 
visai ramus, kad juos beskai
tydamas gausi didelę, didele 
naudą. Tad lietuviai katali
kai skaitykime lietuviškos ka
talikiškus laikraščius, " Drau
gą/' "Laiva," "Garsę;,,> 

"Darbininką ir kitus. 

_ - n 

Kolonrįališkosios Dienos 
Dinose Wtaa!agto(to Ir Uftyetto; 
BwcJiiilco« tt Uttiau. Jnrgk>, bno 
pilnai fiHo^n în jmpmtia fMfMai 
pMriomg ir crtftiu aprirMiiuaema 
ttnm* pepuoiti a»vo į i m m £*• 
«aU nerukak. JH Rtoa paprofra g*Iio-
ttf H(n nu. to iuiufim dn^elif 

T««Ua vlttoje tSTJTS 

rieUkano 
t »• I M U I R aiaiij ir 

Rnfffi 
Vali* s«bro« odą noo iių minif i 
pratpto ir pl*n5^ fcjojta. * l » ^ » 
Ruffle* pilimi groti ritooc apttįuee 
litam palte Ueriat « dhbaiHa 

F.AD.WCHTERAC0^1i4.tMS#.4tm., W-H»,*.T 

= 5 5 

F"«a» w * ^i 
" • per n- , 

tm aolif rriUlo, fMSrt av-
mro ntturtlį, mmrmmli geaimną. 

po 65c bonki, arta to, 79c. prtahra-

^ ^ ^ ^ 
5 = 2 

A D V O K A T A I * 
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f e ar 
Areyou self-constiėus 
about the impression 
you mukę MI ptopk? 

PERSONAL appcarance hai a fot 
to do wtth the way you fcel. 

Clothes count, of course. But still 
there is one thing so many pcoplc 
ftvtrtaafc—MMBfthiM that at onec 
brands thcm as citker fastidiout or 
carcless—tht Uethm 

Notice today h«w you, youf«lC 
watth anotRer person's teeth <ite)i 
he or she is talking. If the teeth are. 
not we!l lept tbcy tt once beconie » 
liability. 

THOMAS KRYWULET 
Pirmos Kiesos 
KRIAUCIUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

VisokiŲ Styliu 
Otriausia ir Didžiausia 

Krtoučiška {staiga 
{ vakarus nao Ashland 

i 

Vakmi, Prosinam 
ir Tafeoin 

Pirmiau po num.1702 W. 
47th Str. 

Dabaf pa num. 
4711 So. Hermltage Ave. j 

«— » w * » » ^ » * • * < > » » » » » » » —• • • > • 

Usm-tm Tml Pu* tUę*a tęth m «*• 
įttgt0ęnd t fli$ki*Hmtr*dU*t I Imt natty cisnu mitk-

A larae tobe of List erine Tooth 
Pitt* n onfy 25 cents; at your drug-

.t'$.~~Lo*ibMPkarmocal Co„Saint 
S. J. K* t'».**-ii 

dify t / . 

3 T a=ae 
= Z = • » 
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Tetcfoaas PaUrnuu U I S 

Remkite tuos P - A ^ J ^ ^ j § \ % m g ^ 
lus, biznierius kūne garsi- Į G*Drrow* m c»«»<Us 
naši dienraštį "Drauge*', |l U i t a MicbJfjhia A T * . C M C » « O , I U 
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CHAS. I , VUOSATTC 

SHtVtMS 

JOHMI. BAGŪZIUNAS 
ADVOKATAS 

7 South Dearbom 9trwt 
BOOM 1*88 Ttamjtrm šūki. 

Telefonas fUuadolpfc 8861 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

^ »• 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
7t W. Moaroe gtr«et 

Room 804 — Tel. KjUMM»kS800 
Vai.. Kuo t i t t o i t l 5 po p*Xų 

8808 SO. 
Telef. Tardą 1816 

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

11 S. La Salk at. Room 3 » 1 
TeL RJUkdolpb 1034 Tai. a t o M 

TAlUntAtS: 
8801 8. Maiste*! St,9Ę/L BH± 8778 

# . t apari Paaedello If 

mJ 
•n a ii*fcin 

• • • 

S. D. LACHAW1CZ 
Sįuvanw siutus ir O'Coatus 
nauJaiiŽMi mados. AtKekani 
darbą kogeriaiMift už vi-
sitms pĄ/momas kainas. 

V«liii»e, Dožome ir At-
uaujhMbme s^aus. 

LletaTii Graborlra 
8814 W. 88rd W% 

Ctcaffo, UI. 
Patarnauja laldo-

tuvėse kuoplgiaoala. 
Reikale matdifta afa 
aieauktl, a 

' 

nedlntL 
TeL Oasal 0 * 1 

8188 

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

Metropolitan 8Ute Banio ITanė 
asai w. isnd st. ra. ctatei sstv 

I II I •• • — * — i — 

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

Offeaaj *****&t 

m ftovf* te salh Street 
Telefonas Central 8888 

Vakarai* 3223 S. Bafete* St. 
Tardą 4881 

> • • H 

m . - i •< r'ifiĮi .fci 

n • » * i 

BALYS F . MASTAUSKAi 
A D V O K A T A I 

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtoną Patarėju. 

2801 Wes« aand Street 
* 
M M -

ase 
M M 

' ' I. =c 
Kas nesJgarsina, to niekas 

nežino. 
Advokatams Ir daktarams, uianįe-

riams ir vrikSjama perkantiems ir 
parduodantiems, darbą* ir darbininkų 
jiėškantlems :— 

— visiems "l^auge" IftarsinUs 

• H • • 
Ui 

Jet laikom neturi, pašauk: * 

Ttf. RooseveH-779} 

Maaa 

Tef. Ofeni 
A. S. 

STASUUN] 
Room (1< O l k u o 
77 W. Hf 
^— — * . 
CICKRO Ofisas: 
1814 S. Cfoera A T . 
BRftXSE#ORT O 
5338 S. dalsted 88. 

IU 
Cioeit> 

3t**£HLt 
i » — — 

J- P- W A I T 

Litium 
1.: D 814—« 

• . . < • • » • Ava. 

" " " aaipasi m i 
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SUIMTA DU {TARIAMU 

JU0DRANK1U. 

Senatorius Medill McCor-
tniek gavo grasinanti laišką. 
Reikalauta paskirton vieton 
padėti 50,000 dol., kitaipgi 
vienas iš trijų senatoriaus 
vaikų busiąs pagrobtas. 

Reikalaujami pinigai turėjo 
bu: padėti arti Byron, v'»gle 
apskrity. 

Tas reikalas pavestas dete-
ktivams. $ie padėjo poperga-
lių pundelį nurodytoj vietoj 
ir saugojo. 

Du fanrių darbininku pas
kui atėjt; pavaikščiojo aplin 
kui, rado pundelį ir pasiėmė. 
Tuogaus suimtu. 

Jiedu sakosi nieko nežiną 
ir del žingeidumo paėmę pa-
apie grasinantį laišką. Tik ė-

jc, netyčiomis radę pundeli 
iillrėti. 

Abudu atgabentu Chicagon 
ir po išklausinėjimų paliuo-
suotu. Paskui ir vėl areštuo 
tu. 

MAŽAI NELAIMIŲ. 

buvo 29 birželio ir puikiai cagos Ąpskričid nutarimu 

Šįmet liepos 4 d. Chicagoj 
J buvo mažai nelaimių. Nors 
suaugį ir vaikai per dieną 
linksminosi su įvairiomis prie 
moninėanas ugn., teciaus at
sargiai elgiasi. Minint Nepri
klausomybės dieną šiandie 
vaduojamasi daugiaus protu. 

Dėlto, Chicagoje liepos 4 d. 
tik du asmeniu žuvo ir kele
tas sužeista. 

piavyko net ir pelno gerai pa 
l iko, t a i tarė didelią padėką 
rengėjams vįr šeimininkėms, 
kurios daug pasidarbavo. 

Butų gerai, kad jų daugiau 
butų. 

Ten buvęs 

TOWN OP LAKB. 

— 

GRYŽO IR TYLI. 
* 

Iš Wasbingtono gryižo Chi
cagon finansininkas Dawis, 
kandidatas į viee-prezidentuą 
ią republikonų partijos. 

Klausiamas apie politiką 
atsisako kalbėti. 

Kodėl sakoma ,kad tai pir
mutiniu piknikas, kuris vi
sais žvilgsniais pavyko t 

Mat, per Town of Lake pa 
rapijos piknikui visai nelijo. 

Tiesa iš ryto biskį oras 
baugino. Bet kur tau, kad 

debesis sklaidyti, — tuoj vi 
sas dangus nušvito. 
Piknikas pavyko. Tai mūsų 

nenuilstančio gerb. kleb. A. 
Skrypko ir komitetų trasas, 

[didelis prisiruošimas. Viskas 
rūpestingai atlikta. Darbinin 
kų netruko, visi dirbo prakai 

kuopos privalo sudaryti pro
jektų kom. del sutrumpini
m e Ap. susirinkimų. 

Todėl tuo reikalu prašo-Į 
me dalyvauti nuo visų kuopų 
vaidybos arba jų įgaliotiniai 
ateinanti antradienį, vakare 
— 8 d. li#pos, Šv. Jurgio 
parap. mokyklos kambary. 

L. t . CH. AP. 

TE LAIŠKUS. 

1009 Marcinkevičius John 
1014 Motejunas J. 
1017 Mokus Jonas 
1618 Narbutas P. 

w 

1019 Narbut Filis 
11020 Narbutos Antanas 
1036 Pupelis A. 
1047 Šimkus Ana 
1050 Slota Liudvikas 
1053 Sziribos Jonas 
1057 Stoškus Zafija 
1061 Staponukui Antanui 
1064 Stfasiulis Jonas 
1065 Stanislovaitis F. 

Chicago* pašte (vldnmlesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randač atėję ii Lietuvoa laifikai 
{ėmiau įvardytiems asmenima, ku-

• % • • 

REAL ESTATE 
~-- - . ' .' .—i . 
^ " * ^ ^ ^ ^ B Perkam, ' 

parduo
dam namus 

lant farmų, 
'ant namu. 
Visokius bl 
znius, bu-
černes, rro 
sernes, au« 
tomobiilus 

Ir lotus mai 
nom ant namu. Su reikalais krei
pkitės; 

3404 S. MORGAN ST. j 
Tel. Yards 1571 

REAL ESTATE 
i» i f 

. . . . . , . . . ,i*» dėlei adrtntt} persikėlimo 
pakils vėjaą, kad pagriebs \UUm ^ ^ M b , ^ ^ p r i e Ž M . 

Dirbtuvėje, 2001—11 Men-
dell st., kilo gaisras. Bet gai
srininkai greitai užgesino. 

elų išneaiotojai Begalėjo surasti. 
LaiJkui galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (ij Adams gatres 
iėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant korio virkaus 

(parašyta ADVERTISED. 
Prašydami laiško paduokite laiš

ko num., nes su juo greičiau 
Uišką suras necu su pavarde. 

tuodami. 
n , vv. v . . . 4 . 11071 Urlingis Mary Darbščios seimininkes taip!1 A«0 TT . *T . ..'1073 Urtan Jon 

gražiai pietus pagamino, kad ™ V VaK 

POLICMONAI APMUŠĖ 
AKTORĘ. 

Liepos 4 d. įžymią aktorę 
Bosetta Dunean brutaliai ap 
musė du Ciceros policmonu. 

Aktorei sužeista nosis ir 
burna. 

Valstybinis prokuroras Cro 
we pradėjo tardymus su tik
slu brutalius patraukti atsa
komybėn ir nubausti. 

Policmonu aktorę užpuolė 
jai su savo seserimi ir broliu 
automobiliu važiuojant Chi
cagon iš IIawthorne. 

Policmonu prikibo prie va 
žiuojanf-ių už nesustojimą 
prie vieno boulvardo. Pakel *a 

T". 
ta ginčai. Paskui batalija, i 

Chicagoje areštuoti 9 įtaria 
mi vagys ir rasta visokių 
brangių daiktų vertės 25,000 
dol. 

ITies Maxwell ir Canal gat. 
trys plėšikai sustabdė troką 
su mėsa. Šoferį išvarė ir pa

tys nuvažiavo, turbūt, "pi 
kninkan." 

Brennan, kurs, nužudęs pa 
čia, pasišovė, jau mirė. 

NORTH SIDE 

batalija. 
Priede aktorė uždaryta poli
cijos nuovados kalėjimam Te 

čiaus paskiaųs paliuosuota, 
kuomet patirta, kad policmo-
nam ruošiama "pirtis". 

Aktorė tvirtina, kad polic
monu turėjo but girtu. 

§y. Cecilijos Dr-ja laikė mė 
nešini susirinkimą 1 liepos d. 
8 v. v. Bažnytinėje svetainė
je. Susirinkimas buvo skait
lingas. Protokolas perskaity
tas ir vienbalsiai priimtas, 

pusmetinių knygų apskai-

tuoj valgykla kupina žmonių 
prisikimšo. Pagirtinos šeimi
ninkės! 

Galima užtikrinti, jogei vi 
sas Town of Lake suvažiavo. 
Darže sunku buvo ir pareiti. 
Šokių salėje pasidarė ankšta. 

Valio laimingoji Town of 
Lake! 

Omegos draugus 

enei Julei 

P R A N E Š I M A I . 
PRANEŠIMAS CHIC. VY 

ČIAMS. 

SERGA PREZIDENTO 
SUNŪS. 

"YVASHINGTON, liepos & 
— Staiga susirgo Prezidento 
Coolidge jaunesnis sunūs Cal 
vin. Turi kraujo užnuodiji-
mą. Pranešta, kad yra pavo
jaus vaikino gyvasčiai. 

SKRIS SKERSAI ATLAN-
TTKO. 

KOMA, liepos 6. — Vietos 
laikraščiai padueda,, kad šį
met skersai Atlantiko aerop
lanu -skrisiųs vienas italas la
kūnas. 

"t vi nu komisija pranešė, kad 
gryno pelno likosi per šeškus 

[mėnesius su viršum $300.00, 
iš vien mėnesinių mokesčių. 
Iš to matoma, kad draugija 
yra skaitlinga ir gerai gyvuo 
ja. Vertėtų priklausyti į šią 
*"-.jfl. I 

K. Federacijos komisijos 
raportas vienbalsiai priimtas. 
Labdarių komisija kvietė lab 
darių išvažiavimam Vienb'al-

Liet. Vyčių Chicagos a p 
skritys laikys pusmetinį su 
sirinkima liepos 12 d. 8:00 
vai. vak. prie 13 kp. (Totvn 
of Lake) ,Davis Sąuare park 
svet, prie 44-tos ir AVood 
Str. 

Visos kuopos malonėsite 
skaitlingai prisiųsti dalyvių 
į minėtą su-ma. 
i Gjerb. Vyčiai bukite taip 
malonus susirinkti ant laiko, 
kad nereiktų laukti apie va. 

[landą ir pusę, kaip kad bu
tą praeitais susirinkimais. 

1075 Wajsnis Justinas 
1092 Zudikaitis John 
1093 Zulanitei Reginai 
904 Battuliene Miss O. 
913 Bukaveckas J. 
916 Chulys iVctor 
918 Cirnas Bened&t 
921 Daubragaitė Jugi 
923 Dobilaitė Elzbieta 
926 Dundulos Jųsefa 
939 Galdikas Fran. 
940 Galvanovski Paul 
942 Garionis Petras 
943 Gobčauskaitė Anielė 
949 Gudaicinr Jurgiui 
956 Janubevicz Jozapas 
962 Jusenui Justui 
965 Julijonai Jogminienei 
966 Jwodagalvi Motejus B 
973 Kalita Jan 
979 Kizevic Eleonora 
981 Kiselins Petrini 
984 EndrijauskieneiBakei 
994 Kopis Rupert 
996 Kungis Vincentas 
1000 Laurinait is Fe l iksas 

m 
Vienas Kenukas 
jums PRIPA-
\ RODYS 

Tas labai lengva persitik
rinti, kad Puritan yra sul
tingas, stiprus malt cxtraot. 
Tiktai pamėgink. 

Dviejų rūšių — Plaln Purt-
tan Malt Extract 3 uncijų 
apynių pakelis ir Putitau 
Hop-Flkvoretl Malt Cukrinis 

Syrupas. 

PURITAN 
MALT Hop 

Syru 
PJM 
Fterored' 
Suaar 
Sjrup 

Plain 
KU 
ract 
su 

Avic/iais 
Apyniais 

AueSriausios Rūšies 

I 
PARDAVIMUI 

DIDELIS B A IlG K V A S. 
PARSIDUODA moderniškas 2 aug 

ščių mūrinis namas didelis šviesus 
storas puikus C kamb. flatas, s t i 
rnų Šildoma, didelis pon'ius ir jar
das užtektinai vietos garadžiui. Len
gvais išmokėjimais. 

3129 So. Halsted Str. 
salt* Lith. Auditorium Namo. 

. PARSIDUODA buCernS ir sroser 
|n5. Visokių tautų apgyventa vieta f 

parsiduoda greitu laiku. 
M. ROMANOVVSKAS 

836 W. 20 Str. 
arba 

W. Cnllerton Str. 
CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

'C.P. SUROMSKIS & C0„ 
R E A L E S T A T E 

Perkam, 
parduodam 

Ir tnalnom 
namus, far 
maa taipgi 

I ir Visokius 
biraiua. 

Darba at 
I liekam gre 

| | i t a l , pigiai Į 
ir gerai. 

Krefpkl-
tes: f 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

Tryaiau. V imi- S.teiki. Palt.fri.ima! 
Kf«tsidAtk ant riebaluotų moa îu, 

kuomet juum būtinai reikalinga. Jini-
mmtaa! ~ 

Iref. S. V. Pat. Oftse. 

Tf.iomctbuvof'aeeUiinRigydnole. Jiayra 
puikiausiu ir IabijuaiaT patikėtina* lini-

L meutas, koki tik pinisfai gali nupirkti. | J 
Nfra tikraais, jei neturi INKARO vaia- VI 

f batenklio. 
F. AD. R1CHTER A C30. M ^ 

H 104.114 So. 4th St^ Brooklyo. N. Y. 
^ i «* s «» \ «» s a s ; " 

Valdyba. [ I 

BRIDGEPORTAS 

Saldžiausios Širdies ViešpaĮs 
[ties Jėzaus ])r-tės mėnesinis 
suvirinkuiias įvyks antradie-

šiai pritarė. Taipgi ir šv. Ce-.nLo vakare liepos 8 d. 7;30 v. 
eilijos dr-ja nutarė rengti iš j vakare, Mildos Svetainėje, 
važiavimą^ labdarių naudai. 
[ komisija išrinktas p. Mas-
kolaitis. Tame susirinkime Ii 
goni.ų buvo 2 E. Maskolaitie 't 

ne sirgo*4 sa.vaitės ir paš'alpa 
tapo išmokėta; antra Ceba-
nauskienė 3 savaitės. 

Sugrįžęs iš Lietuvos p. Ki 
šonas atėjo atgal i draugiją, 
kuridžiaugiasi juomi, nes 
daug pasidarbavo. 

Išvažiavimo komisija kuris 

3142 So. Halsted Str. Visi na 
riai malonėkite atsilankyti pa 
skirtu laiku ,nes yra svar
bių reikalų apsvarstyti ir at
siveskite naujų narių prisira 
syti. Kyieeta raštininkas. 

A. Mosteika 

VYČIŲ VALDYBOMS CH. 
APSKRIČIO 

VfllllllllllMllllllllllllltllltlllllllllllllllllllllllllllltlilllllHilllllilillllllliiillllllllIIIII[£ 

NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVE | 

MARQUETTE MALT&HOPSl 
PRODUCTS 

S = 
= = 
= Nesenai atsidarė nauja krautuve Marquette apie- -z 
| Hnkej. Užlaikome geriausios rūšies selyklą ir apinius, = 
1 iš kurių galimaf pasidaryti labai skanaus gėrimo. = 
| Taip pat užlaikome pilną eilę reikalingų dalykų E 
1 darymui skanios giros. Atsilankykite mūsų krautu- E 
= vin ir duokite mums progą jums patarnauti. MŪSŲ i 
S kainos prieinamos kiekvienam. 1 
1 Užsakymai per telefoną priimami ir pristatomi. f 

! » • • • • » » • • • »m • • » » > » « 
Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktorim, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, ni. 

Jl>Wfonas Canal lH'.lSi 

• Maliava, Aliejus, Elektros, Plum-j 
Į Iblngr ii" Namams reikalingi daly-Z 

Kailio įrengimai 

f JOHN KAMINSKAS 
Savininkas 

JOHN T. KAMINSKAS 
6250 So.v Campbell Ave., 

Telefonas Prospect 241$. 
g parei o . y. ių Clu ^ ̂ iilittttiiiiiiiiiffiitfiiifttutfittfilfllliffiifliffiliuiniiiifiiitiilinilifiiiiilliliiiinifittff ^ 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 

• Dažų ir Poperos Krautuve 
1 2338 SO. liKAVITT STR. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIinillllllINMIlIlIlIlI 
PAGRAŽINAM NAMUS 

Matįavojame, dekoruojame, kalsi-
muojame ir popieruojame na^nus, 
dedame stiklus [ naujus namus. 
Alės ta visą Tamstos darbą galime 
atlikti už graną prieinamą kainą — 
pirmą neg'u duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pa? 
mus 

Kreipkitės: 
BRlT>GEPORT PAITfTTNG 

HARDWARE CO., 
8149 So. Halsted Str. 

Tel Tardą 7382 
iiiiiir:iiiiiimiimiiiiiiiiiiiiniiitmiiiiiiiw 

PARS1IH ODA 
Bučerne ir grosornž už tikrą pasiū

lyme K ĵtlinia nupirkti Ir HU namu. 
Parsiduoda deilo, kad turiu 2 biz

niu. 
.2050 W. 22 Str. 

SAVININKAS 
2210 \V. 22 Str. 

ĮVAIRUS BIZNIAI 

» 

W , _ Į • • • ~" j 

B U K G U D R U S 
PaBiteiriauk, kol dar yra lai 
ko išsirinkti gera vieta 
Marquette 'Manor. 

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 
lietuvių distrikte Chicagoj, 

{kur gvvenimas bus malonus 
Arti šv*. Kazimiero Vienuol. 
J r Marquette park, kuris 

J bus vienas is gražiausiu 
parku visame mieste. 

MES PASTATYSIME 
kokį tik namą Jus norite 
Marejuette . Manor% MŪSŲ 
kainos visiems prieinamos. 

WEBER & VVILLIAMS! 
2516 W. 63rd str. 

Telef. Republic 1932 

\r 
N'ORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MU& TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO. 

ABNER H. GOHEN 
HARDWARE 

{kai. 

Prirengia maliava aal. $1.50 I 

S 2202 W. 22nd Str. City 
Tel. Canal «456 

AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenas visokių rūšių 

J garantuotų karų. IStnokesčiaia 
ar mainais. 

Blvd. 8778. 
Mes perkame karus už Cash 

Pinigai skolinami ant karų 
tuomet jus jais jau važinesite 

SHERMAN AUTO SALES! 
4614 So. Ashland Ava. % t 

•a 

809 W. 351h SI,. Chicago 
Tel. Boulevard #611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakorte*. % 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? • 

Mes skoliname ant pirmu] 
|moraWių. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir-

(mus morgričiua po $500.©0 ir aug-
,*«au. 

Norint platesnių informacijų 
[kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
:EAL ESTATE L0ANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavht Str. 

mssmm 

THE GEEVVM G1RLS 
i WISH ANPaETTE w<XlO) HU*?RY 
BAChi AND <3ET MET? SON AND HElRl 

^ . j T H E WAY ME MANt>LES OU* CAT 
'S A CASE Foic THE S - P C A ' 

VES^AINT ITTHETRUTH^'-AN' 
• F VOU Mft<£ M l M Q O I T ME C 
STARTS^HJS LON<S6 VVORieiMC11 

5tE? - - ->rtDO CANV 1PEASON WITM 
H I M ' . - HE'S JOST LlKE MIS MOTMCI?! j 

STt>PlT ISAY1. 

JT 

-BOMPl 

CMtU>'& HoiHCR 

THCK— BUT « M T «N» 
6 t tU 

a t « * a M ^ ^ ^ ^ 

- f 
NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGENU 
Visokia rusiu pamatyk 

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

Kampas Sauramenlo 
Nauji 2 flatų namai C-S kamb. 

Brijf h ton Parke lengvais išmokC- \ 
Ujimais. 

Special Bargenai 
AugrStos ruSies namai, 2 flatų ! 

i ką tik pastatyti 6>& Ir 6-6 kamb. 
fMarquette Manor. SpecialSs kai- Į 

nos ir specialus i.slyg-os ant Slų i 
namų. 

Bargenai 
Pasirinkimui bbr.davi kampai Ir 

viduriniai tuftti lotai aug^tos kle-
sos l ietuvių Aplellnkfj (ieiiausiofe 

( Bizniui Vietos. 
Kriaučiams. barberiams, kviet- | 

kininkams, auto salearooms. garą-J 
džlams. bu«*ern6ms, bardware ma-

! Ha vos ir rakandų krautuvams ir ' 
daugybe kitokių bianių. 

{ Norint platesnių informacijų 
kreipkitės pas: 

L. J. JACOBSON 
f 

k-

3002 West 59th Str. 
Rampas Sakramento 

Skaitykite "Drauge" 
I Real Estatų Borgenus. 

r 
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http://Palt.fri.ima



