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AUSTRIJOS UNIJA
Čili Respublikoj Kita Revo- 

liuci ja
z

NORI VISŲ VALSTYBIŲ ARMIJAS 
PAVESTI T. SĄJUNGOS ŽINYBAI

MEXIC0 MIESTE SUBOM- ČILI RESPUBLIKOJ SU-
BUOTA BAŽNYČIA KILO LAIVYNAS

MEXIC0 MIESTAS, rūgs. VALPARAISO, Čili, rūgs.
1. Vakar čia nežinomas pi- 2. — Gauta žinia, kad sukilo!
ktadaris susprogdino bombų 
istorinėje La Profesa bažny
čioje. 4Sunaikirttas didysis al
torius, brangintinos šventųjų 
statulos, paveikslai ir kt. Po
licija sako, kad to bombavimo 
priežastis jai nežinoma. Nesu
sekamas nei bombuotojas.

Katalikai pareiškia, kad Ve
ra Cruz valstijos gubernato
riaus sekėjai piktadariai dar
buojasi visoj šaly atnaujinti 
prieš katalikus kruvinų jį smu
rtų. Matyt, jie nori dar pa
kenkti šįmet Meksikoj ruošia
moms katalikų iškilmėms — 
minėti stebuklingojo Guadalu- 
pe Dievo Motinos paveikslo 
400 metų sukaktuves.

Bombų nešinas piktadaris į- 
ėjo į La Profesa bažnyčių. Vi
duj rado besimeldžiančius 9 
žmones. Jis liepė jiems aplei
sti bažnyčių. 6 žmonės išėjo, 
kiti pasiliko. Piktadaris padė
jęs hbmbų spruko laukan. Li
kusieji bažnyčioje nenukentė
jo, tik apkurtinti dideliu tre
nksmu. Sprogimas supurtė vi
sų apylinkę.

La Profesa bažnyčia kita
dos yra buvus laikinųja ka
tedra. Jėzuitų pastallydinta 
1595 m.

prieš vyriausybę šios respub
likas karo laivyno jūrininkai. 
Laivyno karininkai apkaltinti.

KĄ SVARSTYS T. S. 
TARYBA

GENEVA, rūgs. 2. — Su
sirinkusi posėdin Tautų Są
jungos taryba buvo manius 

išnaujo svarstyti ekonominės ■ 
Vokietijos—Austrijos unijos'
klausimų. Bet Hagos teismas 
jau sugriovė šių unijų.

Dabar tarybai belieka svar
styti tik visos Europos ,vals- 
tybių ekonominės unijos su
manymas.

Yra sumanymas apačioje 
Dancigo karidoria'us prakasti, 
tunelį Lenkijai susisiekti su' 
jūra, gi karidorių grąžinti Vo-' 
kieti j ai.

Be kitko bus svarstoma fi
nansinė pagelba kai-kurioms j 
vidurinės Europos valstybė
ms.

VISAS ARMIJAS PA
VESTI T. SĄJUNGAI

TEISMAS PRIEŠ VOKIE
TIJOS AUSTRIJOS 

UNIJĄ

GENEVA, rūgs. 1. — T. 
Sąjungos sekretariatui iš Ha
gos pranešta, jog tarptautinis 
teismas išsprendęs, kad pla
nuojama Vokietijos su Austri
ja ekonominė unija yra netei
sėta — priešinga 1922 metų 
protokolui.

PARYŽIUS, rūgs. L — 
Francijos parlamento užsienių 
reikalų komiteto pirmininkas 
J. P. Boncour suradęs prie
monę panaikinti karus. Jo 
priemonė — visų valstybių ka
riuomenes pavesti T. Sąjun
gos žinybai.

Šį sumanymų jis darbuosis 
įduoti 'tarptautinei nusiginkla
vimo konfėrencijai.

ZEPELINAS BRAZILIJOJ

ANGLIJOS KABINETAS 
NORI DIKTATŪROS

BERNAMBUCO, Brazilija, 
rūgs. 2. — Vakar vakare čia 
be sustojimo per Atlantikų iš 
Vokietijos atskrido dirižablis 
“Graf Zeppelin” su keliolika 
keliauninkų ir prekėmis.

LONDONAS, rūgs. 1. — 
Anglijos ministerių kabinetas, 
kuriam pirmininkauja MacDo- 
nald, siekia diktatūros vald- 
žios vykinti ekonominę prog
ramų. Bus darbuojamasi tų

SEKR. HURLEY FILIPL 
NUOŠĖ

MANILA, rūgs. 1. — Čia 
atvyko J. A. Valstybių karo 

valdžių gauti iš parlamento. sekretorius Hurley.

KADETAI MOKOSI IR PRATINASI ŠAUDYTI

jama, šaudyti 75 mm armotomjs.

LIETUVOS
NELAIMINGI ATSITI

KIMAI

Kauno urėdijoj Rumšiškės 
girininkijoj netoli Pravieniš
kių gelž. stoties rugpiūčio mė- 

j nėšio 6 d. išdegė apie 40 ha 
'jauno pušyno, kuris buvo a- 
pie 10—12 mt. Gyventojams 
padedant, kariuomenės gaisri
ninkų komandos gaisrų visiš
kai užgesino. Po gaisro buvo tis. 

' rasta iškeptų gyvačių ir dide
lių driežlų. Sako, miškas grei-

miausia pradėjo sirgti. Be to, 
ligai plėstis daug prisideda 
žmonių pavojaus nesuprati
mas ir neatsargumas: pasitai
ko, kad kritusi kiaulė yra me
tama Į Nerį ir taip plaukia 
toliausia išnešiodama ligos ba
cilas. Būtinai yra reikalinga 
sustiprinta veterinarijos prie
žiūra, kad tas kiaulių maras 
neapimti] platesnias krašto sri 

“M. L.”

Tai Kariškosios West Point Akademijos kadetai. Jie lavinasi, kaip čia atvaizduo- eiausia buv?s padegtas.

OLANDIJOJ ŽYDAS 
ĮŠVENTINTAS KUNIGU

HAGA, Olandija, rūgs. 1. — 
Sakoma, pirmasis istorijoj į- 
vykis. Olandijos žydas įšven
tintas katalikų kunigu. Šis 
žmogus, kuriam teks nešti di
delę misionieriavimo naštų sa
vo tautiečių tarpe, yra Sime-

CHICAGOJE

RUOŠIAMASI STATYTI 
PASTOS BŪTĄ

Chicagoj pradedami pasinio 
Šimai statyti paštos būtą ver
tės 16 milionų dolerių, išėmus

v. vidaus išrengimų. Valomas
onas van Tųn, šiandie Dom sklypas plien0 dj
Simeon, Benediktinas.

Tuojaus po įšventinimo nau 
jas kunigas suteikė šv. Komu
nijų vienam atsivertusiam sa
vo tautos nariui.

Pažymėtina, kad Olandijoj 
žydų tarpe sėkmingai skleid
žiasi krikščionybė. Naujas ku- 
nigas šį darbų smarkiau pa
stūmės pirmyn.

Dom Simeon priguli Lopbe- 
mo kunigų Benediktinų kon
gregacijai.

rbtuvėse bus gaminamas bu
tui reikalingas plienas. Tūk
stančiai darbininkų gaus dar
bo.

GINASI VALSTYBINIS 
AUDITORIUS

STATOMA DIDELE 
' BAŽNYČIA «

PROFESORIAVO 20 
METŲ

MILWAUKEE,'Wis. — Iš 
vietos MarČĮuette Universite
to į Ksavero Universitetų m. 
Cincinnati, O., išvyko prof. 
kun. A. Theissen, Jėzuitas. 
Marųuette Universitete profe
sorium jis išbuvo 20 rhetų.

910,000 DOL. SURINKTA 
KATEDRAI

LONDONAS, rūgs. 1. — Li- 
verpooly bus statoma Kris
taus Karaliaus katedra. Už 
vietų seniau užmokėta pusė 
miliono dolerių. Dabar pačios 
katedros statymui jau surin
kta 410,000 dolerių.

METINE VOKIEČIŲ KA
TALIKŲ KONFERENCIJA

NUREMBUHG, Vokietija, 
rūgs. 1. — Paskutinėmis rug
piūčio dienomis čia įvyko me
tinė vokiečių katalikų konfe
rencija. Svarstyta visa eilė 
svarbiųjų klausimų.

LONDONAS, rūgs. 1. — 
Mirė britų rašytojas Sir Hali 
Caine, 78 metų.

IŠ BANKOS PAVOGTA 
PUSANTRO MILIONO 

DOLERIŲ

Gardamas. (Naumiesčio vaL 
Tauragės apskr.). Šiais me
tais bus užbaigta statyti dide
lė mūrinė bažnyčia. Bažnyčios 
statyba buvo pradėta, prieš 
dvejus metus. Dėl lėšų stokos 
ši bažnyčia nebuvo statoma iki 
šių metų. Be to pernai buvo 
sudegusi klebonija. Vietinis 
klebonas deda visas pastangas

Tytavėnuose rugpiūčio 6 d. 
užsidegė valdiškos pelkės — 
tyruliai. Išdegė apie 50—60 

[ha plotas. Gaisras tų pat die- 
|nų užgesintas.

------------ j Zarasij ežere besimaudyda-
Continental — Illinois Bank nias prigėrė Kazys Šlenis, 45 

and Trust Co. pavogta 1,500,- ' metų amžiaus.
000 dolerių iš bonrj departa- Paupinės valse. Vaitenkos 
mer,t°- ežere maudydamasis prigėrė

Suimtas W. Wolff, 42 m., Stasys Malauskas, 16 met, a- ’™"”™ ymas pamaną
20 metų dirbus įstaigoj.' Kpa^ ■»*««• " “ ku»«r—aipU2b“-

Papilėje rugpiūčio 1 d. be- bažnyčią statyti. Parapi- 
simaudydama Ventos imsis 3iečiai veža akmea“

žino pavogęs tų sumų.

VISKAS TIK POLITIKA nuskendo rietimo pašto valdi
ninkė Matilda Paunksnytė, 21 

į metų amžiaus.
I Lankeliškių valse, rugpiūčio 
|2 d. prie Podvarko miško, e-

Lake apskrities valstybinis 
kaltintojas A. V. Smith iš
sprendė prieš “grand jury” 
pašaukti valstybinį auditorių 
Nelsonų, kad jis pasiaiškintų 
dėl Wiaukegan State bankos 
uždarymo.

Auditorius atsisako vykti į 
Waukeganų. Jis paduoda įvai
rių kliūčių.

LIEPE PANAIKINTI 
IŠKABĄ

Buvusiam Cook apskrities 
kriminalinio teismo bute be
darbiai turi prieglaudų. Ten 
jie įsitaisė iškabų “Hoover 
Hotel” — Hooverio viešbutis.

Miesto majoras Cermak pa
rėdė panaikinti tų iškabų. Sa
ko, tai prezidentui įžeidimas.

ATIDEDAMAS GAZO 
NUPIGINIMAS

“United Depositors” orga 
nizacija, kuri darbuojasi ap
saugoti depozitorių pinigus už- {
darytose bankose, iškelia to-žere Pri«ėrė Albertas Vilin 
kių ir kitokių sumanymų ban-
kų turtų apsaugai. Nori ir rei
kalauja, kad uždarytos ban
kos būtų likviduotos kuųpi- 
giausiai, kad nepasitikimi ban
kų likviduotojai būtų pakeisti, 
kad samdomų bankij lėšomis 
privatiniai advokatai būtų pa
keisti valstybinio kaltintojo o- 
fiso advokatais, ir t.t.

Į visus tuos sumanymus au
ditorius Nelson atsiliepia kaip 
caras. Girdi, tai visa esą prie
šinga įstatymams. Esą, jo ski
rti likviduotojai negalį būt at
šaukiami arba keičiami.

šis, 20 metų amžiaus.
Kaune rugpiūčio 9 d. besi-

maudydami Nemune prigėrė1Jonas ir Pranas Kurmiai.

ir kitų medžiagų, nors yra ru
gių plaunamas laikas. Džiau
giasi parapijiečiai, kad turės 
tokius gražius Dievo namus. 
Gardamas yra didelis bažnyt
kaimis. “M. L.”

VIENUOLĖMS PASIŪLĖ 
PAGONŲ PRIEGLAUDĄ

UŽDARYTA MARQUETTE 
BANKA

Vakar uždaryta dar viena 
banka Chicagoj. Tai Marąue- 
tte banka, 63 gat. ir So. Wes- 
tern avė. «

“Grand jury” patraukė tei
sman uždarytos Lake View

Gazo nupiginimas, kų pati lo. . , , , .,, .. , V State bankos buvusi prezide-
kompamja anądien valstybes) McCabe
prekybos komisijai pasiūlė, 
atidedamas ligi ateinančių1

metų. Sako, ši komisija turi/ 
šį klausimų “studijuoti.”

ŠV. VINCENTO PAULIE
ČIO DRAUGIJA AN

GLIJOJ

BUVO ŠILTA VASARA

Šįmet Chicagoj vasara buvo 
antroji į 60 metų šilčiausia 
vasara. 1921 metais vasara 
buvus šiltesnė už praėjusių.

Taip pranešama iš federa
linio oro biuro.

LONDONAS. — Šv. Vince
nto Pauliečio (de Paul) Drau
gija turėjo suvažiavimų Port- 
smouth’e.

ŠUO SUDRASKĖ PA
VEIKSLĄ

Baisogala Dauderiuose vie
nas moksleivis ant drobės 200 
x300 cm. paišė užsakytų pa
veikslų. Tam pačiam ūky bu
vo šuo, didelis mėgėjas žąsų. 
Vakare šuo netikėtai drobėje 
pamatė baltas gulbes. Tur būt 
įsitikino, kad žąsys ir puolė 
gaudyti. Žąsų, žinoma, nepa- 
gavo, bet pro drobė išlindo į 
kitų pusę. Taip ir suardė pui
kų paveikslų. “D. N.”

WUCH0W, P. Kinija. — 
Kiniečių Raudonojo Kryžiaus 
organizacija Šv. Dominiko Se
serims vienuolėms (Maryk- 
noll) pasiūlė paimti savo ži- 
nybon čia esančių pagonų na
šlaičių prieglaudų.

NUSKENDO PENKI 
KUNIGAI

EARDLEY, Que., Kanada, 
rūgs. 2. —; Apsivožus luotui 
Ottawa upėje nuskendo penki 
kunigai Benediktinai, - kurie 
turėjo atostogas Benediktinų 
ordeno stovykloje.

KIAULIŲ LIGOS

Čiobiškis (Ukmergės apsk.) 
Prie demarkacijos linijos, pla
čioje apylinkėje, siaučia kiau
lių maras. Čia jau ne tik apie 
bekonų auginimų nėra kalbos, 
bet vietomis išdvėsė arba už
sikrėtę liko sušaudytos kiau
lės ištisuose kaimuose. Širvin- 
tuose gyvenus veterinorius ne
bespėja lankyti sergančių kiau 
lių ir sučiepyti sveikų, kad 
neužsikrėstų liga. Čiobiškio 
vaikų prieglaudos ūkyje iš 40 
kiaulių vos 13 beliko sveikų: 
6 jau krito, 6 užsikrėtę sun
kiai jau nušautos, o kitos dar

SUDEGE KATALIKŲ 
BAŽNYČIA

4:
BUTTE, Mont., rūgs. 1. |— 

Gaisras sunaikino šv. Mari
jos P. bažnyčių, ir šešis paša
linius gyvenamuosius namus.

CHICAGO IR 
KĖS. — Šiandie 
vėsiau.

APYLIN- 
saulėta ir

PINIGŲ KURSAS

Suvažiavime paaiškėjo, jog* serga. Šis kiaulių maras, tur 
Anglijoj ir Valijoj ji turi 10,-1 būt, užsikrėtė iš Lenkijos, nes 
000 aktirių ir garbės narių. Į prie demarkacijos linijos 'pir-

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr. 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.96
19.48
23.70
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kad tie santykiai ir iširtų, Bažnyčia nuo 
to, žinoma, nukentės, bet ji pasiliks nenu
galėta.

Italijos fašistai yra galingi. Mussolinio 
valdžia yra stipri. Ji palaikoma galinga 
armija, apginkluota nuo galvos iki kojų. Ro
dos, ji galėjo santykius su Vatikanu visai 
išardyti, patį Vatikanu išgriauti ir paverg
ti. Popiežius-gi neturėjo kuo apsiginti. Jis 
neturi apginkluotos armijos. Bet vis, dėlto 
kova laimėta. Laimėta dėl to, kad Bažnyčia 
nėra nugalima. Ji turi virš 300,(XX),000 armi
ja. Nors toji armija visiškai nėra ginkluota, 
bet ji yra galinga. Jokia ginkluota pajėga 
prieš jų negali atsilaikyti. Neatsilaikė prieš 
jų nei įsigalėję fašistai. ,■

Bažnyčios ir Italijos valdžios taika, ar 
šiaip ar taip kalbėsime, yra labai reikšmin-

• ♦ PI •
/eisiu Skyrius

ŠĮ SKYRIŲ VEDAADVOKATAS JOHN B. BORDEN
Narys Chicago* Advokatų Sąjungos

TĖVAS, sūnūs IR NESU
KĘ GINTAS TESTA

MENTAS.
Išsipildė tėvo sapnas, bet sū

nui neteko palikto turto.

“Kur be mokslo dingsi. 
Šiam laike nei ravų negausi

juoni pasikalbėti. Nepaisant 
dėtų pastangų, sūnaus nesu
rasta. Mikolaitienė užmerkė 
savo nuvargintas akis sūnaus 
neregėjus.
Tėvas tapęs našlių, rūpinosi 

palikimu.
Mikolaitis, netekęs savo pa

DIENOS KLAUSIMAI

ketų, malonių, žinių. Nors ji iki 
tam laikui savo brolį gana ge
rai užlaikydavo, bet dabar,

Vaikinui išpuolė iš rankų 
laikraštis, veidas persimainė, 
šaltas prakaitas iš kaktos išsi-

jam dar labiau patarnaudavo veržė ir, nesustabdęs nei ra- 
ir pataikaudavo. Ui palikimų dio, nusiskubino į savo mip» 
tokio gabalo pinigų, kaipgi gamųjį kambarį ir pradėjo 
nepataikaus. Manė ji sau: -- tuojaus rėdytis. Tai bu\o Mi- 
Riebus zuikis maiše, tik reikia kolaičio sūnus,
žiūrėti, kad neišspruktų. Lai- Išsipildę tėvo sapnas - sūnus
mė nepaprasta, lyginai aklai I parvyko.
vištai grūdas. [ Ant rytojaus, sūnus buvo
Tivas arti/mirties, taukiam jau Pas sav0 tev»‘ Koks tai 

gįįmmg, buvo tėvo džiaugsmas, lai pats
, . . , skaitytojas išsivaizdina sau

Mikolaitis skaitė savo gyve
nimo apribotas dienas ir lauke

gas dalykas. Jis turi didelės reikšmės ne 
vien tik pačioje Italijoje, bet visur, ypač 
ten, kur Bažnyčiai daromos kliūtys, kur per
sekiojama katalikiškoji akcija, kur siekiama jj įus 

Baždvčia nugalėti. Toji taika aiškiausia

kasti, nps dabar mašinos ir cios ir nesurasdamas savo sū-
tų atlieka”, kalbėjo Mykolasinaus, likęs vienui vienas, iš-Pačios kapo. Nors ant savo 
Mikolaitis į savo sūnų Anta- pardavė visus naminius ra I nepaklusnaus sūnaus Mikolai- 
na, kuris kų tik buvo /baigęs I kandus ir nusikraustė gyven-! v*8 tebepyko už padarytų

BAŽNYČIA LAIMĖJO.
------------- !

Katalikų Bažnyčios priešai rankas try
nė iš džiaugsmo, kad šių vasarų buvo labai 
paaštrėjų santykiai tarp Bažnyčios ir Italijos 

valdžios. Įvairaus plauko bedieviai tikrai 
manė, jog tų santykių paaištrėjimas yra fa
šistų visiško laimėjimo ženklas, kad Bažny
čios ir Italijos santykiai visiškai turės suirti 
ir tuo bus užduota didelis ir skaudus Bažny
čiai smūgis.l ; •' , \

Mes visai neabejojame, kad ex-socialisto 
ir liberalo Mussolinio vadovaujama fašistų 
partija, pradėjusi smarkių kovų prieš Popie
žių, turėjo tikslų pakenkti Bažnyčiai, pa
kertant jos autoritetų, ištraukiant iš jos glo
bos jaunimo mokymų ir auklėjimų, uždrau- 
džiant katalikiškųjų akcijųA Pačiam Musso-I
Hniui, be abejo, rūpėjo pasidaryti didesniu 
Už patį Popiežių. Gal būt fašistų vadui rū- 1 
psjo užduoti mirtinų smūgį Katalikų Baž- f 
ūyčiai? Iš jo padarytų žygių prieš Popie
žių apie tai beveik nei abejoti bereikia ko 
siekė Mussolini. x

Bet mes nekartų esame pabrėžę, kad tie, 
kurie vienu ar kitu būdu kovoja prieš Baž
nyčių, ar ankščiau ar vėliau patys bus pra
laimėtojais. Šiandien aiškiai matome, kad 
toks galingas savo valstybėje Mussolini, jos 
pilnas vadas ir diktatorius, patį karalių į 

užpečkį nuvaręs, Katalikų' Bažnyčios Gal
vai — Popiežiui turėjo nusilenkti. Jis savo 
siekiamo tikslo neatsiekė. Buvo priverstas 
taikintis ir, ačiū Dievui, susitaikė. Bažny
čia išėjo pilna laimėtoja. Ji atgavo savo 
teises. Kaip ilgam toji taika — mes nežino
me. Bet tas nėra taip svarbu. Jei šiuo kar
iu, kada fašistai Italijoj yra pačiam įsiga
lėjime, kada viskų savo valdžion suėmė ir

metus ir nebenorėjo J ti pa*s savo vedusių seserį Bri-
, ...... • į lankyti aukštesnėsės mokyk- Į gitų Skymerienę. Tokie' nema-kalha uz tai, kad bergždžiai kovojama, nes » , , . k . .J, _ . .i ’ sakydamas jog Boiųs eiti’Jonus gyvenimo {vykiai netik 

į darbų. j ką skaudžiai užgavo Mikolai-
“ Arklį gali privesti prie į jausmus, bet atsiliepė ga- 

lovio, bet negali priversti kad na blogai ir ant jo sveikatos, 
jis gertų vandenį jeigu neno- Pagyvenęs keletu metų pas 
ri”, atsiliepė motina užtarda- savo seserį, jis pradėjo nesvei 
mų sūnų. “Jeigu vaikas nebe- ^auti galu gale nei į dar- 
nori mokytis, tai kam spir- ^4 nebegalėjo eiti. Atsiradęs 

;ti, lai eina uždarbiauti; patirs!t°ki°j blogoj sveikatos padė-

Bažnyčia paties Išganytojaus yra įkurta,1 
dėlto jos “ir pragaro vartai nenugalės”.

PASTABĖLĖS.

Klaipėdos krašto lietuvių laikraštis “Lie
tuvos Keleivis,” rašydamas apie prof. A. Vol
demaro bylų, daro tokių pastabų:,

Nesidžiaugė tik Mikolaičio se-
, , šuo, Skymerienė. Ji bijojo, kad
kada nusileis is dangaus ange-1. .. A ..., . . . ' . brolis, pamatęs savo sūnų lai-lai ir paims jo sielų, o jo kuna , . . ,, .,i v , . . kais nepamainytn testamento;sesuo palaidos sale mirusios1 , . *Jos gerai nujausta. Ievas pa

sikalbėjęs keletu valandų su 
sūnumi, nusprendė testamentų 
pamainyti, savo seserei pa
likti viena tūkstantį doleriu, 
o likusius savo sūnui. 

Mikolaitis, nuėjęs į

jam nesmagumų, vienok jo šir
dyje buvo troškimas jį pama
tyti prieš mirsiant. Sūnus, tai 
vis sūnus, o da vienatinis. Daž 
nai
Skymerienei, bet

virtuve
. . . .kur jo sesuo po vakarienei įn-apie sūnų padejuodavo . . _ ... . ,. Idus plovė, pareikalavo kad ,---------- jj Vlg

apramindavo, sakydama, kad 
jeigu tėvas vaikui nerūpi, tai 
kam gi tėvas turi tai]) jau la
bai apie tokį vaikų rūpintis. 

Diena po dienai, Mikolaitis
Prof. Voldemaro prova, kaip visai tau-[yra darbas, kad nekoks!^ ir jausdamas jog bile dienų ėjo silpnyn. Tik valandų, ki-

tai, taip ir jam pačiam yra skaudi tragedija 
Visiems žinoma, kad prof. Voldemaras yra 
vienas iš gabiausiųjų Lietuvos valstybinių vei 
kėjų, bet jo nesveika liguista savymeilė nu

raškažis. Jog ir pats jokių 
mokslų nebaigęs, o visvien gy
veni ir da cento turi”.

žengė taip toli, kad jis savo ambicijos ir sa- i Nepaisant motinos užtari-
vymeilės patenkinimui užmiršdavo valstybi
nius reikalus, visur statė asmenį pirmon v;c
ton.”

mų, Mikolaitis saVo sūnui pa
sakė, kad jis privalo jo klau
syti ir toliau mokytis, bent

gali atgulti ir jau .daugiau 
nebekelti, Mikolaitis^ sumanė 
sutvarkyti savo finansus, ku
rie susidėjo iš banke esančių 
šešių tūkstančių dolerių.

tų. stuboj tepavaikščiodavo. 
Sūnus vis mintyje. Piktumas

atiduotų jam testamentą nes 
norįs savo palikimų biskutį 
kitaip patvarkyti. Skymerie
nė, be jokio paispriešinimo, 
išėmė iš komodos konvertų, 
kuriame turėjo būti užlipdy
tas testamentas, ir padavė ji 
savo broliui. Mikolaitis, pasi-

Gana teisingai apie p. Voldemarą paša-, aukštesniųjų mokyklų baigti,

,. . . „ , šaukęs savo sūnų iš seklyčios,atsileido, jausmai susvelnejo, . , . , . ,jo akyvaizdoj, suplese kon
vertų į kelias dalis ir įmetė į 
pečių kur netrukus užsilieps
nojo ir dingo dumūbse. Sugrį
žęs į seklyčių, sūnui liepė kad 
ant rytojaus, kaip ankščiau
siai galima, ateitų su advoka
tu padaryti naujų testamentų. 
Sūnus sutiko tų atlikti, bet tų 

naktį mirties užmerkė

o gar biskį per aštriai su sū
num apsiėjo, manė sau. Vie-

j , . . . nų naktį, Mikolaičiui sapnai o-Pas advokatų testamento rei-i . , , ; _ ... ..[si kad jo sūnūs sugrįžo ir jį 
apkabinęs pabučiavo, prašy- 

Mikolaitis, nors ir silpnas, i damas atleidimo. Džlaugsmin-
kyta. Tik mes jam tiek daug gabumų, kaipo kad paskui nerugotų buk tė- nuvyko pas advokatų ir, su' gas buvo tai sapnas. Kada at
Tįalstybininkui nenorėtumėme pripažinti. Jisai 
yra gabus intrigantas tai ir viskas.

vas nedavęs 
įgyti-

progos mokslo juo rimtai pakalbėjęs, padarė budo, pajuto per skruostus rie-1 
testamentų. Jame pažymėjo, j dančias ašaras, bet sūnaus vis
kad pirminiai būtų atmokė-, vien nėra Kur gi galėtų jis ESbHM akis ir naujas tęs-
tos laidotuvių lesos, kurios ne- ‘būti? Kodėl negrįžta? Gal nu- . . .. , ..J....... tamentas liko nepadarvtas.privalo siekt, virs sesių ših.tivręs, ar uzmustast

• ' - . I IeU“ ’ta“‘ P" "••• 1 K«ta, M1» ‘rjtoj.ua, sūnus-daugiau besimokyti. Iš to ,kįlo jbutl? išmokėta tik penki šim-į Vienų vakarų, tūlam mieste- su advokatu, tėvų rado
didelis nesutikimas tarp tėvo tai dolerių, jeigu atsirastų Įy, apie 380 mylių tolumo nuo :au ant gra{,0 lentos paguldv 
ir sūnaus ir pasibaidė tuomi, ^*gyje penkių metų; o likusie- Mikolaičio buveinės, seklyčioj Advokatas, kuriam buvo 
kad sūnus, niekam nieko nesą- [«P pinigai kad būtų atiduoti jo sėdėjo jaunas 22 metų vaiki- paaiškintas kad testamentas

j kęs, apleido namus, net patys s*esereL Brigitai Skymerienei, nas, skaitė laikrašti ir klausė- tano Sudraskvtas ir suderiu 
Rugsėjo 8 d. bus labai svarbi Amerikos L. . .. . L L ii« I : _.JS. _____ !tapo ^a^y™8 lr hiiaegin-

Iš visų pranešimų matome, Jrad Ameri
kos Lietuvių Katalikų Federacijos Jubilie
jinis Kongresas visais atžvilgiais gerai pa
vyko. Naujos valdybos sųstatas ir priimto
sios rezoliucijos rodo, jog ateinančių metu 
Federacijos veikimas eis dar platesne vaga.

lietuvių istorijos gyvenime. Tų dienų J. E. 
vyskupas Petras Būčys pašventins Lietuvių 
Bernaičių Kolegijų, Marijos garbei pašvęstų. 
Naujoji Kolegija — tai apvainikavimas vi
so- lietuvių-, katalikų visuomenės veikimo.

Atvykę Amerikos Lietuvos laikraštinin
kai p. Bružas ir p. Gricius, “svarbiausi” 
darbų atliko — Vanagaičio pikniae dalyva-

Sūnus fpleidžia namus.
Per niek; buvo visi tėvų ar

gumentai; vienatinis jų sū
nus Antanas griežtai atsisakė

tėvai nežinojo kur jis dingo,
kas tėvams davė nemaža rū

kurių jis testamente paskyrė !sį radio'programo. Vienu sy-i
palikto turto globėja. Atlikus kiu pasigirdo sekantis anaun1 niilltį nes. girdi', nebūnant tes.
visus teisėtam testamentui rei- PPrin nmnPs;«n»a- L . .tamento, sulig teisių, visas

tas, sūnui liepė visai nenusi-

ceno pranešimas:
t Mikolaitienė ir taip jau ne-[kahng°’ formalumus, advoka-, «jeign kaa kur turUa - palipius, o jeigu
galavo per daugel metų, o šis tas {dėjo palikimo dokumentų' si Antanag sūnus norėsiąs, tai galėsiąs liuesu
įvykis jos sveikatų dar labiau l stiprų konvertų ir, gerai uz- Mykolo į‘r Agotos Mikolaicių,! noru tėvo seserei duoti keletu 

’pablogino. Pasirguliavus kele- ip pa av® A 1 apleido namus penki šimtų už tėvo prižiūrėjimų,
tų metų, ji atsisveikino su i arvaziavęs namon, . i - o ,uetaį atgal, pasakykit jam, Bet tikrenybėje, dalykas visai 
šiuom vargų ir rūpesčių pa- įlaltla padavė testamentų s«vo Rad jo luotina iau o j išėjo, Skymerienė:
šauliu. Prieš mirtį, ji meldė seserei, paaiškindamas jai, Vfts mirtinai serga ir nori gu drnsĮ‘sukt"umas ’vigkę pakeitė.

\o. Kų daugiau čia jįie bus padarę, kol kas [ savo vyro, kad jis kaip nors <a^P testamente jis savo tur- juom pamatytį n,įrtį. (Tėmvkit “Drauge” rytoj ir
niekas prieš juos žodžio nedrįsta pasakyti, / dar neaišku. Gal į tai “V-bė” galėtų atsa- [ surastų sūnų, nes norinti jį Jų padalino. Skymerienė labai Į^į vyksta' pas tėvą kuosku- žiūrėkit, kaip ši indomi bila
jie buvo priversti prie taikos, tat ir ateityje, kyti? [dar nors sykį pamatyti ir ;u nudžiugo išgirdlte tokių neti- 'blausiai.” baigsis).

Myfintions Dtem Jiskas 
IštiuĮGerii.

(Tųsa)
Turėdami1 brangų daiktų, saugojame

gus, kuria myli Dievų ir kuris Dievo ne- išeina Į blogų, neg vis vien mirti turės, 
myli, kaip naudojasi Dievo gerybėmis ir o mirę nieko gero neras, turės kentėti 
kryželiais vienas ir kaip kitas, o pamaty- per amžius.
sime, kad Dievo meilė yra tas skydas, ku- Sveikata: Žmogus Dievų mylįs, būda- 

! ris apgina žmogų nuo visų nelaimių taip, raas sveikas, stengsis būti naudingas ir 
kad niekas o nieks negali jam pakenkti; ; Dievui ir žmonėms, nenaikina jos nerei- 

Į geri ar blogi gyvenimo įvykiai, tarsi susi- kalingai, bet reikalui esant nesigailėszjos
tarę, visi jį kėlia prie Dievo taip, kad my
lintiems Dievų viskas išeina j gerų, o at

imi ir suvartojimu. Čionai tuojaus ir su
kyla begalinės pagundos kūno geiduliuose. 
Kaip tik akys kų pamato, ausyą kų iš
girsta, uoslė kų suuodžia, gomurė kų pa
junta, kūnas ko užsimano, širdis tuoj už
sidega ir verčia patenkinti tuos kūno no
rus, nes, turtų turint, sunku atsisakyti,

jį uoliai ir bijomės jo netekti, todėl ir " Dievų neinylintiems viskas įSei-
baimė eina iš meilės. Žmonės bijo mir- į na i Pradėsime nuo gyvybės. Žmo-
ties, ligų, vargų, nes myli gyvybę, svei- į f^evU uty b, aukoja visų savo gjvybę vo sveikata breda pef purvus, bando vi- 
katų, pasisekimus. Nustoję brangyti gy-- Dievui, stengiasi padaryti savo gyvenimu ga, ko žmogus gali savo gyvenime para- 
vvIh1, atima sau jų. Drąsų rodome, kuo- daugiausia gero, jis žino kad sis gyve- į gauti; naikina sveikatų ir trumpina sau 
met priseina apginti numylėtų daiktų nuo I nimas yru tai vienintelė proga, kada mes gyvenimų. Vienam sveikata išeina į gerų, 
pavoju. Drugiai giname gyvybę, turtų, Xabme padary ti kų gero ir pelnyti už tai 
dorų, tikėjimų, jeigu mylime tuos dalykus. , a,n^ln4 laimę, jeigu ta proga, nepasinau- 

Piktis kyla iš padarytos skriaudos, bosime, būsime amžinai nelaimingi. To- 
kuomet tapo užgautas ar atimtas mums kla,n žmogaus nusistatymui, gyvenimas 
mylimas daiktas. Piktis yra keršto troš- ,8Clna į gerų.
kiinas, todėl įpykęs vejasi kaltininkų, kad 1 Priešingai elgsis žmogus Dievo nemy- 
jain atlyginus. Visi tad geiduliai plaukia lįs. Jis nieko gero nelaukia kitame pagau
lė meilės ir kokia meilė tokie ir geidnlial; lyje, todėl jis stengiasi šiame pasaulyje j susirūpinęs yra dienų ir naktį jo gavimu, 
meilei atsimainius, mainosi ir geiduliai. r gauti, ko širdis trokšta, būtent, visokių o eidamas prie jo gavimo nevisuomot pai- 
Kitokie yra geiduliai žmogans, kuris myli smagumų, malonumų, jis elgsis sulig se- so doros ir sųžinės, labai dažnai turi su- 

novės bedievių patarimų: “gyvenimas, laužyti vienų ir kitą, ir todėl vienas išDievų, o kitokie, kuris myli save. Dievo 
meilė, sulig šv. Augustino, veda žmogų 
prie savęs paniekos, meilė savęs veda 
prie Dievo paniekos.

paaukoti geriems tikslams. Kadangi do- patenkinti tų naminių vaikelių geismus, 
ras gyvenimas sveikatos nenaikina, do- kurie nuolatai alkani ir nuolatai verkia, 
ram žmogui ilgiau sveikata tarnauja, ne D gavę, ko nori nenuštyla, tik dar labiau 
gu ištvirkusiam, kuris pasitikėdamas sa-

kitam ne.
Turtas: Reikia turėti daug Dievo mei

lės ir kitų Dievo malonių, kad turtas iš
eitų į gerų. Turtas yra toji nuolatinė vi
daus pagunda, kuri žmogų kankina ir die
nų ir naktį, ir stato jį į nuodėmės pavo
jų. Kas turto neturi, o trokšta jį {gyti,

šaukia ir dar didesnius stato reikalavi
mus. Turtuoliai, eidami tais keliais, pri
eina prie baisenybių, kurios sunaikina jų 
sveikatų ir sutrumpina gyvenimų. Jiems 
turtas išeina į blogų. Žmogus, Dievų my
lįs, kitaip turtu naudojasi. Jis žino kad 
žmogus yra tik Dievo uiveizdčtojas, kad 
reikės duoti Dievui apyskaitų 'iš>-turtų 
valdymo, todėl jis stengsis suvaržyti kū
lio reikalus taip, kad jie nesunaudotų per 
daug turtų, o likusių dalį paŠvęs Dievo 
garbei ir žmonių naudai, šelps pavargė
lius, labdaringas įstaigas, misijas ir t.t. 
Jam turtas išėjo į gęrų, atneš naudų šia
me ir kitame pasaulyje.

Mokslas: Nevisi žmonės mokyti yra

puola silpnesnį. Peilis yra geras daiktas, 
duok jį geram žmogui į rankų, jis juo al
kanam duonos atrieks, duok jį ištvirkėliui, 
jis jį kitam į širdį įsmeigs.

Geri žmonės savo mokslais nušvietė 
kelių prie Dievo, kitiems palengvino gy
venimų šioje žemėje, nušluostė daug aša
rų. Jiems mokslas išėjo į gerų. Piktada
riai, pasinaudodami mokslu, išmoko spy- 

*nas atidarinėti, bankas plėšti, žmones žu
dyti, jiems mokslas išėjo į blogų.

Garbė: Garbė yra žųionių manymas 
ir liūdynlas apie kieno gerus darbus, ar 
geras ypatybes. Ji yra mums visai nerei
kalinga, reikalingi mums yra tik geri dar
bai ir tik geros ypatybės, taigi jomis mes 
privalome ir rūpintis. Gotas žmogus žino, 
jogei visų, kų mes turime gera, yra Iš 
Dievo. Lygiai ka ip iš lango. Kiek šviesos 
įeina į kambarį, tai ta visa šviesa plaukia 
iš saulės, ji per langų plaukia, tečiau ne 
langas jų siunčia, bet saulė; iš lango eina 
spalvos ir šešėliai, jeigu langas spalvuo
tas. (Buę daugiau)

trumpas, skubinkime juo naudotis, links- į šventų Tėvų, turbūt šv. Jonas Krizoeto- naudingi. Mokslas yra jėga, o ne visi žmo- 
minkimės ir baliavokime, visur palikime j mas pasakė, kad kiekvienas turtuolis yra nės stiprūs yra geri ir gelbsti silpnų. Ne- 
mūsų darbų pėdsakus, kaip numirsime to

Pažiūrėsime dabar, kaip atrodo žmo-visko neturėsime.” Tokiems gyvenimas gijęs
arba vagis, arba vagies sūnus. Žmųgus į- vienas, jausdamas savo jėgų, kaip tik it 
gijęs turtų yra susirūpinęs jo apsaugoji- ieško progos tų savo jėgų parodyti, ir

%25e2%2580%2598rjtoj.ua
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LAB0R1DAY-PIKNIKAS MARI FARMOJE

BUS NEPAPRASTAS RUDE
NINIS IŠVAŽIAVIMAS.

Karmoje bus galima gaut 
nusipirkt įvairiausių valgomų

miltų, medaus, pieno, sūrio. 
Taipgi gyvų paršiukų, veršiu
kų, kalakutų, žųsų, ančių, viš
tų ir t. t.

Du trokai gabens 
nuo Clarendon 
į farmų veltui.

Iš Chicagos yra pasirengę 
vykti trokais Mraųuette Par- 
kiečiai, Brightonparkiečiai ir 
Town of Lakiečiai, West So
diečiai. Kiti važiuos automo
biliais ir traukiniais.

Visas pelnas skiriamas šiai

mo, susirinko naujai išrink- ka visais žvilgsniais turėtų
tos Centro Valdybos nriai ir 
pasiskirstė pareigomis šiaip: 
Dvasios Vadas kun. J. Ambo- 
tas, Garbės Pirm. kun. K. Ur

-cr-ii i i- " bonavičius, pirm. kun. J. Šva Hills stoties . . , ,T .gždys, vice-pirm. kun. 11. Vai 
čiūnas, Leonardas Šimutis,

būti pažangioji 

Laikinasis Ispanijos prezi-

gyventojus ilgiausius metus kovos. Tik visuomet ji gina-
palaikė vienybėje.

Tikėjimo ir doros mokinimo
! dalykuose Bažnyčia nedarys

si, kada priešai puola. Taip
pirosai parduodami. Mat, vie 
nas dėžutės kraštas išteptas

bus ir Ispanijoj. Jei ji kovos, tam tikru skiediniu, lygiai

žmones

daiktų: lašinių, kumpių, dešrų, mokslo įstaigai.

LIET. KAT. FEDERACIJOS KONGRESAS 
GRAŽIAI PAVYKO.

(Pabaiga)

Kongresas J. E. Vyskupui 
Bučiui už tokių turiningų ir 
reikšmingų kalbų ir referen
tui kun. K. Urbonavičiui už 
turiningų referatų išreiškė pa
dėkų atsistojimu ir aplodis
mentais.

Kun. J. Jakaičio referatas 
buvo žodžiu apie naujų lietu
vių kolegijų Thompsone. Jis 
pažymėjo kiek darbo ir aukų 
reikėjo kolegijai namus nu
pirkti ir kiek dar reikia tuos 
namus ištaisyti ir palaikyti.

Savo referate pažymėjo 
stambesnes aukas ir aukoto-
jus- . ;.. ■ i i

Tėvui Jakaičiui kongreso 
dalyviai išreiškė padėkų už 
gražių kalbų.

Jo Ekscelencija Vyskupas 
Būčys pareiškė, kad kun. Ja
kaitis padaręs stambių klaidų, 
būtent: praleido nepažymėjęs 
save kaip stambiausi aukoto
jų ir kaip uoliausį ir daug nu- 
sipelnusi. darbininkų naujų ko 
legijų perkant ir steigiant.

Be to, Jo Ekscelencija pa
žymėjo ir kitus daug nusipel- 
nusius Tėvų Marijonų Kongre 
gacijos Amerikoje darbinin
kus, būtent: kun. Kudirkų, 
kun. dr. Navickų ir kitus.

Jo kalba buvo graži nuošir
di ir daug kų sujaudino, nes 
pamatė kiek daug pasiaukoja 
Tėvai vienuoliai Bažnyčios ir 
Tautos naudai.

Pertrauka pietų ir nusifo
tografuoti padaryta 12 vai. ir 
nutarta popietinį posėdį pra
dėsi 2 vai.

Popietinis Posėdis
Rezoliucijų ir įnešimų ko

misija, kurių sudarė kun. K. 
Urbonavičius, kun. K. Vasys, 
kun. S. Kneižys, Pr. Galinis 
ir A. Avižinis taip sutvarkė 
visus įnešimus ir rezoliucijas, 
kad buvo permatyta, kad kon 
gresas užsibaigs į dvi dieni. 
Komisijai į talkų ėjo prezi
diumas su vedėju kun. J

dentas Zamora retkarčiais į-
simaišo į tuos konstitucijos ■1°kio k<>™P™™80. Tas ture- puoUUų. 
projekto svarstymus. Jis per- "» Mt alžku visiems radik“- 
sp«ja radikalus atstovus susi- l,uns' Ir ** už savo
laikyti nuo to žygio. Jis stovi teiB,!s lr laisvę kovos> lai ne’

tas rešikia ji ginsis nuo uz-

Konkurencija degtukams.

A. F. Kneižys, sekr. K. Kru- tompromiSų su Bažnyčia ^US ^Os ba^tat radikalų, ku' Vienas Amerikos chemijos
šinskas, ižd. kun. N. Pakalnis, 
Revizijos komisija: kun. F. 
Juškaitis ir Pr. Galinis.

Valdybos posėdyj nedalyva
vo kun. J. Ambotas ir kun.
N. Pakalnis, nes jiedu nepasi- nepalaužiamo savo nusistaty-

Pramato pačiai valstybei pa- rie darbuo3asi 3$ sugriauti. 1 daktaras išrado būdų uždegti 
vojų, jei Bažnyčia be atodai- Vienas daiktas turi būt! papirosų be degtuko. Papiro- 
ros bus varžoma ir kovojama, kiekvienam aiškus: Bažnyčia ^sas užsidega pabraukus galu į 

Kol-kas jo perspėjimų ne- niekuomet pirmoji nepakelia ; dėžutę, kurioje tos rūšies pa
klausoma. Socialistai laikosi —_____ ________________ ___________________________

kaip ir papirosų galai. Pa 
braukus papiroso galų į dėžu 
tę, jis užsidega, kaip ir nuc 
degtuko. Įdoiūu, kad nuo tokio 
uždegimo papiroso skonis ne
nukenčia, ir užsidegti jį esą 
galima kad ir prie didžiausio 
vėjo.

PLATINKITE ••DRAUGA

baigus kongresui išvyko į na-

Švagždžiu priešaky ir visi de
legatai. Neapsivilta. Kongre
sas uždarytas 6:15 vai. vaka
re, rugpiūčio 25 d.

Popietiniame pasėdy buvo 
dar vienas referatas apie jau
nimų, kurį skaitė Pranas Gali
nis. 1

Referatai tilps spaudoje. 
Priimta keletu rezoliucijų ir 
eita prie Centro Valdybos 
rinkimų. Rinkiniai buvo pri
prasta tvarka. Išrinkta šie: 
Kun. K. Urbonavičius, kun. 
J. Ambotas, K. Krušinskas, 
kun. H. Vaičiūnas, kun. J. ■ 
Švagždys, Pranas Galinis, 

^kun, N. Pakalnis,' kun. F. Juš 
kaitis, Leonardas Šimutis, A. 
F. Kneižys.

Išrinkus valdybų, vedėjas' 
kun. J. Švagždys išreiškė pa ' 
dėkų J. E. Vyskupui Bučiui 
už dalyvavimų kongrese ir tė
viškus patArimus.

Taip pat dėkojo kun. F. Vir 
mauskiui, kun K. Urbonavi
čiui už svetingumų ir .vaišes.

Jei kongresas užsibaigė į 
dvi dienas, sako kun. J. švag 
ždys, tai padėka priklauso 
Rezoliucijų ir Įnešimų komi
sijai, kuri taip rūpestingai su 
tvarkė įnešimus ir pagamino 
rezoliucijas. Padėka išreikšta 
atsistojimu ir aplodismentais, 
da ir tautos himnu..

Kun. H. Vaičiūnas pasiūlė 
kongresui išreikšti padėkų 
prezidiumui, ypač vedėjui 
kun. Švagždžiui, kas ir buvo 
padaryta.

Negalima praeiti nepažymė 
jus, kad kongresas praėjo be 
mažiausų užsikarščiavimų, Į 
kaip vedėjas pareiškė, praė- į 
jo taip, kaip kokio universite 
to profesorių kongresas. Bu
vo tvarkingas ir turiningas. '

Delegatų antrų dienų buvo 
75 ir apie tiek pat svečių, 
nors ne visi svečiai buvo už
siregistravę.

Centro Valdybos pasėdis
Tuoj po kongreso uždary-

LACHAVVICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti Už $100.00 

Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Chicago, III.

2314 W. 23rd Place 
Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III. 
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

išgriauti ir išnaikinti
mus ir p. Leonardas Šimutis, Bažnyčių, 
kuris į kongresų dėl šeimyni- AtsižveiguS į tai visa, Baž-‘ 
nių reikalų negalėjo atvykti^ nyčiai Ispanijoj tikrai artina-1 
bet raštau davė sutikimų į val,gj paVojus. Vyskupai pasiren-i 
dybų- įeiti. gę prįpažinti naujų valstybėje .

Kitas Centro posėdis įvyks 
rugsėjo 7 d. (Labor Day) 2 
vai. po pietų, “Darbininko re 
dakcijos kambary, So. Bosto
ne.

BAŽNYČIA ISPANIJOJ KO
VOJA UŽ LAISVĘ.

tvarkų, kaip ilgai ta tvarka 
nelies tikėjimo dėsnių. Bet jei 
valstybė drįs briautis į pačios 
Bažnyčios ribas ir pradės ju
dinti tikėjimo dėsnius, kova 
neišvengtina. Bažnyčios pusė
je stovi milionai katalikų 
gyventojų, kurie brangiai ap- 
kainuoja Bažnyčios nuopelnus 
Ispanijoje kultūros atžvilgiu. 
Jei šiandie didžiuma ispanų

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Ispanijos respublikos stei- 
giamųjam susirinkime _didžiu-

sudaro socialistai ir kiti!moka skaityti ir ra§yti; taį 
Bažnyčios nuopelnas, kadan-radikalai, žinomi Bažnyčios 

priešai. Susirinkimas svarsto 
konstitucijai projektų. Radi
kalai ne tik stovi už Bažny
čios nuo valstybės atskyrimų, 
bet dar už visų ordenų ir kon
gregacijų iš Ispanijos praša- 
linimų. Su tuo prašalinimu y- 
ra surištas ordenų savasčių 
užgrobimas.

Kad dar daugiau pakenkti 
Bažnyčios šventam darbui, ra 
dikalai darbuojasi konstituci- 
jon įtraukti naujus pagoniz- 
mo patvarkymus, būtent, kuo- 
lengviausiomis sąlygomis' at
siekiamus divorsus ir civili
nius susituokimus. Jie sako, 
kad į tuos reikalus Bažnyčia 
neturėtų maišytis, nes gyvena
mi naujieji pažangos laikai 
ir Ispanijos respublikoje tvar-

gi valstybė visas laikas nesi
rūpino kelti žmonių tarpe švie 
timų ir kultūrų. Taip pat Baž
nyčios yra nuopelnas, kad Is
panija nesuskilo į dalis. Visus

PRANEŠIMAS

H IKI I

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas, .
Laiškus, a 
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės, n
Tebūna visiems žinoma, kad Juozas A. Rizgcn 

(Jeweler) laikrodininkas, kurs turėjo savo krautuvę 
po nu*n. 3313 So. Halsted St. dabar jau persikėlė 
Haujon vieton po nuip. 3255 So. Halsted St. Juozas 
A. Rizgen visiems kostumerlams ir draugams dėkuo- 
ja už praeities paramą, jo bizny. Todėl ir dabar tiki
si, Jos jo nepamirs naujon vieton, kur visi bus sutikti 
su "smile” ir geru patarnavimu. Taipgi pranešame, 
kad Juozo A, Hizgeno krautuvėje yra dideiiausias pa
sirinkimas žiedų, deimontų ir visokios rųšies laikro
dėlių Ar tt. ■

Taipgi taiso visokios rųšies laikrodžius.

JUOZAS A. RIZGEN
3255 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 6561

“Draugas” Pub, Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791

BULL> RUNN,—h Itą*t a Qneitioa of Buymg the Present Any More—the Prohlem h How to Gd lt Rome!! BV CARL ED



DRAUGAS Trečiadienis, Rūgs. 2 d.,. 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE tuviai, turėtumėm joms pini- Urbonas. Buvo labai graži pro
giskai padėti pastatyti koply- cesija vien iš kunigų. Visas

PADĖKOS ŽODIS PITTS 
BURGIEČIAMS.

šų. Apie šimtas seserų susto
jo į dvi eili ir pasakė atsisvei 
kinimo žodį. Visi išsiskirstė 
pilni kuogražiausių įspūdžių.

Anastazas Valančius.

Kaip jau žinoma, kad yra , šakių apskr. Jankų km. ir 
politikerių patiektas mūsų j Kriokialaukio “Pavasario” 
kliubui reikalavimas, arba kuopos pirmininkas p. Mardo- 
kvietimas, statyti ateinam . sas iš Biržų apskr. Abu gerė
tiems rinkimas kandidatų į je nuotaikoje ir pasiryžę am-

Įčių. Labiausiai mes, Chicagos apeigas atliko preletas M.
Krušas. Žmonių buvo daug, 
Koplyčia, vienuolyno korido
riai ir laukė buvo pilna. Daug 
buvo iš Chicagos, iš Ciceros 
ir Waukegano. Apeigos buvo 
labai įspūdingos. Seserys daug 
darbo turėjo, kol visus svečius

po visas Pittsburgho krautu- ir Ciceros lietuviai, nes jos
; ves, išrodiuėjo beveik visus pirmos pravedė kelių seserims 
i Pittsburgho" biznius. Pasirodo, i j mūsų lietuviškas parapijas, 

tarti lietuviai biznieriai gerai varo Į Dabar jau astuoni metai, kaip 
kurie savo biznius. Garbė Pitts-Įjos atsiskyrė nuo lenkių na

zariečių.

Padėkos žodį norime 
Pittsburgho žmonėms, 
taip svetingai mus priėmė ii burglio lietuviams.

CICERO, BĮ
vaišino. Visupirma tariam šir- 
dingiausį ačių ponams Staro- 
liams, kurie mus pasitiko sto
ty gražiu automobiliu, parsi
vežė i savo namus ir vaišino

Parapijų Pittsburghe yra de 
vynios ir visos gražiai gyvuo
ja. Klebonai gražiai su žmo
nėmis sugyvena. Didžiausia 
parapija yra Šv. Kazimiero,

Jeigu kas norėtų prisidėti 
prie šv. Pranciškaus Vienuoly
no, tegul rašo: St. Francis 
Convent, Mt. Providence, R. 
D. No. 9, llills,, Pittsburgh,

per penkias dienas ii apvaži- kur kie|)Onu kun j£azg1]as,1 Pa. Iš Chicagos daugiausiai
nėjo po visas Pittsbuigho apie japaį <jar|>štus. Turi gražių yra seserų tame Vienuolyne, o
i es paiodydami visas gi a- uluro Turi didele šv. iš Ciceros net penkios. Tat

ziausias Pittsburgho vietas. \ , ■■ z.5nnValdo draugija (300 vyrų).
Ponai Staroiiai tur gražiu šei-1 t-iv Pranciskaus vienuoly-

garbė ciciriečiams ir? chicagie-

miestelio viršininkus. Taigi 
Šiam susirinkime turėsime tų 
klausimų išdiskusuoti, ar sta
tyti savo kandidatus, ar ne. 
Bus ir daugiau svarstoma 
svarbių dalykų.

Visi atvykite ir paskirtu

Lietuvių Pagerinimo Politi- 
pavaišino, nakvine aprūpino.1 kos kliubo mėnesinis susirin- 
Daugelis buvo iš toli atvažia- j kinius bus šiandien, P. Lukš- 
vę, tat jos svečiams užleido I tienės svetainėj, ‘1500 S. 49 av. t iuįi<u> kud būtų galima susi
namų su aštuoniais kniuba-1 Visi kliubiečiai malonėkite i Dūkimas atidaryti
nais.

žinai dirbti Dievui ir tėvynei.
“M. L.”

atsilankyti ir savo kaimynus 
atsiveskite.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus ir bus svarstoma daug

A. Tumavich.
Ant rytojaus,“ skirstanties 

į namus seserys labai maloniai 
visus išleido. Didelį įspūdį 
darė išleisdamos prel. M. Krib-

GRĮŽO IŠ IŠTRĖMIMO Nesirūpink niežėji

mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c.,
$1.00.

Iš ištrėmimo grįžo Aukšta
dvario “Pavasario” kuopos 

. pirmininkas p. Verseckas iš

j PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa- 
tyrelį. Tikras specialistas, arba pro- 
lesorius, neklaus jūsų įkas jums ken
kia, ar kur skauda, bėt pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. .Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa-

2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c tyrimo, suradymui žmogaus kenks-
į mingamu. ,
j Mano Kadio — fcjcopo — Raggi

4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30clx-Ka> Koentgeno Aparatas ir vi-

5. Oi, tu dzieme-dzieinedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- ............  30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėle mano, (Chorui) ......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Cli.) 30c

svarbių dalykų.Mv.
mynų: du sunu ir viena uua- xJ . nas yra vaikas prieš kitus vie-
relę Ona. Jinai dirba krautu- , . . , •nuolynus, nes tiktai penkių

duk-

vėj už pardavėjų. Sūnus Jonas
dirba už telegrafistą, o iau- , . •° i serų. Mokyklų turi užėmusios
niausiąs būna namie; baigs aš- !jJene jy 
tuntų skyrių Šv. Vincento pa-'
rupijos mokykloj, kur klebo- i Vienuolynas yra gražioj vie 
nauja kun. J. Vaišnoras.

Širdingiausiai ačiū gerb.

metų, o jau turi apie 200 se-

cianis.
Kas nori pamatyti šv. Pran 

ciškaus Vienuolynų, gali nu
važiuoti. Seselės labai malo
nios. Tai patėmijo visi, kurie 
buvo atsilankę į šventimų iš
kilmes 15 d. rugpiučio. Suva-

itoj, už miesto. Žemės turi 33' žiavo daug svečių iš visos A- 
akrus. Vienuolynas yra ant merikos. Buvo daug kunigų:

kun. J. Vaišnorui už jo gera aukšto kaino, labai patogioj prelatas M. Knisas, kun. A.
M. Švarlis, 

kun. A. Valančius, kun. J. 
Vaišnoras, kun. Kazėnas, kun.

širdį. Jis mane net nustebino 'bdoj. Iš vienos ar iš kitos Skripkus, kun. 
savo širdingumu. Svetingai. ,PUS(‘S žiūrint matyti visos a- 
nepažįstamų priėmė, vaišino , pivlinkės. Vienuolynaspneme, . „..-...v
ir pavažinėjo, parodė gražias vienuolėms vieta pradeda Cesna, kun. Vasiliauskas, kun. 
Pittsburgho vietas ir lietuvis- būti maža. Labiausiai reikia, Misius, kun. Vienuolis Kaz- 

koplyčios. Seselės neturi kur; biuskas, kun. Alfonsas, pasijo-* 
tinkamai pasimelsti. Mes, lie- nistas, kun. Abromaitis, kun.

kas įstaigas.
Kun. J. Vaišnoras jau 

metai kai klebonauja šv. Vin
cento parapijoj. Parapija skai
to apie porų šimtų šeimynų. 
Turi gražių bažnyčių, kleboni
jų, gražų seserims namų, kui 
galima sutalpinti apie 20 sese-’j 
rų. Tų namų vadina vienuoly-, 
nu. Taip-gi turi. gražių, mo- Į 
demiškų mokyklų, kurioj gali J 
sutalpinti apie septynis šim-1 
tus vaikų. Prie to tari dvi sve-I 
taini. Viena po bažnyčia, kita 
po mokykla. Kur mokykla sto 
vi, turi daug žemės vaikų žai
dimui. Kur mokykla stovi, toj 
vietoj kun. Vaišnoras buvo 
nupirkęs žemės cielų blokų; a- 
bu galu išdalino į lotus ir iš- 
pardavinėjo savo parapijo 
nanis. o vidurį paliko moky
klai ir naujai bažnyčiai. Mo
kykla jau yra pastatyta, o baž 
nyčia bus pastatyta kaip lai
kai pagerės, gi vietų, kur da
bartinė bažnyčia stovi, žada 
parduoti gelžkelio kompaniiai 
ir už tuos pinigus pastatyti 
gražių, naujų bažnyčia. Vietos 
begalo daug. Gal kas sakys, 
kad ten žemė pigi, dėlto ir tu
ri jos daug. Ten žemė yra 
brangi, kaip ir Cliicagoj, ar 
Ciceroj.

Kun. J. Vaišnoras yra ge
ros širdies žmogus ir labai 
gražiai sugyvena su savo pa- 
rapijonais. Taipgi yra didelis 
lietuvis patriotas. Garbė šv. 
Vincento parapijai turėti toki 
klebonų.

Visi Pittsburgho gyvento
jai lietuviai labai vaišingi ir 
malonaus būdo žmonės. Lietu
viai gyvena sutikime, be už- 
sivarinėjimo, be puikybės 
Dėlto ir jų darbai puikiai ei
na. Jų mažos parapijos ir ma
žai žmonių, bet darbai dide-: 
Ii. Tas daro žmogui didelio is- i 
pudžio. Tas daug ir reiškia. ’

Ponas Blaževičius savo au Į 
toinobtliu nuvežė mus į Home-, 
stead parapijos piknikų. Tuo- j 
jau mus pasitiko p. Onaitienė' 
ir p. Milunienė ir užfundijo ■ 
gardžius pietus. Ačiū joms” 
taipgi ir bižneriains Svitkaus 
kui ir kitam, kurio pavardės 
nepamenu. .Jie mus išvažinėjo
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Telefonas Yardę 1829

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 756 W. 35th Street
Puikus vėliausids mados šlifuoti akiniai sustiprins a- 

kis, prašalins jų nuovargį ir stebėtinai pagerins regėjimų
\

Pagražina
Išvaizdą

T>r» tnn Ir-i m 1 m Q a

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS ATSTOVAI

ANT. BRUŽAS IR AUG. GRICIUS
Į LIETUVĄ GRĮŽTA

RUGSĖJO 16 D., 1931 M.
RUDENINE EKSKURSIJA Į KLAIPĖDĄ

(per Gothenburgy)
RENGIAMA

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS
Patogiuoju Motorlaiviu-“Gripsholm

IK a i n o
Iš New Yorko (ar Bostono) i Klaipėdą ......................... $94.50
Iš Klaipėdos j New Yorką ar Bostoną ................... $102.50
Ten ir atgal ........................................................................... ,............... $150.00

“Kovvnne” Ir Pagalvės mokesčiai atskirai 
Gerbiamieji svečiai j Lietuvą grįžta tuo pačiu motorlaiviu, kuriuo 

atvyko į Ameriką, Lietuviai maną aplankyti Lietuvą rudealop, 
plaukdami šia ekskursija turės progos savo tarpe turėti garbės 
dalyvius, kurie suteiks įspūdžių iš kelionės Amerikos lietuvių koloni
jose. Svečiai žurnalistai, patys būdami kelionės ekspertais, suteiks 
naudingi; kelionėj patarimų, kaip Lietuvoj atostogauti ar apsigy
venti. Iš Švedijos per Kalmarą, Švedų Amerikos linijos laivas 
“Borgholm" nuveža tiesiog J KLAIPĖDĄ.

Norį puikiu!, gražiai ir patogiai keliauti J Lietuvą, naudokitės šia 
proga! Infoftnacijų ir laivakorčų krepktės į vietinį agentą arba tie-
”‘o$r h I , ,„,idkwi

k SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. MICHIGAN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

NAUJOS DAIN OS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiūu (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ............. .......... 30c

Atskrido povialė-Ir sukliko antelė ((
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ............  30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

LAIVAKORTES ATPIGO
Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NURITI 

GERMAN LLOYD LAIVAIS: BEEMEN — EUROPA 
— COLUMBUS ir kitais.

IŠPLAUKIA:

STUTTGART SEPT. 3 6EN STEUREN SEPT. 10 
BREMENSEPT.7 GOLUMBUSSEPT.il

Kainos laivais Bremenu ar Europa, trečia klesa iki
Klaipėdai, dabar yra .................... . $105.00
Kitais laivais iki Klaipėdai................94.50

Tuojaus klauskite informacijų, kurias suteiksime dykai.

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. Darome 
įgaliojimus ir visokius legališkus dokumentus.

(
Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Yaids 4669

žemo
F O R S K I M lėkiTOTIONS

aiškus bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau, ^ugu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, šlruies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, {at
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidelioklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Kūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 p# 
piet

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls ls a Pamous Vlvanl Sėt and ln- 
eludes face powder, |1.00; Rouge. 7Sc, 
Tisaue Cream »1.00, Depilatory »i.00, 
Vaciai Astringent 31.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water 31.25. Perfume 32.75. Bril- 
llantlne 75c, -Skln VVhltener 75c. Totai 
Value 112.00. Speclal prlce, 31#7 tor all 
ten pfecei to lntroduo. thls line.

Vardas ............................................
Adresas ............ .. .............................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, N«w York

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRUS
Gcriansias skustuvas
— artia grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis į mus. 
50c. už 6 — $1 už 13 

Sempells — 10 c.

PROBAK CORPOKATIOM
«Mm»TAvįI«rC* Ntwrasa

ADVOKATAI

A. A. SIAUS
ADVOKATAS 

Miesto Olisas 77 W. VVasliington St. 
Kodui Io02 Tel. Central 297 6

Valandos^, 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tei. Hyde Park 3396
This new cheese 

treat

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 Wv Adams St. Rm. 2117

Telephone Kandolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Koosevelt 9090 

Nanie: 8 iki 9 ryto Tel. Kepub. 9600

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health aualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all thevaluable 
elements of rich milu. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every ont 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
į Koom 1701 Tel. Kandolph 0331

| Valandos nuo 9 ryto iki 5 vah vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
I Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

KRAFT

Velveeta
The DalieiourNstrChesie Food

i/LLK’S UNCLE

GOLUMBUSSEPT.il


Trečiadienis, Rūgs. 2 d., 1931 draugas z 5

C H I C A GOJĘ Tel. Cicero 67M

įjoins visai gerai pavyko. Tų- 
x (syk jos uždirbo apie $50. Bet'

------------- jos nori savo dovanų padidinti
West Sidėj Rūtos darže pik-, iki $100. Todėl1 rengia šokius 

nikai jau eina prie užbaigus. Rūtos darže ateinantį šešta-

PRAMOGOS RŪTOS 
DARŽE.

Dar bus du piknikėliai sekma
dienį rugsėjo (i d. ir pirmadie-

dienį rugsėjo 5 d. Prasidės 
7 vai. vak. Bus gera orkestrą.

hį rūgs. 7 d. Pirmąjį rengia: Svečių yra pakviesta iš Ci 
Aušros Vartų Vyrų ir Moterų leero, iš Marąuette Parko ir iš 
dr-ja, o antrų — moterų ir!kitų kolonijų. Yra pakviestas 
merginų. Abu piknikėliai pra
sidės pavakariais, apie 4 vai.

DR. F. ATKOČIŪNAS .
DENTlSTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vii.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

A K T A R A I:
Tel. Canal <764

DR. A. RAČKUS
kolonijų, ypač raguviečių. Bus O,,B*S Te‘- ar"™htu °*17

Kes- “7 07 8. Artesian Avė.gera orkestrą. Rengėjos yra 
pasiruošusios priimti skaitlin
gų publikų. Pirm. yra p-lė Ju
zefą* Jakoniutė, p-lė Anastazi
ja Varaniutė, p-lė Monika Ži- 
baitė ir Panlina Labanauskai

Tel. Grovehili 0617

DR, J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS ' 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-5 ir 7-9 F. m. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlloj susitarus

Hemlock 8151ir Draugo prof. Kampiniu- j daugiausia darbuojasi, kad 
fkuodidžiausias gržaus jauninto

Abi dr-jos rūpinasi, kad vis-1 Tuo pat kartu bus išleistu-, skaičius atsilankytų. Yra už
kas kuogeriausia pavyktų. Šių L,gs gerų Aušros Vartų pampi- kviesti iš Brighton Parko dzu 
parengimų vyriausi vadai yra '
Steponas Rokas, Antanas Bart "kk>> ,Jono šeštoko ir Julijono (žemaitis Kastantas Alekna, Apart švenUdi<ni° * Ketvirtadienio 
kus, Jonas Krūmas, pina D. Rjaukįgkį0> jįe yra gerį kata-į kurie pereitais metais už pa- 
(iasparkmnė ir p-ma Elzbieta likigkos spaudns rėmėjai nuo- Į sižymėjimų šokiuose yra gavę- 
Kiškunienė. Jie parūpins vis- iatįnįaį “Draugo” skaitytojai, dovanas. Tikimės, kad jiedu

DR. Y. S. NARES
, (Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

. - VALANDOSįjonų vaikinų — Povilas Bels- kelis Andrius Stankevičius ir i© lki 12 ryto, 6:so tm g:3o vak.

kų, ko tik reikia geriems pik- Jie yra raguviečiai ir jie yra
nikeliams. Pelnas eis i gausįaį aukavę ir daug pasį
nimui parapijos jubiliejaus darbavę per raguviečių varpV
fondo.

Toliau reikia priminti* kad y^ns 
nuo to darbo \ neatsilieka neip

vajų. Jie minėtų vakarų' atsi- 
su westsidiečiais ir

• • at 1 iškeliaus į Lietuvų. Todėl į tųjaunimas. Nekalto Prasideji- *
1110 Mergaičių dr-ja jau turė
jo Rūtos darže rugpj. 30 d. ii

pramogų yra laukiama daug 
ne vien we»tsidieeių, o iš visų

GRABORIAI:.

J. F. RAŪZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 16- 
dirbystės.

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4988.

S. D. LACRAYICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooševelt 2525 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 5927

ir šiuo sykiu pasižymės. -
Rengėjos.

jonėš, kad tiems reikalams bus 
išleista nemaža pinigų ir tas 
dabartiniame biznio atslūgi
me daug reikš. Svarbu, kad' 
šitame atsitikime tas biznįo
šoktelėjimas pradžiugintų lie- iollK, T„ VtttOT „„ 
tuvių biznierius, o ne svetini- i ot. ir Rez. Tei. Hemiock 2374

IR OB8TETRIKAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigios ir chroniškas ilgas 
vyrų. motorų Ir valkų 

i DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki I vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
ttkalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR.S.BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas riūl Wezt 22nd Street 
Cor. So. Loevitt S* Tel. Canal <221 
ftezidencija: 6638 So. Richmond Avė 

TeL Republlc 7868 
Valandos 1 — S & 7 — 8 vai. vak 

Nedėlloj pagal sutarti

(Telefonas Grovehili 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MABQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo i vaL — 

4 Ir 6:30 iki 8 vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — 13 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutari)

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKO
' Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned- pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Federacijos Chicagos 
Apskričio mėnesinis susirinki
mas taiposgi šiandienų Aušros 
Vartuose vakare 8 vai.

X-Ryt Aušros Vartų para
pijos Jubiliejaus komiteto su
sirinkimas, kuriame bus komi 
sijų darbuotės raportų priėmi 
mas ir kiti labai Svarbus rei
kalai.

X Pirmadįenyje

taučius* iš kurių lietuviai jo- » 
kios naudos. DR. J. F. POŠKA

j3133 S. , HALSTED STREET
Taigi, tėvai, dabartinių lai- t Antrfcs ofisas ir Rezidencija

Ofiso Tel. Vlctory <998 

Rezidencijoj Tel. Drezel 9191

DR. A. A. 0OTH
Gydytojas ir Chirurgas

ku, kaipir visada, savo vaiku- J 6504 S. ARTESIAN AVĖ., ’ofisas 3102 g haI .STED ST
čiams pirkite drabužius, ava-IOfiso Val- Nuo **12 r>'lai8: nuo 7-9 Į 

• ivak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
MIS, knygas, popierų ir VISO- 1 piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

kias mokykloms reikmenas ! šventadien‘ais pagal 8Utartoa-
Kampas 31 Street

tiktai iš lietuvių tTeL RandoIph 0993—0994

krautuvių. Jei vaikai patys Į DR. EDGAR W. CRASS
kų perkasi, tai jiems reikia Gydo tik akis, ansis, nos| Ir gerklę 

įsakyti pirktis iš lietuvių krau 39 S(K State SL, Chicago
Nekalto . , Mentor Bldg., 12-tas aukštas

VALANDOS: 1—8 po piet, 7-8 vak. 

Nedėliomis ir ėv mt&dienisis 18-13

tuvių.

DR. J. J. KOWARSKIS.
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028 f
Rezidencija 2 359 So. Leavitt et.

. Tei. Canal 2830
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 57 93

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 

Office: 4459 S. California Av«
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 81S

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREI 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Engievvood 6641 
Weutworth 3000

Offlce PI 
Wentworth 3C

UR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

6558 5SO. liALSTEJJ STJ
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakaro

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lSlatdų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Y arda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS EB

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBLJRN AVENUE 
Chicago, III.

^Prasidėjimo merginų draugi- . .. . ,. ; Yra reikalas savuosius vijos susirinkimas pneme pasi- , ...... . ... sada remti, o dabar blogai-linksminimo vakaro piniginę- ......\ , ,.... . - . • -• siais laikais to laikytis dar la-apyskaitų ir nutarė ateinančia ,. . rv ...., v, j- . „. biau reikia. Is savųjų biznie-me šeštadienyje rugpiucio n . A., .
i- . t,-a j v rių mes tikimės paramos viso- dienų turėti Rūtos darže ne , . . ,... . . .» ... , . klausiems reikalams,tiktai amerikoniškų, bet ir.

! Tai-gi remkime savuosius1tautinių šokių vakarųZ biznierius, telieka pelnas sa-

Valandos: 9:30—4:30

D fc N T I S T A 1/ , •
Phone Boulevaid 7042

DR. G. L VEZELIS
DENTlSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

irti 47 Street

X Šv. Kazimiero Akad. R. -tarlf- YP“5’ |™. ca.'^ u»
10 sk. labai svarbus susinu- tuos biznierius, kurie dauginu-' . Bn jį Į DIAflP 
kinas įvyks šiandie, rugsėjo sia pns><l«ta P'» parėmimo | Ulh 0. b DLU1» 
2 d, 7:30 vai. vakare, Aušros lietllviškli reikalų.
Vartų parap. mokyklos kam- į ~~, F AKIŲ GYUV t-DJAI.baryj. Visos-nares prašomo* Į ’ J
atsilankyt, nes daug yra rei

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenne 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel Virginia 1290 '

Yards 1138 
Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooševelt 7532 1

IJ. ZOLP
GRABQRIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET •
Kampas 46th Ir Paulina Sts. 

■Tel. Boulevard 5203-8413

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kttnr Koplyčia dėl šermenų dykai.

kalų svarstyti, ypatingai apie' 
parap. jubiliejų.

Valdyba.

V AKACIJOS BAIGIASI.

Vakacijų laikas baigiasi. 
Baigiasi dideliems ir mažiems. 
Dideli grįžta prie darbų, o 
mažį — į mokyklas.

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

vt -i -v it, svaigimo, aklų aptemlšno, nervuotu-\alkų grįžimas mokjl.iosna mOj skaudamą akių karšti. Nuimu
šiek tiek prisidės prie biznio fattrą"tu"- Atitaisau trumpą regys- 

_ tę Ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuosepakėlimo. Reikės vaikams ap- 

rėdalų, avalų ir įvairiausiij 
mokykloms reikmenų. Be abe-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ a|a

DBNTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8t.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 6651

DR. P. L ZALATORIS
- Gydytojas ir Chirurgas-Am

1821 SOUTH HALSTED 8TREET

Rezidencija 6690 S. Artesian Avi 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų 

- 6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Mldway 5512 -

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-taa Street
Telef. VVllmette 195 arba 

Canal 1712

Valandos: 3 iki 4 p. p. Panedėllah 
x ir Ketvergals vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Wa 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6,
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2459-2

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGASr

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėlios
Tel. Cicero 2888 Susitars

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 Iki 4 ir 6 iki 2 v .v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12

Telefonai dieną ir nakt] 
Virginia 0928

Boulevard 7629
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAVSKIS
DENTlSTAS 

4712 So. Ashland Avenne 
Vai.: Nuo 18 ryto Iki 8 vakare

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietą: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

A. L. DAVIDONIS, M.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwo(xi 5107
, Valandos:
Nuo 9 iki xx valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadie

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTlSTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

atsitikimuose, egzaminavimas daro- W. 14 ST. ClC6T0, III.
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis pagal sutartj. i 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NACIJŲ IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimu akys atitaisomos 
be aklhių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. P. P.ZALLYS
DENTlSTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenud 

» Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVIS. 
Tel. Yards 0994
j' ’

Rezidencijos Tel. Plaza 2208

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

Tel. Hemlock 8700 >

Rez. TeL Prospect 0611

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant

South Side Office North Side Offi4 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. . 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 724 
Vai. 3-5 7-9 P. M. VaU 12-2 P.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIV1
Tel. Beverly 0870

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
[Meg visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų) 
(patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK3S & CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ONA
LAURINAVIČIENĖ
(Po tėvsio Simkattė) 

mirė rngpj. 31, 1931 m. 8:15 
vai. vak,, sulaukus pusamžio. 
Kilo iš Šiaulių Apskričio, Už
venčio Parap. ir m. Amerikoje 
Išgyveno 28 metų.

Paliko dideliame nubudime 
dukferj Zofiją žentą Augustą 
Barčus, 2 sufiu Wtlliam Ir 
Chester, anūkę Aldoną Ir gi
mines, o Lietuvoj dvi seserį, ve
lionė narė šv. Agotos dr-jos.
, K imas pašarvotas 4632 So. 

Hermltage. Laidotuvės {vyks 
pėlnyčlej rugsėjo 4. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta į Sv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj |- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionė* stalą. Po pamaldų bus 
nulydėta į ftv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmlr.es, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulipdę:
Duktė, Aentas. Suital. 
Amhė Ir GHuImAs.

Laidotuvėnąs patarnauja grab. 
EudeikU, Tel. Yards 1741

Tel. Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNERV i

AKIŲMKTUV48 SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo
Nedėilomtą: nuo 19 iki 12.

Tel. Grovehili 2242

DR. K. NURKAITIS 0. D.
Akyniai $2.50 ir aukščiau

2427 WE8T <9th STREET

DR. A. W. JACOBS
(JOKUBAU&KAS)

DENTlSTAS

10758 So. Michigan Avenue

Valandos: Nuo 9-12 1-5 7-9 vak.

Telefonas Pullman 7235

Tel. Centrai 7679 
Rez., Longbeach 9462

Vai.: 1-4 vai. vak. 
Pagal eutartj i

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES,-NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius V lervoms Universiteto Per 5 Metas 
Ofisas 1447-49 Plttsfleid Bldg., 55 E. Wa*diJngton St., Chicago, 112/

Tel. Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTA8

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 1-12 ryto; 1-1 Ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlloj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
D E N T I S T A.8 

Gas Eztrdctlon X
Vai. , 9-9,. Ned. 9-12 

6562 SO. WESTERN AVĖ.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.]
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. Seredomis ir 

Nedėliomis pagal susitarimą ;
Ofiso Tel. Lafayette 7337* Pez. Tel. Hyde Park 3.'

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6912 Ofiso Ir Rez. Tel. Rodi «9li
DR. BERTASH DR NAIKELU
750 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai,: 1-2 ir 8:20-2:20 va), vak. Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlloj susitarus Nedėlloj susitarus

glmlr.es


DRAUGAS
t

Trečiadienis, Rūgs. 2 d., 1931

Paskolins labdario NMIMi manj rarnoj, Inaji 6 į, 1931 n I
Visos kuopos rengiasi kuo-|gerai pavykusį pikniką, ir a- 

geriausia pasirodyti. Bet West Pie ?ai, ką galima ir ką rei- 
sidės kuopa rūpinasi visus su-lk^a daryti, kad “Draugo” 
kirsti. Longinas Jusevieius or-j piknikai kitais metais dar ge- 
,ganizuoja didelį beną ir bu- riau sektųsi. Tapo pripažinta,
rius šokėjų; geriausiems šokė
jams skiriamos dovanos. B. 
Urbonavičius renka ir mankš
tina drutuolius ristynėms. Kon 
traktorius Stumbris su kon- 
traktorium Vincu Sabockiu 
pienuoja pastatyti platformą 
šokiams.

CHICAGOJE
TĖVAMS VAIKŲ REIKALE.

kad pagerinimai bus galima 
padaryti ir kad nauji dabar 
paduoti sumanymai bus vyki
nami ateinančių metų pikni
kuose.

Dienos šių metų pikniku bu
vo pripažintos tinkamomis. 
Todėl ir kiti} metų piknikams 
bus bandoma gauti tas pa
čias dienas “Draugas” yra 
visada pagatavas , patalkinin
kauti parapijoms ir katalikiš
koms organizacijoms piknikus 
rengiant. Bet yra pageidauti
na, kad “Drapgo” parengi
mai nesupultų su parapijų ar 
katalikiškų organizacijų pa-

JONAS SIMONAITIS. daug reiškia, nes darbštūs 
mokiniai dažnai yra sckmin- 
gesni gyvenime už tuos, kurie 
yra gabūs. >

Pabaigęs aukštesnę mokyk
lą, Jonas ilgus metus dirbo 
New Yorke ir buvo labai vei
klus lietuvių jaunimo tarpe.
Keletą metų jis buvo pirmi
ninku Vyčių kuopos New Yor
ke. Jis visatos pasižymėjo
kaipo jaunimo vadas ir nuo-‘metų. Dukrelės gražiai prižiū

t-
Šeimynėlė.

Dr. Jonas Simonaitis turi 
gražią šeimynėlę. Apsivedė 
1925 metais su Kotryna Jo- 
nukite iš Dievo Apveizdos 
parapijos. Net ir dabar Jonas 
turi už garbę, kad kun. I. Al- 
bavičius davė jam šliubą. i

Daktaras susilaukė jau dvie 
jų dukterų. Kotryna yra ketu
rių metų, o Leonarda vienų

Jau yra arti 20 metų, kai 
darbuojuos dantų taisymo ir 
gydymo srityje. Per tą laiką
turėjau gražios progos pama- rengimais. Nors ikšiol “Dr- 
tyti, kaip pragaištingai žmo- augas” išanksto savo pikni-

širdus visų draugas.

Kolegija.
Pagaliau dr. J. Simonaitis 

atvyko į Chicago (1924 me
tais) ir pradėjo lankyti Loyo-

KJydytojas ir'chirurgas. ; los-kolegiją. Jam čia buvo sun 
Mes, lietuviai, vis žengiame . ku mokytis, nes beveik netu- 

pirmyn. Ačiū Dievui, turime'rėjo paramos, o viskas bran-

ramos ir katalikiškai augina
mos. Vyresnė duktė tik ketu
rių metų, o jau moka beveik 
visas maldas, kurias katalikai 
rytais ir vakarais kalba.

Giminės.

čio giminaitė, sesuo Alma sėk
mingai vedą šv. Kryžiaus li
goninę jau kelinti metai. Šv. 
Pranciškaus vienuolyne Pitts- 
burghe, Pa., Jonas taipgi turi 
vieną giminaitę seserį Juo- 
zapiną Mariją. Taigi, matome 
kokių garbingų giminu? mū
sų Jonas turi! Jis ir pats bus 
visų mylimas ir gerbiamas 
kai susipažins su žmonėmis ir 
nuoširdžiai jiems patarnaus.

Kur jo ofisas? 
Dabartiniu laiku dr. Jonas

Simonaitis gyvena Marąuette 
Parke. Jis turi savo ofisą prie 
2423 W. Marąuette Road. Va
žiuojant gatvekariu reikia iš-

Jucas 23 metus išbuvo Clie- 
ster kalėjime. Bus paliuosuo- 
tas.

LEISTA PIRKTI BE 
ŽENKLŲ

RYGA, rūgs. 1. — Iš Ma
skvos praneša, bolševikų vy
riausybė panaikinusi ženklus 
žmonėms pirkti makaronus, 
ryžius ir arbatą. Kitų produk
tų įsigijimui yra reikalingi a- 
tatinkami ženklai.

daug garbingų žmonių, kurie 
ne tik mūsų visuomenei patar
nauja, bet taipgi savo nepa
prastais gabumais ir specialy-

gu. Taigi* dar mokiniu būda 
mas, Jonas jau dirbo prie įvai
riu gydytojų. Tai jam paleng 
vino finansiškus reikalus ir 
taipgi davė progos įgyti dau

Dr. Jonas Simonaitis turi lipti prie 67 gatvės ant Wes- 
labai garbingų giminių. Jo tern avė. ir eiti vieną blocką 
tikras brolis Juozas yra klebo- (į vakarus. Jo ofisas randasi 
nas Elizabeth, N. J. Tai yra uo' greta dr. A. R7 Lauraičio den
ius sielų ganytojas ir tikras’tisto ofiso.

paneigia su savo, o ypač kus paskelbia ir į savo ka-!be kelia mtoJ vardą svetim. ..........
t a* j an, lmiS\* ,el Jen<ioriil indeda, bet pasirodė, taučiu akyse. Ir šių profe.-io- 'giau praktikos medicinos ari-

na tada, kada. dantys «Pe «•! ne««. -
visa! sugedę ir nebepataisomi j„. Todėl pikniko darbininkai Stai. iau mctai
arba sunkiai pataisomi. Tada^eigįg naeeidavimo kad kolo i • ’ j ± • P c,.
poo^ova Jv • K K-J reisKe pageidavimo, kad kolo- kaip gydytojas Jonas Simo-

daro dvieruba beda pa-(nijų darbuotojai renkantis naitis garbingai baigg medi.

cinos mokslą Loyolos Univer-

pasidaro dviguba bėda 
taisymas brangiai atseina ir1 piknikams dienas labiau tė-
netamauja taip kaip natura- 
liškas sveikas dantis.

Ypač. gaila tokiame atsitiki 
rtie vaikų. Jie į gyvenimą vos 
težfengia, o jau pačioje pra
džioje jų sėkmingam gyveni
mui kliūtis padaryta.

Pastebėję ženklų, kad dan
tis arba keletas dantų jau ne
tvarkoje, tai nesiskubina krei
ptis pas dentistą, bijodami jS 
laidų. Nežino, jog ilgiau pa
laukę turės trigubai daugiau 
išlaidų, daugiau bėdos, dau
giau gėlimo, ir mažesnės ver
tės dantis. -

Trokšdamas gerovės mūsų 
jaunąjai kartai pasiryžau vie
ną dieną savaitėje paaukuoti 
mokyklų vaikams. Kas šešta
dienį nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL 
vakaro vaikų — mergaičių ir 
bernaičių nuo 1 iki šešto sky
riaus dantukus ekzaminuosiu 
ir taisysiu visiškai dykai.

Taigi tėvai atveskite savo 
vaikus paskirtoj dienoj išekza- 
minavimui ir jei reikės taisy
mo, bus pataisyta be atlygi
nimo. Suprantama, kad be at
lyginimo gydoma — taisoma 
tik tiems vaikams kurių tėvai 
yra neturtingi ir neišgali dak 
tarui atlyginti už patarnavi
mą. * .

Dr. A. R. Lauraitis,
2423 W. Marąuette Rd.

tyje,
Universitete.

1926 metais įstojo į Loyolo 
Universitetą. Iš pradžių jam 
mokslas ėjo sunkiai, bet darbu 
ir didele energija nugalėjo vi
sus sunkumus. Ir ne tik nuga
lėjo, bet dar sėkmingai baigė

mytų “Draugo” pikniku <«»■ sitete. Vienus metus jis sek-
nas* mingai ėjo “intemo” parei-

Jei nebus netikėtų perinai- gaS gv. Kryžiaus ligoninėje. ,
“n Ui „ate^caiS 7eta?.S Tai daV§ jam pr°gOs dan&H™^

a V°t f į viVy l8silavinti Praktikoje Prie se- Paskui jam teko būti “in- 
taip. Vytauto Parke gegužio nesmų gydytojų. Dabar jis a- L ,, vienais metais šv Krv 
29, Birutės Darže liepos 10. tidarė ofisą Marąuette Parke,‘t ' 7
Birutės Darže rugpiučio 28 d. kun. P. Baltučio žiaus ligoninėje.,J'ia jis sura-

tėvynainis. Kas tik tai dirba 
tautos labui, visados ras pas 
Juozą pritarimą ir-paramą, 
nes pats yra karštas patriotas. 
Taigi, jis buvo vienas žymiau 
siu rėmėju Jono, kai šis ėjo 
mokslą.

Jo dėdė Juozas Šeštokas v- 
ra seniaūsis klebonas Rytuo
se. Jis klebonauja Aušros 
Vartų parapijoje, New Yorke. 
Tai nuoširdus žmogus.

Kas tik pas jį susotja, jame 
randa tikrą prietelį. Jis kiek
vieną mielai priima ir vaiši
na kaipo savo didžiausią drau 
gą Jis yra gerbiamas ne tik 
savo parapijonų lietuvių, bet 
ir svetimtaučių, kaip italų, 
žydų ir kitų. Jis su kiekvienu 
draugiškai sveikinasi ir nuo
širdžiai kalba ar tai ’kleboni-

Vienas draugų.

NEKALTAI 23 METUS 
KALĖJIME

MENARD, III., rugp. 31. — 
Pirm 26 metų rastas nužudy
tas žmogus. Suimtas Jesse Ju
čas su motina. Nors visas lai
kas jis tvirtino yra nekaltas, 
visgi nubaustas visam gyve
nimui kalėjimu.

TVARKOMAS MIESTELIS
Naumiestis (Tauragės aps- 

kr.). Iki šiol buvo išgrįsta tik 
pusė turgavietės, o antroji pu
sė palijus buvo vienas pur
vas. Dabar grindžiama ir ant
roji pusė. Dirbami šalygatviai. 
Tik kai kurios gatvės yra dar 
neišgrįstos ir neturi jąkių ša- 
lygatvių. Reikia bristi purvu. 
Statomi mūriniai namai. Yra 
pastatyti du paminklai. Veikia 
daug organizacijų. Pernai pa
statytas pavargėlių namas P. 
M. Kuisienės lėšomis gyv. A- 
frikoje. Už tą jai dėkingas 
Šv. Vincento ir Paulo dr-jos 
Naumiesčio skyrius. Elgetyne 
yra 15 pavargėlių.

“M. L.”

DARBININKŲ VAKARIENĖ

Pereitą pirmadienį Aušros 
Vartų par. salėj įvyko “Drau
go” pikniko darbininkų vaka
rienė. Atsilankė darbininkų 
veik iš visų kolonijų. Po gar
džių užkandžių po jausmingą 
prakalbėlę pasakė gerb. kle
bonas kun. ’L. Draugelis ir' 
“Draugo” redaktorius p. L. 
Simutis. Toliau kalbėjo pikni
ko rengimo komisijos pirm. 
BroHs Vladas ir darbininkai — 
p-nia Buividienė, restorano 
vfedėja, Brighton Parko lietu
vių republikonų veikėjas An 
tanas Vabalas, A, J. Janušaus 
kas ir kiti. Visi kalbėjo apie

Trys dienos užimamos todėl, 2523 W. Marąuette Road. Tai š- , L-J? imio lim> 
kad kartais dėl nemalonaus o- progai pasitaikius, nebus -pro - Da^tikpiim» 1S 3 g 
ro piknikai nepavyksta. Ma- §aij tarti keletą Žodžių apie UP J
tome, kad šiemet pirmutinis jauno gydytojo praeitį. J Magikas.
piknikas dėl lytaus buvo visai Jaunystė ' medicinos mokslo, dr. J.
silpnas, antras nedaug gėrės- j)r Jonas Simonaitis gimė Simonaitis dar užsiima ir ma- 
nis. Sekančiais metais, jei pi r- spabo 25 d., 1900, Brooklyn, S* k a. Jau nuo senai jis turi j°Je, krautuvėje arba net ir 
mutiniai du gerai pavyks, tai ję. Y., iš tėvo Enufro Simonai- įvarius magikos įrankius ir, ant gatvės, 
trečiasis bus pavestas Bernai £į0 įr įg motinos Uršulės Šeš- Pro£ai pasitaikius, noriai su- Chicagoje dr. Jono Simonai
čių kolegijos naudai arba ki- tokaitės. Ji buvo sesutė kun. rinka palinksminti publiką TUOJ ATSILIEPKIT.

Paieškau pusseserės Leoka-
klebonauja dideliame New • ldijoa ButkaitėSj kuri ^„a
Yorke. Dar Jonui mažam bū- Jis mėgsta savo “štukų” pa 'Cbicagoj apįe 14 metų įr yra 
nant, jo motinėlė mirė. O tė- rodyti ypač labdarių, mokyk- i§tekgjug> bet pavar-;
velis mirė, kai jis pradėjo lų ir parapijų naudai. Matote, , ži Kilus iš Ž Kai- i mokytis medicinos. Jonas myli moksię ir yra ^Xte“,apsk. Į

Aukštesne mokykla. praktikojantis katalikas. Ta,- atvykęg N.
!O ,sPuue.„s „ J°naR ™k' Y. Ji pati ar žinantieji pra-
gdamosi kartu su dalyvavusio s " !k^8.>8t"«aS- ?? Somi tuoj atsišaukti į “Drau-

tam geram tikslui.
Daržo gaspadorius.

PASTABA SĄJUNGIE- 
TEMS.

“Drauge” beskaitydama 
Moterų Są-gos 15 Seimo Cice
ro delegatės įspūdžius ir džiau

J. šeštoko, kuris dar ir dabar bei parodyti savo nepaprastą 
yew, “štukų”.

. ......... Jono High School, Fordham, žiaus ligoninėje jis rudė savo
mis e ega emis, ju 1 ėjimo y jjg nebuvo gabiausias “štukas” net tris kartus, ir aš 
Seimo sėkmėmis ir clevelan-v. ._. . mokinys, kaip jis pats sako,diečių vaisingumais, nors man . , , . , . . , v. n, .. . 0 ’ bet buvo labai darbštus. Tai
pačiai ir neteko tąja laimę ge-.
rėtis. b-' •— ■■ ——

Įspūdžiuose tarp kitko v pa
žymėta, kad vienai Są-gos dar 
buotojais per bankietą buvo į- 
teikta gėlių buketas kaipo pir 
mutinei Moterų Są-gos pirmi
ninkei.

Todėl, noriu pažymėti, kad 
pirmoji Moterų Są-gos pirmi
ninkė buvo Uršulė T. Joku- 
bauskaitė. Ji pirm. tapo išrink 
ta gruod. 13 d„ 1914 m. i 
Antra: pirmoji redaktore ir-| 

gi vadinama ta, kuri tikreny
bėje nebuvo pirma. Tat lai bus 
man leista ir šį dalyką patai
syti. Yra faktas, kad p-lė Ur
šulė T. Jokubauskaitė išleido 
pirmą Moterų Dirvos numerį 
spalių mėnesy, 1916 m. Reda
gavo apie metus ir pusę.

P-lei Jokubauskaitei atsisa
kius redaguoti “Moterų Dir
vą”, laikinai redegavo gerb. 
kun. Pr. Juškaitis. Žinanti. I

Z

savo akimis mačiau, kad pu
blika buvo labai patenkinta.

APTIEK A
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite dldžlatrtią. Ir gražiausiai (rengtą lietuvių 
aptleką šioje aplellnkėje

J. P. RAKŠTIS
, Registruotas Aptlekorlus

1900 ^SOUTH HALSTED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS ICE C RE AM
Mes speciallzuoJamis pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na 1S musų aptiekos Iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiilMiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiita

Saugu siųsti pinigus per musų Įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkami Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00-Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

\ Chicago, Illinois

gą” asmeniškai, laišku ar te- 
lefonuokit Roosevelt 7791.

Vladas Derkintis.

PAIEŠKAU gaspadinės — 
merginos ar našlės apie 40 
metų amžiaus. Turi būt blaiva 
ir mokėt nors truputį angliš
kai. Prašau rašyti man su pa
aiškinimu apie savo galėjimą 
namų ruošos darbus atlikti.

ANTANAS STULPINAS
400 Rush St. (Chicago, UI.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Dellcateaeen. labai pigiai, 3 dideli 

kamb., renda $20 mėn. 5807 So. 
Paultfla St.

REAL ESTATE

Patogus 2 flatų namas. 5-6, lo
tai! 160x33, arti mokyklų, bažn. ge
ri keliai, 18 mln. ( loop, 3 furn., 
mieg. porčlua $18,800.' Greitam par
davimui. 4661 No. Kenton, Pallsade 
0604.

Pigia, — 200 ak. mlftko ui $10,000. 
S karvės, 100 vlttų, 2 namu, barnė, 
vlžtlnyčla, geras vanduo. $7,000, ga
lima laikyt, 12 karvių, Dan Slnger 
Butternut, Wls. Route 1.

Oert 6 ak. pag. kam p. prie fiun- 
dea Ir Qulnten Rd. Otto Heltmann, 
Palatine, 111. Tel. Palatine 190. Mai
nų neims,m. Ata. ^ngllžkai.

nužudė tą žmogų ir Jučas yra 
nekaltas.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus ii 
į kitus miestus.

i A

R. ANDRELIUNAS %

(Marąuette Jewelry Radio) 
Pirkusieji paa mus už |S ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, UI.
• Tel.

Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųMes 
Ir patarnavimo, lau
kit

OREETf VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells ė v, ežių kiauli
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulsvard 1180

Z

f-

L'ietnišh Kava
Dar pirmą kartą pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava.

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi
sose bučernėse ir grocernėsc 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIU mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

Studebaker
FREE WHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Chicagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karą ant naujo, gaukite musų pasiū
lymus.

Didelis pasirinkimas vartotų kaj-ų 
lž žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis ,r J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS KONTRĄKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALLFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6629

Telef. Republic 6896

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

Mpoe Talef. Namų Telef.

Remlock 2867 * Republic 6688

\ JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darban pilnai garantuotas 

Kalnoe prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246
DOUGLAS ELECTRIC CQ 

JO8EPH SHAOZDAS, Rav.
Elektros relkmenos Ir flkASle- 

rlal. įvedame elektrų J namus Ir 
dirbtuvės.
MM 8. Halsted 8t 3 Augins

r t I V




