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ŽINIOS Iš ROMOS IR 
VATIKANO, Progresyvė Partija Pakilo KUPRANUGARIAI SAKA- gamintų drabužių, 

ROJĘ NEPAKEIČIAMI i ginusia daktilių.
KUO KITU.

dnn

KOMA, liepos 3. ,— P rotos j 
tantų propagandos ntrėmimui 
pirm 25-rių metų įkurta Tikė 
jimo Išlaikymui Draugija. To 
mis dienomis šios Dr-jos na
riai priimti Šventojo (Tėvo nū
dienei  jon. Ašventąsią Tėvas
reiškė daug džiaugsmo paty
ręs apie nuveikiamus tos Dr- 
jos didelius darbus Katalikų 
Bažnyčios labui.

Draugijos narių tarpe huvo 
kardinolai: Pompili, Granito, 
Sharreti, Vnn Rossuni, Cągin- 
no ir Fruehvrirth, taipat kele-, 
tas prelatų.

rųiiiiKUii
C____L.

“ Druskos karavanai.
. Kiekvienas kiirnvnm* r* •

rnnugnris apkraunamas
3Q dolerių 
11 ginusius 
vaikščioja 

Columb-Bė

| Tėvynėje Lietuvoje
KANDIDATU Į PREZIDENTUS NOMINUOTAS 

LA FOLLETTE
ŠI PARTIJA KOVOS REPUBLIKONUS 

IR DEMOKRATUS

SAKO, GRAŽINS SUV. VALSTYBĖMS LINCOLNO

le n n- ' ___ __ _. , ...........................
‘ | IKtCiUJl LILIUVUd Zt- keramika ir stiklo «nr-

M£S ŪKIO IR PRAMONĖS bi»*ni, 
PARODA KAUNE 1924 M.

na.

Nuo Vyskupų iš viso pašau 
lio gauta jau nemažai aukų 
fondan nupirkti auksinę kel- 
nę ir plaktukų, kurie reikalin
gi Šventajam Tėvui apeigose 
ftven taisiais Metais atidaryti 
ir uždaryti šventąsias duris. 
Tik nuo vieno Bostono Kar
dinolo gauta tam tikslui 5,- 
000 dolerių.

Auksinė kolnė ir plaktukas 
bus pavartota ftv. Petro Br» 
ziLikoje. Kitoms bazilikoms
Romoje bus parūpinta sidab
riniai tie įrankiai. Tai pa
rūpins kitų šalių katalikai. Is- 

ka ralius sidabrinę kel 
<Šv.

ponijos

bazilikai.

Kilę Apaštalų Sosto su Ar
gentina nesutikimai kns link. 
Buenos Aires Arkivyskupo 
nominavimo jnn užbaigti. Vy
skupų Seandrea Apaštalų So
stas paskelbs vyresniuoju Piet 
Amerikoj. . Gi Buenos Aires 
Arkivyskupo sostan bus pas
kirta* kitas Vyskupas. Taip 
sutarta su Argentinos vald
žia.

namą, patenkina kaip valdžią,

Pųdaryta tuo reikalu ru Jar
tis trumpoj ateity bus puškėk 
bte viešai. '

STREIKUOJA NAMŲ 
STATYMO DARBININKAI

LONDONAN, liepos G. — 
Britanijoj sustreikavo 700,- 
000 darbininkų, dirbančių 
prie narrų; statymo, kuomet 
jiems atsakyta užmokėsit! ų

<i. ,
— Kuomet republikonų par
tija savo konvencijoj** kuone t rusta ms.

grėsė kovoja už liaudies tei
ses, nepntnikauja galingiems

Dėlto, jo priešai 
vienminčiai ir vienlialsini bei jį vadina radikalu. Tečiaus
mažiausių ginčų knndidntu j jis nėra radikalas. Jis didis 
prezidentus nominavo dalmrti šalies patriotas.
nį Prezidentų Coolidge, kuo- I 
mot demokratų partija ilgns 
laikas kovoja u 
parinkimą, čionai
nonas koąvcnciją atlaikė pro
gresyvių partija ir kandida
tu j prezidentus nominavo fe- 
deralį senatorių l.a Follette 
iš tVisconsino.

Senatbrius sutiko būt 
didatu į Suv. Valstybių 
zidentus iš progresyvės

Progresyvė partija turi mi 
'lionus šalininkų, daugiausia kandidato I . .... , ,,ju ropubhkonn tarpe. 1 rog- 

šiomis dio ’ . ... .....resyve partija nori saliai grą 
žinti Lincolno laikus, kuomet 
politinio supuvimo nebuvo, 
kuomet žmonių išrinkti valdi
ninkai rūpinosi ne savo parti 
jos, Ist gyventojų ir valsty- 
Ik's gerove.kau

pn r-

Progresyvi' pert i ja nėra so 
ei abatų partija. Patsai sena- 
torius La Follctte yrn repub- 
likonas. Nuo kitų republiko
nų jis skiriasi tuo, kad turi 
dauginus sąžinės, labinus už 
kitus pnlnnkus darbininkams 
ir kapitalistų priešas.

Kuomet visose pasaulio vai 
styliėse šiandie įvyksta dide
lės valdžiose atmainos, tai 
žmonės su pasitikėjimu atsi
neša į progresyvę partijų. *Gi 
senųjų partijų vadni nervuo- 
jasi girdėdami apie progresy- 
vės jmrtijos kilimų.

Progresyvė partija gyven
tojams žnda ekonomine ir po 
litinę liuosylę.

kėinis vertės apie 
Z100 mailių keliom 
metus karavanai 
tarpe Timbuktu ir
char. Vienon ihisčii kelionė 
užtrunka 3 imuiesins. Gryž- 
dnmi ntgnl į 
vanai užsuka 
skos kasyklos 
imn nemažai
druskos ir pnrgnlicnn į Tim
buktu.

Ši<* “drnskinini” karava
nai vrn frnneuzii militni iiiiu

9) technologija ir mašinų 
statymas,

1Q) odos dirbiniai,
11) audiniai, nnnufaktura.

KARL RADEK VIEŠAI 
NUBARTAS.

Komunistams nevyksta 
pažaboti radikalus.

M \ŠR"VA, liepos 5 — f'in 
baigsi trečiojo internaciona
lo kongresas. Prieš uždary
siant kongresų paskutinę kai
lių sakė Zinoviov, trečiojo in
ternacionalo prezidentas.

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

komunistai linksta prie taiki- 
ųgos propagandos.

, Zinoviov tokių taktikų pas-

Mažosios Valstybės Dalyvaus 
Londono Konferencijoj

LONDONAS, liepos G. — 
Patirta, kad rengiamojoj čia 
santarvės valstybių konferen
cijoje dalyvaus ir mažosios 
valstybės.

konferenrijon pasiųsta: Orai 
lojai, Portugalijai, Rumuni
jai ir Jugoslavijai. Lenkų 
“vielkie mocarstwo” ((dide
li valstybO aplenkta.

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

Kiek žinoma, konferencijo
je įSuv. (Valstybės turės dn 
atstovu. Jie dalyvaus neofi
cialiai. Bot jiedviem norima 
duoti fia oficiales vietas.

merkė. Jis pažymėjo, kad 
jei komunistę tarpe yra tokių 
lengvatikių, kurio tiki, kad 
darbininlcų valdžia gali būt 

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. 
Jis aiškino, knd tokiai revo
liucijai dar neatėjęs tinkamas 
laikas.

Už tai Radek gavo vėjo. 
Jis neišrinktas nei ekzekuty- 
vio y komiteto nariu.

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

(Taigi, Maskvos komunistų 
Uj šalių komunistus.

(DU ANGLEKASIU NUŽU
DYTA.
■ i •

poa 6. — Oia vienam dubury

Per tuos jų sodžius 
kupranugarių karn- 

vien*dm* jiems susi-

Al.GIE^Lfi, Alg»-rija, liepos 
M. — Nesenai Prancūzai speci- 
alės konstrukcijos automobi
liais perkeliavo Saliaros tyry- 

Yro projektas per tų ly-
rynų pravesti geležinkelį, jun
giantį franenzų šiaurinę Af
riką su Sudanu.

Tas ir kiti to didžiulio tyr
laukio užkarinvimni ir sukul
tūrinimui projektai turi rnjs'*- 
ti jo gyventojams.

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

šiame milflin kame ploto te | 
čiaus gyvena mslaug žmonių, 
vos apie dn milionu. Tai 
lierberai, amini i ir negrai. Iš 
to apie 700,000 gyvena Al- 
gerijos Saharojc.

Tie žmonės gyvenn sod- 
žiais, vadinamais “kronas.” 
Vieton namų jie turi pasista
tę palapines, pagamintas iš

juodųjų ožkų kailių. Nuo 
pasaulio tie žmonės atskirti 
didelėmis vienų smiltynų ju
romis, 
praeina 
vanai — 
siekimo
zuotų pasauliu.

Karavanai jiems pristato 
reikalingi; daiktų ir nuo jų 
painia parduodamas prekes.

Seninus Timbuktu buvo ter 
miimli? (galutina) karavanams 
vieta. Bet pastaraisiais lai
kais karavanai siekia tolimes 
nių vietų.

Daug karavanų 
iš Colomb. •

AJgerija turi daug pirklybi- 
nių santykių su (Saliaros gj*. 
ventoj ai s per jų pietinius mie 
stilius, luiip tai Culoinb B< 
char, Tuggurt, And ra r, In- 
Salab ir kitas.

Soharoje naudojami dviejų 
rųšių kupranugariai. Kara
vanams naudojami kupranu
gariai vardu “dromedaries.” 
Tai stiprus, gali daug prekių 
panešti ir išlaikomi. Mil i ta
riniams tikslams naudojami 
“mehariu” Tai lengvi ir 
greiti kuprnnugarini.

Saliaros miestelis Coloinb- 
Bechar, Oram provincijoj, ra 
ndasi už 459 mailių nuo juros 
pakraščio. Tenai sudaroma 
daugybė karavanų ir siunčia
ma j įvairins tyryno dnli«. y- 
paČ į turtinguosius oazus (ty
ryno salon) Saoura, Gourarn 
ir Connt. Tuos oazus apgy
vena 190,000 žmonių.

Iš ColomleBeciiart kas me
tai išleidžiama apie 250 kara
vanų. Kiekvienan karavniian 
i neina apie 40 kupranugarių,

sviestu, džiovinta mėsa, balta 
ir mėlyna medvilne, žvakėmis.

Timhukln knra- 
prio vienos dru- 
Tavredenni. Pa- 
tos akmeninės

di ir saugoja ginkluoti raite
liai.

trnnsportacijai vartojama a- 
pie 30,000 kupra nugarių. , Jie 
veiksniai ir augmeniu tyrymio 
se, šeriami daktiliais. Dak
tiliu vni.-ini vt*n svarliiniiMn-

Karnvnnni veikia dažniau
sia žiemos laiku. Pavasarį 
kupranugariai ilsisi. Kuo
met rudenį pasirodo pirmieji 
lietus, tyrimo Gyventojai ku- 
prnni|gnrius pakinko į žagres 
ir užimti savo žemės nfidirbi- 
m u.

tai žvdni ir mažabites.

IŠ DEMOKRATU KONVEN 
GIJOS NEW YORKE.

YORK. liejKųi (.-11-

kandidatą į prezidentus. N«-1 
vienas iškeltas kandi<latns n« 
apturi reikalingos balsu did
žiumos. McAiloo vis užima 
pirmųjų vietą. Antrąją gi 
gub. Smith.

73-iuoju baliotaviinu McA- 
doo gavo 528 Imi sus, gi Sou
th -• 335.

Konvencija skaito 1^098 de 
legatus. Laimėtojas turi gan 
ti 732 balsu.

Aiandie buvo pakeltas su
manymas pašalinti iš balioto 
visus “juoduoiiun arklius.” 
Sumanymas atmestas.

Paskui iškelta rezoliueijn 
konvenciją perkelti į Kansns 
Gity. Rezoliucija atmesta.

Kandidato nominavimn 
daugiausia sutrukdė žinomas 
Brynn, kurs atvirai paskelbi 
savo palankumo McAdoo. 

Nežinia, kas bus veikiama 
toliau*.

FRANCUOS KABINETU!
GRĘSIA KRIZIS.

PARYŽIUS, liepos 6. — 
Oia kalbumą apie galimą Fra
nci jos kabineto krizį, kuomet 
premieras Herriot negali si> 
vo pusėn patraukti Anglijos 
draugingumo.

Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterL svarui 

Franrijos 100 frankų
Italijos 100 lirų 
Šveicarijos 100 ir.

•1.00

5.47
4.34

17JJ0

tšinis metais įvy ksta nuo 22 ' 
Rugpiuėio iki 1 Rugsėjo imti
nai .> Lietuvos Žemes L kio ir galanterija. 
Pramones Paroda, kuri žada jo) chemijos dirbiniai, 
būti daug didesnė ir įdomės-j ]3) liaudies dailės dirbi
nę knip buvusios parodos, nes niai, 
neatsižvelgiant į tai, kad par 
rodą įvyks už 
viljonuesc jau veikiai Ims vi

14) spaudos ir statistikos 
f. 3 menesių pa- tdaviniai.

užsieniu firmos

kad stambios
pažymėti.

finuos

(Alfa Lavai). Akticbolagėt 
“Balt ik” ir Danijos firma 
“ Aki icsehknliet Froderiks-

hrik.” kurie 
-u pilnais j-

ren L’iniri li

Vietų kainos:
Paviljonuose 1. m2 151)

Pastogėse 1 m2 10 litų. 
T.nuke 1 m2 3.50 
Vieta arkliui p . 
Vieta karvei 5.
Vieta avims, kiaulėms 

ir šinip smulk. gyvi. 2.
7) |l’iotn paukščių lizdui (li

gi 3 št.) 1.
*Įi \'i<*ta. paukščių lizdui ne 

pilnam 1.

Numatoma, kad pervežimui 
eksponatų parodon gelžkelių 
tnrifns bus įžymiai sumažin
tas. Muitas taipogi bus grą
žinamas, jeigu daiktai atvežti 
iš užsienio parodon nebus pa
rduoti ir bėgyje 3 mėnesijj po 
uždarymo parodos bus grąžin
ti atgal užsienin.

-T>

4)

pi« n" iiki<> 1‘ ikulingoms reik- 
m«'n<>m>:. Gyvulininkystės 
skyrius numatoma žnda būti 
hilsii įdomus, nes laukiame, 
knd bus išstatytų dnug gražių 
gyvulių, pnrgnlientų iš Šy*odi- 
jos. '1'nijMigi yrn pamato ti- f 
lu-ti, knd I’nlinltijos Vnlsty- 1 
l>ės Lntvijn, Estija, ir Suomi- 
jn dalyvaus š. m. pirodoje su 
savo eksponentais. Kaip pra- i 
ėjusiais metais taip ir šią jm Kiekviena firma ir šiaip as» 
rodą organizuoja Lietuvos Imuo gali išgavus sutikimo 
Žemės l kio Draugija ir j Pa- parodos komiteto pastatyti iš 

is Komiteto sąstatą įeina statymui savo eksponatų nuo- 
p-itįs asmenys kaip prnė- gavą paviljoną. Hiam atvė-

* jui' rciknlirrgn iki 15 d. liepos 
š s< klinčių m., įteikti parodos komite

tui jiaviljono projektą patvir
tinimui. Patariama visuma

i firmoms bei atskiriems asme- 
gakvi-inims, kuriems rupi pasiekti 

didesnę apyvartą ar savo ūkį 
pagerinti ir daugiau naudos

- 11.** Įjo lurvu, Muimui uiujr vauil 
**’ i šioje parodoje.

nniik’čin. bičių, žnrpi n- Vilnis reikalais reikia krei- 
** ptis j Lietuvos Žemės Ūkio ir 

Pramonės Parodos Komitetų, 
Kaune, Gedimino g. Nr. 7 a 
telef. 403.

t i<
jusiu meto.

Parodu f

I kio mašinos ir
padargai,

2) Gyvuliai, arklini, 
vijai, kiaulės, avys,

3) Pieno ūkia,
4) laukų, pievų, sodų, dar-Įiš|jo tuitėti, būtinai dalyvauti

žų ūkis, •*' į šioje parodoje.

(i) miškų durpynų ūkis,
7) statyba ir statomoji me

džiaga.

a niiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiJiiiiimmiiiiiimuuiniiiniuiuniniiiini a
Siųskite Savo Giminėms

D R A U G A
NES, "DRAUGAS” pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS” siunčia per didžiausių Lietuvos 
bankų — ŪKIO BANKĄ.

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

“DRAUGAS,” PUBL. CO., 
2334 So. O&kley Avenue Chicago, HL

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 ▼. vak.

c-a

> K M

1

1



DRAUGAS APIE BASINIUS GABUMUS.

2334 So. O aki e y Avcnuo

Tai Roozevclt 7791

ATEIVIAI IR SVEČIAI.

(Tasn.)

■jti KuMM rUad* reiki* 
M t> asus sdrasaa. PudiM

du galu, kūnų vienas smarkiai 
sakant: protestonų agi ta toriams)

fd.00 
|X00

(Army Alpha). Norėta (rodyti, 
gabiausieji ir tai tik dilio, kad

dieno*, 
penui- 
pruiųi- 
geriao-

rtai siųsti U perkant trasoje ar *x 
pi esc "Money Order” arba įdedant 
plautu | reglstraota lauka.

DRAUGAS PUB. 00.

APIE NORDIKĮI VIRŠENYBĘ

Kai Amerikos protestonai užsimanė sumažinti šioje ža
lyje kataliku skaitlių, tai pradėjo kilti nepamatuota teo
rija apie ypatingus Nordikų rasiniu* gabumu, kūne jiems 
teikiu aiškių viršenybę kitų tautų tarpe. Sitai teorijai pa 
remti pasiskubinta pasinaudoti Jungtinių Valstybių Ar
mijos kvotimų davimais 
kad Nordikai yra palys

i jie yra Nordikai.
Bet ir čia lazda turi 

tvoja Nordikams (geriau
per nešukuotas jų nugaras.

TRUMAIS ŽINIOS. DANTIS RKRAKTANT.

LIETUVOS ATSTOVYBE 
AMERIKOJE.

PAIEŠKOJIMAS
Lietuvos Respublikos A t-to 

vybė paieško:

Nauja* Suv. Valstybių imi 
gracijos įstatymas visus ntci 
vius paskirsto j dvi rųšta. 
Viena jų rųsis, tai paprasti 
ateiviai, kurio čia atvyksta 
visuomet apsigyventi. Antro- 
ji-tai tie viri. kurie atvyks
ta laikinai, apribuotiini lai 
kui, bent kokiais socialiai 
tikslais. Dėlto šiuos sintniu- 
siuK Uteivius j. 
dtati svečiais. S’ 
pastarųjų gru|«ę 
mų valstybių valdininkai. jų 
šeimynos, jų biurų tarnauto
jai, jų namų tarnai ir tarnai
tės. taijtat tie ateiviai, kurie 
čia atvyksta turistiniais tiks 
Lnis arba atlikti bent kokiu-* 
reikalus. Antrujon gnų» n 
ineina jurininkai, tarnauju 
svetimų šalių laivuose. Kuo 
mot laivai įplaukia j Suv. 
Valstybių nuostus. jurininka
ms leidžiama laikinai piivic- 
ž*li šioj šaly.

Paprasti ateiviai tiūput pu 
skirstomi į dvi dali. Vienu jų 
dalis priguli kvotoms, kitu 
n®. J kvotas neįskaitomi S. 
Valstybių piliečių žmonos ir 
vaikai jaunesni 18-os metų.

Be to, j kvotas neineinu so 
niaus gyvenę Suv. Valstybė
se asmenys ir grąžtų atgal 
aplankę rtivo tėviškes. Pngn 
liaus studentai, ncjaunesni 15 j 
m. amžiaus. kurie atvykstu 
Čia lankyti mokslo įstaigas.

Svarbiausiu į kvota* neįs
kaitomu. ateivių gi*u|x- yni 
profesoriui ir dvasiškiai.

Kiti visi ateiviai priklauso 
kvotoms ir jų toks skaičius 
gali atvykti, koks nustaty
to* prezidento pro! Imniirijii

tunų daviniu, tai išeina, kad Iliinois’o mokų rašyt negrai 
netik pralenkia įgimtais gabumais mokančius rašyt (lite
rates) Pietų negrus, bet pasiekė vidutinio pažymėjimo 
aukštesnio ui vidutinį pažymėjimą mokančių rašyt baltųjų 

' iš 9 pietinių valstybių;'kad New Yorko "literatai” (t. y. 
' moką rašyt) negrai pralenkė 5 pietinių valstybių baltuo
sius "literatu**; kad Pcnnsylvanijos "literatai’’ negrai 
pralenkė ''literatu" baltuosiu iš 2 pietinių valstybių; ir 
visi šiaurinių valstybių negrai Alphos vidutiniais pažymė
jimais pralenkia vidutinius pažymėjimu baltųjų iš Missi- 
ssippi, Kcntucky ir Arkansas valstybių.” ....

Nordicizmo apaštalas prof. Carl C. Brigham tvirtina, 
kad pietinių valstybių baltieji amerikiečiai atstovauja ty
riausią Nordikii veislę Amerikoje. Jeigu taip, tai nelaimė 
Nordikams! Nes jie. būdami žemiau negro gabumų, savo 

j nordisku protu parlenkia nebent 3 metų gaidį.
Jei priminsime dar, kati Mcditeranų ir Alpinti "už- 

.**uduro ...veli i terštos’’ Massachusets ir Connecticut valstybės protingumo 
ir išnašumo atžvilgiu stovi priešakyje 48 Jungtinių Valsty
bių, tai pamatysime kad Noidikų įgimtieji gabumai ir vir
šenybė jau į bonką suvaryti ir aklai užkimšti. Bet bukime 
mielaširdingi. 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 saly, kame tik yra daug gerų mo
kyklų, kaip pradinių taip ir aukštųjų. Jeigu negro protin
gumas priklausytų tik nuo jo įgimtų gabumų, tai kai p-gi 
iš Pietų feiaurėn atkeliavęs negras toli pralenktų savo pie
tinius brolius? Kaip gi Pietų Nordikai su taip dideliais į- 
guntais gabumais butų nuslydę net žemiau Ohicagos ir 
Ncw Yorko negrų? Vienų ir kitų suraminimui pravartu pa- 
briežti, kad visų rasių ir veislių gabumus auklėja gera ir 
tinkamojo pakraipoje vedama mokykla. Pietuose Nordi- 
•fcaF maža turi gerų mokyklų ir jie atsidūrė žemiau visų 
Amerikos tautelių; nieko jiems negelbėjo "tyras ir kilnus" 
n or diskas kraujas, išaurinės valstybėse yra daug ir gorų 
mokyklų ir čia apsigyvenę "mulkiai” negrai savo gabu
mais pralenkė kilniuosius Pietų Nordikus. ir juoda oda ,ir 

lengvesnes smegenys čai negrams nepakenkė kaikuriuos' 
baltuosius pralenkti.

KELETAS SANPROTAVIMŲ.
Nėra tokios tautos, kurios visi žmonės butų švoati ar

ba visi prakeikti. Nėra tokios tautos, kuri VISA butų

Nordikai yMttymi narnate karingumu ir itlvsnna ap
galiu gamttoea Jdiutu Jia yra vieni geriausių jurininkų, 
nes pati juros kaimynystė Juos vertė tokiais būti. Juk jie 
tanktatuta salų, pusiausallų ir pajūrių gyventojai. Jori 
cinkysU labai artimoje giminystėje su prekyba ir pramo
ne. Tad Nordikų kraštuose matome stiprią pramonę ir pre
kybą. Jura dalinai auklėjo ir jų valią, disciplinavo juos. 
Tai Nordikai revoliucijų ir riaušių atžvilgiu yra Ištašai, 
konservatoriški- ftį jų ypatybė augino didesnę piliečių vie
nybę, sniiklausimą, kas pavelyjo Nordikams kurti pašto-Į ryti prieš vokiečius 
vesnes valstybes ir pavergti 
illunasnės valios tautai.

Bet meno, artizmo srity 
kitų baltųjų rasių. Muzikoje 
tesnis budos nesutampa su garsų švelnumu. Juk ir jų kal
bos, ypač angliškoji, kuomatiausia turi aiškių, akamban- 
čių, malonių ganų. Kaipo rašytojai ir galvoto j si jie ir-gi 
menkesni ui kitus, vienok kaipo gyvenimo praktikai jie 
turi labai girtinų ypatybių, kurios gamina jų kraštams 
daug turto ir patogumų. —

Kranprincas Italijoje.

Italijon valdžia leido buvu 
hiam Vokieti jos kronprincui 
įsigyti Florencijoj vilią ir ton 
aprigyventi.

nore

turiu šjmct 
valiuoti gy
dytis j moji 
dyklcs. Atra

Sveikatom Mko.Maskvoje liolšcvikai įsukė
visoms urgonizacijoiu* padu- ak’ r’rbiamasib, kukių 

buk tai -
kaikurias švelnesnio budo ar j Ūmavo* demonstracijas. 

' Ea-iaipai atorienė Zita.

Austrijos ez-imperatorienė 
Zita gyvena ištrėmimo Ispa
nijoje, Lcųuetis pilyje, pa- 
švęsdanm visą laiką savo vai 
kų auklėjimui.

Nordikai stovi užpakaly visų 
jie silpniausi, nes jų šiarkš-

ALPINAI.
Kanadoje Jėzuitai, vyriau

siojo savo vadovo parėdymu, 
padalinti. į dvj provincijas: 
į angliškai ir fnuicuziškfti ka 
įbančiu*.
Valdžiai pasitiki, tik jos su

manymus nepriima.
Iki 1 liejos dkumi Kunu-ay 

MucDumdiki valdžių Anglijuj 
septynis karius negavo savo 
įneštiems įstatymus sumany
mams Anglijos Parlamento di
limuos pritarimo. Paskutiniu 
kurtu prieš valdžios sumany-

Alpinus nekartą bandyta Amerikos spaudoje pažeminti. 
Vienok ką gi sakyti apie typingiausius Alpinu atstovus— 
čekus kurie aukure moderinišktausią ir kultūringiausią vals 
tybę, pergalėdami nepasakytai didelis kliūtis? Juk čekų 
menas, ypač jų muzika, verčia pasaulį labai garbingai apie 
save atsiliepti. Turėdami didžių artistinių gabumų, čekai 
juk niekam nenusileidžia kaipo geri žemdirbiai, pramoni
ninkai ir pirkliai. Energijos pas juos gal daugiau negu pas 
anginu

'O vėl tveicorijaAlpinu centras jnk tai pavyzdys vi
sam pasauliui kaip reikia tvarką, laisvę, mokslą ir darbą 
mylėti!

Kas gi nežino Pietų Vokietijos, Austrijos ir Vengrijos 1 H1UJ, baldavo 220, už 165. 
garsiųjų komjjozitonų, rašytojų ar filosofą. Juk tai Al 
pinų rasės garbingi sunai.

Iš visų germaniškų tautų, artistinių skoniu ir meno 
gabumais olandai ir (lemai visus pralenkia. Bet jie ne 
Nordikai, o tik paprasti Alpinai. Ir ‘‘Maylower’’ neturė
dami, jie vienok išnardė viso pasaulio juras. įkūrė New 
Yorką, įgijo daug kolonijų tolimose Azijos šalyse. Kas-gi 
gali užmiršti jų milžinus.- Rubens’ą. Rembrandt’ą, V&n 
Dyke ir daugelį kitų artistų piešiejų. šituo atvejų jokia ir 
didžiausia Nordikų tauta neprilygsta mažutei Alpinu Olan
dijai, praktingai artistei. Beveik tą pat reiktų pasakyti ir 
apie Belgiją.

Ntanley Bulduin (teskaitė 
tai už išreiškimą valdžiai ue- 
INisitikėjiinu ir patarė tolime
snes diskusijas atidėti. liet 
Parlamentus jo nuomonę at
metė 237 balsais prieš 169.
Arbitražas.

šveiruriju su Brazilija pasi
rašė Arbitražo sutartį.

Pasiaiškino.
i Sugrįžo vyrus iš kiiubu

ir sako: — Antapėlk žiūrėk, 
jau antra baigiasi, kur taip 
ilgai užtrukai? —
— Tai tu amnai, kad aš na
mie bučiau buvęs tai dabar 
antra nesibaigtų?

Poni: — Kodėl nenori pas 
mano tarnauti, vos vakar atė 
jai ,o šiandien jau bėgi. — 
Tarnaitė: — Kur-gi nebėgsi 
poni esi išdidi ir neklusni.— 
Teisme.
Teisėjas. —Ar guli priesiegti* 

'kad tas raštas nėra tavo? — 
Teisiamas: — O taip ,tai gu 
Ii u puduryti, nes aš rašyti ne 
moku.

Tarnas: — Sutaisykite galu 
tirtai vaistus. Kiek jau laiko 
jmls jus čia laukiu. Kol su
grįšiu pouin guli pasveikti.—
Suramino

ko: — Ar yra pragurosf — 
Katalikas: — O kur jis tu
rėjo pasidėti f Put pamatysi— 
Katekizmo pamokoj
Vaikai nertais ta, vartosi. »Su- 
šuko smarkiai mokytojas.
— Jobai Dvyleki, kas šutvė 
rč Dangų ir žeme? —
— Tai ue oš, p. mokytojau, 

virpėdamas atsakė maki-

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS 
XIII KONGRESO PROTOKOLAS.

Kiekvienai šaliai pažymėta 
atakiyi kvota. Kiekvienus ša
lies išeivių kvotos pravestos 
tvarkyti emerikoniškieniH ko
nsuliams. Nuo kunsulių prigu 
Ii jkt tas, ar kitas gali čion 
šalin vykti. Nes konsulini 
duoda savo lipdymus. Be lių 
dytnų Amerikon vykimus ne 
galimas.

L- Mykolą, Zigmanto 
Velikonį (Velikoncc),

2. Mykolą Skiriu.
3. Antaną Beržrnskį. 
Lietuvos Atstovybė

Minų,

_ ______ _  _ ___  _ prašo
ieškomų asmenų titail tepti, ir 
visų, kas apie ieškomus ns- 
znenta galėtų suteikti kokių 

žinių, malonėkite praneš
ti Atstovybei.

Lietuvos Resp. Atstovybė,
S. A V.

TR PLATIN-
HHE "DRAUGI."

Lietuvoje Kaune: 1 Iz-onas Vrublinuskcas komersan
tas, 2 Antanas Valavičius juristas, 3 Antanas Kubilius 
komersantus, 4 Liudu Jovnišaitč filosofė, 5 Jonus Stan
kevičius imnlikas, 6 Stasė Orvydaitė filos. 7 Emilija Ur-
nežytč filos. 8 Salome Juozelenaitė filos. O Pnmes Ma
ri lionis filos. 10 Felicija Jtognlskytė filos., 11 Kazys 
Žugmkalys istorikus, 12 Povylas Gaučye filos. 13 Juo
zas Urnuufab istorikas, 14 Bnlys Paliokas komersantas, 
15 Pr.inns Vainauskas teis. 16 Juozas G rąžulis mat. 
pini. 17 Ab*k>. Dnktaniviėaitė, litor. 18 Ona Girčytč, 
l!1 Alfonsu.- Mikšys teis., 20 Vladas Juodeika, viso 20 
s! udentų.

IA Lietuvos persikėlė Vokietijon mokintis šie stu
dentui: Antinui* Kubilius, Lcipzigan, Kazys 2u g raku
ty-, M mis te r ta, Balys Paliukus, Berlynan.

1A sušelptųjų gavo vienkartinę im.šulpą: Ed. Jalu 
li» $50.0U. Jonus Ib-iin-ikij $70.00 ir Juužus Mičiulis 
$100.00.

Atsisakė nuo pašalpos: Julius Aperavičius Berlyno 
ir FeJ. Rogulskytė Kaune.

Studentui jau baigusieji mokslą ir gavusieji iš Tau
tu., Fondo jHišulpus: Dr. M. Andziulylė Kun. V. Myko
lui lis, Kum. Dr. Navickas, Ona Petrauskaitė, Dr. K Pa 
kalu, Dr. P. V. Kaulinu i tis, L’r Umcžytė, Kuil En. Ei- 
levu-ius, Em. Ramanauskaitė, VI. Erslavunas Jurgis 
Kušys, Kuz. Sakevičius, Jut VUimančiutė, Jul. Žilevi
čiūtė, Kub. Dr. I. Tamošaitis, Dr. K. Šalkauskas A. Va* 
luiguitis, Dr. L. Bistrus, An. M u rask a, Z. 'Orvydaitė, 
Kun. Dr. .V Steponaitis, Ktui. P. Aleksa, Kun. P. Kara
lių*, Kun, J, Starkus. Kuu. Dr. P. Mnlakauskna, Dr- P. 
Siviokas, Dr. A. M. Raukus, Iž* įlekia Dr. P. Mftčiftljš, 
F; Kalpokas, A. Gilius, Ant. Savickas, Kun. Bonievi

i

Kos kam patinka.... Aš labai mėgstu linksmus ir gra
žius žmones, gražią gamtą ir gražius žmogaus kurinius sie 
los ir nemarumo ženklus. Ritų dalykų daugiausia randu pas 
Mediteranus. Tad nors pats būdamas Alpino ir Nordiko mi 
šinys. savo simpatijomis labiausia linkstu Meditemnų pu
sėn, visai suuprazdamaa kad kitiems jie mažiau gali pa 
tikti. Apie skonį juk nesiginčyjama............

(Galas sekamame numery)

Demokratų juirtijos konven- 
rijoje New-Yorkc, balsuojant n^e" 
už kandidatų į Prezidentus, Pasiskubins. 
Itebirodė pusinių balsų. Tai į-’ Senis Baltrus nerangiai į- 
vyko todėl, kad kai kurios tiri- Juodavo ponų kambarius. Po 
ty* daugiau prisiuntė konven- nta kartų neiškentus, klausta 
cijon atstovų negu turėjo irt- — Kaip ilgui, Bultr’uu, tas 
ws, k. a. Maine sritis turi du dulkes čia- rinksi! — 
balsu, o atsiuntė net 1U atstu- ' — Kul pas Tamsta* taniau 
vų. siu, — atsakė seniukas.

čius, Viso 33 žmpn* s',
Pąsižadčjimų paskolą gražinti turime b. V. Am. $5- 

568.00, 3,250 lity, ir 84,58240 šv. frankų ,ir 11,124.00 
vok. markių.

Lietuvos Vokietijos ir dalinai Bvuicurijos studen- 
tuma piuiilpa iki Kalėdų jau i:inokPta. Pn.Mpn pripnžln 
ta bckuntiema ląokąlu metams bet du nemokėta Ameri
koje: Juozas P. Paulicnia, Kazys Clbirku, Ignas Burkus, 
po $200. viso $600.00
6veie. Petras Radzevičius, L. Sopulis po $300 $600.00

'Romoje: J. Macevičius ir Ir. Jackevičnitė po 300 60.00
Juliui Jakuliui Lietuvos studentui, bet da nežinia kur 
mokinsis, turbut Vokietijoje.

Lietuvos studentams antrai pusei metų reikės pašal
pos i<$ g u 1000.00

Vckiotijos 450.00
Amerikos studentai prašo atnaujinti stipendijos: Petrus
Atkočiūnas, Jokūbas Šilkas pu $200 400.00

Bendrai reikės ajūu $4000.00
Nauji aplikontai:

1'Vadas Sudailta, Delrolt, Midi. 2 Petrus Gelgaudas, 
Chicago, III.

i,tetiivo« kiindldatni:
1 Kun. Juozas Labukas. 2 Kun. K Trukaius viluiečtai 
mokosi Munstoriyje, 3 Ądolfąs Klirnovič, baltgudia vii- 
rdetis, jį rekomenduoja kun. Dr. J. Navickas, 4 Aldona 
Kolesiokaitė. Punsko vai. mokytojauju Prienų ,"2įb.*’ 
gimnazijoj, 5 Aleksąirtka Surira nori mokta ties filosofi
jos, Ateit. Su-mo. Fondo rast. 6 Ignas Požėla, Žeimeliu 
vaL matom.-fizikas, 7 Jeronimas Mažeika, šįmet bajgv 
Paųevėžįo gimpaąįįją, 8 Angelė Asevičaill Ii eVrverių 
(beženk) t*>L fildU. 9 Pranu Montvydos B Platelių nori 
mokint i er teo|. fijoa, jam prižade pravesti savo skolą 
Knn. P. knris hkolipgu T. F. 100.00 dol.
10 Antanas Židikų vai. (auklėtinis M>r.
Pačkaunkaito*); Pteąvėžįo gimnazijų baigė Odarbro rne- 
lAlhu '•

ųp. npri mo- 
. ► < v

11 Jurgis tStuopis Garliavos vai. ex-karininku*, nori mo 
kinti* litoruturoa, senas darbuotojas, tėvyškė laiko ka
ro sudeginto.
J 2 Povylus Pukarklis iš Smilgių Panevėžio ap. n. m. 
istorijos, Panevėžio gini, baigė aukso medaliu.
13 Juozu* FidiiknvičhjH, fltm^Kų vn! nori mokintis lito 
ruturos puidogogikos.
14 Vytautas Jakšcvičius iŠ Kjaukenų Rad.
kinti* filosofijos.
15 Juozas Kdiotis iš Joniškio vienk. Rokiškio ap. nori
mok. etos. .
16 Vladas Burba baigė Teliiy gini. Aukso Medalių, n. 
mokintis fizik-matamatikos.
17 Jonas Kodu Krekaxwwe vąL n. m. medicinoj, Pnno- 
vėžio gini, baigė sidabro medaliu.
18 Klemensus Vitkauskas iš Saulių, tėvu buvo škap- 
lierninkos, dabar jau 3 metai motina našlė, mokinasi 
gimnazijoj ir uždurbtauja, prašo ^pašalpos baigti gimna 
ziją, dabar jau 7 klasėje.

• . ' • f
19 Klier. Jonas Juodeika.
20 Kl. Stasys Grigaliūnu, alnidu Kauna ^em. Dvgz. 8»- 
minorijoj.
21 Junua J u-- tauta, Viliu vi ta. Lydo* ap. 1mm1uiw« pur. įau
gęs Vytauto gimnaziją. Viliuje, pabėgy* ii lenkų ža» 
durų rankų n. m. Kaune.
22 Jtapolaa Žukas u. m- Kotaerrijoa užsienyjs.
23 Albina Gąrr^U, Paprttifin girtumui w>ri
kintiee mediriooą ,
24 Paulina Gervuitė, baigė Pan. gilu, a, »rt* njedkinos 
Kaune. '

' 25 Elzbieta Masiulytė baigė Petesvėiin giaiuzita
mok. literatūros Kaune.
26 Edvardu Mekye Lygumų vąj. tėviškė 15 deum, nkis, 

"ilręs nori mok. Kaune. I
Vtao 28 siųdeųty pažymai. *
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GI GEBOJE
! •

U iv. Gngalalua Choro
6v. tinguliai!* chorą* turu 

jo mėnesinį auairinkunų 8 
vakaro birželiu 20 d. «-

Susirinkimų atidarė js

v 
m

Ponas A. Stulga išduv 
portų iš Federacijos susirin
kimo. Delegatas aiškino, kad 
Federacijos 12 skyrius rengia 

d. 1924 rn. 
Riversidej. 
skyriai mis 

Fondui.

Bergnuins darže,
Pikniko pelnas

Naujos Bažnyčios
Taipgi kvietė chorų daly

vauti minė tarno piknike u u 
dainomis.

Ii piknikas. Taipgi šiame su
sirinkime prisirašė keturi na
uji rtsraii būtent: S. laiunii- 
tienė, J. (i ūdai t ė ir kiti du 
tik gaila, kad judviejų ne
teko sužinoti jaivardžių.

Dabar turime savo tarp1 
gana gerų solisčių ,k. u. po
nios S. I^auruitienė, E. ito- 
kauskienė, kurios nepagailės 
spėkų su mumis darbuotis.

Nutarta naujų vargonų Fo 
ndų didinti kaip tik galima. 
Rudenį žudą pastatyti nau
jų veikalų. Nors dar nėra jei 
skirtas veikalus ,bvt juu yra

Dr.S A,Brenza
MM SO. ASHI.A.ND UVKNCE.

Dr Marya 
Dowiat-Sass

Dr. I. M. Feinbarg

1, Uocui % ard 
DR. A. J, KOBALTUS

Udnb Gydyto jas

Dr. Maurice Kahn
Gydytojas Ir Chirurgas 

<631 S. Ashland Avė

12 pict.

edėl. nuo 10 iki 12 piet.

TeL Boulevurd 3688

OR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS 
_____ Ar 
CHIRURGAS

I 3337 So. Morgan Str. 
'VALANDOS: 8—12 ii ryto 
Nuo 2 ▼. po pict iki 9 vak.

Renkite tuos profesijona- Q[ J
lūs, biznierius kurie gani*

išrinkta komisija į kurių j- 
eina: Antanas Stulga, S. Lu® 
raitiem-, O. Bakauskiene O. 
Valailė ir K. Matulaitis.

Rrjieticijy laikus yru 
nuuuyta* iki 27 liepos 
tik ketvirtadieniais 7:30 
karo. Narirj ir narė* teiksi 
tės nesivėluoti į painokas 

nes daug ką turime išmokti; 
reikia pris i rungti prie pikui 
ko .kati nebūtų puskui gėdos 
{nesirodyti tarp žmonių.

Nnryz.

CLEVELAND, ORIO.

bu.-

Misijos.
Gegužio m. vietinė lietuvių 

šv. Jurgio leižnyčių aplankė 
su šv. Misijomis Tėvui Mari
jonai: kim. 
kuri. Dr. Ig

* anties gerti. tėvo Amizuilo, 
kurio jau žilus plaukų* yra 
palytėjusi sidabrinė rusa, 
kuomet jo pamokslų žodžiai 
kiekvcinnm žmogui gilini šir 
din įsmingu. Misijų užbaigai 
buvo gražus atsisveikinimo 
pamokslus ims kryžių. l»uu 
gelio akyse ritėju gaili ašara, 
daug graudžiai verkė, kuo
met Tėvas Andziulis šiuos 
džius Uu|m-
tavoje paskutinį kaitų 
riant sudiev savo tėvui, 
tinai, katalikiškas

Kuomet j u. Liv 
ta

rno-
tikėjimus

P. Andziulis ir’ t,.» štai 
žirnis. .1Abu mi

DŲQBSNE, PA. i tenka suktis gyvenimo suku- Ypač 
■» riuose, iš jo paimti, H- ~ -> ■

Būnant P. Otsnuliui su pra - gyvenimui reikalinga L 
kalbomis kuris S. Jankaičiui keliu tam gyvenimui atiduoti (iP*
ir P. Cepnliui įteikė Federu- 
rijos iAlaimėjuno tikieteKų- 
knygelių.

Dabar kaip girdėti tie du 
pasišventę mokdeiviuiDs vy
rui smarkiai darbuojasi 
ųuesnty 
puldavus likiet.'I iu, ir 
pageli įėjus neturi ingiein 
ksleiviamu. 
mokės už

Du- 
kad kuodo ugiu usial 

t įlomi 
s mo-

Jiein. Dievus už 
tai ir Lietuva—

Dukėnų lietuviui yru Labui 
malonų* žmonų-. visi yru gu
ri katalikai ir lietuviui išsky 
rus vienų kita pasileidėlį, ku

ju>ų motinėlė uždedama kry
želį ant jūsų kukio, paskutinį 
kurtų tart: vaikeli; nepa
miršk katalikiškos bažnyėios-
inotiaos ,bet kuomet at\yko- riems nieko nereikia; tie gy
lė į svetimų šalį, gal papuo-' vena kaip gyvulėliui, liet gal 
lėtė į negerų draugų nagus,1 Dievas duos knda nors ir jie 
jus suklydote ir pamiršote sa susipras, 
vo tikėjimų, tų kryželį. Man' 
gaila jūsų broliai ir seserys, j 
bet Dievus yra gnielstingas, 
dabar laikas, -vėl sugryški- 

Jis kybo ant kry- 
mirė už mus. Ant

Jo galvos dygus erškėčių vai 
nika>. A t- iu'inkite ,kad reiks 
stoti prieš V. Dievą teismo

Berželis

Mr-ijos puikiai {nuvyko. Vie- 
tuiiai lietuviai katalikai skili 
11ingai susirinkduvo šv. Misi i dienoje, dabar laikus, sugriž 
jų klausyti. Nevienas žmogus, kito po kutaJikišku 
neviena užkietėjusi širdis, kryžium”. 
klausUnteis tų gražių, mulo 
nių švenfų žodžių, kun. P.

vėliava

jo suminkštėti, prie švento 
katalikų tikėjimo palinkti. 
Bet kuri širdis neverkė kimi

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GVDVTOJAS III CinRlUGAS 

4442 So. Weste m Avė.

IŠIMA

Dr, A. Račkus
Gydytojas, Chirurgas. Obs-

kas ir Spe 
Elektrotera 

L TONSILU

T. L U-mlrvanJ OA»3 
IU-*J<L Tel. brrirl

OR. A. A. ROTH
b vaau GTumosaa m 

chrorgu

OTsis 3103 S. HilsM St
Kampas 31st Str.

Or. CHARLES SEGAL
4729 S. Ashland Avė.

SPECIJALISTAS
Vai.: ryto 
o*. pl«lu:

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas

J. S t ais f ra.
LAIKRAŠČIŲ SKAITYMAS.

Žmogus yra tekis sutvėri
mas, kad jis pats vienas gy
venti nebegali. Juju būtinai

Kiekvienu dūmu per Misi- ' 
jus giedojo bužnytinis kūnu 
ved. gerb. J. Cižuusko.

Nauja Seminarija.
č ionai v ra .-taLoma nauja 

Scminuriju kurtai dnKirties 
yru renkama aukos. Su au
komis netik kitataučiai liet , 
ir lietuviui katalikai turi pri-1 
sidėti. tuo dalyku darbuojasi 
gvrb. musų klebonus kun. 
VilkutHitis Jis rūgimi kiek
vienų lietuvį ku labi ką aukoti.

Turės išvažiavimų.
Bažnytinis kuras su gvrii. 

mokytoju Cižausku }k> ilgu 
įlarbavimosi ir praktikų nuo 
4 iL liepios ims atstogų. Bo
tu ne u ilgo turi* išvužiavimų, 

I kur visi gulės grožiui ir lin
ksniui laikų praleisti. Išva
žiavimas buvo nutartos dury 

j ti birželio m., bet dažnai ly
jant atidėta ant tolinus.

Piknikai.
Atėjus juu išllesnėnis die

noms clevelundiečiui beveik 
kilę, sekmadienis subruzdu pi 
kilikus reigti. Vyčiai taip-gi 
juu buvo piknikų, surengę 
Piknikams nelabai sekasi, nes 
• lui:o liulėjo Ii*.tu.-.

LiopunėJA
P. S. Visi žmonės remia "Dr 
nugų”, tik musų viens, kitu 
vadus kažkodėl nesugeba jo 
svarbos suprasti. A.

Art you ul/‘cmdtu 
about Ikt imfirnsitn

I dabartie* deiiKikrati- 
kaa jo niais liukais, kuomet daugely- 

ir savo je valstybių visiems l»e išim
iem žmoi>‘ins yra galimybėm 

prie-1 savo krašto gyvenimo tvarky
čiu aklui ne- 

{MltS

nuo savęs reikalingas 
dermus. Delio ir įprasta tm. dalyvauti, 
žmogų vadinti visuomeniniu j galima eiti, nes tm^au* 

[sau gnlų pusidur>si 
LoikraAcių nauda.

Pasiklausk i uic savęs 
bar pasiklauskiine snvęs kų 
čia niuius laikraščiu skaity
mas gali lindėti t Kad | tai

•aaavgĮtMf ’ m i n lųųų u (

gyvuliu. Ypač dabartiniu im
tu mokslui ir medžiaginei kul Į 
turui pasiekus aukšto Inips- 

' nio. žmonijos gyvenimas dari 
lubinu susipynė, dar labiau 

, susinaretė. Jeigu šiandienų 
kurioje noru šalyje įvyksta 
skaudžiu gvveninio katostra- 

i fu, tai nuo to paeinančias ne- 
laiim-s tenka kęsti ne tik tai 
bet ir kitoms valstybėms. Na 
šaliai, kurioje visa (ai įvyko, 
o kas jau bekalbėti apie gy
ventojus tos šalies, kurių ne
laimės palietė. Čia visiems 
tenka skaudžių sm Ūgių perkę- 
sti. (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- 
(utinkanuii sekti, jį suprasti.

ų TIK GAUTOS IŠ VOKIETIJOS 

Maldaknyges 
AUKSO ALTORIUS

Baltais kauliniais viršeliais, \iduiy virše
lių yra įstatytus gražus kryžius. ■464 puslapių 
kūina ..................................................................S2.00

II

.Juodais, .-kuriniais minkštais viršeliaisf su 
kabėmis). 464 pusi. Kaina ..................... S2.25.

ANIOLAS SARGAS
Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio for

mato, 288 pusi. Tinkamu knygutė jaunimui. 
Kama...............................................................$ 1.75c.

ANIOULIS
Juodais minkštais skurinitiis viršeliais ne

didelio formato. Kaina ............................... 75c.
(ji juodais kietais viršeliais. Kainu .. 50c.

VAINIKĖLIS
Kietais viršeliu*, mažo fonu. Kaina 40c.
Perkant didesnį skaitlių, kainos yru nulei

džiamos.
Galima gauti:

“DRAUGO" KNYGYNE,
2334 So. Oakley Avė., Ohicago, Ui.

užakyti pniuiuuMiii ruu issi- 
aiskinkime, gas tai yru laikra
štis. luukrašlis, kaip juu 
mums fvisiems žinoma, tai j ra 
nuolat tam tikrais protar
piais pasirodųs sjuiusdinys, 
kuriame tiekiama žinios iš 
pasaulinio gyvenimo įvykių, 
ir nagrinėjami įvairių įvai
riausi žmonijos gyvenimui rei 
kalingi klausimai. Lak r aš- 
tis yra tartum mažutis gyve
nimo veidrodėlis, kurio j»*- 
gellia galima jHisižvalgy ti po 
platųjį žmonijos gyvenimų. 
.Jau iš anksčiau pasakyto nia 
tėtiM-, kad kiekvienam žmogui 
būtinai reikia nors šiek tiek 
gyvenimo bėgį supra?ti, kad 
žinoti, kas jiaėiam reikalinga 
daryti, kad bereikalingai nc- 
sudužus tose gyvenimo l>an- 
gosr. O tas gi žinias, apie 
In’iidrąją žmonijos gyvenimo 
eigų teikia laikraščiui, kiek gi 
giliau i i>u.s gĄ vemnsj klau
sinius nagrinėjama knygose, 
nes laikraščiuose visa nuodu
gniau išsemti nėra galimybės. 
Todėl norint gyvenime nors 
šiek tiek graibytis, nekalbant 
jau apie jojo gilesnį {laimi
nių. būtinai reikalinga skaity
ti laikraščiai. Bet čia as no
riu perspėti, kad ne visi Įnik-

žmonijos gyvenimui tinkamai 
tikslus. Kaip yra visokių 
žmonių, ir gerų ir blogų, taip 
yra daug ir visokių, blogų ir ~~ 
gerų laikraščių. Todėl rei
kia būti laimi atsargiems, kad — 
nejuikliutųine į žabangas. Juk 
manau, kad kiekvienas nori "T 
skaityti gerų, naudingų laik
raštį, ls t ne blogų. Na tai 
v i sietus reik ir atsargioms bū
ti. Bei, kaip tai atsiranda 
blogų laikraš-^ų, kodėl jie no 
visi goru iškils cnl nevienam 
klausimas. Ir į tai aš turiu 
štai kų atsakyti. Kiekvienas - 
žmogus užsibrėžius kurių nors 
tikslų siekti. Gari žmonės . 
siekia gerų tikslų, blogi blo
gų. Tie siekiai siekiama vi
sokiais keliais. Jie lieki amą 
taipgi labai smagiai ir per - 
laikraščius, nes jų pagelba 
dideles žmonių minias gali pa 
siekti ir patraukti savo po- * 
sėn. Tat tuo tikslu laikraš
čius ir leidžia visokį žmoniės. 
Leidžia katalikai, leidžia be- 
dicviai-socialistai, laisvama
niui, leidžia biznieriai ir tt- 
Todėl skaitant laikraštį, rei
škia aiškiai žinoti kokį skai
tai ir jeigu tik blogų, tai mes
ti jį šalin, nes ir taip jau gy-- 
venime pilna purvų. Lietu
viams kitalikams tai yra gv- 
rintisia. naudingiausia skaity
ti kala'ikų lietuvių leidžiamus 
laikraščius. Tokius laikras- 
rius skaitydamas, guli būti 
visai ramus, knd juos beskai
tydamas gausi didelę, didelę 
naivių. Tad lietuviai katali
kai skaitykime lietuvišku* ka
talikiškus laikraščius. ‘‘Drau- * 
gų,” “Laivų,*’ “Garsų,” 

"Darbininkų ir kitus.

Kotouijališkosios Dienos 
tmmim w.i> >.*«■■ ir lafaruu.

Ryffles
FtrUkoų *4ru*aj| frvbnte* k>

THOMAS KRYWULET
KRIAUCIUS

Siutai padaromi ant 
užsakymo.

Visokių Stylių 
Geriausia ir Didžiausia

KriaučKka (staiga 
j vakarus nuo Ashland 
Valom, Prosinam 

ir Taiso m

Pirmiau po num. 1702 W.
47th Str.

Dabar po num 
4711 3o. Hsnnitage Avė.

CHAS. K. VUOSAITIS
VYRŲ IR MOTERŲ

Riny siuvėjas
[įįios mados. Atliekam

7 South Dearborn Street 
ROOM IBM TR1BUMK BUDO. 

Tdatoua* K**MotpB *M1 
Vakarais: 2151 West 22 8L

plauk u 
kirpimo 
KDbkna*

A, W. Y U S K E N 
Laikrodininkas. 

Užlaikau

’• * k rod •

S. W

rturjin Mi — Trl. ItauUolpi* >**®

Vakarai* 12VA *o flaUlcd Mr. 
Tolo*. Vard* 101!

Cllk**u

S. 0. LACHAWICZ

JOJ?”!. BAGOZJl'NAS
ADVOKATAS

11 8. La Šalie et. Boom 20QI
vaaų narai

B A N E S

ADVOKATAS

F. MASTAUSKAS

Kas ncslgarsina. to niekas 
nežino.

Tel. Rvusevclt 7791

Vakarais 3223 8. HalsUd 81.

Trl. Central «XOO

STASULANI
77 W. Wa«hin*ton

imiDoEPOįrr oruMi Kitai*

3

3



| CHICAGOJE
SUIMTA DU (TARIAMU

JU0DRANK1U.
MAŽAI NELAIMIŲ

Į b ko. tai tari- didelių padėką 
rengėjams ir seimininkam.*, 
kūno* daug pasidarbavo.

Butų gerai, kad jų daugiau «i>\Tų kuopų

jektų ko*, dai «utrumpini- 
v»o Ap. *u*iriakimr

1009

botų. valdybos arta jų įgaliotiniai

S«natonn« M*dil| M .-(o r 
mirk garu gretinantį lai-kų. 
Reiknlan’a pa«kirtr»n vieton

vienas ii trijų m-nniormti

R-fad

Aįm« t liepos 4 d. CTiicaeoj 
)mvo mažai nelaimių. Nors 

Isuaugę ir vaikai p> r di< nų 
'linksnunosi »u įvairiomis prie 
Imuninėm* ngn., tėčiais at
sargiai elgiasi. Minint Nepri- 
klauaomybės dienų šiandie 
vaduoju i uae i daugiau* proto.

Dėlto, Chicagąje liepos 4 d. I 
du asmeniu žnvo ir kele-tik

Tm buTC» aUįnlaq ĮfBlIiiilii. vakare

T0WN OF LAKE

Kodėl sakotna kad tai 
mutiniu pikniką*, kuri*

Mat, p» r To»n of lak* įsi 
lapjn1’ |uiuiKui visai nelijo.

ĮMkrap. mokyki© kambary.

T1 LAUKUS

(ndomleery)

Tat mkalas pav«-<tn* drte- 
ktivams. fiir padėjo poperga- 
lių jmndel) nurodytoj virtoj 
ir saugojo.

Du formų darbininku pns-

GRYŽO IR TYLI.

kni, rado pundt-lj ir pariėmė. 
Tuąjaus nuimtu.

Jiedu Mko*i nieko nržim> 
ir «lel žingeidumo priėmę pa- 
apie grasinant| lai*kn. 
je, netvėimni* rn«le

... Waahingtono gryio Chi- 
cagon finansininkas Daara, 
kandidatas į vire-preridentu.* 
ii rvpublikonų jair*ijoa.

Klausiamas apie politikų 
atsisako kalinti.

H

Tik - 
pnndi-l)

t „ , . . . i randasi aUj* B Lietuvos laiftriTiesa 1S ry to buski ora« “ V., . .
IsmLan inMvtMM rn-

(įaugino. Bet kur tau. kad 
pakils vėjais kad pagriebs 
debesis sklaidyti, — tuoj vi- 
sas dangus nušvito.
Piknikas pavyko. Tai mu<ų 

nenuilstančio gerb. k Ir b. A. 
Skrypko ir komitetų trusa«, 
didelis prisiruošima.*. Viskas 
rūpestingai 
kų netruko, 
t įlodami.

I )ar1*š<' io*

Aą ilnsfertojai aegdrjo ro rasti

barai D«livary (ii Adams gatvto

pirma laagaitav a*t kario virinus

Prarydami U*o paduokite laA
athkta. Darbinio 
visi dirbo prabai.

\bndu a t gnl *nt n ' 
ir {■• i>klaii*iu"j<mi; 
SDotu. Parkui ir vėl

Dirbtuvėj*. JT
• I-II *t.. kilo rar 
*ritiinkni greitai nžg<

11 Mon-
M«iminink< s taip 
s f>atramino, kad j 

tuoj solgykla kupina žnmniu

1"73

{•ainio

POLICMONAI APMUŠĖ 
AKTORĘ.

Chiragoje areštuoti 9 įtaria 
mi vagys ir rnsta visokių 
brangių daiktų vertės 25,000 
<lol.

ninkė.*!
(•uliniu užtikrinti, jogei vi 

tai Tovn of lake suvažiavo. 
Darže sunku buvo ir pareiti, 
frokių halėje pasidarė anksta.

Vnlio laimingoji Tovrn of

1<I92 
HU.3 
MM 
913 
916 
918 
921

1017 
1018 
1019 

!ios> 
11'136 
1047 
10f>0 
1U\3 
11*7 
lt«l 
1054

i

Motejunas J. 
Mokau Jonas 
Narbutas P. 
Norbut Pilki 
Narbuto* Antana-

REAL ESTATE REAL ESTATE

Simktte Ana 
Klota Liudvika* 
Szinbo« Joną* 
Sto*ku« 2afija 
Slaponuktu Antanui 
SftLsiuli.* Jena* 
Stani*lovaitūi F. ..

Perkasi. C.P.SUROMSKIS&CO.

3404 S. MORGAN ST. Į
Tek Yardi 1571 i

3303 8o. HalaUd Btr. 
Talaf. Boulavard 9641

oioiijs imua vAs 
r*MII>l OTXS

kOM*NuWflUI

BUK GUDRUS
Pasiteiriauk, kol dar yra lai 
kn iAdrinkti gerų vietų 
Marųuette Manor.

PASINAUDOK PROGA

muM- du Cicero* |<uli<monu.
Aktorėj sužeista noris ir 

burna.
Valstybini* prokuroras Cro 

ve pradėjo tardymu* «n tik 
siu brutalius Įiatrankti nf«a 
kumjbėn ir nubausti.

Policmonu aktorę užpuolė 
su savo *" »erimi ir broliu 

antomobilin važiuojant (Tii- 
eagnn ii Uairthorne.

Folicmonu prikibo prie vn 
žiuojančių už neaušto ji mų
prie vieno l»oulvardo. I’nk<-1 

ta ginčai. Paskui batalija. 
Priede aktorė uždaryta poli
cijos nuovados kab’ jimnn. T«- 

čiaus paskiau* Įialiuoeuotn, 
kuomet patirta, kad poiiemo- 
nam ruošiama •‘pirtis”.

Aktorė tvirtina, kad polir- 
monu turėjo Imt giriu.

{Tie* Maxw«ll ir Cnnal gat. 
rys plėtikni *n*ta)>d«' (rokų 
u mėsa. Šoferi iJvarė ir pa
tys nuvažiavo, turkui, “pi 
kninkan.“

Omegos draugas

Urlingia Mary 
i l’rtan Jon 

Valirnei Julei 
Wnj-m* Ji.-tina* 
Zudikaitir John 
Znlanitei Reginai

BaltiŲiene Mi..« O. 
Bnkaveckas J. 
(.Tiuly* iVctor 
Ciraa* Brneihkl 
Itauhmgaitė Jugi 
Dobilailė Kirbinta 
Dandulo* Ju»«.fa

Vienas Kenu^os 
jums PRIPA- 

RODYS
Ta* lal^l l-nr»* parai Uk- 
rit.ru k»<l l’urltan »ra «•>!- 
tmc>. Mlprma tr. uit rOrar* 

Tikta' n*i*r*t

liktrju ruM* — 11a ta l*url- 
laa Mali >»<ra«r 1 uarljų
apyeltz uaM»ll* Ir Puuum* 
M.a> l la.orr-d Malt <

fcJTspat

PuriTan 
sumalt.“ 
rr,.^
»mr»r ItlrMah
bin'P 

AtilS* Mumini YlaaUe-*

« m.
Brrnnan, kur*. ni£uidęs 

pa«i*ov*. ja n mirė.

NORTH SIDE

pa

in»-

Bažnytinėje svetainė-

lingae. Protokolas perskaity
ta* ir vienbabiai priimtai. 
1A pusmetinių knygų lunkui- 
tymų komisija |»raneiė. kad

CHTCAGDEčIAI. AT8TTMKI-

'įvairus kontrak
TORIAI

Telefoną.* Cianai 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Genenlia Kontraktorlu, 
statytojas ir aenų namų 

taisytojas.
2319 Wect 24 th Btrrtt 

Chicago, IH.

kur gyvenimas bu* malonu* 
Arti s v. Kazimiero Vienuol 
.r Marųuette pnrk, kuris 
Iiil* vienas ii gražiausių 
r arkų visame mieste.

MES PASTATYSIME
k'»kį tik nnmn Ju* norite 
Mnrųnelte Manor. Mošų 
kainos visiems prieinamos.

WEBER & MILIAMS
Tekf. Republic 1932

PRANEŠIMAS CHIC. 
ČIAMS.

IJrt. Vyčių < b i cago« a p 
rkrity- laikys iHismetinį *u 
‘irinkimų liepos 12 d. 8XK) 
vai. vok. prie 13 kp. (Town

prie 44-tos ir Wood

SERGA PREZIDENTO
SŪNŪS.

>411

mėnesiu* su viršum U26CMMM). 
iš vien ruėziesinrų mokesčių. 
Iš to matomo, kad draugija 
yru skuitliiųm ir gerai gyvuo 
ja. Vertėtų ]iriklnu>yti į šių 
d r-jų.

K. Federacijos komisijos 
ra fortas vienbalsiai priimtas. 
I^biiarių komisija kvietė lah

Vi«o« kuopos malonėsit? 
*kaitlingni prisiųsti dalyvių 
į min» tų AU-mų.

Gerb. Vyėiai bukit* tuip 
malonus »u_-irinkti nnt laiko, 
kad nereiktų lankti apie xu-

tn praeitais susirinkimai*.
Valdyba.

BRIDGEPORTAS

Saldžiausios Ainlie* Vieipe 
»« Jėcan* Dr tė« mėnesini* 
t-u u.kibm.- pik* ulilnulir.

—* Staiga susirgo Prezidento
Coolidge jaunesnis rantu Cal

mų. Pranešta, kad yra pavo-

TIKO.

ROMA, liepos 6. — Vietos 
lai kraičiai y<idu**ln. kad šį
met akeraai Atlnntiko nemp 
lann akriaiąs vienas italas la-

eitijoa dr-ja nutarė rengti ii 
važiavimų, labdarių na uitai, 
f kormMjų išrinkta* p. Ma*- 
kolaiti*. Tame Mieirinkiine Ii 
zr>nių buvo 2 E. Maekolaitie 
nė rirgo 4 Mtvailė* ir |*iial[»a 
tapo išmokėta; nntm t’eba- 
rmuskicaė 3 ujvaitė*.

Sugrįžę* ii Lietuvo* p. K i 
H.rui* atėjo ntind į draugijų, 
k nrid/.iniigiad juomi, ne« 
dnug pm-idnrhavo.

livažiavimo komisija kuris

vakare, Mildoe Svetainėje, 
3142 So. Ihdsted Str. Visi na 
riai malonėkite atsilankyti pa 
hkirtn laiku j>ea yra rrar- 
bit} reikalų apsvarstyti ir at
siveskite naujų narių pri«ira 
Arti. Kvin’hi raitininkas.

VYČIŲ VALDYBOMS CH.
APSKRIČIO

•Sulig jmrrito L Vyčių Chi

THE GEEVUM (,1RI-S
< m ^.įtrrt trOjiD «jS>rv L_ 
S**.'' *~D C£T “C* SC* <*t t«4 
*■*« a*ar, »A«r9tCb O-* O»T r 
•« » C*St ra* tx 6 Pfii r->

939 
94<J 
942 
943 
949

Galvanovski Paul 
Ganonis Prtra« 
Goltėnuekaitė Anie)* 
Gutlaicini Jurgiui 
.Innnbuvir-c 4ozapfcs

!Ki_’ 
9G3 
96T» 
973 
979 
981 
9M 
994 
‘»96 
1 tirai

Julijonai Jorminienri 
Jvrodngnlvi Mnteju« I 
Kali ta Jan
Kirevic H! eono m 
K įsėlina Fetrini 
Endnja u.*kieneiBak«-i 
Kopt* Rnprrt 
Kungi* Vinmntn*
Lanrinniti« Felik-A*

BIIIHIIIMUIHttIlllunNUUlimnilHllllllUIIUHIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIUIIIIIIIIIIUIIIIIl'-

NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVE

MARQUETTE MALT& HOPS 
PRODUCTS

ulbllLUl liauju Kiaukute. .l»u» ^uiui Ūpu.- 
linkėj. Užlaikome geriausios ruiics selyklą u upinius, 
ii kurių galima pasidaryti labai skanaus gėrimo.

Taip pat užlaikome pilną eilę reikalingų dalykų 
darymui skanios giros. Atsilankykite musų krautu- 
vėn ir duokite mums progą jums patarnauti. Musų 
kainos prieinamos kiekvienam.

Užsakymai per telefoną priimami ir pristatomi.

JOHN KAMINSKAS
Savininkas

JOHN T. KAMINSKAS 
6250 So. Campbell Avė., 

Telefonas Prospevt 2415.
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PETRAS CIBULSKIS
Dažų ir Puperos Krautuvė

PAGRA2INAM NAMUS
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ĮVAIRUS BIZNIAI

ABNER H. COHEN
HARDWARE

AUTOMOBILIAI

Pitupai skotinami

SHERMAN AUTO SALES

NORĖDAMI

809 W. 35tH XL CNcųi 
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Noriai plAtMalg

MORTGAGE RROKER

NORINT NAMO IR 
BIZNIO BARGENŲ 
Vtoekto raitą vaaatVk

L. J. JACOBSON
MM W. M* Bar. 

H *■■>■■ Survaamse

NaaJI I natų namai S-S kiak 
Briffteion l*ar*a teartais Umatat- 
junste.
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«Munstal lutei tatai sarteaa teta* 
usa Urtavte A»HM>1 Gavteaptps
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