
r m;
Katalikai paaaullonya tart kilni) ul- 

davlnl, — (neiti J ielmynaa Ir ( vi
suomene Kristaus mokslą, atnaujinti 
Įmonių dvasią. JSzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
užduotla “Draugas" padis Jums tą 
apaštuiavtmo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite Ir platinkite “Draugą.”
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ABEJOJAMA APIE RUSIJOS SU KINUA 
KARO GALIMYBE

BET MASKVA JAU NUTRAUKĖ
DIPLOMATINIUS SANTYKIUS

Kardinolų Kolegija Susilaukė 
Naujo Nario

PASIKĖSINTA PRIEŠ AUSTRIJOS 
MINISTERIŲ PIRMININKĄ

VARGIAI GALI JIE 
KARIAUTI

NAUJAS KARDINOLAS

------------ ROMA, liepos 19. — Sala
LONDONAS, liepos 19. — Regia, Vatikane, vakar įvyko Į 

Čia reiškiama nuomonė, kad nepaprastos iškilmės — vie- 
vargiai gali kariauti bolševi- šoji Šventojo Tėvo konsisto- 
kai su kiniečiais. Nei tie nei rija. Dalyvaujant visiems Ro- 
kiti nepasiruošę karau ir a- moj gyvenantiems kardinola- 
biejų padėtis yra silpna. Bol- ras ir kitiems aukštiems Ba- 
ševikai negali vesti karo, y- žnyčios prelatams, Šventasis 
pač Tolimuose Rytuose nes Tėvas naujam kardinolui 

nežinia, kas tada galėtų įvykti Sehuster suteikė kardinoliškų 
pačioj Rusijoj. Kiniečiai ka- (raudonę, skrybėlę.
rui vesti neturi ginklų ir a-Į 
munieijos.

ĮVAIRIŲ TAUTŲ VĖLIAVOS MOTERŲ KONGRĖSE

Tas tarptautinis moterų kongresas įvyko Berlyne, Vokietijos sostinėj. Tame tai 
kongrese moterys reikalavo sau lygių teisių ir lygaus pavojaus su vyrais.

MASKVA NUTRAUKĖ 
SANTYKIUS SU KINIJA

CHICAGO TRAUKINIS 
ĮKRITO UPĖN

■—■■■ 1 ■' ...................................................-.....— ------------N

‘Draugas' atstovauja orgaulsuotų 
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para 
pijąs Ir lietuvių kolonijas. "Draugas* 
džiaugiasi didele katalikų parama b 
nori. kad toliau pasilaikytų tie prie- 
tellškl Jausmai.

■ ■ V
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METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MARIJAMPOLĖS ATEITI
NINKŲ ABITURIENTŲ 

IŠLEISTUVf/J
LEIPALINGIS (Seinų ap.) 

Birželio mėn. 21 d. Marija- Leipalingy* yra garsi Šalmū- 
mpolės ateitininkai gražiai ir kų (Berznickų) “giminė.” Jie 
iškilmingai palydėjo savo bro- turi net kelias krautuves: a- 
lius-sesutes abiturientus Į gy- linę, manufaktūros ir kitokių 
venimę. prekių. Vienose krautuvėse

7 vai. vakaro Rygiškių Jo- pardavinėja Berznieko duk
nų gimnazijoj buvo iškilminga terš, kitose — žentai, trečio- 
vakarienė. Linksmos dainos se — nežinia kas. Žmonės no- 
plaukė iš jaunų krūtinių. rs pesupranta, bet jaučia, kad

t- . v , . ...... tose krautuvėse apgaudinėja-I nes vakariene dainininkai, t> ,
t, , x , . v. . ma. Bet jei tik kurioje krau-p. raketuno išmokyti, gražiai , . . . , . ,r . , , . tuveje jvvksta kas,nors “ne-' padainavo solo, kvartetų ir , ,*, . .... ,A * paprasta” ir policija ar kiti

duetų. ■ . • , X , x x •' , . ... ponai ateina daryt kratų, taiPer vakarienę pirmiausia a- • , , . . ,x -x- • , / . ... >3au randa krautuves iškabęteitimnkų vardu atsisveikino'^ • • , * x j -ji.. .. , T. , visai kito žento vardu, ir dėl
V. Poliakovas. Jis ilgai ir ka- , K- • • i k.X ■ , . • -r. • ... to būna nežinia nei kę nubau-
rstai kalbėjo. Jis atsisveikino ,• • , xi • • •,. sti nei iš ko atlyginimo reika-
gerb. gimnazijos direktorių p. j
Gustaitį, mokytojus, draugus,, ' . t

■ . . v. Dabartiniu laiku tos gimi-mokyklę ir visiems tarė sir- 6
dingę sudiev! Po jo kalbėjo

NEIŠSILAIKO SUK
TYBĖMS

nės” viena krautuvė vėl pa-

MASKVA, liepos 18. — Va-
, Kardinolas Sehuster bus kar vakare Busij°s sovietV 
konsekruotas vyskupu ateina-ivaldžia nutTaukė diplonužti- 

Bet jei pasirodytų karas utį pirmadienį. n*us santykius su Kinija,
neišvengtinas, gal tada imtų ------- -------
veikti T.'Sąjunga, kuriat ^ KEŠlNfASlTfHEŠ*XU^ 
nija priguli. Gi bolševikų val
džia yra pasirašiusi nekaria- 
vimo sutarti.

Žuvo keliolika žmonių

DENVER, Colo., liepos 18. 
— Rock

CHICAGOJE draugų ateitininkų? K ke“ė ,“v* ?škttb«’.
via, kalbų tryško jaunas en-™k8el,a‘laba‘ atp‘«0:, Kftune

Nutvertas laivas su 
svaigalais

J. Valstybių muitinės val-ek Island keleivinis trau į mulUnes val

No. o vaįįaoias & Chi- /ill11nkai ties Latvy

tuziazmas, didelė energija ir juos siūlo pirkti už labai ma-

yw»ųs sovietų valdžia pgfiiun- 
Įtė atsakymų, kuriam tarp kit
ko pažymi, jog draugingai su
sitaikinti su Kinija nesama
galimybės.

Sovietų valdžia už visus 
omybę su

verčia ant Kinijos.
NANKING, Kinija, liepos'terįų pirmininkę Streermvitz. . . .

19- — Kinijos valdžia ir vai- Kuomet jis kėsinosi šauti, jo ° j1?0? Pa‘^a inaY11 V1S1
domosios tautininkų “kuomi-[revolveris neveikė ir policija in i08 ip omatimai ir on-

KINIJA NEMANO PASI
DUOTI

TRIJOS MINISTER1Ų 
PIRMININKĄ

VIENNA, liepos 19. — Su
imtas Anton Leitner, sakosi ____ _
bedarbis, kurs vakar kėsino- įvykius visų atsakomybę s

f si nužudyti Austrijos minis-
....

cago, pr«e«ęj ^Krno
ndsman upėn arti Stratton, 

Colo. Žuvo keliolika žmonių.
Nelaimė įvyko apie 500 ke

leivių Pullmano vagonuose 
miegant. Smarkus lietus bu
vo paplovęs bėgius ir tiltų. 
•Tai nelaimės priežastis.

ANGLIJOJ SUSIRŪPINTA 
VANDENIU

nutvėrė nedidį motorinį laivę, 
kuriuomi iš kažkur atvežta 
Kanados alaus vertės 30,000 
dol. Atvežtas alus norėta iš
krauti. Areštuota laivo įgulos 
vienas narys ir troko vežėjas.

Tai pirmu kartu Chieagoj 
susektas svaigalų šmugeliavi- 
mas.

ntang” pa'rtijos vadai pareis-! jį tuojaus nutvėrė 
kia, kad šiandie Kinija yra f ^uįni|as

suliariniai atstovai, podraug
įiš Kinijos atšaukiami visi so- 

išpažino, kad pir- vietų atstovai.
’Al’A mc’ -»> I & * tt* • •

LONDONAS, liepos 19. — 
Kai-kuriose Anglijos dalyse

Penki pavesti “grand 
jury”

Iš areštuotų astuonių jau-vienybėje ir ji nepasiduosią- ‘
nti kaip Rusijos, taip kitų i- . . , t - . * \ . - —----- -------- -------- * — i
mperialistiškų valstybių norą- Austrl^os PrezldentQ Ml*- sovietų ultimatumų sovietų va nepramatomas. Kai-kuriems į už poros mergaičių kriminali-

miau jis norėjęs nušauti dar Į Apie Kinijos atsakymų į siaučia didelės kaitros, lietus [ nuolių šiaurinėj miesto daly

ms.

Valdžios tarybos preziden
tas, gen. Čiang Kai-šek parei
škia, kad rusų nuo Rytinio 
geležinkelio pašalinimas yra

ildžia pareiškia, kad tas atsa- miestams ir miesteliams jau 
•kymas esęs veidmainiškas. So jpermaža vartojamo vandens, 
'vietų valdžia Rusijoj kiniečių, Valdžia paskelbė nurodymų 
jnepersekiojanti, bet Kinijos saikingai vartoti vandenį, ku-

--------- — į valdžia tai nuolat daranti su rįo gali pritrūkti kaip pramo-
REIMS, Franci ja, liepos 19. Rusijos piliečiais. tajp žmonėms.

ŽUVO DU VAIKU NUO 
ŠOVINIO

nį užpuolimų, vienas paliuo- 
suotas dviem kitiem byla ati
dėta, gi penki pavesti “grand 
juryn

tik pradžia. Kinija žengsianti — Du vaikučiu ganykloje be-* Pagaliau nurodoma, kad so-[ 
dar toliau. Kinija turi pasi- kasinėdami žemę rado nuo ka- vietų valdžia neatsisakanti 
likti kiniečiams. JTo laikų užsilikusį anuotos teisių kas liečia Kiniečių Ryti-

j šovinį. Stukteltas šovinys nį geležinkelį. Einant 1924 m. 
sprogo. Abu vaikučiu žuvo.

KELLOGG ESĄS TIKRAS

UŽ SANTYKIŲ ATNAUJI- bių valdomas. 
NIMĄ SU BRITANIJA

ST. PAUL, Minn., liepos 
sutartimi, tas geležinkelis tu- 19. _ Buvusis valstybės še
ri būt bendrai abiejų valsty- kretorius Kellogg pareiškia,

SUTRAUKIAMOS KA
RIUOMENES

LONDONAS, liepos 19. —
Iš Kinijos ir iš Tokyo parei-
na žinių, kart kaip Kinija, MASKVA, liepos 19. 
taip Rusijos sovietų valdžia 'Prane5tai kad Bovietl, va]diia
} Sibenjos—Mandšinrijoa pa-^ Norvegijos užsienių mini- 
sienį sutraukia daug karino- 8terj kreipė8 į Britanijos val. 
menės. reikšdama noro atnauji-

' nti diplomatinius santykius.
1 LII ING (Pekinas), Kini- j^agjęva pasiūlo pasiųsti į Lo

ja, liepos 19. Anot žinių, į n(jon^ deryboms vesti savo 
Mandžinrijos pasienį, šalimais a(sĮ0Vę
Pograničnaja ir Manč.uli, su-i 
traukiama daug bolševikų ka
riuomenės.

IŠGELBĖTAS J. V. AT
STOVAS

jis esąs tikras, kad karas Ru- 
Isijos su Kinija neįvyksiąs, 
nes abi valstybės yra pasira- 
šusios jiekariavimo sutartį.

SHANGHAI, liepos 18. —
North German Lloyd garlai
vis Derfflinger už 40 mailių
nuo Tsingtao užplaukė ant( SEATTLE, Wash., liepos 
povandeninių uolų. Tarpe 42 19. _ Gaisras sunaikino U- 
keleivių garlaivy buvo J. Va- nion Pacific dokus (laivų dir- 
lstybių konsulis Cunningham lituves). Sužeisti 6 gaisrinin-

GAISRAS SUNAIKINO 
DOKUS

su žmona. Visus išgelbėjo J. kai. 
APKALTINTA 14 ČIGONŲ V. karo laivai.

llarbine jau uždarytas bo- PRAHA, Čekoslovakija, lie 
lševikų konsuliato butas. Ko- pos 19. — Kaschau byloje iš 
nsulis su savo štabu pasiren- 19 čigonų 14 apkaltinta už žmo 

gienos vartojimą maistui (ka
nibalizmas). Tomis dienomis

gęs išvykti į Rusiją.

PLATINKITE "DRAUGĄ jiems bus paskelbta bausmė, sužeista.

UŽDARYTOS DAUGIAU 
5 BANKOSNUKRITO BOMBINIS 

ORLAIVIS
LONDONAS, liepos 19. — TAMPA1, Fla., liepos 19. 

Britų kariuomenės bombinis rPietvakarinėj; Florida daly u- 
orlaivis nukrito. 5 kareiviai ždarytos daugiau penkios ba-

nkoa.

Plėšlkų užpulti

Važiuojant iš Arlington 
plėšikų užpulti du Chicagos 
turtuoliai su žmonomis, F. 
Grabner ir R. J. Siegel. Pik
tadariai nuo jų atėmė 20,000 
dolerių pinigais ir brangeny
bėmis.

+ -v. xv žų kainų. Žmonės yra pratętvirtas pasiryžimas ir toliau , y c
kovoti už savo šventus idea- ^d“ns sk“1,n‘ sa™ p,nl^s- 
lūs. Visi, kaip vienas, Marija- Is B6™1'1“ Paskolintų [» 
mpolės abiturientai ateitinia, OT dabar .zmone. naptuną. B» 
kai .(virtai Wttad4jtt stirti j » »». Bersmcta, Ur-

' studentų ateitininkų korpora- dyn,as- Matyt’ J“U Tėl kaa n°- 
cijas ir nemainyti raudonos rs k"ntnvėj i^ko. 
kepuraitės ant žalios ar kito- P*8® • aimutis.
kios.

| Į ateitininkų kalbas atsakė 
.“R. J.” gimnazijos direkto
rius p. Gustaitis, pažymėda
mas, kad per ilgų jo direkto
riavimo laikų nė kartų jam ne
tekę nė mažiausiai nusiskųsti 
ateitininkais. Jie visų laikų 

,buvo pavyzdingiausi, darbš- 
1 čiausi ir geriausi mokiniai.
Gerb. direktorius palinkėjo ir 
toliau išėjusiems abiturienta
ms laimingo pasisekimo mok
sle, kad jie būtų darbštūs ir 
pavyzdingi Tėvynės piliečiai.

Po to kalbėjo dar Ateitinin
kų Centro atstovas Marijam
polės at-kų dvasios vadas kun.

PRIGĖRĖ TRYS MER
GAITES

Iš Tauragės gauta žinia, 
kad besimaudydamos Jūros u- 
pėj paskendo trys mergaitės 
— Ona Augaitytė 16 metų, jos 
sesuo Marytė 11 metų ir Ma
rytė Dovydaitė 8 metų. Visos 
kilusios iš Kuisių kaimo, Tau
ragės valsčiaus. “R.”

JSIBRIOVE Į VIENUOLY
NĄ, ATSIPRAŠĖ

LOS ANGELES, Cal., lie
pos 19. — Apskrities sausie-

Švelnys, kun. VI. Mažonas ir ag®11*®! andai, kaip sakosi 
gražiai, įspūdingai paskutinį klaidingai, įsibriovė į Šv. Ma-
žodį tarė mok. p. K. Barkaus-/^os R «aa<Ialnpe bažnyčios 
jjas seserų vienuolynų. Pamatę e-

Po vakarienės buvo jaukus ,8^ ne i ta vietų pakliuvę svai- 
pasilinksminimas. ^^ami tuojaus išėję.

;Greitai P° t0 vienuolėms pa
siųstas atsiprašymas.

Kas-nors nauja

Vakare vidumiesty — State 
gatvėje — policija sulaikė ra
miai žygiuojantį arklį, paki
nkytų į dviratį vežimukų. Ve
žėjo nebuvo. Pasirodė, kad ar
klys šmugeliuoja svaigalus. 
Savininkas nežinomas.

Nubausta 6 vaiku motina
Federaliam teisme 6 mėne

siais kalėjimo nubausta Mrs. 
Lena Cieeone, šešių vaikų mo
tina, už nusižengimų probibi- 
cijai.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Dailus oras; vėsiau.

KARO STOVIS
DIDELIS PERSASLYVIŲ 

DERLIUSPaskutiniu laiku lenkų pa- 
rubežy pradėjo rastis vis dau
giau įvairių pasikėsinimų, už- CENTRALIA, III., liepos 
puldinėjimų. Po girias slaps-,.^* Pranešta, šįmet Illinoi- 
tosi įvairūs plečkaitininkų a-,se yra didelis persaslyvių de- 
gentai. Sąryšy su vis kylan- ,r^us‘ Praeitais metais surin- 
čiais neramumais prie demar- k^a vagonų. Šįmet būsią
kacijos linijos, per 10 kilome- (aP’e 3,700 vagonų, 
trų atstu, paskelbtas karo sto- 

Judėjimas sustabdytasVIS.
nuo 10 vai. vakaro ligi 3 vai 
ryto. Didesniam ramumui pa-[ 
laikyti Leipalingy apsistojo iš 

I Alytaus atvykę 10 ulainų rai- 
itelių. Kiekvienam kaime, kur 
yra karo stovis, kak nakt žmo
nės eina sargybą. Laimutis.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
įFrancijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22 
Vokietijos 100 markių 23.80
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k <1DRAUGAS
Metas kasdien. Uskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metama — »«■••. PU-

Ml Metų — 9«.6O, Trims Mėnesiams — H-OO, Vienam 
Mtaeetai — 7ta. Europoje — Metama |7.»A Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .Olo.

Bendradarbiam* ir korespondentams raitų negrų* 
Mas, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprletandiama tam 
tikslui pašto lenkių.

Rečaktorlus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki S
vai. po piet

uDRAUGASM
i

auklėti tautiškai katalikiškoji aukštoji mo
kykla bernaičiams.

Mūsų išeivija yra tokiose patogiose ištau- 
tėjimo sąlygose, kad sunku geresnių ir su
manyti. Mes nesiskirianie nuo anglosaksų sa
vo kultūra kaip indijonai ar kiniečiai, savu 
veido išvaizda kaip negrai ar japonai; nesis- 
kiriame nuo didžiumos angliškai kalbančių 
katalikų savo tikybos apeigomis kaip graikai 
ar rusinai, mus teskiria vien būdas, papro
čiai ir kalba, kuri yra mūsų tautiniai kul
tūrinio gyvenimo gaivintoja. Šitas tai gyvy
bės dėsnys ir svarbu mums kuo ilgiausia pa
laikyti mūsų išeivijoje.

Dalinai tai gali padaryti lietuvių drau-

ĮVAIRUS straipsniai
LIUDYMAS UŽS ĮRAŠYMO. j pridedant liuosai ir sykiu 

$20.00.
Daugelis lietuvių negalėjo 

gaut Amerikos pilietybės po- 
pierų dėl neatminimo laiko 
atkeliavimo Amerikon nei lai
vo vardo.

Dabar toji kliūtis • yra pa
šalinta.

Nuo liepos 1, 1929, visi ga-

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Ezoept Sundsy.

8UB8CRIPT1ONS: One Taar — 9« 00. SM Mosite 
_ *1.80. Tkree Monttaa — 91.00. One Month — Tie. 
Barope — One Year — 17.00, Sis Montte — 90.00* 
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linti gaut Amerikos piliety- 
gijinis gyvenimas ir spauda. Bet ir Šitos Įbes popieras, atkeliavę Ame- 
priemonės kalbos neišlaikys. Josios gali pa- rikon pirm birželio (June) 3 
laikyti tiktai dvasią, kuria amerikiečiai lie- dienai, 1921 metų, vyrai ir 
tuviai didžiuotųsi esą Lietuvos ainiai. Neuž- moters, turės pasirūpint gavi 
tenka gyvybė nutęsti, bet jinai reikia ir iš- mu LIUDYMO UŽS1RAŠY- 
laikyti. Visos išeivijos Vaikų išgelbėti iš šio
pavojaus nėra jokios galimybės. Į Jungtines 
Amerikos Valstvbes atvažiavo daug skaitlin-
gesnių ir kultūringesnių tautų, bet šiandie shington, D. C. 
jos jau žymiai nutauto. Vis-gi reikia gelbėti Į Tačiaus gavimui LIUDY- 
bent mūsų išeivijos dalis. Tai gali padaryti yp) reikės viršininkui priro-

MO — CERTIFLCATE OF 
REGISTRY nuo Commissioner 
General of Immigration, Wa-

DIENOS

BERNAIČIŲ KOLEGIJOS TIKSLAS.

Šiame numery dedame keletą’ atvaizdų iš 
Lietuvių Bernaičių kolegijos gyvenimo. Tai 
darome norėdami plačiau supažindinti muši} 
visuomenę su šauniai augančia lietuvių įstai
ga, apie kurios įkūrimą prieš keletą metų tik 
svajoti tedrįsome.

Šiandien kolegiją jau turime. Ji gtažiai 
veikia. Bet tai tik dar pradžia. Laukiama iš 
visuomenės stipri parama, kad jos veikimą 
plačiai išplėtus.

Apie kolegijos tikslą kalbėti duodame žo
dį patiems kolegijos vedėjams, kurie Lietu
vių Kolegijos metrašty visiškai teisingai sa
ko: ' .

aukštoji mokykla.
Valstybės gerovė paeina nuo tų žmonių, 

kurie stovi prie valstybinio vairo. Panašiai ir 
mūsų visuomenės darbuotė paeina nuo josios 
vadų. Visuomenės vadai tokiais negimsta: įkĮįay0> dirbo-tarnp,vo šen ai 
juos reikia auklėti. Jeigu ko mums šiandie; fen).
išeivijoje trūksta, tai daugelio ir gerų vadų i Kad visadog gyveno Ame. 
Jeigu būtų čia gimusių tarpe, kurie vadovau-!riko-e nuQ atkeliavimo;
tų mūsų jaunimo darbuote, mums nereiktų 
susirūpinti rytojum. Negalima sakyti, kad to 
kių vadų visiškai nebūtų; jų yra, tiktai su
lyginamai labai maža. Juos turi išauklėti lie 
tuviškoji mokykla.

Baigusieji Lietuvių Kolegiją gali išlai
kyti bent dalį mūsų išeivijos tikrai tikybi

dy t, jog prašytojas . atkeliavo 
Amerikon pirm birželio 3.
1921 (būtent: apsivedė, pir- 
kosi namus-žem^farmą, pir- Gloucester

Kad yra doro budo ir pasi
vedimo;

Kad nepriguli prie negeis
tinųjų — bolševikų.

Prašytojas-aplikantas pa
duos prašymą-peticiją virši
ninkui per rankas (nusiun-

Blankas-prašymas reikia 
išrušyt rašomąja mašinėlė, kur 
ir duplikatas pasidaro, bet 
reikia gerai suprast visus 
klausimus ir teisingus atsaky
mus duot, kad nereiktų antru 
kartu rašyt.

Jeigu prašytojas- aplikan- 
tas yra gyvenęs keliose vie
tose (pav. Waterbury, Meri- 
den, Brooklyn, Newark ir tt.), 
tai paduos adresus kur gyve
no, kaip ilgai, pas ką dirbo ii 
kaip ilgai; prie tam iš kiek
vienos vietos paduos po du 
liudytoju, žinančiu apie apli- 
kanto dorą gyvenimą: Apli- 
kantas turės nuvykt į virši
ninko paskirtą vietą kvoti
mui asmeniškai (New York. 
N. Y. Barge Office, Baltinio 
re, Md., Buffalo, N. Y., Chi
eago, Ilk, Cincinnati, Ohio 

Ohio, Erie,’,Pa., 
Mass., Boston. 

Mass., Hartford, Conn., Phi 
ladelphia, Pa., Pittsburgli, Pa. 
Portland, Me., Providence, R 
L, Rochester, N. Y. ir ki
tur), kur ir liudytojai turės 
nuvykt, arba affidavitus nu 
siųst, kaip viršininkas nuro
dys.

Taigi viršuje paduotas ap
rašymas apie gavimą Ameri 
kos pilietybės liečia visus at

aplankyt savo gimines. Dau
gelio šeimų vyras yra Ameri
kos pilietis, žmona (pati) 
Lietuvos pilietė, ir todėl jau 
negaus nuo Amerikos valdžios 
ledinio sugrįžt Amerikon, ku
rios apsivedė su vyrais-pilie- 
čiais po rugsėjo 22, 1922.
Tokios moters yra skaitomos 
kaipo atkeliavusios pirm bir-1 
želio 3, 1921, ir turi tuojaus 
REGISTRUOTIS, kaip viršuj 
nurodyta, kad gautų “Certi 
ficate of Registry” pirma, tai 
tik paskiaus gaus “PenniCto 
Reentry the United States”. 
Tokios piliečių žmonos ir A- 
merikos pilietybę gaus tiktai
užsiregistravę (pirmųjų po- 
pierų tokioms nereikia). Re
gistracija kainuoja $20.00.

P. Mikolainis,

IŠ MUZIKOS PASAULIO

niai tautinėje dvasioje. Nesvarbu kiekybė,
bet kokybė. Jeigu tiktai liktųsi lietuviškai čiant Pašta) atkeliavimo sto- eivius, vyrus ir moteris, atke-
kalbančių, gerai tautiniai susipratusių, visos!*“* viršininko (pav. Nev davusius iki birželio 3, 1921,

“Tautos švietimo, susipratimo ir galy- išeivijos dešimta dalis ir tai jau daug reikš-įYorko Kaslegamę, Bostono, ir tikrumoje reiškia surašymų
bes židinys yra ankštoji mokykla arba ko-., -tąę įnūsų mažutei tautai, turinčiai-kitoje vai- Daltimorės- ir itt,), kuris nu- visų..^ęįvjų, ĄgteEįfcpje gyve-
legija. Šitokioje mokykloje yra Vuošiami tau- . fetyl>eje tokį skaičių savu žmonių. Šiandie mū i M asliingtoną. Prašymų inattąį^, kurie turės pasitupint

‘ -............ .. .. . CEETIF1CATfc 0F

tai musų išeivija čia Amerikoje. Neturėdami 
užtektinai visuomenės darbuotojų ir Vadų, 
mes matome kaip sparčiai mūsų išeivija silp
sta. Josios vaikai be tinkamų vadų, kuriuos 
jie suprastų, sutirpsta svetimtaučių jūroje. 
Tokiu būdu mūsų išeivija nyksta ir lietuvių 
tauta mažta.

NEGRUKt ŠVIESIAPLAU
KĖ.

Atvaizde matoma pelikių 
mėnesių negrė mergytė iš Cin- 

Įcinnati, yra retas atsitikimas 
i medicinos istorijoj. Mergaitė 
turi gvazdiko spalvos akis, 
baltus plaukus ir šviesių ordą. 
Tėvas ir motina (negrai) yraTeko sužinoti, jog musų i 

bažnytinio turto iždan, pavy- .
dale muzikos, kuri sudaro ga- iT ------
lingą priemonę išreikšti savo bos ir kuris neturi būti 
kilniausius jausmus Dievui, mestas rudyti, 
tapo sutverti trys nauji vei- Į ,Gg visuomenė prie gerų no 
kalai: Tėve Musų , \ ii- rp padėti šiuos bažnyti
tis ir Sveika Marija . Vei- ldus vejkalus išleisti ir pri

mirė.

uz

kalai pritaikinti dėl “Offer
toriuin . pradedančiam kompozitoriui.

Musų dar Jaunas autorius gQV0 pusėg> kaipo bažį 
pasistengė įdėti į siuos kuli- niuzikog mėgėjas, kviečiu at- 
nius kiek galint daugiau baž-!ed;į autoriui į pagelba. 
nytinės dvasios. Varg. ir visit p
chorai galėtų paremti bažny- Į •
tinę dailę, įsigydami šiuos ku-• Teatrališka,
rimus.

Be to, tas pats autorius pa- X. sutikęs savo draugą re— 
rašė kelis veikalus iš pasauli- [cenzentą Žr. klausia: 
nės muzikos: fantazija “Jau-! — Pasakyk tu man, kaip 
nystė”, “Puoštas” (? Red.), tai yra? Vakar ėjo premjera, 
“Labą naktį” (šokis) fr balla o"šianė'ien jali pasirodė spau
da “Undinė ir žvejys”. Vei-Joje tavo recenzija. Kada tu 
kalai yta pritaikinti 4-riems jų rašei!
mišr. balsams, nepaprastai o-' — Naktį, sugrįžęs namo iš
riginalųs ir vaizdingi. teatro.

Autorius šių visų kurinių — Tai kada tu miegi, jei 
yra V. X. Medonis, kuriame visuomet naktim rašai!

Kada aš miegu! Koks tu

duoti daugiau energijos musų

dangi mūsų tauta yra maža, tai mums kiek-[dvi fotografijas l%x2y4 di- .lietybės popieras.
' viena kolonija yra brangį. i durno ant minkštos popierosj Daugelis yra kvieslių jau
I Mūsų tėvynės likimas yra mums gra-jr dar keturias i otografįjas Jiviečiancįų Lietuvon keliaut

žiausis pavyzdys. Jeigu lietuvių tautos at-.an* visų pasirašant pilnai ^ateinančią vasarų į svečius i pasireiškė talentas prie kury- 
! gimimas būtų įvykęs 20 metų vėliau, tai .r?.-;---- ;■ ... .."■■rĮ. ....r -.-r;__?■ ■■  ...........................—..m. i —l.i i. i.i -J, įkeistas! Nu gi, teatre.

šiandie Lietuva nebūtų nepriklausoma ir sa-; priima svetimą kalbą. Šitą negeistiną lietuvio 
vystovė valstybė. Ją sukūrė mūšų šviesuo- j būdo ypatybę tegalima prašalinti išauginimu 

Mūsų dabartinėje visuomenėje pasireiškia , menė, kuri išėjo iš samanotos bakūžės. Bet ' jaunikaičio dvasioje aišky tautinį suprati- 
dvi srovi: viena grynai lietuviška — atvy- josios atgimimas pasireiškė aukštose mo- ' mą ir savybės įnėilę. Jaunimas paprastai my
kusioji iš Lietuvos, kita gi amerikietiškai lie- , kyklosė. Kaip mūsų tėvynėje tuosius vadus Ii ne tai kas sava, bet kas didu, kas žliba. To- 
tuviška — šito krašto vaikai. Ateitis priklau- Į išauklėjo aukštosios mokyklos, kuriose jie nie ' dėl nestebėtina, kad jaunoji karta, išaugusi 
so šitos antros srovės. Jinai tiktai tuomet [ keno nemokomi patys susiprato lietuviais e-(vargdienio darbininko namelyje, griebiasi

są taip ir pas mus juos tegali išauklėti aukš- 'mokslo ir pažangos, bet, nesant savo3 aukš- 
i • •toji mokykla, kurioje jiems yra teikiamas tik tos mokyklos, jie tai visa ieško svetimtaučių 

įas lietuviškas susipratimas. i tarpe ir tenai ištautėja, nustodami branginti
Lietuviai yra labai pasyvūs tipai. Jie tai, kas sava, nes svetima kultūra išskiria

Apsaugoti lietuvių išeiviją nuo ištautė
jimo, paruošti tai išeivijai tautiniai tikybi
niai nusistačiusios šviesuomenės, kuri liktų 
vadovaujanti jėga visam visuomeniniam gy-

Kaip su kurčiu apseina.

Teisme teisėjas klausia:
— Tu išvadinai kaimynu

venimui ir keltų visos išeivijos tikybinį, tau- niekšu, kvailiu ir panašiai.
tinį ir ekonominį susipratimą, kuri apdrar- l^am dai puagaliau jam vei- 

*___. • dą sudaužei?
išliks dvasioje lietuviška, jeigu turės iš sa
vo tarpo kilusių vadų, kurie mokės jiems 
tos dvasios įkvėpti. Tuos vadus reikia auk
lėti. Tiktai jie galės sulaikyti jaunimą nuo

stų Jungtinėse Amerikos Valstybėse lietuvių 
išeivijos likimą ir išlaikytų tą ‘išeiviją iŠti

visiško ištautėjimo. Tokius vadus tegali iš- tuojau pasiduodą svetimai įtekmei, greitai juos iš savųjų.

Justas.

(Tąsa)

Ne vienas iš jų, viską paniekinęs 
ir atsidavęs vien geidulių tenkinimui, pra
rado sveikatą ir savo jaunas dienas baigė 
sanžudyste. Taip gyveno ir daugelis lie
tuvių studentų, kurie ėjo mokslus rusų 
universitetuose. Ką be kalbėti apie jų 
nuopelnus lietuvių tautai, kad jie patys 
neįstengė nugalėti tų kliūčių, kutins sta
to gyvenimas kiekvienam žmogui.

Tačiau, nemažas lietuvių skaičius pir
mąsias gimnazijos klases ėjo namuose, 
rengdamiesi privatiškai. Pabuvę vienus, 
kitus metus gimnazijoje ir ją baigę va
žiuoja studijuoti į užsienus, j Vakarų 
Butbpą. Ai moksleitijos dalis išsisaugojo 
visokių “izmų” įtakbs. It rusų mokyklų 
bei universitetų nuiksletvijbs tarpe atsi- 
ratida vienas, kitas sūsiptatęs lietuvis, 
dar nepaspėjęs nutolti nuo savo gimti

nio kaimo ir tėvų tikybos. Jie gerai su
prato, kad, norint g:elbėti bežūstančius, 
reikia organizuotis. Prie to darbo prisidė
jo ir dvasiškųjų seminarijų auklėtiniai 
— klierikai. Bet tai buvo daug sunkiau, 
negu kad iš pradžių atrodė. Rusų valdžia 
kiek galėdama persekiojo kiekvieną tau
tinį lietuvių pasireiškimą, o apie leidi
mą laisvai veikti orgąnizacijai, kuri sta
tė sau tikslu katalikiškumą ir lietuvišku
mą, nebuvb nei kalbos. Tačiau pasiryžusių 
jaunuolių būrelis nenusiminė.

Pirmosios lietuvių katalikiškosios 
studentų draugijos pradeda kurtis užsie
ny. Taip, 1898 m. Šveicarijoj Friburgo 
mieste įsikuria “Rūta” ir 1909 m. Bel
gijos Liuvene uLietuva”. Šios draugijos 
jau yra grynai katalikiškos ir lietuviškos. 
Jų nariai — studentai, pasirįžta gelbėti 
žųstančią lietuvių šviesuomenę Rusijoj.

Kiek vėliau, 1910 m., susitarus su kai- 
kuriais Rusijos universitetų tikinčiais stu
dentai; sudaro pirmąją ateitininkų sąjun
gos valdybę. Todėl ateitininkai savo įsi
kūrimo datą. skaito 1910 m. Ateinančiais, 
t. y. 1930 m. jau tuistančiai laisvosios 
Uetuvos ateitininkų iškilmingai švęs 20

metų jubilėjines sukaktuves nuo sąjungos 
įkūrimo.

1911 m. pradeda leisti laikraštėlį 
“Ateitį”, skiriamą katalikiškąjai moks
leivijai. Nuo laikraštėlio vardo paeina ir 
pats sąjungos pavadinimas — ateitinin
kai, kuriuo iki šiandie tebesivadina visi 
katalikai moksleiviai ir studentai.

Taigi; 1910 m. prasideda katalikiškas 
judėjimas (šiandie mes pasakytume kata
likiškoji akcija) moksleivių ir studentų 
tarpe. Ateitininkai drąsiai pasisakė; mes 
katalikai, mes lietuviai. Tačiau dar to 
neužteko. Jie turėjo tvirtai atremti vi
sokius užmetimus, daromus katalikybei 
iš bedievių pusės. Tam tikslui studijuoja 
katalikus mokslininkus ir aiškinasi Šven
tąjį Raštą.

Kaip tik tuo laiku Pins X, matyda
mas, kad Europa artinasi prie bedugnės 
krašto ir norėdamas išgelbėti ją. nuo ga
lutinos pražūties, skelbia visam pasauliui 
krikščionybės atgimimą. Aleitininkąi įmi- 
sisavina vieną gražiausių Jo pakuilotų a- 
paštalo Povilo obalsių: “Omnia instau- 

rare in Christo” (Viską atnaujinti Kris

— Pone teisėjau, tas kaimy 
nas pusiau kurčias. Taigi, 

kima ir, reikalui esant, naudinga senajai tė- paabejojęs, kad mano žodžiu 
vynui Lietuvai yru Amerikos Lietuvių gali neišgirsti, ir rankomis
Bernaičių Kolegijos Tikslas”.

tuje), kuriam iki šių dienų ištikimai te
betarnauja tūkstantiniai Lietuvos moks
leivijos būriai.

Kame tik atsiranda didesnis ar ma
žesnis lietuvių būrelis, nieko nelaukdami 
slaptai organizuojasi į ateitininkų kuo
peles, nes rusų mokyklose buvo draudžia
mas bet koks organizuotas veikimas. Juos 
remia dvasiški ja ir šiaip inteligentai ka
talikai. Susirinkimus daro slaptai, kur 
nors už miesto arba kokio nors, jieilis 
prijaučiančio žmogaus namuose. Čia mo
kosi mylėti Dievą ir Tėvynę, branginti 
savo kalbą ir tt. Ugdomas tvirtas pa
siryžimas kovoti su bedievybės banga, 
šviesti kaimą ir, reikalui esant, net savo 
gyvybę aukoti dėl tėvynės labo.

Deja, neilgai tegalėjo lavintis savų
jų tarpe, Greitai juos pašaukė kaimas, į 

‘korį pradėjo veržtis socializmo, o drauge
s

ir interhttcionalizmo idėjos. Dairytis ne
buvo laiko. Tėvynė reikalauja jai pasi
šventusių sūnų, tuo tarpu “bedieviai ple
pa žrtionėniš apie visokias tarptautines 
idėjas. ' *

Tam pasipriešinti 1912 m. imta leis

; prakalbėjau.

ti kaimo jaunimui pritaikintas laikraštis 
“Pavasaris”. Veiklesni ateitininkai ir lie
tuvių katalikų mokytojų sąjungos nariai, 
parvvkę į namus atostogoms, organizuo
ja pavasarininkų (“Pavasario” skaity
tojų) būrelius, kurie veikia taip pat slap
tai. Rengiami vakarėliai, gegnžynės ir čia 
kalbamasi apie organizacinius reikalus. 
Pavasarininkais buvo laikomi tie jaunuo
liai, kurie skaitė “Pavasarį”.

Didžiąjam karui prasidėjus.

1914 m. Lietuvos pasieny pasigirsta 
pirmieji anuotų šūviai, tie didieji didžiojo 
karo pranašni. Ramiam kaimiečių ir mok 
sleivių gyvenimui padarytas galas. Kada 
vokiečiai peržengė Rusijos rubežių, žmo
nės ką. tik galėdami krovė į vežimus iv 
drauge su rusų kariuomene dauginosi gi
lyn į Rusiją. Mokyklos užsidarė. Kai ku
rie mokiniai skubėjo į kaimą pas tėvus, 
bet daugelis patikėjo Lietuvių komiteto 
nukentėjusiems *del kaTo šelpti paža
dams, išsikraustė į Rusijos gilumą tęsti 
toliau pradėtą mokslą. Ten gyvena Lietu
vių Komiteto laikomuose bendrabučiuo
se. (Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampeli I
Prof. Kampininkas nczalcžninkų “pastoris” J. 

Zittus iš Port Chester, N. Y., 
ir Klbert Tilton iš Lawrence, 
Mass., nubausti po 15 dol.

darba vo prie “Rūtų Darže
lio”, O. Naujunienė, Bagdo
nienė ir da kaip kas prie už
kandžių.

l^apinskai, daržo savinin
kai, leido pus save išsivirti 
kavos ir šildyti nekuriuos su
šalusius piknikierius.

kių kilnesnių ir gražesnių 
darbų. ,

Kaip kas, bet turbnt dau
giau juokais negu ištikrųjų,

Kas tas per piknikas neži
nau. Ar jis bus ant stogo, ar 
po stogu, ar stogui dėti ant 
naujos bažnyčios, negavau pro

=====

Cicilistinis velnių kupčius Į
Mickus, matomai, pristigęs se- i Statyba eina pirmyn. Trio- 
nojo “tavoro”, musų prole- hesys au^a’ Pirmam augštui 
turams — komunistams pra- «iau dedami balkiai ir lubos, 
dėjo “prelekcijas” skaityti Kontraktorius stengiasi, kad 
apie tai, kaip Meksikos žmo- n>okykla butų baigta ir pa-

“Bolševikų laikraščių pra- nūs savo parazitus valgų (be ren8^a, kaip tik baigsis atos- 
nešimu, Leningrade (Petrapi- j abejonės, ir pačiam kupčiui, togos ir prasidės mokslo mė
ly) negalima gauti pieno nei 
už. pinigus”, rašo “Musų 
Laikraštis.
John McGraw, Score keeper
cagos išvyko sovietų Rusijon 
“medaus mėnesių” leisti, ra
šo savo tavorščiams, kad Ru
sijoj darbininkams tikras ger-

pabėgus Meksikon nuo Dėdės ^ak I^hai galimas 
Šamo teismo teko tos “patro- kad *a’P ivy^s- 

paragauti). Pasak vieno

daiktas.

šneka, kad nckurie “jauni- gos ištirti. Vėliau sužinosime, 
kaičiai”, nors ir kažin kaip : Raporteris.
stengiasi, bet niekaip neguli -----—------
išsipagirioti. Jiems šaligatviai
nelygus ir persiauri. Kiti sa
ko baigia jau visiškai “susi- 
bolinti”. Jie tvirčiausiai tiki 
tik j “bolę”. Jos garbei ne 
tik savo, bet ir svetimus pi
nigus praleidžia, tėvų išsiža
da, o Dievo ir Bažnyčios nei 
neminėk.

Girdėti tveriasi kliubas, ku
rio mirusiems nariams įduos lvis atsiranda įvairių naujų Į 
į rankas “bolę”, bolėmis ap- 'U8lb tai ir negali spėt viskų Į 
dės lavonų ir iš “bobų” pa- !taiP umai suimt 1 "aivų.

JUOKAI.

Vis naujos ligos.

Tėvas savo sunui studentui: 
— Vaikei, kas bus? Jau sep- , 

tinti metai mokais gydytojų 
ir kaip nepabaigi universiteto, I 
taip nepabaigi. į

— Tai kad tėtuk kasmet

vos
Buvo vis keliama abejonių,sandariečio, kupčius pataręs

ir lludsono komunistams to ar susiras į mokyklų užtekti- 
“sporto” pabandyti. nai mokinių. Dabar abejonės

Komunistai tas Mickaus ima nyktį’ nes užsakias ba^ 
‘prelekcijas” lankų ir kup- nyeio«ie klebonui, kad uzsirasi- 

buvis, kokio nerasi visam pa- čiui pinigus mokų. Žinios, esu n^tų,
gerumų Naudingos ypač tiems, kurie, ^iraaė ir dar rašosi. Išrodo,

minklų ant kapo pastatys.
Gi nekurios merginos nespė

ja užsidirbti pinigų ant “šiu
šių”, kuriuos bešokdamos su
plėšo ir ant dresių, kurioms 
automobiliai ir “bušiai” daug

jau pusėtinas skaičius
šauly. Šalę
darbininkai kasdieną veltui prakeikę Amerikos surėdymą kad ^^irinks mokyklon užtek aenkia, 0 kur 30s turės kito 
gauna po bonkų pieno. (rengiasi vvkti i sovietini “ro’ tinai- keikia tik, kad. užsira- iklems tikslams pinigų.

Lenkai, girdėti sako:
Jūsų prof. Kampininkas per j 

radio gavo “slipų” iš “Law- 
rence Daily Eagle”, kuriame 
rašoma, kad vietinis nezalež- 
ninkų “pastoris” Steponas 
Šleinis Amesburyj (turbut ne
toli Laurenee, — prof. Kam
pininkas) bėdon pateko: lie
pos 13 d. jis girtas važiuoda
mas automobiliu ant vieške
lio (highway) užgavo kitu 
du automobiliu.

Šleinio “keisas”, rašoma, 
tęsis savaitę, jis kaltinamas 
už nelegali degtinės gabenimų, 
automobilio valdymų būnant 
girtu ir nesustojimo nelaimės 
vietoje. Šleinio kolegos, kitas

•m

Mada.
— Onutė, kur taip bėgi

(“M. L.”).

Reinkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštvj “Drauge”. ,

Augštas Plonas Trumpas Stipras

uzsira-
šymų paskubintų, kad butų 
aiškiau, kaip dalykai tvarkyti.

ne-
umiesz po polsku nie ivstųpisz 
do nieba” (nemoki polskai,

“BAYER ASPIR1N” 
TIKRAI SAUGUS

Iškilus šiokiam tokiam ju. (neįeisi i dan«yh 0 Rockfordo Tmk be baimės kalp nurodyta 
Namo, pirkau naujų sliry ėjimui Roekforde, ima lietu- dauS lietuvaičių yra jau tos

belę.

— .Na, ir kas?
— Bėgu, nes mados taip

greitai kiečiasi, tat bijau kad 
ir mono pirktoji iš mados ne
išeitų.

virj dvasia atgyti. Daug jau
ni] vaikinų ir merginų, čia gi- 

' musių, klausinėja, ar jie galės 
pasimokyti lietuvių kalbos 
vakarais.

j Teko sužinoti, kad lietuvių 
Į kalbos pamokos galės įvykti

A. — Vakar buvau susitikęs 
su tamstos žmona.

B. — Taip? Daug kalbėjo?
A. — Visai ne.
B. — Tai nebuvo mano žmo 

na.

nuomonės “ne šoksi, tai ne- j 
įeisi į dangų”.

Taigi jos šoka į lovą, šo
ka lovoje, iššoka iš lovos, šok- ( 
dainos prausiasi, šokdamos 
eina darban, jei dar pajėgia. 
Rodos ir valgydamos šoka. j 

Bažnyčioje šokti negalima,inaujoje mokykloje vakarais 
rudenyje ir žiemoje, jei lik tai jos nusprendė ten nevaikš- 
atsiras užtektinai norinčių
mokvtis.

“Bayer pakelyje”.

j
Jeigu nematote "Bayer Kryžių" 

ant pakelio ar pilių, tai jus negau-

Does not af fect 
the Heart

LIETUVIAI AMERIKOJE

Marijos Vaikelių Sodalici- 
jos narės ir Šventojo Vardo 
draugijos nariai pirmieji stojo 
įauginti fondų įtaisyti alto- 
j riams į naujųjų bažnyčių
'Kaip kas ir iš šalies eina nebus perdėta.

čioti.
Jos abejoja, ar verta eiti i 

dangų, nes ten šokių vargiai 
bus. Pragare tai kas kita, ’ Aw‘rtB- ku?’ yr#
ten ir dienų ir naktį šokys. Rytojų nurodytas

Raporteriui tenka 1

saugus 
per vlrS

Šimts penkis metus dėl 
tokių'(bia,, Galvos

nuomonių išgirsti, tik aš abe- ^tų“’skausmo 
joju, ar tai teisybė. Gal be- Neuralgijos

gy 
dvide-

Kiekvienam 
er" pakelyje

Skausmo 
Lumbago 
Rumatlzmo 
Skausmų

neatdarytam "Bay- 
randasi nurodymai.

Piknike daug trukšmo, juo- jiems pagalbon.
BROOKLYNi Ni Yi kl^ *r “biznį” padarė K.! Bet visi stebisi, ir įdomau-I I V T -■- rt I —• . ' I — - . . . - — . t. 7 ._* A — — — A ' — " A A

Elena Braduniut© Į 
Londoną.

Įžymioji . lietuvaitė- šokikė 
(balerina) p-lė Elena Bradu- 
niutė, laivu “Berengaria” lie
pos 16 išvyko į Londonu, 
kur šoks geriausiuose Angli
jos teatruose. Ji pasirašė kon
traktą su vienu geriausiu An
glijos artistu šokiku.
• Linkime musų lietuvaitei 
gražaus pasisekimo!

(“V.”).

I Ivanauskas. Jis sugebėjo pri- ja, kų veikia kita jaunimo 
■vilioti pas save “kostume- dalis, kad- jų nesimato prie jo- 
trių” ir bandyti giliukį. Kas Į -.į. /

turėjo kas neturėjo giliukį,
jo Ivanauskas turėjo.

Visų pikniko tvarkų ir biz
nį vedė parapijos komitetai, 
pasiėmę pagalbon darbinin
kių.

M

ROCKFORD, ILL
Liepos 14 d. Lapinsko daržo 

įvyko šv. Petro ir Povylo 
par. piknikas. Nors oras bu
vo gana šaltas ir gręsė lietus, 
vienok žmonių prisirinko ga
na daug ir piknikas nusisekė 
vidutiniškai, bet geriau negu 
galima buvo tikėtis.

Šiame piknike įvyko islai- 
mėjitnas arkliuko (pony), ku
rį padovanojo parapijai An 
(tanas Raškauskas. Jis davė 
pelno $118.50.

Išlaimėjimo tikietų dauginu 
šia pardavė Kaz. Ivanauskas. 
Adelė Misiunukė, Pranas Bu- 
dvidas, Jokūbas Jazukevičius, 
►Simonas Noreika. Kiti parda
vėjai, kaip va — J. Zubinas, 
O. Naujunienė, Razumas, A. 
Šidlauskienė, St. Keliotis, M. 
Šautilas, Pr. Rimkus parda
vė kiek mažiau, bet ir gerai 
pasidarbavo.

v, i. . lakely dvylika piltų kainuoja ke’.e- 
seštauienj- u centų. Vaistinėje tal-gl parduo-Rugpiučio 3 d.,

je, po pietų ir vakare, para- da bonkose po 24 lr 10°- 
pi.jos darže žada įvykti ‘‘sto
ginis piknikas”.

i RUDUO EUROPOJ GRAŽIAUSIAS METŲ LAIKAS
5 Kada tik keliausi Europon arba siųsi laivakortę gimi- 
S nėms ar draugams sename krašte, tai visad reikalauk 
3 iš agento laivakortės Nortb Gernian Llovdo per Breme-

Getautienė gražiai pasi- | nų — trumpiausia, greičiausia ir patogiausia linijų.
.... ....... - • S Gausi patogias vietas Trečioj Klesoj puikiuose laivuose

NORTH OERMAN LLOYDO
kaip va — Muenclien, Stuttgart, Dresden, taipgi greiti 
laivai Berlin ir Columbus ir naujausias puikiai ištaisy
tas laivas “Bremen”. 5 dienos per jurų — tiek truks 
pirmutinė kelionė iš New Yorko liepos 27, 1929, ir po 
.to reguleriai. Jei pats džiaugtis kelionė arba jei nori, 
kad draugai keliautų patogiai, tai vartok North German 3 
Lloyd. Del platesnių informacijų kreipkis į vietinį agen 
tų arba

NORTH GERMAN LLOYD 
130 West Randolph Street

TĖVAI LAIMINGI, KUO 
MET VAIKAI GERAI 

MIEGA.
štai būdas greitai Ir lengvai nu

raminti lr užmlgdlnt*. verkiant} val
ką. Tai būdas, kui| daktarai in- 
dorsuoja lr mEionai motinų pripa
žino saugiu ir nekenksmingu. Kele
tas laSų grynai augmeninės, gardžios 
Fletcherlo Costorljos, nuramina ne
ramiausia kūdikį ar valką lr užmig
do į ke’fctą mlnutų! O nuo dieglio, 
sukietėjimo, slogų nėra lygios Caa- 
torljai. Chas. H. Fletcherlo parašas 
yra ženklas tikros Castorlos. Vengk 
imitacijų lr buk saugus.

TUBBY

Chicago, UI. E
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60 VOU HAVEM'T 
Be s m Asue Tb pino

OVT V0«O VJO.CTTB. 
Vou THKT uove 
UETTCB. COU4IAJ 

PA-TOJOA?

LARVEX
APSAUGO

DRABUŽIUS

šlakstymas. Larvez: 
Apsaugo nuo kandžių ne-

ska'.blamus drabužius, kau
rus, 'rakandus.

Plovimas Uarvesi,;
Apsaugo nuo kandžių 

plaunamus vilnonius.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Paine

with

All dni«i«ti—35c and 65c lara and tnbea. 
Children’t Muaterole (milder fonn) 35c.

Betler than a Mustard Plaster

A Job for Hawkshaw.

i -i

RICHMAN’S
Turi Jūsų Saizą
Nėra skirtumo, kada jus pir- 

ksite siutą ... sezono viduryj ar 
tarp sezonų... jus galite ateiti 
pas Richman’s su užtikrinimu 
rasti pasirinkimui nauju madų, 
materijų ir spalvų, modelio ir 
saizo pilnai jums tinkamo.

Richman’s Drabužiai pasiu
vami vienuolikoj grupių ir vi
sokių šaižų. Kasdieniniai pasiun 
timai is musų pačių didelių dirb
tuvių pripildo musų 38 storus 
visokiais drabužiais, kurie pa
tenkina bile keno skonį ir pri
taiko prie bile keno liemens.
TIESIAI Iš RICHMAN’S DIRBTUVIŲ

.JUMS — JOKIŲ PERKUPČTŲ 
PELNŲ

Bile Silitas,, Viršutinis Siautalas, Golfinis 
ar Tusedo .... Bile Baisas ....

Kaina Visuomet Ta Pati

THE Rlt’II.MAN BKOTIIERS CO.

Richman’s Vienatinis 

Štoras Chicagoj

114-18 So. State Street
PRIEŠAIS PALMER HOUSE

OBAft PMRICIA. 
IVJRO^hbU A . 
LEirtB 'THEOTHEB

(F VOO DlDMT 
ŪKE H VoO McTTEB 
NOT «tT TbOFBESH. 
IF VOU 00tfT TMIMK 
VM A BK6UYAND 
AVJFOL TUFF 
100KO0TTHE 
V(INOOW ANO S£B.NVV ~riifccv<s--

SAV, WHAt'S THE 
IDEA OF Vou 

UlEARlKJC VOCO. 
FATHeąv shoes? .
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Bases on balls: off Kairia 7,' 
off Grigiel 4.

Ali the K. of L. Girls teams j 
shoukl strive to keep thej 
sco res more accurately and de I 

'liver them to Miss Gen. Bogu-1 
I taitė imuiediately after eacli 
game.

Bakutis of Providence
Kondokas of Providence♦
Red Juknis of Roseland 
A. Žemaitis of VVest Side 
S. Zauris of AVest Side 
Konrad of Town of Lake

“Draugo” Knygyno 
Katalogas.

Visas šias knygas galima gauti 
“Draugo” knygyne 2334 So. Oakley Ave. 

1 think they are very good Chicago, Illinois.
players as well as hitters and

KRANK L. SAVICKAS
Sports Editof,

726 West 18th Street
Phone: Canal 1603

STANDING OI* TKI 1L OF 
L. GIRLS BASSIALL 

league.

T, Bubinaitė

C. Urbonaitė
J. Raznauskaitė 
'B. Zalatoraitė
D. Bubinaltė 
J. Gečaitė
J. Andre v fI

I
'BRIDGEPORT

WHAT’S YOUR OPINION??

AV. L. Pct. Pupliiite
Town of Lake 
Providence 
AVest Side 
Bridgeport 
Brighton Park

4
3

•2
1
0

0 1000 Naujokaitė 
1 
2
Oo

750 Končiutė 
500 Bronson 
250 Grigiel 
000 Kazlauskaitė 

! Stann

5
5
5
5
3
4

3
3
3
2
1 2 1 4i team

AB R H
4 2 2- 
3 2 2
3
4 
4 
3
3 
2
4

od
3
2
0
1
1
2

l!
I1

The Town of Lake K. of L. Gricaitė
Girls showed tlieir provvess Bukaiai

Bri- T\vo base liits: Urbonaitė,!

D. Bubinaitė
,mi_ P. i. „ _

Grant. Park

by beating the aggressive 
dgeport team by a score of Zalatoraitė,
30—19 at Grant Park. Bri- Tlmfc Basek,liits: Končiutė,

Dear Editor of Sports: 
Replying to your recent an-

nouncement in “Draugas” a- 
bout the K. of L. Ali Star 

I wish to nominate tlie
follouing as candidates for 
tlie team:

J. Moskos of Marąuette 
Krivickas of Marąuette 
F. Schultz of Brighton 
Grigiškis of Brighton 
Al. Manikas of Brighton 
Stankus of Brighton 

S. Kaminskas of Brighton 
Balsis of Cicero 

J. Žukauskas of Cicero 
J. Poceviče of Marąuette 
II. Nausėda of North Side

I sincerely believe that from 
tlie above - the committee 
eould piek out a team strong 
enough to stand up against 
the best minor league team. 

Sincerely yours
S. Leonaitis.

AUTOMOBILIAI J. 
VALSTYBĖSE.

Visame pasaulyje yra 
028,584 automobilių. Iš tų, 24,- 
629,921 arba 76.9% randasi 
J. A. Valstybėse. Iš visų A- 
merikos automobilių, 21,423,- 
597 buvo pasažieriniai.

Kitos šalis automobilių turi:
Anglija 1,128,200; Francija

Žemaitės Raštai. Apsakymėliai. Pirmasis 
tomas. J. ir P. Leonu Leidy- 
mas. Vilniuje 1914. Pusi. 391.
Kaina ............ ........................ $1.50

Žiema ir Vasara. Labai gražios apysakai
tės apie vasaros grožę ir 
žiemų. Parašė Pr. Mašiotas.
Tilžėje, 1920. Pusi. 31. Kaina .. 10c.

Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių 
laikų, penkių aktų komedija.
Parašė V. K. Dalyvauja 14 
ypatų. 1920. Pusi, 27. Kaina .. 20c. 

32,- Aušrele. Dramatiška vienoje veikmėje o- 
peretė. Parašė Pianas. Pusi.
14. Kaina ..................... ............ 10c.

Avinėlis Nekaltasis. 4 veiksmų komedija. 
Sulietuvino Aišbė. Kaune 1921.
Pusi. 68. Kaina .. ...................... 35c.

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. 
Parašė Viktoras Dineika. Kau
nas 1924 m. Lošime dalyvau
ja apie 16 asmenų. Pusi.
71. Kaina .................................. 20c.

dgeport girls are rapidly im- 
proving vvitb eacb game. lt 
can safely be said that befo- 
re the season closes tlie Bridge 
porters vvill give very stiff 
opposition to all tlie otlier 
teams.

Grigiel, Kairis. Raznauskaitė 
Home runs: M. Lobick,

Bronson (2)
1 Sacrifice liits: M. Lobick, 
J. Andreds

Strilck out: by Kairis 7, 
'by Grigiel 5

1,098,000; Kanada 1.061,830;
; Vokietija 5.< 1,0iX); Australija Betliejaiis Stainelė. Drama keturiais ak 
516,695; Čekoslovakija 47,100; tais. Parašė Kun. Šnapštis. 

Drazdauskas of North Side Danija 98,600; Ęįnlandija 33,-, Antra laida. Kaunas 1920.
158; Vengrija 16,362; Italija'
188,952; Jugoslavija 12,250;,
Lietuva 1,407; Norvegija 37,- į 

;087,- Lenkija 29,523; Rusija'
,21,058; Meksika 72,167; Ispa-( 
inija 146,088; Švedija 127,660.

1 F. L. I. S.

Kaminskas of North Side 
Pauža of North Side 
Naikelis of North Side 
Fryer of So. Chicago 
Klimas of Roseland 
F. Lauryną itis — Provid 
T. Laurynaitis of Provid.

SCHEDULE OF GAMĖS 
FOR FRIDAY JULY 

19th

Providence vs AVest Side 
Brighton vs Town of Lake

PROVIDENCE GIRLS WlN.

K. of L. Girls beat the Brigh
ton Park girls by a score 

21 to 2 at Grant Park 
July 12th, 1929.

Both sides sbo»ved conside 
rable improvement in playing 
the game.
PROVIDENCE 

T. AVilbertaite c 
M. AVilbertaite lb 
M. Ritis c 
B. Binikaite p 
G. Bogutaite 2b 
M. Zviftikaitė rf 
M. Vaskaite 3b 
E. AGdmantaite lf 
S. AVeslaite SS

BRIGHTON PARK 
A. Juknis rf 
E. Puplaite ss 
D. Sbapkauskaite 2b 
M. Alesauskaite lb 
S. Alesauskaite c
A. Tebelskaite 3b
B. Sbapkauskaite p 
A. Staras cf
S. Mikalauskaitė lf 3

2 base liits: D. Sbapkaus
kaite

3 base hitu: E. A’iedniontaite 
Home runs: S. Mikalauskai

te, M. AVilbertaite

The strong AVest Side K. of .
L. Girls team defeated tlie• 
Bridgeport girls in a very' 
interesting game at Grant 
Park. The game lasted only j 
six *innings būt was, frorn • 
start to finisb, full of many i 
tbrills and excitement. The Į 
finai score was AVest Side 22, 
Bridgeport girls 15.

AVEST SIDE
M. Kairis 

M. Lobick

AB R H
3 3 2 

3 1 2

*

es senai butume nuva-
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The Eledrified Steel Highwaya 
Are Always Open!

iSS “ •CljfeCTftie IMTCRUMBAM* 
•MOTOM GOACH ROUTCt

Pusi. 46. Kaina ......... . ............  20c.
Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose

Veiksmuose. Antroji kiek pa
taisyta laida. Perdirbo J.
Maskvytis senasis. 84 Pusi.
Kaina ............... —..................... 20c.

Cit Paklausykit. Parinktosios lietuvių po
etų eilės. Šioje knygutėje 
galima rasti gražiausių eilių 
dėl visokių pramogų. Parankio
jo Liudas Gira, Tilžėje. ’
Pusi. 190. Kaina .................. . 50c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų 
drama. Veikia 15 asmenų. Ver
tė Jonas M. Širvintas. Pusi.
100. Kaina ................................. ,40c.

Desenzano Mergele. Trijų veiksmų drama. 
Vertė Kun. V. Kulikauskas.
Labai graži liaudies mėgia
ma drama. Dalyvauja 19 y- 
■patų. Chicago 1919 m. Kaina .. 20c. 

Dolpelis Ministerijoje Tarnauja. Afonolo- 
gas ir laiškai. Tinka dėl 
lošimo. Parašė Sofija Čiurlio
nienė. Pusi. 23. Kaina ............. 10c.

j Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. 
Parašė Kun. I. Vaiciekaus- 
kas. Dalyvauja 14 ypatų.
Pusi. 56. 1919. Kaina .................30c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. 
Dalyvauja 15 ypatų. Pusi. 64.
Parašė Gėlėlė. Kaina ................  20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių ak
tų, šešių atidengimų. Lošime 
dalyvauja 11 asmenų. Pusi.
63. Chicago 1920. Kaina .... 50c. 

Išpažinties Paslaptis. Penkių A'eiksmų 
Drama. Pritaikinta iš kun. J. 
Spillmann’o Apysakos. Sulietu
vino A. Matutis Chicago. Loši
me dalyvauja 25 asmenys.
Pusi. 95. Kaina ........................ 25c.

Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). 
Parašė L. Šilelis. Pusi. 47.
(Del šios operetės yra parašęs
muziką A. Aleksis. Kaina .........

Juru Varpai. Triveiksmė Misterija.
dunas. Tilžėje 1920. Kaina ....

Kame Išganymas. Libretto keturiais 
tais. Parašė Maironis — Ma
čiulis. Ketvirta karta atspaus
ta Tilžėje. Pusi. 37. Kaina ....

Karės Metų. Vaizdelis iŠ lietuvių gyve
nimo. Dalyvauja 7-nios ypa- 
tos. Parašė Pr. A-tis. Pusi.
28. Kaina ............................... . . 15c.

Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose 
Iš anglų kalbos vertė Juozas 
Miliauskas. Lengva dėl sce
nos sudarymo ir kostiumų.
Pusi. 28. Kaina...........................  15c

Komedijos A. Ostrovskio. 1 Pelninga vie
ta, 5 veiksmų komedija, lošime 
dalyvauja apie 20 ypatų. Ver
tė J. Stanulis, Kaunas, 1922,
Pusi. 96. II Neturtus — Ne 
Yda, 3 veiksmų komedija, lo
šime dalyvauja apie 17 ypatų.
Vertė Pr. Kvietkauskas.
Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai 
sykiu. Kaina...............................50c.

Kur tiesa? Opera vaikams trijuose veik-
• sumose 12 pusi. Kaina ............. 10c.
Laižybos. Dviejų aktų farsas. Veikia '6-ši 

asmenvs. Pusi. 16. Kaina ............ 10c.

25c.
Vi-

50c.
ak-

20c.

šiaurė — Rytai — Vakarai 
Elektros Kelias Yra Berupestingas!

galu hKelionėj dvi vulandi ar daugiau .... ir <iar toli 
.... užsikimšo kelias — yra taip ir jums atsitikę!

Sekančiu sykiu pasirink šį greitesnį ir lengvesnį kelių. 
Švarus, patogus traukiniai veža jus, kur tik norėsit. 70 mai
lių valandoj nuvažiuojant ir grįžtant. Nuvažiuok anksti — 
turėsi sau visų dienų. Grįžk, kada nori — tikrai atsišvieži
nęs per šventę!

Del laiko, kainų ir kitokių informacijų ant visų 
trijų gelžkelių telefonuok RANDOLPH 8200

CHICAGO NORTH SHORE CHICAGO SOUTH SHORE 
& MlLAVAUKEE RAILROAD& SOUTH BENU RATLROAD.

CHICAGO AURORA & ELGIN RAILROAI)
(Saulėlydžio Linijos)

Naudokis miiijų Outing & Recreatlon Biuru, 72 W. Adams st, Randolpii 
8200. Nemokomos Informacijos apie Mvatlavlmua, trlpus, piknikų vietas Ir 

mokslines ekskursijas po VlSį Chicagos apylinkę.

Siautė VakaraiRytai

Penktadienis, t>iepos 1^, 19^9

Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atiden 
girnų komedija. 13 ypatų da
lyvauja. Parašė Serijų Juo
zas. Kaina........................................... 25c.

Milda Meilės Deivė. Mytologijos Pasaka. 
Petras Vaičiūnas. Veikia 15 
asmenų. Pusi. 69. Kaina .......... 35c.

Motinos Širdis Keturių aktų drama. Pa. 
rašė Kalnų Duktė 48 pusi.
Kaina ..................... ......................  5dc.

Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimin
gas Buick’kas, 3 veiksmų 4 
atidengimų komedija. įjosi
me dalyvauja 7 asmenys.
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina . . 15c.

Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Ži
buoklė Ir Lietuvos Atgijimas. 
Misterija. Parašė P. Mikne- 
vičaitė. Pusi. 48. Kaina .......... 15c.

Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura 
Drama. Kaina ............................ 25c.

Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sce
niškas vaizdelis. Parašė Vys
tanti šakelė. Dalyvauja 7 
vpatos. Kaina ............................ 15c.

Penkis Kartus Po Vienų, Bus Vienas. Ke
turių atidengimų komedija.
Dalyvauja 9 ypatos. Parašė 
Serijų Juozas. Kaina ................. 20c.

Piloto Duktė. Drama 5-se veiksmuose. 
Vertė Jonas Tarvydas. Loši
me dalyvauja 24 moterys.
Labai įspūdingai perstatas 
ATešpaties Jėzaus kančia. Kaina 35c.

Piktoji Dvasia. Drama Trijuose Aktuose. 
Iš latviško vertė Idlargas. 
Shenandoab, Pa. 1908, Pusi.
72. Kaina .................................... 25c.

Pleputė. Trijų veiksmų komedija. L. Iva- 
nov’as. Vertė A. Iešmantasa.
Lošime dalyvauja astuonios
ypatos. Pusi. 54. Kaunas
1925. Kaina ................................. 30c.

Pumpurėlis. Operetė. Libretto. Kun. F. 
B. Serafino; muzika A. S.
Pocius. Kaina ............................  25c.

Ponas Ir Mužikai. Drama penkiuose ak
tuose. Pagal A. Gužuti. Para
šė Paparonia. Labai graži 
drama iš baudžiavos laikų.
Lošime dalyvauja 12 asme
nų. Pusi. 58. Seinai 1910.
Kaina ............................................ 20c.

Smilčių Laikrodis. Sulietuvino M. M. 
Lošime dalyvauja 5-kios ypa
tos. Pusi. 32. Kaina ................. 10c.

Sveicer Teodolina. Vieno veiksmo kome
dija. Iš lenkiško vertimo per 
dirbo Ulbinų Juozas. Lošime 
dalyvauja šeši asmenys. Pusi.
25. Kaina ............... . .................. 20c.

šeimyniškiems Vakarėliams Pramogėlė. 
Svirno Švynė. Antrasis leidi
mas. Linksmo turinio papasa
kojimai. Tinka dėl scenos.
Vilnius 1920. Kaina ................. 10c.

Šv. Aloyzo Pašaukimas. Trijų veiksmų 
drama. Vertė Vaitekūnas. Lo
šime dalyvauja 7 asmenys.
Pusi. 54. Mariampolė 1927.
Kaina ............................................ 20c.

Šventoji Cecilija Kankinė. Trečiojo am
žiaus trijų veiksnių tragedi
ja. Parašė kun. J. Židana- 
vičius. Kaunas. Pusi. 40. Kaina 25c.

Tarp Dilgelių Rožės. Melodrama 2-se da
lyse 6-se aktuose. Parašė 
J. J-is. Pusi. 55. Kaina............. 20c.

Teisingasis Juozapas. Istorinė drama, tri
juose atidengimuose. Parašė 
kun. Židanavičius. Amster- 
dam, N. Y. Kaina ..................... 30c.

Ubagėlis. Trijų veiksnių vaizdelis. Vertė 
VI. Mažonas. Vaizdelis prime
na Hv. Pranciškaus darbuo
tę. Turi 34 pusi. Kaina..............20c.

Už Tėvynę Malonu Kentėti. (Lietuvos
karo vaizdai). Trijų aktu dra
ma. Parašė V. K-as. Dalyvau
ja Il-ka ypatų. Kaina .............. 10c.

Vargšas Tadas. 2-jų vaizdų skicas. Afer- 
tė Trys, Kaune. Pusi. 16. Kaina 20c.

Vaikų Balius. Parašė Paparonis. Tinka 
Vaikų lošimui, |U dainomis.
Pusi. 47. Kaina ......................... 20c.

Vaikų Teatras. Keletas juokingų veika
lėlių tinkančių ir dideliems.
Pusi. 31. Kaina ......................... 10c.

Venite Adoremus. Trijų aktų Kalėdų vaiz 
delis, vertė A. Masionis. Su 
dainomis. Pusi. 32. Kaina .... 15c.

Vyšnių. Sodas. Keturiaveiksmė Komedi
ja. Parašė A. Čechovas. Vertė 
J. Talmontas. Ypatų lošime 
dalyvauja 16. Pusi. 67. Kaina .. 40c.

žvaigždžių Takai. Triveiksme Pasakos 
drama. Parašė Vidunas. Til
žėje 1920. Pusi. 65. Kaina .... 40c.

Aureole. (Oratorija). Parašė M. Gustai
tis. Chicago 1914. Pusi. 21. Kaina 10c.
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JUOZAS TEODORAS 
PAULIUKONIS

Iš Lawrence, Mass.

EUGENIUS ALFONSAS 
ANDRULIONIS

Iš Shenandoali, Pa.

ANTANAS MIKAS ŠVEDAS

Iš Providence, R. I.

Vilniaus Idėja.
Kasdieniniame gyvenime te- matiniais dalykais, kurie ga< sunku prileisti, kad lenkai tu- išvadavus.

KELETAS VAIZDELIŲ IŠ MARIJONŲ ^KOLEGIJOS.
Šiais metais Marijonų Kolegija baigų septyni auklėtinim. Vieni jų bti$ pasieti feūFopčn i 

garsesnius Universitetus, kiti mokysis kunigų dvasinėse Seminarijose Amerikoje.
Migli Sebool’ių moksleiviai, norintieji plačiau susipažinti su Marian Mills Kolegija tegul krei

piasi šiuo adresu: Rev. J. Navickas D. D. M. I. C. Marian Mills College Hinsdale, III. 
Kolegijoje ruošiami busimieji Išeivijos vadai.

toliausi mums būtų. Išmintim i BAIGĖ LIETUVIŲ KOLE 
gai pasakė, ujimu ir neapyka- į GIJĄ.
nta kitaip kalbančių mūsų tau- j ---------------
tiečių, mes nieko nelaimėsime j .fti pavasari Amerikos lietu- 
Vilniaus krašte. Mes turime vių kolegiją, baigė astuoni 
suprasti mūsų tautiečius, jų! bernaičiai ir visi tęsia mokslų 
praeities ir dabarties gyveni-Į toliau. Jie stoja j dvasinę še
rno sąlygas, jų kalbų ir nusi-1 minarijų 
statymų ir jiems dovanoti,! “Draugo” redakcija juos 
juos pamylėti, tuomet tik mes!sveikina ir linki taip sekmin-
galime laukti sau iš jų palan
kumo. i

Ar mums jau taip aišku, kų 
mes galime duoti vilniečiams, 
materialiai ir dvasiškai, kada 
jie lauks to iš mūsų? Ar mes 
žinome tikruosius jų materia
linius ir dvasinius reikalavi-

gai baigti aukštuosius moks
lus, kaip baigė vidujinius. Šia 
me puslapy rasite visų baigu
siųjų atvaizdus.

Visuomenė, matydama rea
lų kolegijos darbą, privalėtų 
labiau jos reikalus remti, kad 
kuogreičiausia pastačius tin
kamų namą. kur ne dešimti- 

moksleiviu
mus ir savo ištesėjimų?

j Štai dalelė klausimų, kuriuo-' mis, bet šimtais 
se reikia ieškoti tikrojo Vii-Įgalėtų tilpti.

'.niaus vadavimo metodo, mes! Dabartinis kolegijos namas 
sakytume Vilniaus'idėjos. Tei-įyra perankštas. Kas tam ne- 
singai išspręsdami šiuos klau- tiki, Įsitikinsite Darbininkų 
simus, mes gautume atsaky-(Dienoj (Labor Day) išvagia
mus, kurie nustatytų ir išaiš-!vjme Marijonų vienuolijos far- 
kintų mums didžių Vilniaus i- nioi. 
deją, be kurios Vilniaus vada-
vimas gali virsti mums taip 
pat tik avantiūros žygiu.

Prieš ruošiantis į šiokį ar 
tokį žygi, yra priimta gerai 
pasižiūrėti ir į save, apskai
tyti savo pajėgas — tiek fizi
nes, tiek moralines, kurioms 

' čia geriau tiks kultūrinių pa- 
įjėgų vardas. Ar mes esame 
I pasižiūrėję? Mūsų tikslas čia 
į nėra žiūrėti fizinių mūsų jė- 
! gų, — tai yra kitas klausimas,
! bet mes privalome visi pasi- 
Į žiūrėti savo kultūrinių pajėgų. 
Ar mes materialinių gerybių 

įkūrime, socialiniame susitvar
kyme ir aprūpinime, mokymo 
ir mokslo, meno ir technikos, 

lesame 'tiek aukštai pakilę, kad 
Įgalime ir kitiems bent šio to' 
Įduoti? Ar mes sukeliame oku- 
1 puotosios mūsų dalies tautie-1 
Į čių pasigerėjipaų mūsų tvar- i

_ i ka, mūsų laimėjimais?

JUOZAS JONAS 
VAŠKEVIČIUS

■IIVA

tos pusės tektų atreminėti kai-1 dėjimu, kuris susidarytų per Į Tai yra netušti klausimai, 
mynų pretenzijas j Vilnių, nes atsitiktinas galimybes Vilnių Į Tai yra pirmaeiliai V ilniaus

vadavimo idėjoj klausimai.
rį kiek savo gaivalo Vilniaus

JONAS JENČIUS

Iš Latrrence, Mass.

VINCAS JUOZAS 
ČERNIS

Iš Aušros Vartų Par. 
Cliicago, III.

JONAS VINCAS 
VASILIUS

Iš Boston, Mass.

Vilniaus atvadavimo raktoiJei vilniečius mūsų santvar
ka ir kultūra,.-kaip koks mag-nka dažnai išgirsti ir tokis po- Ii būti, bet kurių gali ir nebū« ......

i • ’• • . . , • sntv iš seniau ir importavę io reikia ieškoti ne anoi bet ši-salus: “kazm ar gausime mes ti ergo ir pats atvadavimas i . ’ . , , , ? . . bl , , o , . . • ,na
dar daugiau dabartines savo toj pusėj. Mes šaukiame kacbTntas Mauks į save, tai nebus 
okupacijos metu, visiškai jo Vilnius ir jo kraštas yra mū-ĮPajė8os> kuri galės Ligai mus

kažin ar gausime mes ti ergo ir pats 
Vilnių? Dabar, rodos, jau su- gali įvykti, bet gali taip pat 
nku bus gauti.” Tokiai nuo- ir neįvykti. Del to, pasiryžus 
monei paremti patiekiama
visa eilė įrodymų; karas 
dabar negalimas, nes jo 
kas nenori ir visi jo biją, 
na Lietuva negalinti su Len- zistencijos, negalima rišti me* 
kija kariauti, tikėtis paverg- todu, kuris yra paremtas at- 
tųjų tautų sukilimo Lenkijoje sitiktinais dalykais. Čia tenka
taip pat netenka, nes lenkai 
labai budi ir kas valandėlę y- 
ra pasiruošę tokį sukilimų pa
čioje jo pradžioje sutriuškin
ti, kaip lenkai, būdami carų

ieškoti metodo, kuris neparei-

daug kas mūsų
niu padėjimu (stovi atvirame yra Lyda ir net Švenčionys? Į kurios perlipimas iš musų pu- 
į visas puses slėny) visuomet Ar daug kas žino apie VyŠ-1 sės dar nereikS Vilniaus ir jo 
viliojo visų aplinkinių akį. Ir niavos ežero paslaptį, kuri gal kra^° Sri^*mo Lietuvai, 
įsivaizduokime sau, kad mes į galėtų atidengti visų senovės Ginklo žygiai ir veiksmai

tų vien nuo atsitiktinų nuotv- ‘ . T . |«vn lnibn ir vietoi vra būti I, . „ , . ... ‘ tokiu momentu nesugebame to Lietuvos kultų ir kultūros vai-!sav° laiku u 'iet0J >la ,)uUI ’J ' V ’, ’ krašto ir jo gyventoj, didn-Aa, ’■ «'">" neišvengiami. Bet ne vieni
1,1 > ų, ni šiaip kr; ps- . . ;:.m„ .. .. _ . , 5 iaia sali įvykti visiškas ir re-imok patenkinti, duoti jiems

ankstesnių moralinių ir mate- j-rašto gyventojai yra lietn- 
rialinių vertybių, negu jie tu- viai Girdėjome, gal kiek ir 
rėjo ir nesugebame sulaukti numanome, kad jiems be mūsų į

sčių daryti sukilimo ir lenkų i atvejam ir kuris būtų realus, m€lle8 nCS mes/>? turėjo įtakos dar dvi galingos
pavergtosios tautos. Del šitų! Ar yra toks metodas? nimo &me PanU (M | kultūros, iš rytų ir pietų. Bet
įrodinėjimų sunku ginčytis.! Yra, ir mūsų nuomone, tai, ^.U°“e,t klausima®’ ar nebut^ kuriose vietose ir kaip tos ku-
Reikin būti pranašu, kad gali- yra vienintelis realus Vilniaus \lk Wnlaus P^^a mums ltflros reigkiasi, mes nežinome.

^.dar opesne, negu šiandien y- j^es nežinome if nepažįstame 
tikrojo Vilniaus krašto mūsų

tant, vistiek atvestų į užsibrė- Mes žinome, kad

Rusijos okupuoti, negalėjo da- žtųjį tikslą, kitaip sakant ieš- 
ryti sukilimo, taip dabar ne- koti metodo, kuris būtų tinka- 
galinčios dėl panašių prieža- mas visom sąlygom ir visiem

rna butu drąsini tvirtinti, kad vadavimo metodas. Tas meto-, . ,T., .
, ; . ...... v-, . ra. Galvojant apie Vilniaus
karo nebus, arba lygiai griez das gludi kitoj, negu Vilniaus! ,
tai manyti, kad jis būtinai užėmimas ginklu, plotmei. Lz , , . .... . . ... .... s • ,-x • kuomet nereikėtų pamiršti,bus. D nesant jo, įimtai reik- imti Vilnių ginklu nebūtu įau , . L, ,. , -x *• ' . , , , , , i Tuomet mums visai aišku bus,sti vienų ar kitų šių nuomonių, taip sunkus ir ilgas dalvkas. , , , ,. .

1 xxx ‘ . kode! mes negalime lengvatiš-nėrn prasmės, nes mi gali bū- Bet ar nustotų tuomet egzis-
ti tik bergždžia kalba. tavęs Lietuvai Vilniaus klau-

Bet ne apie šitų klausimo simas? Mūsų giliu įsitikinimu 
pusę tenka kalbėti, jei nori- — ne! Tuomet Vilniaus kiau

line Vilniaus klausinių apimti simas Lietuvai dar labiau pa
gilini ir visapusiškai. Kas Vi- opėtų. Iš vienos pusės tuomet 
luinus atvadavimą nori rišti aštriai atsistotų mums uždą-!
vien tik su atsitiktinais karo vinys ilgai buvusį atplėštų de- 
ar sukilimo nuotykiais, tas' moralizuotų ir nualintų Vil

šito mums niu

kai Vilniaus atvadavimo rem
ti vienom atsitiktinių nuoty
kių teorijom ir kodėl mums 
reikia surasti ir visiems ži
noti realesnis vadavimo meto
das, nepriklausąs visokių at
sitiktinių galimybių, liet pa
remtas tikru dalyku tiek oku-

mūsų manymu Vilniaus atva-Įniaus kraštų suugdyti su liku-1 puotoje, tiek neokupuotoje 
davimų riša su labai proble siomis Lietuvos dalimis, iš ki- Lietuvoje, tiek pat ir tuo pfi.-

į..,.- < -

Vilniaus ''a'^ ,C’a^.
alus Vilniaus

tautiečių sentimento į mus. 
Dar ir šiandien daugeliui mū
sų palieka paslaptis, kodėl nu
ėję 1920 metais tik trumpam 
laikui į Vilnių, mes siisilau- 
kėme iš vietos gyventojų nu
siskundimų mumis ir kartais

i net neapykantos.
I r
Į Kažin kas iš mūsų yra pa
kakęs, kad reikia mums pir
ma pamylėti ne tik Vilnių, 
kaip sostinę ir jo kraštų, kaip 
mūsų žemės dalį, bet ir jo

atvadavimas.
Kultūros it* santvarkos dar
bai, kuriuos mes galime jau 
dabar dirbti, yra nemažesnės 
vertės dalykai. Ūkininkas ne
priklausomos Lietuvos daly, 

kuris metai iš metų kelia sa
vo ūkį, didina gamybų ir sa
vo pasitnrėjimų; valdininkas, 
kuris sąžiningai tarnauja sa
vo visuomenei ir rodo kūry
binės iniciatyvos valstybinės 
santvarkos tobulinime; amnt- Į 
nlnkas, kuris dailini ir gerai _
dirba; mokslininkas, kuris į-;gerbti, o paskui jau mylėti ir 

ilgėtis mūsų.
Vilniaus vadavimo šūkiai 

fiziški pasiruošimai vrj^an-

ANTANAS JUOZAS 
IGNOTAS

Jš Waterburv, Conn.

turtina mūsų visuomenę nau
jom idėjom ir kiti — visi jie 
nejučiomis dirba Vilniaus at
vadavimui. Ir reikia, kad jie Į dingi ir geri, bet Vilnijus idė- 
justų kasdien savo darbuose ja visuose mūsų darl/mse, vi* 
tų Vilniau# idėją, tai mes gal suose mūsų poelgiuose ir su
visai netrnkus galėtume pasie- ntykiuose su vilniečiais — y- 
kti to, kad vilniečiai išmoktų ra vaisingesnė Vilniaus vada-
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Pirmojo “Draugo” Pikniko Rėmėjai
Dienraštis “Draugas” reiškia nuoširdžią padėką Chicagos lietuviams, biznieriams, trokų savininkams ir ki
tiems, gausiai parėmusiems mūsų katalikišką dienraštį “Draugą” pirmame šių metų piknike, liepos 14 d. 
Černausko darže. “Draugo” skaitytojai, be abejo, norėtų žinoti ir paremti “Draugo” prietelius — biznierius. 

Čia talpiname jų sąrašą:

BRIDGEPORTAS

BRIDGEPORT CLOTHING 
COMPANY

J. Petrauskas, Savininkas 
Drabužių Krautuvė

3312 So. Halsted St.

BRIDGEPORT FURNITURE 
COMPANY

Rakandų Krautuvė
3224 So. Halsted St.

BRIDGEPORT AUTO 
SALES

J. J. Janeliunas, Savininkas
3222 So. Halsted St.

J. S. RAMANCIONIS
Malevų ir geležinių daiktų 

Krautuvė
3147 So. Halsted St.

J. MOSGERIS
Europejiškos duonos 

kepykla
841 W. 33rd St.

V. M. STULPINAS
Real Estate ir laivakorčių 

agentūra
3255 So. Halsted St.

Tel. Victory 6122

URŠULE GUDIENE
Gausus pasirinkimas malda

knygių, įvairių knygų ir 
religinių daiktų 

901 W. 33rd St. 
Priešais Šv. Jurgio bažnyčią 

Tel. Boulevard 2426

PAUL P. BALTUTIS
Real Estate ir laivakorčių 

agentūra
3327 So. Halšted St.

Tel. Yards 4669

ST. & K. Š1MKAI 
Grocernė ir Bučernė 

700 W. 31 st St.

STANISLOVAS ŠIURAS 
Bučernė ir Grocernė 

915 W. 32nd St.

W. J. STANKŪNAS
Fotografas

3315 So. Halsted St.
• Tel. Yards 1546

URBA FLOWER SHOPPE; 
3324 So. Aubum Avė.

A. R. JUNIEVICZ ;
Laikrodžių, deimantų, žiedui 

ir t.t. krautuvė
3317 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 2183

T0WN of LAKE

CARL GAIDELIS
Čeverykų štoras

1753 W. 47th St.

PETRAS BARSKIS
Rakandų Krautuvė
1748 W. 47th St.

PEOPLES RESTAURANT
V. P. Pierzynskis, sav.

1628 W. 47th St.

DOM, P1VARUNAS
Duonos kepykla ir bučernė
4622 So. Marshfield Avė.

PRANAS DRUKTENIS 
Minkštų gėrymų užeiga

4600 So. Marshfield Avė.

JURGIS KAMJNSKIS
Geležinių daiktų krautuvė

4537 So. Wood St.

JUOZAS EŽERSKIS
Minkštų gėrimų užeiga ir 

salė
4600 So. Paulina St.

_
ZIGMAS SIREIKA

Bučernė ir Grocernė
4555 So. Paulina St.

M. YUŠKA
Plumberię

4604 So. Paulina St.

ANTANAS’KALIKAS
Siuvėjas vyriškų ir moteriš

kų drabužių
1629 W. 46th St.

KAJETONAS KAVALČIKAS 
Bučernė ir Grocernė 
4537 So. Paulina St.

MR. LEVICKIS 
Bučernė ir Grocernė 
4510 So. Paulina St.

i

WHITE ROSE CLUB 
CIGAR FACTORY

Išdirbėjai geros rūšies 
Havanos cigarų

4501 So. Hermitage Avė. 

M. GENYS
Smulkmenų krautuvė ir ice 

cream parlor
4538 So. Hermitage Avė.

ANTANAS VENCKEWICZ 
Orkestros ir Beno vedėjas 1 
4547 So. Hermitage Avė. Į

JONAS P. BUDGINAS
Pinigų siuntimas, apdrauda 

ir laivakortės
4549 So. Hermitage Avė. T. ALIŠAUSKAS 
STANISLOVAS VAIČKUS Drabužių vyriškų ir mote-

Bučernė ir Grocernė
4551 So. Hermitage Avė.

JONAS KAZLAUSKAS
Vaistininkas

4559 So. Hermitage Avė.
JONAS mTkARNELSKIS

Siuvėjas
4601 So. Hermitage Avė.

PRANAS BAGDONAS
Minkštų gėrimų užeiga

4601 So. Hermitage Avė.

APOLINARAS PETKUS
Laikrodininkas 

4601 So. Hermitage Avė.

ALEX TUNKIS 
Bučernė ir Grocernė 
4624 So. Wood St.

J. VISKONTAS
Ice Cream Parlor

4614 So. Wood St.

BER. V. MILAŠEVIČIUS
Real Estateninkas

4600 So. Wood St.

PR. MADEY
Ice Cream Parlor
1805 W. 46th St.

F. URBELIS
Duonos ir pyragų kepėjas

1800 W. 46th St.

N. KARKLELIS
Barberis

1818 W. 47th St

PRAN. BELSKIS
Ice Cream Parlor ir 

“Draugo” stotis
4544 So. Wood St.

VINCAS URBONAS
Duonos ir keiksų kepėjas

4513 So. Wood St.

ADOMAS STUGIS
Expressininkas 

4642 So. Wcod St. 
Tel. Lafayette 0973

PRANAS LEVICKAS
Grocernė ir Delicatessen

4443 So. Wood St.

FELIX STANISLAUSKAS
Bučernė ir Grocernė
4404 So. Wood St.

L. L. LAZAUSKAS
Siuvėjas pagal užsakymą

4401 So. Wood St.

MYKOLAS PAUKŠTIS 
Ice Cream Parlor 

4337 So. Wood St.

JONAS ir ANELE KINČINAI 
Bučernė ir Grocernė 
4441 So. Honore St.

MICHAEL CHOCHLAN
Bučernė ir Grocernė

1823 W. 45th St.

STAN. PAUKŠTIS
Bučernė ir Grocernė
4530 So. Honore St.

BRIGHTON PARK

riškų krautuvė
2426 W. 47th St.

KAZ. KINDERIS
Laikrodininkas

2443 W. 47th St.

VINCAS PAUKŠTIS
Hardware krautuvė 

2701 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1237

H. RICZKUS

Hardvvare*
4357 So. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 7545
KAROLIS BERENCE Ir 

D. SENIAUSKAS
Sodės ir mineralinių vandenų 

išvežiotojai 
2841 W. 40th St.

Tel. Lafayette 3273

ANTANAS NORKUS
Expresas

4722 So. Campbell Avė.
Tel. Lafayette 7720

NORTH SIDE

VINCAS NAUSĖDA 
Valgomųjų daiktų krautuvė

1645 YVabansia Avė.

MONIKA Ir VLADAS 
BRAZAI

Ice Cream Parlor
1636 No. Marshfield Avė.

KASTANCIJA ir POVILAS 
KAZAKEVIČIAI 

Delicatessen 
1859 YVabansia Avė.

PETRAS SRIUBAS 
Delicatessen 

2041 W. Armitage Avė.

JONAS KAITULIS,
Religinių daiktų krautuvė ir 

ice cream parlor
1641 No. Paulina St.

KASPARAS BUTKEVIČIUS
Didelė maliavų krautuvė

1403 Noble St.

ANTANAS BENIUŠIS 
1639 No. Dixon St. 

(Ant muzikantų $1.00) 

MARQUETTE PARK

FRANK PAULAUSKIS
Čeverykų krautuvė ir čeve- 

rykų taisymo šapa
2547 W. 69th St.

ANTANAS GUDAITIS
Bučernė ir Grocernė

2543 W. 69th St.

MARIJONA MIKUTIENE
Bučernė ir Grocernė

2539 W. 69th St
PETRAS MUREIKA 

Lietuvių Restaurants 
2512 W. 69th St.

STANISLOVAS ŠAMBARAS
Bučernė ir Grocernė ir 

Ice Creaminė 
6500 So. Talman Avė.

VIKTORAS PĘTKUS
Bučernė ir Grocernė ir 

vaisių krautuvė
2500 W. 69th St.

MYKOLAS NARVYDAS
Didžiausia duonos ir pyragų 

kepykla Marąuette Parke
2424 W. 69th St.

J. MEŽLAIŠK1S
Namų statymo kontraktorius

2453 W. 71st St.
Tel. Republic 4537

VINCAS GLEBLIUNAS 
Bučernė ir Grocernė 

2519 W. 71st St

DOMINIKAS PRATAPAS
Real Estatininkas ir 

Bitininkas
6953 So. VVestern Avė.

JURGIS ŠARKA
Bučernė ir Grocernė

2624 W. 69th St.

ANTANAS MICHALO
Drabužių krautuvė ir 

Real Estatininkas 
2614 W. 69th St.

A. GRIGAS
Bučernė ir Grocernė

2558 W. 69th St.

PEOPLES FURNITURE CO. 
2536-40 W. 63rd St Ir 

4177 Archer Avė.

GABRIEUUS BENOŠIUS 
Vaistininkas 

2612 W. 71st St.

J..ATKOČIUNAS 
Bučernė ir Grocernė 

2616 YV. 71st St.

KASPARAS KASPERUNAS 
Bučernė ir Grocernė 

2548 YV. 71st St

JUOZAS KIŠKUNAS
Delicatessen ir vaisių 

krautuvė
2638 W. 7lst St.

R. ANDRELIUNAS 
Laikrodininkas 

2650 W. 63rd St.

JONAS RUKŠTELA 
Delicatessen 

2646 W. 71st St.

EMILIJA PROSEVIČIUTE
Bučernė ir Grocernė

2659 W. 71 st St.

ANTANAS PUODŽIŪNAS
Ice Creaminė ir Grocernė

2709 W. 71st St.

PR. SMILGIUS Bučerls
Ant. Prosevičiaus krautuvėj

2659 W. 71st St.

KAZ. STASIUKAITIS
Rūkytų kumpių išvežiotojas

į 6720 So. Campbell Avė.

METROPOLITAN WET 
WASH LAUNDRY 

6553 So. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

WEST SIDE

JUOZ. DABRAVALSKIS
Bučernė ir Grocernė
2325 So. Oakley Avė.

MATAS KAMINSKAS 
Bučernė ir Grocernė

2300 W. 23rd St. 
RAPOLAS IR POVILAS

GERČIAI
Bučernė ir Grocernė

2257 W. 23rd PI.

VINCAS ir ANTANINA 
VAITKEVIČIAI 

Duonkepiai 
2306 W. 24th St.

ANTANASRADOMSKIS
Žymus politikierius
2257 W. 23rd PI.

PETRAS KALNIS
Tabokos ir darbinių drabu

žių krautuvė
2554 Blue Island Avė.

PETRAS KABELIS 
Ice Creaminė 

2050 Couiter St.

PETRAS STASIUKAITIS 
Bučernė ir Grocernė 

1957 W. 23rd St.

JULIJONAS AKAVICKAS
Grocernė ir Delicatessen

2043 W. 23rd St.

S. D. LACHAYVICZ 
Graborius 

2314 YV. 23rd PI.

MYKOLAS KASPARAITIS 
Bučernė ir Grocernė 

2200 YV. 23rd St

STANISLOVAS BUDAITIS
Bučernė ir Grocernė
2316 So. Hoyne Avė.

J. BALSEVIČIUS
Hardware

2325 So. Hoyne Avė.

JONAS BERŽANSK1S
Grocernė

2334 So. Hoyne Avė.

ANDRIUS KAMINSKAS 
Bučernė ir Grocernė 
2341 So. Leavitt St.

A. WISTARTIENE
Duonos ir keiksų kepykla

2238 W. 22nd St.

JURGIS MASALSKIS
Grocernė

2350 So. Leavitt St.

PETRAS CIBULSKIS
Malevų ir geležinių daiktų 

krautuvė
2334 So. Leavitt St.

ZIGMAS DABRAVALSKIS
Bučernė ir Grocernė
2324 So. Leavitt St.

JURGIS LOBIKIS 
Ice Creaminė 

2320 So. Leavitt St.

STAN. BUTKUS
Barberis

2318 So. Leavitt St.

KAZ. ŠIDLAUSKAS 
• ’ Grocernė 
2314 So. Leavitt St.

J. J. URMANAS
Aptiekininkas

2300 So. Leavitt St.

VL. JAUKŠTIS
Bučernė ir Grocernė

2258 W. 23rd St.

ALEX ŠINKŪNAS
Bučernė ir Grocernė

2200 W. 23rd St.

PRANAS ir STANISLAVA 
BALČIŪNAI

Grocernė ir Delicatessen
2212 W. 23rd St.

JONAS ATRAŠKEVIČIUS
Bučeris M. Kaminsko 

bučernėj
2300 W. 23rd St.

PRANAS SIMANAS 
Ice Creaminė 

2300 So. Oakley Avė.

KAZ. OKSAS
Lunchroom

2259 So. YVestern Avė.

RUPŠIS ALELIUNAS
Bučeriai

2259 YV. 22nd PI.

NIKOD. KARLAV1ČIUS
Bučernė ir Grocernė

2201 W. 21st PI.

JONAS Ir ONA LISAUSKAI
Grocernė ir Ice Creaminė

2205 So. Oakley Avė.

MYKOLAS JASNAUSKAS 
Minkštų gėrimų užeiga 

2259 YV. 22nd St

VLADAS IVANAUSKAS
Siuvėjas ir drabužių 

krautuvė
2255 YV. 22nd St.

JURGIS NEVIADOMSKIS
Elektrininkas ir elektrinių 

daiktų krautuvė
2215 W. 22nd St.

S. D. TELSER
Laikrodininkas 

2205 YV. 22nd St.
Tel. Canal 5496

JUOZAS JOKŠA
Siuvėjas iš Rygos
2058 W. 22nd PI.

PETRAS MANKUS
Siuvėjas

2230 W. 22nd St.

MISS MARIJONA
Ice Creaminė

2222 So. Leavitt St.

JONAS BRENZA 
Metropolitan State Bank 

2201 W. 22nd St. 
JUOZAS ŽURKAUSKAS 

Bučernė ir Grocernė 
2433 So. Oakley Avė.

IZIDORIUS NORBUTAS
Namų dekoratorius

2336 So. Leavitt St.

AŠTUONIOLIKTOJI

JURGIS ČERNAUSKAS .
Piknikinio daržo savininkas

1900 So. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

VIKTORAS SMUKŠTA
Bučernė ir Grocernė 
2049 Canalport Avė.

JONAS VALANTINAS 
Delicatessen 

653 W. 18th St.

A. VOITKEVICZ 
Fotografas 

636 W. 18th St.

KAZIM. IVANAUSKAS
Bučernė ir Grocernė
1731 So. Union Avė.

PETRAS KAZANAUSKAS
Bučernė ir Grocernė
1727 So. Union Avė.

J. PANKAUSKAS
Delicatessen ir piknikinių 

saldainių agentas
2021 Canalport Avė.

S. M. SKUDAS 
Graborius 

718 W. 18th St.

ANTANAS GRISIUS 
Bučernė ir Grocernė 
1823 So. Union Avė.

FRANK SAVICKAS
Real Estatininkas
726 YV. 18th St.

I
CICERO, ILL.

POVILAS PUTRIMAS
Bučernė ir Grocernė

1436 — 49th Ct.

J. JANKAUSKAS 
Aptiekininkas 

1446 — 49th Ct.

L. Ir Mr BERŽINSKAI
Ice Cream Parlor ir mo

kyklos reikmenos
1927 So. 49th Avė.

KAZ. SYREYVICZE 
Graborius 

1344 So. 501 h Avė.

JONAS JUŠKA
Marijampolės kupčius 

Turi gerą giliukį “Draugo” 
Piknikuose

1804 So. 50th Avė.
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CHICAGOJE
ARTINAS DIDELIS PARAP. 

PIKNIKAS.

North Side. — &v. Mykolo 
parapijos metinis piknikas į- 
vyks 21 d. liepos, Polonja dar
že, Higgins road and 61 st. 
avė., prasidės 1 vai. po pietų. 
Piknikas šįmet bus labai link
smas, kokio da pas mus nėra 
buvę per dvidešimts penkis 
metus. Del to, kad šįmet rišu

kestra, kurie grieš visokius šo
kius, ne vien dėl jaunimo, bet 
ir augusių.

Gėrimėlio bus saldžiausio, 
kas kokio norės. Restoranas 
bus pirmos klesos. Jį ves Mo
terų Sųjungos kp. narės. Jos 
šauniai darbų atliks ir Visi 
bus patenkinti. Patartina nie
ko iš namų nesivežti. Pietus 
ir vakarienė

JP RE P O S S

iš Cbicagos Lietuvių Audito-, rie neneša jokio nuošimčio, 
rijos Bendrovės. Raportai pri- Į Tat nutarta ir daugiau mokė 
imti.

Apie finansinį draugijos 
stovį komisija išdavė raportų 
iš pusės metų. Paaiškėjo, kad 
draugija labai gerai balansuo
jasi. Dr-jos turtas siekia $18,- 
032.45. Narių turi 568. Parei
tų pusmetį turtas padidėjo 
$3,450.95

Komisija rengiamo metinio

si visi musų veikimai su para 
pijos jubilėjunų kurį minėsime > sime ir iš kitų kolonijų. Malo-

baliaus išdavė raportų', jog 
piknike pigiau j darbuojasi, kad surengus kau- 

jkių (maskaredų) balių. S.atseis.
Yra žinių, kad svečių ture-Į Daukanto draugija senai buvo 

turėjusi tokį parengimą.
rudeny. Yra pakviestos visos 
draugijos ir politikos kliubai, 
biznieriai, profesionalai ir vi
si parapijonai.

nu bus su visais susitikti ir 
tyram ore linksmai pasikalbė
ti.

Jaunimas su mumis visados
Parapijos reikalai yra Be I vienybėje veikia, nes gerai 

vieno reikalas, bet visu. 'žino, kad mes dėl jų viską
Piknikui yra pasamdyta or-, veikiame ir jiems viskas pa- 

__ , liks.
į Taigi, valio! į parapijos pik 
' nikų. Kad tik Dievas duotų 
i gražių dienų.

Beje, piknike bus visokių 
! žaidimų, kas kokius tik įny- 
j les ir nepatingės žaisti. Laimė
jimų bus daug, nes bazaro šį
met nebus. Piknike bus pro
ga viską laimėti.
Tikimės, kad į šį piknikų at

silankys visi parapijonys ir 
kuodaugiausia svečių. 

Rengimo Komisija,
Klebonas ir Komitetas.

Balius bus spalių 27 d., Chi
eagos Lietuvių Auditorijoje.

Nutarta pradėti mokėti nau 
jų serijų į Keistuto “spulkų” 
norint ir turi 2 serijas moko
mas. Pasirodo, kad pas iždi
ninkų daug pinigų randasi, ku

ADVOKATAI:

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredcocds ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 ifcii 6.

JOHN B. BORDEN
(John Begdziunas Bordcn)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 4727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Tele’ ii j 4 .»♦ « • »/

Hobscvelt 0090

Namie: 8 Iki 4 ryte Tel. llcpub. 0600

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Ueulevard 2800 
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockvvell Street 
Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo >:80 Iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Frauklln 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

52 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 6950

Telephone Central 6926

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalIe Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki G vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Avė. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

A. A. OLIŠ
ADVOKATAS

11 So. La Saite St.. Room 2441 
Tel. Randolph 0331-0222 Vai. 4-1 

Vakarais
8241 SO. HALSTED 8TREBT 

Tek Vlctery 0643 
7-9 v. v. apart Panedėllo Ir 

F49ayčloe

ti, kurie neš 8 nuoš.
Kaip matomu, S. Daukanto 1

draugija gerokai pųjgresuoja ' 
ir darbuojasi lietuviu, labui.

Simono Daukanto draugija L 
yra stambi dalininke Lietuvių Gfl8° 
Auditorijos namo ir daug y- 
ra prisidėjusi prie kitų vi
suomenės reikalų. Todėl ver
ta rašytis į šių didelę Bridgo- 
porto kolonijoj dr-jų,

P. K. sek.

ATVAŽIUOJA CIRKAS

Netrukus į Kauną žada at
važiuoti didelis vokiečių čir- i 
kas su vilkais, meškomis, lau
kiniais arkliais, 100 žmonių i 
personalu ir kitomis “štuko-' 
mis.” Cirkas atvažiuos speci-į 
aliu traukiniu iš 30 vagonų, j 

' “R.”

DR. M. T. STRIKOL
OrdtTOJAS IR CHIRURGAS 

4801 South Ashland Avenue 
Telefoną* Boulevard 781* 

Rea, <841 South Al bany Aver.ue 
Tel. Prospect 1984 

Valandos 9-4,6-8 Nedėlloj 14-11

V DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 iki 12, 1 Iki 

dienų. tr 6:30 Iki 9:30 vakare

Tel. Canal 8764 Vlrglnla 4284

Tel. Canal 2118 
Namų Tel. Lafayette 4448

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

i 1900 S. HALSTED STREET 

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

į 4608 S. ASHLAND AVĖ.
.Netoli 46th Street Chicago, Iii.

Rea Tel Midvray 1912
Dr. R. C. 0 U P L E R

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Oakley Ava Ir J 4-tas Street 
Telefonai Canal 1712-4241 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliaia 
Ir Ketvergais vakare.

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAI
IR OBSTETKIKa.

PIRMOJO “DRAUGO” PIKNIKO 
ŽYMESNIEJI RĖMĖJAI.

Trokų savininkai, whol£salimn- 
kai ir kiti suteikusieji žymesnę 

“Draugo” piknikui paramą.
JONAS PUŽAUSKAS

Mėsos orderių išvežiotojas į 
po visą Chicagą

6559 So. CampbeH Avė. 
Tel. Prospect 9153

J. MONDRZEJEWSKIS

JOHN F. LALLA CO.
Wholesale, Grocers

809-21 W. Randolph SU
Tel. Monroe 0148

Važiuoti reikia Milwaukee 
Avė. karais iki Higgins road
ligi daržo, arba Lav/rence avė. Bučeriams mėsos ordėrų 
karu kol sustos. Paskui eiti i' išvežiotojas

bloku į šiaure ligi daržo.

SIMONO DAUKANTO 
DR-JA.

6600 So. Washtenaw Avė.
Tel. lįęmlocK 33^0

ST. FABIJONAS ir- 
JONAS OKSAS

West.Sides Express,as

SGARLATA ZIENTY CO.
Vaisių \Vholesale

' 821 W. Randolph St.
Tel. Monrpe 1705

CENTRAL1 BUTLER 
CHEEŠt CO.

819 Randbfph St.
Tel. Monroe 1199

Bridgeport. — Simono Dau
kanto Viraugija laikė pusme- Išvežioja anglis ir perkrausto iHENNING WĘNNERSTEN

Sodės sandėlis 
2148 So. Hoyne Avė. 
Tel. Roosevelt 2072

tini susirinkimų, liepos 7 d.,1 
Lietuvių Auditorijoj svet.

Pirm T. Janulis atidarė su
sirinkimų. Nutarimai iš perei
to susirinkimo vienbalsiai pri

pulti. Du nauju nariu įsirašė 
į draugijon. Paskui sekė rapor
tai apie sergančius narius. Iš
klausyti ir priimti. Nutarta 
pašelpų išmokėti, kuriems ji
priklauso. '' • *

Gauta laiškas iš Lietuvos 
nuo motinos ir brolių mirusio 
nario A. Balilionio. Laiške at
sišaukiama į draugijų, kad ___ _____________________
prisiųstų nors kiek pinigų jo Į ALEX ALIŠAUSKAS 
pomirtinės. Laiškas priimtas Ledo ir anglių ir express- 

manas Savininkas ice

A. MASILIŪNAS ir 
C. YODIKIS

Anglių orderių išvežiotoj.ai 
ir moveriai

2311 So. Leavltt St.
Tel. Roosevelt 7754
JUOZAS MANIKAS

Minkštų gėrimų krautuvė, 
expresas 

2900 W. 40th St.
Tel. Lafayette 5676

INC.
Manufaeturers of Malt 

Products
2760 Archer Avė.
Tel. Calumet 3536

KAZIMIERAS BŪRAS
Meat Market

1845 W. 47th St.

ir nutarta pasiųsti, kiek bus 
galima. • , ; .■

Atsilankė lietuvis — klaipė
dietis, kuris keliauja aplink 
pasaulį. Tai jaunas kareivis 
V. Brektaitis.

cream parloriaus
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099

Papasakojo apie savo

JOE LEASES
k Anglių ir malkų išvežiotojas

lionę. Susirinkime jo kelionės į 
lėšoms sumesta $22.25. Drau-' 
gijos Vardas liko įrašytas į jo ' 
knygų. j

Sekė raportai iš Susivieniji
mo draugijų, Bridgeporte, ir

Expressmanas
3327 So. Auburn Avė.

Tel. Yards 0965

J. RALYS
Bitininkas

Lowe1l, Mich. No. 2

00 YŪU K?iOW WHV - - - A Pertectty Sensime Asls Lik?, j ris to Ąrm?

Internaiumal camtooh Co m.

Valand >8; prieš pietus pagal sutarti- I
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v. 

'-..•r- " ------- .į

Res. tel. Van Buren 6358

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Sulte i.06 1579 Milwaukce Avė.
Tel. Brunswlck 0624

Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai. 
po pietų.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
! 4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

O P T E M I T K I S T A I

JUSTINAI KULIS
Didžiausia lietuvių aptieka ir 

aptiekoriškų daiktų 
wholėsale

3259 So, Halsted St.

G. C. BURBA
Moteriškų rūbų siuvėjas 

moteriškų drabužių
krautuvninkas

3214 So. Halsted St.
Tel. Vicfėry 2477

JUOZAS VAIČIŪNAS
Rakandų Išdirbėjas 
1927 Sc. 49th Avė. 
Tel. Cicero 2351

ir

DR. VAITUSH, 0. D.

, Lietuvis Specialistas

Palengvins aklų Įtempimų ka
da esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamų akių kar
sti. Atitaisau kreivas akis, nuirau 
cataractus. Atitaisau trumpų re- 
gystę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodau 
čia mažiausias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama mo 
vykios vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va 
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ 

Tel. Boulevard 7589

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 88 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2859 So. Leavltt Bt 

Tel. Canal 2889
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimų

----------------- ------------------ ,
PILNAS EGZAMINAS

$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTA8 

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrų specialistų, ne pas kokį 
uepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 

Į jums kenkia, ar kur skauda, bet 
Į pasakys pats. po pilno ldegzami- 

navimo. Jus sutaupysit laikų ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

klano Kadio — Sccpe — Kaggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu ad pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugrys juras taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kių užsisenėjufilų, jsikerėjusių. 
chroniškų ligų, kuri Depasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėlę pas mana

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016
29 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7

I
 Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 

po pietų.
v _________

Gydo staigias Ir chroniškas I 
vyrų. moterų Ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena <*«.. 
pietų Ir 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomis cik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratonj*
Ir X-RAY

2130 WBgl? 22nd STREEi
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. 1. JAVŪIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

DR. S. BIEŽISs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6229 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v 

Nedelioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665*

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Artesian Ava 
Valandos. 11 ryto Iki 2 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

TELEFONAS MIDWAY 2880

Vai

OFISAI:
1 446 S. 49 Ct. 2924 Washington Tel- Boulevard
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2151

DR. S. A. DO WIAT
Gydytojas ir Chirurgas

! REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 __ 4

7—U vakare
P- P.

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 8913

DR. A. J. BERTASH '
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 

Rea. 3201 S. WALLACE STREET

DR. HERZMAIt
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 
metus kaipo patyręs gydytojas, ch> 
rurgas ir akušeris.

Jt

J. PUDZVELIS
i Namų statymo kontraktorius

6940 So. Washtenaw Avė. 
Tel. Hemlock 4576

i> t N 1 S T A 1

•'flee Boulevard 7441

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4448 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokiu, 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
.VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų U 
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofis,o canal 3110 Ree. So. Phore 

12288. Jei neatsiliepiama, šauk 
Randolph 6800.Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo 

akinių
1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:20 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 13 v. 

ryt'.. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų Room 8.
Phons Canal 4899

Tel. Canal 4322
DR. O. I. BLO2IS 

DENTISTAS
2201 West 22nd Street

(Kampas Leavitt st.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

nuo 1 iki 9 vakare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200r flSKFK

OH.M'i, 
HfMMH S 
4USSIE. 
Sfieeit eese 

xov«.'s’

E/'/';1 A Oh rwa lf.vku 
iSn'I THe.V

Tel Brunavrlck 9834
DR. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1179 1IILWAUKEE AVENUE

Valandos-. 9-12, 1-8, 4-8:19 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

pagal susitarimų.

VALANDOS: 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nuo 10 Iki 12 dieną. 
Nuo 2 iki 3 po pietų.

dieną.

Tel. Lafayette 6829

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
<193 Archer Avenue

Ofiso Tel. vieton 8687
Of. ir Ree. Tel Hemlock 94*e 

DR J. P. POŠKA 
8183 8 HALSTED STREJBn 

Antras ofisas Ir Reatdenoijs 
6504 3. ARTESIAN AVĖ.

ofiso Vai. Nuo 9-13 rytate: nuo
7- 9 vak. Antro O£ Vai.: Nuo 8-4 
po piet: Utkin. ir Subat Nuo
8- 9 vak. Šventadieniais 
ta rimą



8
*
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je tvarkoje novena bus laiko
ma per visų jos laikų. Pasku
tinėse trijose dienose prieš 

I pas Jono Stočkų, Town of'šv. Onos iškilmę dar prisidės 
Lake pas Agnę Rumšienę ir'trijų dienų rekolekcijų pamok 
E. Mališauskienę, \Yest Sidėje šiai.
“Draugo” ofise.

CHICAGOJE
DARBININKŲ KAVA.

Dailiai pasibaigė pirmasis 
“Draugo” piknikas. Jo dar
bininkai ir “Draugo” Rėmė
jai susirinko seredos vakare 
j Aušros Vartų par. svetainę 
pasidžiaugti geromis sėkmė
mis, pasišnekėti ir kavos atsi
gerti. Buvo užsėsti visi keturi 
stalai. Dalyvavo iš visų Clii- 
eagos lietuvių kolonijų. Pik
niko šeimininkės pavaišino čia 
visus tikra vakarienė su ice 
cream ir saldžiais gėrimais.

Visi džiaugėsi savo darbo 
Vaisiais. Sudaryta nauji pla
nai rudeniniui “Draugo” pik
nikui. Visi piknike
kiusieji turės teisės laimėti 
vienų iš 35 dovanų, kurių tar
pe yra gana žymių pav. me-

tv. globojamiėji mokšleiViai, subadė su šakėmis.
reiškiame didžiausių padėkų 
h1 labai džiaugiamės, kad mu
sų broliai, gyvenų tolimųjain 
užjūrio krašte, atjausdami 
vargingų musų krašto lietuvių

gažo vagone užmušti du kon-
Vėl kitas atsitikimas. Tik duktoriai ir sužeistas pašto

kų įvedus Britanijoj telefonų, 
kartų gydytojas per telefonų 
pranešė telefonistui, kad pri
šauktų prie telefono vienų

->----- ------------ (moksleivių padėtį, nepamiršta kaimietį, kuriam norėjo pra-
Rudeninis “Draugo” pikni- S V. K. A. RĖMĖJŲ DR-JOS ji) sušelpti ir savo aukomis nešti vienų svarbių žinių.

kai įvyks rugp. Augusi 25 <1., 
Biversidėje, UI.

Rap.

METINIS PIKNIKAS. I juos remti. • Kaimietis priėjo prie telefono
Į Reikšdami Jums šiais ke- ir s'tovi, ir kai jis užgirdo pa-

MUSŲ RADIO.

valdininkas. Rygos traukinio 
sudaužytas bagažo vagonas ir 
sugadintas ėjęs už jo vagonas.

Iš viso užmušta 4 žmonės ir 
sužeista 17, iš jų 7 sunkiai. 
Sunkiai sužeistųjų tarpe yra 
viena moteris Chaja Paktor 
iš Lietuvos. Užmuštųjų pava
rdės dar nenustatytos.

Mašinistai ir jų padėjėjai 
paliko nepaliesti. Paskutiniu

Galimai, visiems žinoma, oliais žodžiais savo nuoširdžių žįstamo gydytojo balsų, kurs 
jei ne, tai laikas sužinoti, kad, padėkų, anaiptol nemanome. toli gyvena, suriko: “Praga- 
Sv.-K. A. Rėmėjų Dr-ja ren- pilnai atsilyginę už Jūsų gera ras mane šaukia!” ir su sa- 
giasi prie savo metinio pikni-'— musų manymu, visų geriau vo kumštimis telefono aparatų momentu jiems pavyko šulė

West Side. — Aušros Var- ko, rugpiučio 4 d., Marąuette šia padėka yra realus atly-į pavertė į šukes, 
tų svetainėje trečiadienio va- Parke, kuris tikrenybėj turėtų gis, kurį mes, baigę mokslus, Pr. V.
kare buvo “Draugo” pikniko būti visų remiamas. pasistengsim duoti besidar- (“R.”).

Kiek A. Rėmėjų dr-ja neša buodami savo tėvynei ir tau-
naudos vienuolynui, tikiuosi,

t
iuns visiems aišku. Kiek 
:olos sumažino, kiek bėgyj

jau piktadarių nerado. Pikta
dariai išlaužę langų, sudaužė 
radio aparatų, sušaudė žiemi
nį paltų, paėmė iš palto kiše- 
niaus 500 litų, laikrodėlį ir pa
spruko. Nuostolių padaryta į 
800 litų. Policija ieško pikta
darių, vienų įtariamų iš Vik
tarinos suėmė, o kitų dar lig 
šiol nepavyko susekti. Spėja
ma, kad bus darbas vietinių 
aplinkinių vagių. Laimutis.

daus 10 svarų, “Draugo” ir 
“Laivo” prenumeratas ir į- 
vairių knygų.

Rudeniniam “Draugo” pik
nikui pasiskirstė darbais ir 
pikniko įžangos bilietų su iš- 
laimėjimais galite gauti; Bri- 
dgeporte pas p. Pr. Gudų, jo 
krautuvėje, Ciceroje pas A. 
Valančių ir A. Rabačiauskų, 
Brigliton Parke pas J. Moni
ką krautuvėje 2900 AV. 40 
st, pas Količienę, pas Kasra- 
gienę ir pas vytę Gužaitę, 
North Sidėje pas A. Bacevičių, 
Dievo Apveizdos par. pas V. 
Lukošienę Marąuette Parke

darbuotojų pokilis. Tikrai gra
ži mintis — pasidalinti savais 
įspūdžiais, visiems spaudos 
darbininkams, arčiau susipa- 

atsilan- žinti ir bendrai visiems pasis
katinti prie sutartinio busi- Stipendijų neturtingoms mer- 
mojo darbo. Visi darbuotojai, gaitėms siekiant aukštesnio 
kaip vienas, susitarė paskuti-1mokslo, davė “kraičius” no- 
niam rugpiučio sekmadienyje riančioms tapti vienuolėmis.
netiktai dalyvauti bet ir iš Žodžiu, auklėja vienuolyno šei 
naujo pasidarbuoti antrame njynų ir kulturina jaunuoine- 

Draugo” piknike, Bergmans
darže.

GRABOR1A1:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Oraborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt S 51S 
arba 2514 
5114 W. 23rd Plaee 

Chlcago. EL

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 Ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue

SKYRIUS
1410 8o. 49 Ct. Cicero 

Te’.. Cicero f794(
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue 
TeL Boulevard 3201

PARSIDUODA Ice cream 
parlor, kendžių, cigarų, tabo
kos, cigaretų ir school suplies 
Grocerio ir rūkytos mėsos 
krautuvė Parduosiu pigiai, 
nes turiu kitų bizni Spring

tinti traukinių ėjimų ir tuo 
pat išvengti dar didesnės ka
tastrofos.

j Katastrofa Įvyko dėl stoties 
budėtojo neatsargumo Tarens-tai, ypač nuskriaustam musų 

kraštui.
L. L. C. K. glob. kunigas 

metų egzistavimo suteikė Stasio bendrabučio auklėtiniai 
visų vardų; * ■.

J. Morkūnas,
P. Morkūnas,
J. Bendorius,
P. Aginskas,
A. čypas,
St. Bukauskas

ir (Pavardė neišskaitoma —
nę. Tai vis įvyksta gerb. visuo 
menei A. Rėmėjų dr-jos užma-

X Aušros Vartų bažnyčioje nymus nuoširdžiai remiant.
Šv. Onos Nazareto koplyčioje i K antro atžvilgio, kiek 
novena prasidėjo trečiadieny-' gerb. Seserys neša naudos ka- 
je. Ryte 8 vai. buvo kalbama talikų visuomenei, mums taip 
šv. Onos rąžančius, o vakare gi aišku. Apsistojus bent tru- 
7:30 buvo giedama šv. Onos šiame klausime ir pagal- 
litanija, po kurios kun. J. vojus priseina sau pasakyti, 
Mačiulionis sakė pamokslų a- jog, nežiūrint kaip daug jas

‘D.” red.).

MARGUMYNAI,
Radio — velnio išradimas.

Iš Lenkijos miesto Vircba-
no pranešama, kad vietos 

pie krikščioniškus darbus, iš gerbsime, kaip daug dirbsime,! apkaitinę vieillĮ pasi.
lrvi-uivi —1« 1 “A    __ .  V j * nį rtlr n J/-ir. -m /\ « 4.-»1 _

turintį ūkininkų už radio į-kurių privalėtume paruošti niekados jonus neatsilyginsi- 
garbės vainikų musų šeimynų nie. Juk remti savųjų įstaigų 
globėjai. Ant galo buvo su- — tai musų priedermė, 
teiktas palaiminimas šv. Sa- Į Atėjus pikniko dienai, rug- 
kramentu ir prie Dievo sta- piučio 4 d., kad įneš visi iš Į
lo pašventinti šv. Onos me- V’SU kolonijų užpildytume 
dalikėliai ir rąžančiai. Einant Marąuette parka —- suvažiuo- 
ir grį&tant iš šv. Onos Naza- (tume į rėmėjų piknikų ir pa
rėto koplyčios labai gražiai darytume' didelę 'hafnių, vie- 
cliore Adelė šauliutė solo gie- nuolynui. Lauksime!

Id,ojo šv. Onos giesme. Tokio- Tyla.

TRAUKINIŲ KATASTRO
FA LATVIJOJ

berge, kuris paleido traukinį jForeste. Atsišaukit pas savi- 
ne į tuos bėgius. Vedamas ta- Įninką, 
rdymas. E.

Rygos—Pajūrio geležinkelio 
linijoj tarp Torensbergo ir Į
o , i x »• x- 2 ATKTARINOS dvarasSanulaukse stočių ties Ryga1 .
įvyko dar nebuvusi Latvijoj i (Veisiejų v., Seinų aps.), Bir- 
savo dydžiu katastrofa, susidū »Btuonl K"lkluo“
rus ėjusiems iš Rygos ir pa
jūrio traukiniams. Ypač nu
kentėjo pajūrio traukinys. Jo 
bagažo vagonas visiškai sunai
kintas, toliau pašto vagonas 
sugadintas ir trečiam vagonui 
išlaužta siena ir stogas. Ba-

plėšikai ėmė šaudyt iš šautuvų 
per langų į Viktarinos prad
žios mokyklos mokytojo p. Ju
rkūno namus. Jo žmona išbė
gusi sukėlė rėkdama aplinki
nius gyventojus, kurie atbėgę

2320 So. Leavitt St.
Tel. Canal 3838 

Chicago, III.

MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUg 

Ofisas:
4488 8. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
Graborius ir Balaamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gu. draugiška 
patarr;avlmų.

Patatrnavlmaa 
visose Chlca- 
goe dalyse ir 
prlemlesduoAO. 
Grabai pigia) 

net Už |25.

OFISAS 
8538 South

Halsted St.
Vlctory 4088- 

89

LAIŠKAS ^DRAUGO” 
REDAKCIJAI.

Gerbiamoji “Draugo” Red. 
Malonėkit patalpinti savo

laikraštyje šinds padėkos žo
džius: ‘ "

Lietuvių Bernaičių Kolegi
jos mokiniams, paaukojusiems 
per p. Vileišienę Lietuvių 
Labdarybės Centro Komitetui 
50 dol. šelpti našlaičiams ir 
globoti neturtingai Vilniaus 
Įtrašto moksleivijai ir šv. Ka
zimiero akademikėms, paau
kojusioms L. L. C. K. tuo 
pačiu Vilnių tikslu 30 dol., 
mes, Vilniaus krašto L. L. C.

vedimų. Pasklido po žmones 
žinia, kad tas ūkininkas įsigi- ; 
jęs ypatingų aparatų, kurio i 

(pagalba, galįs su velniais sus
kalbėte. Iv kaip tik tuo laiku 
prasiplatino baįifios gyvulių 
ligos. ; v;

Žmonės apkaltino radio a- 
parato savininkų, nes už jo 
susinėsimų.' su velniais Dievas 
baudžiąs visų krbštų. Vienas 
prancūzų laikraštis prideda, 
kad visokias naujenybes toks 
pat likimas sutinkąs.

ftieš 30 mėtų Britanijoj 
fotografijos aparatas buvęs 
dar nežinomas. Vienas foto
grafas, paVardeiMenhir, nuva
žiavęs vienam Britanijos kai
me kažkokių senoviškų daiktų 
fotografuoti. Rotografui ap
sidengiant juoda- fotografijos 
marškele, sukėlė žmonėse įta
rimų, kad fotografas tam tik
slui apsidengiąs, kad pasikal
bėtu su aparate pasislėpusiu 
velniu. Puolė žmonės nelai
mingąjį fotografų ir negyvai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. ORABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu 14- 
dlrb7stėa.

OFISAS
443 West IR St 
Tel. Canal 4174 
AIRIUS: 8218
So HalRted Street 
Tel Vlctory 4089

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
ORABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nea nežavi
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenue

4424 So. RockweII St 

Vlrglnla 1290

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weat 48th Street
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

TcJ. Blvd. 5208

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu slmpatlB- 
kai, mandagiai, gerai tr pigiau 
negu kitur. Koplyila dėl Šermenų 
dykai.

•-TO8 SUKAKTUVES

JUOZAPAS
* TARVYDAS
Mirė liepos 20, 1920. Kilta 

iš Raseinių apskr., Kvėdarnos 
par., Gvaldų kaimo.

Atmintinės šv*. Mišios Įvyks 
subatoj, liepos 20, 1929, 7:30 
vai. ryte ftv. . urglo bažnyčioj, 
Bridgeporte.

Visi giminės, pažĮstaml, kai
mynai Ir draugai maloniai pra
šomi atsilankyti Į tas pamal
das tr pasimelsti ui a. a. Juo
zapo stelų.

ft) atminimų daro
K. Ir R NaogfeiuiaJ.

A. t A.

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BAL&AMUOTOJA8

Tur'.u automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

JEVA
URBUTIENE

(PO TUVAIS PREVICKAITft) 
Mirė Liepos 18 d., 11:45 prieš 
pat pietus 32 metų amžiaus. 
Kilo Iš Tellc, III.

Paliko dideliame nulludime 
vyrų Pranciškų, 2 dukteris: 
Bronislovų ir Joaną, Ir moti
nų Marijonų, Ir 2 seseris: Ka
zimierų Ir Petronėlę, broli Jo
nų, švogerj Vincentų Jokubau- 
sk| Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1418 Ro. 
4»th Avė., Cicero, IU laidotu
vės Įvyks Panedėlyje, Liepos 22 
d.. Iš namų 8 vai. bus atlydė
ta Į ftv. Antano Parapijos baž
nyčių. kurioj Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės stelų. Po 
pamaldų bus nulydėta Į ftv. 
Kazimiero kapt nea

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges, ir pašys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyraa Motina, Du
kterys, Seeeryų- Brolis, Ir Avo- 
gerla

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Rudeikls. Telef. Yards

■ 1741.

NAUJA BUČERNĖ

Atsidaro
Subatoj Liepos-July 20, 1929 

2547 West 71 St.
Visi daiktai geriausios rų

šies ir geriausia užlaikomi. 
Mandagus patarnavimas.

Visus kviečiame
Juos. Krivickas, Savininkas

REIKALINGA maža 
myna. Priimsiu į keturis kam
barius. Yra visi patogumai.
Priimsiu dykai gyventi, ''ĮVAIRUS KONTKAKTORIA 
kad šeimyninkė šiek tiek su- Į-------------------------------------

v •sei-

prasti} angliškai. Atsišaukti 
Kadangi Phillips! subatoj nuo 3 vai. po pietų 

gelbsti užlaikyti vai- ar nedelioj nedehoj visų die-
kus sveikatoj Ir ge
rame upe, tai kiek
viena motina privalo 
apie ji žinoti.

šis nekenksmingas 
veik be skonio vais
tas geriausia pašalina 

valkuose tuos sttnptomus, kurie pa
prastai k}la dėl surūgusių vidurių, 
vėmimo, karščiavimo ir dieglio. 
Kaipo- lengvai lluosuojantla, Jis 
Svečiai veikla, bet tikrai, pašalin
damas sukietėjimų, slogas, vaikų 
Ilgas.

šaukštukas Phillips Milk of M»- 
gnesia atlieka darbų pusės paintės 
kalkinio vandens pridengiant karvės 
pienų kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra Išaiškinti knygoj "UsefUl 
Information”. JI jums DYKAI bus 
pasiųsto. Kreipkis Į The Phillips Co., 
117 Hudson St., New York. N. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrų 
Phillips Milk of Magnesta. Dakta
rai j| ligoniams skirdavo per 60 
metų.

"Milk of Maghesla” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Co. S. V. re
gistruotos vaizbos ženklas ir Jos f 
pinntakuno, Chas. H. Phillips nuo, 
1875. . .. [

nų.
MATAS GRAŽIS

7526 Kingston Avė. 
Tel. Saginaw 1657

PRANEŠIMAS(
Turime garbės pranešti lletuviųftia, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes telkiame visiems 
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales rulmls atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Parsiduoda 3 fl. niuro na
mas ir krautuvė. 3 fl. po 5 
kamb. iš fronto krautuvė. Kar 
štu vandeniu šildomas. Par
siduoda labai pigiai. Priežas- v 
tę patirsite vietoje. Savinin
kas randasi ant antrų lubų. 

2558 West 69 Št.
(16-20)

Del geriausios rųšies 
‘ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaelfs šviežių klųull- 
alų. sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1889

MARODETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Brldseport Palntlng 

A Hardware Co., dabar perėmė visų 
bianj | savo rankas Ir duos visose šio 
Manio šakose pirmos klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palnters A Decorators

3. 8, Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7241

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortna 

Statau {vairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 5528

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktortna 
Dažų Ir Po pi e ros Krautuvė 

>884 S. LEAVITT 8T. Chlcago

V. PAUKŠTIS
RARDWARE STORN 

Palnt, O1I A Glaae
8701 Weet 47th Street 

Tel. Lafayette 1287

Užlaikau visokių auk
sinių Ir sidabrinių dai
ktų. vėliausios madoe 
radio, planų rolių, re 
kordų Ir Lt. Taisau 
laikrodžius Ir muzikos 
Instrumentus.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8880

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė. Mainysiu į lotų, 
cottage arba gerų automobilių. 

į Biznis išdirbtas per 20 metų.
Pašaukit savininkų

Lafayette 5107

DIDELIS BARGENAS
_ . , , ... Langams užlal-Parsiduoda geselino stotis aOs 3« c©:ių pin

ant Cottage G rovė avė. arti ^’"°0 7 ’tJ^'ų 
Marąuette Rd. Gera vieta »pąivų ttktai s»c. 

bizniui, parsiduoda bargen derlus ant spe- 
-pigjai. Del platesnių informa- užlaidų
cijų atsišaukite:

A. N. MASULIS A CO. 
6641 So. Western Avė. 

Telef. Republic 5560

PARDAVIMUI 40 akerių 
vaisių farma. Gera žemė, arti 
miesto. Pigi kaina. Kreiptis:

Mr. A. YECK 
R. 1, Box 7 

Ludington, Mich.

Tel. Boulevard 4214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATTKG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlauato

4884 80 PAULINA

Daržų laistoma 
roberlnė palpa 
% colių storumo 
tiktai 8ftc. pėda

St. Louls "Dutch Boy” whlte
lead 100 svarų .......................... >11.50
Pure Turpentlne ................. 80c. gal.

Pure Boiled Llneeed Oll
•8c. Galionas

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, Dl.
Telefonas Lafayette 4689

40RTGEČIAI-PASK0L0

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vienų dienų. 
Perkame real esteto kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8600,000.00 
8104 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 8788-4718'


