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RYTOJ J. EKSC. VYSKUPO REINIO 
PAGERBIMO BANKIETAS

Dalyvaus vysk. Sheil ir daug
kitų aukštų svečių

• 5 >•***£••
Ryloj vakare rankasi į Pal

mer House Chicagos ir apy
linkių lietuvių visuomenės at
stovai, ka<l tinkamai pagerbti 
garbingąjį svečių iš Lietuvos 

a J. E. Vysk. M. Reinį, kuris į 
Chicagų atvyksta rytoj rytų. 
Bankiete dalyvaus ir kalbų 
pasakys J. E. Vyskupas Ber 
nard Sheil. Taip pat dalyvaus 
Lietuvos konsulas p. Petras 
Daužvardis su žmona ir daug 
kitų aukštų svečių.

Vietas rezervuokite telefo- 
nuodami knn. A. Linkui -- 
Pullman 1200. Tie, kurie tu
rite paėmę tikietus pardavi

poras įspėja nacius nevar
žyti KATALIKIŠKO ŠVIETIMO

Kitaip gi valstybė ir tauta gali 
skaudžiai nukentėti

CASTEL GANDGLFO, 
rugp. 8. — Kalbėdamas gau
singai meldžionių ~ grupei 
Š\entasis Tėvas Pijus XI į- 
spėjo Vokietijos nacius, kadį 
jie paliautų statę kliūčių ka
talikiškam mokslui. Kitaip gi 
elgiantis jie nuves Vokietijų 
į nepalaimų.

Popiežius energingai gynė 
krikščioniškų švietimų, ypač 
katalikiškų mokslų, kalbėda
mas 1,500 meldžionių iš Bos
tono ir iš kitų J. Valstybių 
dalių. Jo Šventenybė neišvar- 
dino nacių ir Vokietijos. Sa 
kė:

Nantnalistai paima radikalu pozicijas 
Santandero frante

HENDAYE, Prancūzija, ras Largo Caballero vadovau
ja anarchistams.

Anglijos vyriausybė pasiun
tė protestų nacionalistų reži
mui dėl prekybinių laivų už
puldinėjimų Ispanijos pakran
tėmis ir Viduržemio jūroje.

rugp. 8. — Žiniomis iš Ispa
nijos, nacionalistai atnaujino 
puolimus prieš Santanderų ir 
šį kartų užėmė svarbias ra
dikalų policijas. Pačiam San- 
tandare reiškiat pasiauba. 
Radikalai tarpusavi ai kauja- 
si. Neturi kur pasprukti.

Nacionalistai praneša, kad 
radikalų valdomose srityse -• 
Albacete ir kituose centruo
se, vyksta maištai, milicinin
kai kauj&si su svetimų šalių 
savanoriais. Anarchistai paki
lo sugriauti Valencijos reži
mų. 'Buvęs radikalų premje-

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Iš 

ryto numatomas lietus ir 
griausmai; maža temperatūros 
atmaina.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 
8:00.

nėti, šiandien būtinai praneš
kite, kiek jų pardavėte.

ATŠAUKIAMAS VYSKUPO 
REINIO IŠLEISTU 

VIŲ POKYLIS

Anksčiau buvo paskelbta, 
kad J. E. vysk. M. Reiniui 
rengiamas išleistuvių pokylis 
sekmadienį, rugpiūčio 22 d., 
7 vai. vak., Sv. Kazimiero a- 
kademijos salėj. Šiuo tų pa
skelbimų atšaukiant ir prane
šam, kad išleistuvių pokylis 
neįvyks, nes ankščiau minėtų 
dienų vyskupas jap bus aplei
dęs Chicagų.

Kun. A. Linkiu.

•‘Prieš katalikiškų švietimų 
šiimdien kovojama ne kur 
svetur, bet pačioje Europoje. 
Nesame nepalaimų prafcnašai, 
bet nusimanome, kokio liki
mo tauta gali sulaukti. Nusi
skundimai ir šauksmai negel
bės iki tauta greit nesusi - 
griebs iš naujo pasukti į krik
ščioniško švietimo keliuk”

Catholic Exten8ion draugi
ja suorganizavo šiuos meldžio- 
nis. Jų priešakyje yra Alex- 
andria, La., diocezijos vysku
pas D. Desmond.

ČEKOSLOVAKIJOJ DAU
GĖJA SKAIČIUS KUNIGŲ

PRAHA, rugp. 7. — Čekos
lovakijoj kas metai daugėja 
auklėtinių skaičius katalikų 
seminarijose. Net nekatalikiš
ki laikraščiai stebisi tuo įvy
kiu. , H. ,t i

Praėjus trejiems metams 
Čekoslovakijoje visos katalikų 
parapija* lutės kunigus.

RAGUVA. Birželio 25 d. 
apie 19 vai. — Perkūnas pade
gė Kirmėlių kaimų. Sudegė 
20 trobesių au visu turtu. Nuo 
stoliai labai dideli. ,

WASBUNGTON, rugp. 8. 
— J. Valstybės paskelbė pa
sai lio valstybėms kvietimų 
palaikyti taikų. Daugiau kaip 
U) valstybių už tai pasisakė.

J. E. Vyskupas Bernard Sheil, Kūris ma
loniai sutiko dalyvauti J. E. Vysk. Mečislovo 
Reinio pagerbimo bankiete, kuris bus rytoj va
kare Palmer House. Jo EkscelenciM pasakys 
sveikinimo kalbų. Be to, Vysk. Sh^il trečia
dienio rytų 10 valandų bus iškilmingose pa
maldose Šv. Jurgio bažnyčioj, kurios rengia
mos sųryšy su Lietuvos krikšto 550 metų su
kaktuvių minėjimu. Iškilmingas pontifikali- 
nes Mišias laikys J. E. Vysk. M. Reinys.

NAGiy TEISMAS IŠTEI
SINO PROTESTANTŲ

BERLYNAS, rugp. 7. — 
Nacių teismas išteisino evan
gelikų liuterionų pastorių (dva 
sininkų), dr. Otto Dibelius. Jis 
buvo kaltinamas nacių parti
jos neigimu, nacių valstybės 
įstatymų peržengimu ir nacių 
bažnytinių reikalų minieterio 
Kerrl įžeidimu.

Pastorius -dr. Dibelius yra 
atkaklus kovotojas prieš na
cius dėl jų kišimosi į bažnyti
nius reikalus, norėjimo Visas 
krikščioniškas, bažnyčias suna- 
ciinti. Ja parašė laiškų bažny
tinių reikalų ministeriui, pro
testuodamas prieš jo kišimosi 
į bažnytinius reikalus ir jo ko 
vų su krikščionybe. Negavęs 
atsakymo, jis tų savo laiškų 
paskelbė viešai.

Pats ministeris teisine liu
dydamas pareiškė, kad pasto
rius neturi teisės rašinėti lai
škų arba skelbti atvirus laiš
kus trečiojo reichoministėriul. 
Be to, jis sakė, kad pastorius 
Dibelius neturi teisės rašyti 
laiškių apie bažnytinius reika
lus, kadangi kelinti metai jis 
daugiau nepastoriauja.

Teismas rado, kad dr. Dibe
lius rūpinasi krikščionybės li
kimu Vokietijoje ir tuo būdu 
jis prieš niekų nenusižengia. 
Tuo remiantis jį ir išteisino.

Tai pirmas tos rūšies įvy
kis nacių valdomoj Vokietijoj. 
Kaltintojas reikalavo 6 mėne
sių kalėjimo.

CHICAGOS KARDINOLAS 
KONSEKRUOS VYSKUPU 

MISIONIERIŲ

Jo Emin. .kardinolas Mun- 
delein, Chicagos arkivysku
pas, rūgs. 21 d., konsekruos 
vyskupu vyskupų elektų Am
brose Pinger, O.F.M., paskir
tų apaštališku vikaru į naujų 
Čoįvteun (šantunge), Kinijo
je, vikarijatų.

Konsekravimo iškilmės bu- 
puls su kardinolo 28 metų kon 
sekravimo sukaktuvėmis.

IŠ ANGLIJOS PAŠALINA
MI TRYS NACIŲ KORES

PONDENTAI

LONDONAS, rugp. 7. — 
Namų sekretoriaus Hoare nuo
sprendžiu iš Anglijos pašali
nami Vųfcietijos nacių laikraš
čių korespondentai. Kal
enami espionažu.

NUKOVt 150 BANDITŲ
HSINKING, Mandžiukas 

rugp. 8. — Joponų marynai 
nukovė apie 150 kinų banditų 
gaujų Sungarį upėj©.

Pas Mšenkus ir žodyno terminai 
turi boti rautai

MASKVA, rugp. 8. — Ko- sir gurno laikosi ir be reikalo 
munistų partijos organas neaukština Stalino ir jo padė- 
1‘ravda bara ir puola bolše jėjų.
,iky rengiama naujo žodyno pas MSevikns UrminŲ
ledaktonus dėl jų “politinio ., x _ . . , ... , . ,... .. L ... . riksme tun būti raudonai :r
nelenmignmo.” Ta, re*,a, ho|s.Tikiskai nndaiy1a.
kad redaktoriai gali gauti 
‘‘vilko bilietus” ir dar nu
bausti.

Bolševikiškas žodynas turi 
būti tikras raudonasis, kAip 
to pageidauja Stalinas ir čeką, 
bet ne kitokia.

Puolami gi redaktoriai ra
šydami žodynų per daug tei-

Numatomas japonu susirėmimas so 
Nankingo kariuomene

Japonai praplečia frontus Pei
pingo šiauriuose ir pietuose

PBIPINGAS, rugp. 8. — 
Japonų kariuomenė šiandien 
užrimū. peipingo senojo mies
to dalį, kair Kinijos impera
toriai gyveno. Japonai pa
skelbė gyventojams ramybę 
ir saugų.

ŠANCHAJUS, rugp. 8. -- 
Japonų ir kiniečių diplomatai 
reiškia vjRies, kad Kinijoje 
didelio karo bus išvengta. 
Nankinge turimi pasitarimai. 
Nepa'sant to, karo baimė vis 

• smarkiųu žnybia centrinę Ki- 
nijų, o šiauriuose numatomas 
japonų susirėmimas su Nan
kingo kariuomene.

Japonai visomis pastango
mis savo frontus plečia Pei
pingo šiauriuose ir pietuose. 
Šiandien jų karo frontas pra
sideda Pei Ho upės žiotimis 
— pietrytuose nuo Tientsino, 
ir driekiasi vakarų link iki 
Machang, iš ten pasuka į 
šiaurvakarus iki Liuliho, pa
skui stačiai į šiaurius iki 
Hankowo ir iš ten į šiaurva- 
kąrus — iki didžiosios sienos, 
kur prasideda Čakar provin
cijos ribos.

ISPANIJOS NACIONALIS
TŲ NAUJAS ATSTOVAS 

VOKIETIJAI

MUNICHAS, rugp. 7. — 
Vokietijos diktatorius Hitleris 
savo vasariniuose namuose 
priėmė Ispanijos nacionalistų 
režimo naujų atstovų Vokieti
jai.

Pasikalbėjime nė kiek nepa
abejota apie nacionalistų lai
mėjimų Ispanijoje.

6 ŽUVO SU SOVIETŲ 
LĖKTUVU

SARATZEL, Rumunija, ru
gp. 7. — Nukrito ir sudegė so 
vietų Rusijos keleivinis lėktu
vas iš Prahos (Čekoslovaki
joj) skridęs į Maskvų. Žuvo 
visi 6.skridę asmenys — 2 ke 
leiviai ir 4 įgulos.

Pravda randa, kad žodyne 
plačiai aiškinamos trockinin- 
kų idėjos, dedamos ištraukos 
iš Šventojo Rašto, o Markso, 
Ccrkio, Lenino ir Stalino 
svarbesnieji pareiškimai ne
minimi. Tai skandalas, pažy 
m i Pravda. ,

Šį savo frontų japonai nuo
lat plečia, kad veikiau susi
durti su Nankingo kariuomene 
ir jai užduoti smūgį. Kai kas 
spėja, kad vietomis gali į- 
vykti dideli sprendžiamieji 
mūšiai. Pažymima, kad šį kar
tų japonams yra svarbiausia 
sutriuškinti kiniečius Čakar 
provincijos šiaurinėj daly, o 
paskiau nusisukti pietų link ir 
veržtis iki Geltonosios upės 
krantų.

Čia apskaičiuota, kad japo
nai šiaurinėje Kinijoje jau 
turi apie 45,000 kariuomenės 
ir jos skaičius nuolat didina
mas. Apie 150,000 kiniečių tas ^eit būtl* P*’™**8- Tačial
kariuomenės yra tarp Peipin
go ir Geltonosios upės plote, 
o šiapus šios upės api© 200,- 
000 kiniečių karių. Pasakoja
ma, kad. Kinijos diktatorius 
gali pastatyti karan iki vieno 
milijono karių.

Žiniomis iš Tokijo, japonų 
parlamentas paskyrė api© 120 
milijonų dol. karo vedimui Ki 
nijoj ir nutraukė sesijų. Karo 
ministeris labai patenkintas 
parlamento atstovų patrijotui 
gurnu ir solidarumu.

UŽSIBAIGS, TRIUKŠMAS 
DEL BERNIUKO

Chicagoj prieš keletu metų 
viena merga susituokė su vy
ru Lavinu, kurį greit pAnetė 
ir susinešė su kitu — Regan. 
Prieš pustrečių metų su šiuo 
vyru ji sugyveno kūdikį ber 
niūkų, kurio nepageidavo. Gy
dytojas priėmėjas gimusį kū
dikį atidavė bevaikei pasitu
rinčiai porai, kuri kūdikį kata- 
lik'škai apkrikštijo ir augi
no kaipo įsūnį.

Tik po pustrečių metų tai 
Mis. Lavin Regan (su pasku
tini u vyru ji gyvena be jokio 
susituokimo) parūpo tas pa-į 000 ir 500,000 žmonių. Ir n© 
augintas kūdikis. Ji su savoi tik nužudė, bet tiesiog nukan
vyru Reganu ir kitu anądien 
nuvyko į to berniuko globėjų 
namus ir varu atėmė Vaikiukų.

Iškilo nepaprastos varžyti
nės dėl berniuko. Nežinota, 
kas daryti. Spaudoje pasireiš
kė daugumas balsų globėjų 
naudai. Pažymėta, kad jei 
tikroji motina berniuko išsi
žadėjo jam gimus, ji negali 
jo ir dabar turėti.

Matyt, ši nuomonė nusvėrė. 
Mrs. Lavin Regan sutiko ber
niukų grąžinti globėjams. Šie 
gi dabar kreipias teisman, 
kad teisėtu keliu jį įsūnyti.

DUSETOS. — Dusetų apy
linkėje šiais, lygiai kaip ir 
praėjusiais metais, daugelis 
ūkininkų stato molinius tvar
tus, kas, žinoma, ir pigiau kai
nuoja ir nesiaikvoja miško me 
džiaga, kurios Lietuvoje ir 
taip jau neperdaugjausia /ra.

ŽMON .KŪMAS SULAIKO 
NACIONALISTUS NUO 
MADRIDO PAĖMIMO

LONDONAS, rugp. 7. -
Dr. James Tumer ift angliš
kos kolegijos Valladolide, 
panijoje, kalbėdamas Blackr- 
friars Hali, Leicestery, pareiš
kė, kad ispanų nacionalistų 
vadas gen. Franco gali į dvi 
savaites paimti Madridu. Ta
čiau jis to nedaro žmoni ,tu- 
mo sumetimais. Jei jis imtųsi 
to žygio, tuo būdu jie sukeltų 
Madrido gyventojams nepap
rastus kentėjimus ir epideiii-j 
jas.

Dr. Turner pareiškė;
“Nuo pereito rugsėjo mene 

šio jis įgijo raktų į pristatomų 
Madrido miestui vandenį, 
jis nepageidauja atkirsti 
dens. Atkirtus vandenį mie.

tas žygis mieste sukeltų bal
sias epidemijas”.

Vienas klausytojų porų k ar 
tų pertraukė jam kalbų. Kai 
dr. Turner aštriais žodžiaL 
puolė komunistus, tas žmogus 
pašoko ir tarp kitko ėmė 
bliauti:, “Meluoja ir tuo tik 
save teršia!”

Tas įvyko dr. Turner pa
žymėjus, kad į nacionalistų 
rankas pakliuvo komunistų va 
dovybėš šUVl&flttnis mindy
mai (įsakymas,), kad tau būt 
išžudyta milijonas katahk, ir 
komunistų priešų. Ir Turner 
toliau tęsė:

“Oficialiai apskaičiuota, 
kad raudonieji iki pusės mili
jono žmonių nužudė, arb;> bar 
kariškai nukankino”.

Po tų žodžių sukePa triukš
mas.

Daug kas iš susirinkusi i.jų 
reikalavo to vyro, kad jis ap
leistų salę, jei jam nepatinka 
klausyti, ir kalbėtojui neper
trauktų kalbos.

Nurimus, dr. Turner ka i įė
jo:

“Pakartoju, kad gen. Frau 
co autoritetų apskaičiavimais 
raudonieji nužudė tarp 350,

kino”.
“Tas yra kas kita”, atsilie

pė tas kalbos kliūdy tojai.
Kalbėtojas nurodė, kad ra

dikalai neteisybę kalba tvirt , n - 
darni, būk gen. Franco iy iriai 
yra kariškas sukilimas prieš 
teisėtu keliu išrinktų dėmėk ra 
tiškų ispanų, vyriausybę. Rau
donoji vyriausybė neišrii ?a 
teisėtai. Po nepavykusių rin
kimų komunistai, anarchistai 
ir radikališkiausi socialistai 
suklastojo savo naudai kai ku 
rių šalies dalių gyventojų pa 
duotus balansu Tai padarė Is
panijai so vie tinti. Ir pasisakė, 
kad jų “laaidies frontas” lai
mėjo daugumų balsų ir suda
rė savų vyriausybę.

Daugumo gyventojų reiša
mas gen. Franco pakilo veikti 
— vaduoti Ispanijų iŠ raudo
nųjų teroro ir jų suplanuotos 
verguvės.
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tlks-

ir kiti šios rūšies veiksniai rodo, kad socia
linė problema daugeliui atrodo tiktai eko
nominis skurdas, kurį galima pašalinti eko
nominėmis gėrybėmis. Tai yra senų karita- 
tyvinių žygių tąsa. Visi jie yra labai geri ir 
reikalingi. Bet socialinės problemos išsprę
sti jie nepajėgia, neš aočialinis.mūsų dienų 
gyvenimas eina pro karitatyvlnio veikimo 
šalį. Socialinės mūsų dienų problemos šaknys 
siekia žymiai giliau, negu tik ekonominis
skurdas. j® eilėje yra moralinė problema. Tai savo-

Socialinė problema liečia žmogų: tai j t iškas žmogaus traktavimas ir sykiu kova
yra firmoje eilėje žihogaus problema. Ne prieš šitų traktavimų: kova paslėpta, bet Jin. Visų pirma turi būti sudvasintas nusi- 
apie tai, sukasi musų dienų mintys, kad daug ' sunki ir žiauri. Komunizmas turi pasisekimo ’ statymas žmogaus atžvilgiu. Keikia, kad žmo 

gus žmoguje vėl pajaustų brolį, kad netur
tas ar nežinojimas nebūtų žmogiškosios ver-

žioja tik vardų: jo esmėje nėra Caritas, nėra į ftendiajevas kitame savo veikale ir sako, kad Viena paprasta mbtina, fce- 
mėilės, kuri* dvelkė senųjų amžių išmaldos jĮ“ klasių kovos problema, be abejo, turi savo 1 mokyta kaimietė, taip mokė-
davimas. Duonos kųsnis, gautas atbula ran
ka, galį pasotinti kūną, bet jis uždega dva-

labai svarbių ekonominių, juridinių ir tech
ninių atžvilgių, bet visų pirma ji yra dvasi

nių ir pripildo jų keršto geismu. Už grynai nė ir moralinė problema, problema naujo,
ekoilominę išmaldų ne tik nėra dėkojama, už 
jų yra žudoma.

Štai kas sudaro socialinėje iuūsu dienų 
problemos pagrindinį bruožų.

Socialinė problema mūsų laikais pirmo

jo savo sūnelio prote išug
dyti Dievo baimės jausmų, 
kad tas dar jaunuose metuose, 
vis pajusdavo savo sųžinę šiekkrikščioniško nusistatymo žmogaus ir visuo-

^LaAŽ-ilgiU’ Pr°blW1Ua religini° žmonij°s tiek^ apsunkytų, tuoj prašy
davo motinos, kad jį vestųrenesanso

Žmogau radvMBttmte yra pagrindinis 
uždavinys mūsų dienų socialinei problemai 
išspręsti.

Šitas sudvasinimas turi eiti dvejopu ke

4Mt! .4! -e
Socialines Problemos Pobūdis

Nei senovė nei viduriniai amžiai sociali
nės problemos nežinojo. Ne todėl, kad anais 
laikais nebūtų buvę skurdo. Net ir Kristus, 
atsakydamas } Judo priekaištų, kam eikvo
jamas brangus tepalus, kurį galima parduo
ti ir pinigus išdalinti vargšams, pastebėjo, 
kad “beturčių jūs visuomet turite su sa
vim’’ (Atut. 2G, 11). Ekonominis nelygumas 
yra įsišaknijęs pačioje prigimtoje santvar
koje, ir būtų utopija svajoti apie visiškos 
lygybės laikus. Visais amžiais ir visuose 
kraštuose būta karitatyvinių darbų, kurie, 
aiškiai rodo, kad pagalbos reikalingų žmo
nių visados atsirasdavo ir atsiras. Tai yra 
neišvengiama mūsų gyvenimo blogybė. Kaip 
net ir didžiausia medicinos pažanga nepa- 
šafins iš pasaulio ligų, kaip net ir didžiau
sias eugenikos kultyvavimas nepanaikins vi
siško nenormalių kūdikių gimimo, taip ly
giai net ir teisingiausia socialinė santvarka 
visiškai nepakirs skurdo šaknų. Nnddėinift- 
goje prigimtoje tvarkoje, kurioje vyrauja 
nė tik klaida, silpnumas, negalia, bet ir pik
ta valia bei aistra, niekados nebus galima 
sulaukti poetų apdainuoto ir mistikų pasiilg
to dūkso amžiaus, nes tokio amžiaus atėjimas 
fėikštų žmogaus prigimties parkeitimų. Pir
mykštė nuodėmė slėgia visų ekonominį mū
šų gyvenimų, ir žemė dažnai mums želdo tik 
usnis. Kaktos prakaite pelnyto grūdo nevi-
sados užtenka ir mums ir mūsų vaškams.

**- Secialinė problema todėl jęlfldi anaiptol 
ne skurdo buvime. Skurdas yra toks įWt se
nas, kaip ir pasaulis. Tuo tarpu socialinė 
problema yra naujųjų laikų padaras. Seno
vėje ir vid. amžiais vargšų ir beturčių būta 
labai daug. Tokių, kurie mito trupiniais nuo 
senjorų stalo, kurie gyveno prieglaudose ir 
lūšnelėse, Europos istorija yra pakankamai 
mačiusi, lr vis dėlto socialinė problema yra 
naujas dalykas, kurio senieji laikai nespren
dė ir net nežinojo. Tai rodo, kad socialinei 
problemai atsirasti reikia kaž ko daugiau,

' ne vieno tik skurdo. Pats vienas skurdas 
"•yra tik sulygti socialinei problemai pasi
reikšti. Bet *e jis sudaro josios esmę. Kas 
stebi šių dienų mases, gali suprasti -ir tai 
nėra per daug sunku — kad jos trokšta 
žymiai daugiau, negu tik tegul ir žmoniško 
pragyvenimo. Socialinė dabarties kova nėra 
tiktai kova už individualinę ekonominę ge
rovę. Šioje kovoje labai aktyviai dalyvauja 
ir tie, kurie yra aprūpinti ir kuriems pra
gyvenimo klausimas yra antraeilis. Tiesa, 
reikia pripažinti, kad mūsų dienomis yra la- 

; bai daug ir net per daug žmonių, kurie ne
tari reikalingiausio minimumo. Jie gyvena 
tokiame skurdė, kuris‘ kyla ne tik iš pri
gimtosios tvarkos netobulumo, bet kuris su
daro gėdų mūsų “aukštai civilizacijai’’. Bet 
ne šitie žmonės ir ne jų materialinis aprū- 

. {šnimas stovi socialinės problemos centre. 
"Jeigu socialinė problema išsispręstų tik eko
nominio įnmimumo purūpinimu tiems, kurie 
jo neturi, tuomet reiktų tik daugiau suor
ganizuoti karitatyvinių sąjungų ir truputį
suminkštinti turtingųjų širdis. Socialinės 
problemos išsprendimas tuomet būtų ne kas 
kita, kaip žmogaus gailestingumo apsireiški
mas.

Seniau taip ir būdavo. Kai atsirasdavo 
kariais nois istorijos periodais daugiau var
gšų, kai nelaimės — karas, maru** ugnis ■■■ 
sunaikindavo ištisas, apylinkes, tuomet pa 
rakdavo labiau apeliuoti į žmonių gailes
ingi nnų, labiau, puorėžti išmaldos reikalą, 

ir 'klausimas būdavo išsprendžiamas. Tokiu 
atveju socialinė problema nekildavo. Todėl 
kai kas dabar socialinę problemų šitaip te
supranta. Uolus susirūpinimas karitatyvi- 
niais darbais, šitų darbų organizavimas, pi-

ksui štingii pragyvenimo, bet apie tai, kad' masėse ne tiek ekonominėmis savo iliuzijo- 
ekonominis trūkumas yra palietęs žmogų, 1 mis, kurios vis labiau griūva, kiek tuo, kad
kaip asmenį, kad jis šitų žmogų yra pažu 
minęs ir išniekinęs. Žnw>gus gali gyventi 
ir didėliame skurde, bet kol jis jaučia žmo
giškųjų savo vertę, kol skurdas nesikėsina 
ant jo žmogiškojo kilnumo, tol skurdų jis 
laiko atsitiktinu dalyku, kuris jam gyveni
nio problemos nesudaro. Anachoretų ir grie
žtųjų vienuolių neturtas nėra problema ne 
tik dėl to, kad jie prisiėmė jį laisva valia, 
bet ir dėl to, kad šitas neturtas jų netik

jis kyla, kaip išvidinis protestas prieš netur
tingųjų pažeminimų. Socialinė Šių dienų ko-

išpažinties, nes bijąs nfet vie
nų dienų be išpažinties gy
venti.

Dievo baimės jausmų rei
kia skiepyti tinkamu laiku; 
pirm negu protas pažins blo
gų, pirm negu atgis jausmai,

tės matas, kad toji krikščioniškojo bendra- į pįnu negU pradės reikštis
vimo idėja, kurį apsupa visų žmoniją ir net

va yra kova ne tik už pragyvenimų, bet ir visų pasaulį, vėl būtų pastatyta žmogaus 
už savo žmogiškojo kilnumo pripažinimų, už moralinio nusiteikimo centran. Krikščionys
tinkamų vietų gyvenimo dvasinėje sąrango
je, už galėjimų naudotis lygia meile ir lygia 
pagarba. Šita prasme galima sutikti su N. 
Berdiajevu, kai jis sako, kad socialinė pra

tiki į Šv. Bendruomenę. Reiškia, kad šitas 
tikėjimas atgytų ir pasidarytų apčiuopiamas 
ir konkrečiame gyvenime. Tai tinka ir tur
tingiems ir vargšams. Turtingieji šiandien 
neturtinguosius stumia į atskirų klasę, kuri iblema “yra mūsų civilizacijos teismas ir se

nojo pasaulio pasmerkimas”. Iš tikro, so- savaimingai pradedama laikyti žemesne. Tuo 
nėpažemina, bet dar labiau pakelia jų kil- Į cialinė problema yra savotiška siena tarp Į tarpu neturtingieji žadina savo dvasioje py- 
rtunlų. Kai žmogus skursta, jis gali skursti dviejų pasaulėžiūrų ir dviejų kultūrų: seno ktį ir kerštų turtingųjų atžvilgiu. Krikščio- 

sios, kuri išaugo iš individualizmo ir kuri. niškojoje bendruomenėje šitokio antagoniz-tik kūnu. Bet jis gali skursti ir savo asme
nybe. Jis gali jaustis esųs paniekintas, iš
stumtas iš tikrojo gyveninio, atskirtas nuo 
žmogiškųjų vertybių ir pasmerktas visų am
žių vegetuoti. Socialinė problema todėl turi 
dvi puses: ekonominę—materialinę ir dvasi
nę—moralinę.

Mūsų dienomis socialinė problema kaip 
tik yra iškilusi abiem šitom pusėm. Seniau 
skurdas būdavo dažniausiai tik materialinis. 
Žmonės skursdavo, bet jie nesijausdavo pa
žeminti ir tikrumoje jų niekas nežemindavo. 
Puikybės nuodėmių butą visais laikais. Vi
sados atsirasdavo aSfaenų, kurie iš aukšto 
žiūrėdavo j iicturtingUositis. Bet tai nebuvo 
bendras husitėikimas. Neturtingieji nebuvo 
nustumti į žemesnę klasę, tarsi parijai In-

nusigrįžo nuo masės, ir naujosios, kuri ge- mo neturėtų būti, ir kol jis yra, socialinė 
ma iš vad. proletariato, vadinasi, iš plačių * problema’ negali būti išspręsta. Pakalti par 
masių, iš liaudies, iš datbininkijos, iš tų, ku ; Mūras į žmogų, parodyti, kad kiekvienas 
rie ilgus metus buvo tiktai įrankiai sutecli-; fcnogus yra kitam Žmogui artimas ir brolis, 
nintoje mūsų civilizacijoje. Socialinės koves yra pagrindinis dabarties uždavinys, kurio 
priedangoje vyksta grumtynės tarp individo neįvykdžius mūsų laukia neišvengiamas ma- 
ar masės. Mes artinamės į visiškai naujų gy- ‘ karšto iššiveržimas, kaip ji® jaa yra 
veninio supratimų ir į visiškai naujų gyve-' įvykęs kaa kuriuose Europos kraštuose, 
nimo santvarkų. Į Antras kelias į žmogaus sudvasinimų

Dabar mums gali paaiškėti, kų reiškia I eina per pakėitimų pažiūrų į turtų. Dabarti- 
socialinęs problemos išsprendimas. Ekonomi- nė mūsų ekonominė sistema yra išaugusi iš 
ne savo puse* Šita problema nebus visiškai individualizmo. Absoliutinis nuosavybės su- 
išspręsta. Mes niekados neįstengsime sukur- pratimas, stabmeldiškas principas “ius uti
ti tokios socialinės santvarkos, kad joje skur- et abuti”, nekrikščioniško® pažiūros į pini-
do it vargo visiškai nebūtų. Tai peržengia 1 go rinkinių ir į jo naudojimų — štai kas 
žmogaus galias. Bet ekonominę problemų ga-1 sudaro ekonominę socialinės problemos pu-

Išmaldos davitnOs anais laikais nebuvo . x . . . r. . . k . . .
grynai ckonontiiis aktas ir nebuvo sujung-!™ au plačiomisjuasenns, kunos

sū savotiika psichologine .versija. At. , da-tg.au ar mažtau skursta ir vargsta Mi- 
virkMiai, daugeliui krikščioni, vargšas buvo net®f K sako, kad ‘ sočia .ne
Kristaus atspindys, ir vargšo priėmimas į 
nųųiųs buvo savotiška garbė. Mes žinome 
daugybę pavyzdžių, kai -vargšai buvo sodi
nami prie vieno stalo su vyskupais, kuni
gaikščiais ir karaliais. Didžiojo Ketvirtadie
nio kojų plovimo apeigos kuriose dalyvauja 
dvylika elgetų, vaizduojančių dvylika apaš
talų, yra graži religinė liekana iš anų laikų. 
Išvidinis nusistatymas neturtingųjų atžvil 
giu tuo mėtų buvo visiškai kitoks: neturtas 
hėnustelbė žmogiškumu, ir neturtingas arti
mas taip lygiai buvo praktikuojamas, kaip 
ir turtuolis.

Tuo tarpu dabar yra visiškai kitaip. Ga
limas daiktas, kad vargšų procentas mūsų 
laikais nėra didesnis, kaip seniau. Padidėjo 
neturtingųjų skaičius, bet padidėjo ir ben
dra žmonių suma. Socialinė problema eko
nomine savo įmse nepasidarė' esmingai skir
tinga nuo senųjų amžių neturto problemos. 
iBet mūsų laikais pasikeitė moralinis nusi
statymas vargšų atžvilgiu. Jeigu šiandien 
mes krikščionys ir duodame išmaldos, tai 
toji dvasia, kuria šita išmalda yra persunk
ta, vargšo ne tik nepaguodžia, bet kelia ja
me pyktį, nes joje jis jaučia paniekų ir aver-

blogieji palinkimai. Jei auk- 
’■ tojai nesuspės besivystan
čiam kūdikyje blogui užbėg
ti už akių, vėliau tikrai jau 
bus per vėlu. Kūdikio širdis 
yra tarsi švarus, gilus indas; 
valgas auklėtojui, jei pirma 
vanduo, kuris ten bus įpilta; 
bus suterštas. Purvas nusis 
giliai dugne ir tada visos 
stangos jį išplauti nueis nie
kais. Garsusis rašytojas psi
chologas Bossuet sako, kad 
net pirm kūdikio gimimo mo
tinos šventa pareiga yra stro
piai saugoti save nuo viso
kių blogų jausmų, kad kar
tais juos neperdavus tai tyrai 
besivystančiai esybei, kurių 
savyje nešioja. — Jūs pačios 
jiašvęskite, krikštykite š vary
kite savo kūdikių sielas, pa- 
švęsdamos, doriridamos pačios 
save, sako šv. Pranciškus Sa
lezietis.

( Nereikia pamiršti, kad mo
lime isspręsti moraline savo puse. Mūsų lai-1 sę. Todėl sprendžiant šitų problemų, yra . tinos vaikų širdyse
kai reikalauja greito ir radikalaus pakeiti- 1 svarbu sudaryti kitokį nusiteikimų ekono-! jr panosė lieka neišdildomi.

minių gėrybių atžvilgiu. Mums reikia algai
vinti pirmųjų krikščionių dvasių, kada tur 
tingi buvo tam, kad padėtų neturtingiems, 
o neturtingieji buvo laikomi Apvaizdos įran
kiais turtingiesiems duoti progos įgyti nuo
pelnų. i • v V * z;*» »• ’’f "

Socialinė prbblema, mes esame įsitikinę,

problema tampa dvasine ir moraline proble
ma, problema gimimo naujo žmogaus ir nau
jų santykių • fofcp atskirų individų’T Socia
linėje kovoje turi žlugti tas nelemtas* turtin-
genanti,' atsiskyrimas nuo neturtingųjų, to-' Prie
4. panieka, toji avers.jn, knn šiuo metu laiko , reikia eiti nuo|,tinę
pažabojusi vad. nokstesn.uoenis aluogsnms. | evoliucij ir reikalingas reformas -SitOje kovoje tun laimėti žmomškonias, ar-, yi inua -m dvBsio<j viduj „ 
timo meile ir paaria Cm vėl turi iškHh ap- kuį ir i5virtinSje 5an,T„koje. temdintas krįkšcionybės dėsnis: mylėk savo
artimę, kaip PH« «tvė. Štai kodėl tas pats 1 Dr. A. Maceina “XX Amž.’
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TŪVĖtIAl PASISKAITYKITEk , ‘

(Iš italų kalbos laisvai vertė Kun. X. Draždys)

(Tęsinys)

I. Dorovinis Kūdikio 
AukttjiAias

Dorirlio auklėjimo esmė y 
ra išugdyme kūdikyje pajė
gos ir dorybės jausmo, kad

siją. Mūsų išmalda dažnai yra tik noras kuo^gti kūdikyje gero 'meilę, o
greičiau prašančiuoju nusikratyti. Mes į- 
spraudžianiė jam į rankų centų ar litų kori
doriuje, neįsileisdami jo nė į kambarį. Kad 
vargšas valgytą šiandien prie vieno stalo 
Ue tik su vyskupu ar prezidentu, bet tegul 
ir su X kategorijos valdininku, yra retai 
girdimas dalykas. Darbininkai mūsų dieno
mis gyvena atskiruose kvartaluose, turi at
skirus restoranus, atskiras kavines, atskirus 
klubus, atskiras skaityklas ir Žaidimams ai
kštes. Mūsų laikų darbininkija, kuri kaip tik 
ir sudaro socialinės problemos objekto bran
duolį, kiekvienų sykį vis labiau virsta savo
tiška parijų klase, kuri izoliuojama nuo 
aukštesnių slaogsnių, aukštesnių ne kuo ki
tu, kaip ekonominių gėrybių skaičiumi. Krau 
tuvės pardavėja ištekėjusi už savo šeiminin
ko, jau siunčia savo vaikus į inteligentų dar 
želį, mot josios šeima yra intėligentiška, nes 
pasiturinti. Suplyšę ir darbo sutepti drabu
žiai šiandien yra paslėptos paniekos ženk
las. Ir šitoji panieka, šitoji išvidinė aversi 
ja matyti dažname pasiturinčio žmogaus sau-

kios dorybės pradžia ir pa
baiga.“

Kaip artistas skulptorius 
paėmęs gabalą medžio, al- 
mens, marmuro jį tašo, plau
sto, i; g'na, kalinėja, kol pa

augdami jaustų kas yrft ge-' ^aro statulų, taip ly-
ra luinu. Tėv, rūpesnis įdie- ,n0,.'na’ tikr°j' ir Pirm°-

blogo baimę ir neapykantą.

Žodis auklėti, lotyniškai e- 
dnearė, paeina nno žodžio c 
ducere — išvesti, iššaukti. 
Auklėjimo esniė ir yra tame, 
kad auklėtojas turi iš kūdi
kio sielos išugdyti tai kas 
toje siėloje yri gera ir išrau
ti tai, kas ten yra bloga. Kū
dikio siela tikrai yra kaip 
koks sandėlis ■ gero ir blogo. 
Kurife jausmai bus pirma 18- 
vyštyti, tie ir vyraus jau šti 
tufasiame vyre, moteryje.

Popiežius Pijus X encikli
koje Iš balandžio 12 d. 1905 
uif.tų Štai kųk sako: “Kiek
vienas kūdikis yra mažas lai- 
kinr.kas, kurtė rėikla civili-

ji iš prigimties įkvėptu savo 
kūdikio dvasios artistė jį nuo 
latos moko, perspėja, drau
džia, pabara, net kartais bau

protuose 
Tenepamiršta tėvai tų savo 
pareigų kiekvienų progų su
naudoti tinkamam vaikų pro
tui suprantamam dažnam pa- 
mokyųOi./Kpatingai brendimo 
laikotarpyje vaikai yra visu 
kuom labai įdotnūs žingeidūs. 
Negavę naudingų pamokymų 
iš tėvų, gaus jų iš sugedusių 
savo draugų.

Kuklumo ir gėdos jausmą 
galima išvystyti tiktai kūdi
kystėje. Čia reiškia ne tiek 
žodžiai, kiek darbai. Tinka 
mas drabužėlis, kartu su nuo-

viilys :noka gražiai nusilenk
ti, pašokti, net padūduoti.
Vaiko sieia, gerbiamieji tėve- latihiu perspėjimu, pabarimu
.iai, i.čra urkliuko ar dramb
lio siela. Taigi neklyskite pa
sitenkindami panašiu auklė
jimu manydami savo šventų 
užduotį tikrai atlikę.

Kūdikis sielai dorinti yra 
daug ir įvairių kelių. Čia juos 
trumpai nušviesiu sutraukiant 
į tris pagrindinius punktus: 
skiepijimų šventos Dievo bai-' 
mės, budėjimų ir taisymų.

padarys tai, kad net suaugęs 
nedrįs daryti pirmo nusižen
gimo prieš kuklumų. Veltui, 
tačiau, bus kūdikis mokomas 
ir perspėjamas, jei iš savo 
tfvų nematys kuklrilno paVyz 
džio. Ar maža šiandien yra 
tokių motinų, kurios vaikelis 
akyse, neturi jokios gėdos a 
sireugime, drabužiuose. N 

Į jau paūgėję vaikai, kartu i 
mergaitėm prausiami, maudo
mi. Išugdytas kuklumo jaus
mas kūdikyje, išugdys jaunuo 
lyje (Įėję) skaistybės dorybės

1. Dievo baimės skiepijimas 
kūdikio prote ir širdyje rei- 

, . . ... kia pradėti tinkamu laiku ir
džia, kol galutinai kūdikis l- žodžiais ir darbais mo meilę. Teneverkia tos matay- 
pranta Mryt vasa kxs gera, uant dorybės meilės ir nuodė- les savo jaunųjų dukrelių, 
Ma* garbinga ir vengti vi-|lnfc neapykantos, giliaį įskre- 
ea, kas nedora, ieminnllūioJ ų ,v„bo5
Kiauru. tiesu, kad Dievas visa matu,

hale šio auklėjimo, visokis' už gerą atlygina, o už blogų 
kitas auklėjimas nėra auklė- baudžia. Atmintinas pavyzdys
jiinu. Daugelis tėvų ir auk
lėtojų tikrai klysta manyda
mi, kad jų auklėtinis moka 
gražiai nusilenkti, kepurę pa
kelti, gerų dienų, labų naktį, 
ačiū pasakyti, valgydamas

karalienės Biankos, šv. Liud
viko IX motinos, kuri dažnai 
kalbėdavo jaunam savo sūne
liui:

— Tu matai kaip daug aš 
tave myliu, tačiau, jei žino-

graž’ai Šaukštų, peilį ir šakv- čiau, kad užaugęs bent viena 
tę laikyti, stalo nesuteršti — nuodėme įžeisi Dievų, būčiau
tui jau »’a tobulas, išauklė
tas. T skis auklėjimas nėra 
tikrais auklėjimas, bet knl— v._______  ________ __ žūMI. Kiekvienos civilizacijos

tykvje su vargšu, kuriam reikia padėti i" 1 pagrindas yra dorinis s-uklė-J tūriniiu,.?-. Kuo toki auklėto 
pagelbėti. Mūsų dienų karitatyvinis veikimas j jimos, darbas tikrai dieviš-j jai ftkiriasi nuo cirko gyvu 

gių valgyklą steigimas, prieglaudų statymas gal ir dėl to yra nesėkmingas, kad jis ne-| kas; Uės tik Dietas yra viso Į lių kultūrintojų. Ir cirko gy-

daug laimingesnė matydama 
lave dar šiandien mirusį prie 
mano kojų. Sūnus išaugo, ne
šiojo karaliaus vainikų, bet

kaip tos pačioj jaunystėj nu- 
rioja garbės ir skaistybės. Kų 
p&dariai, kad tavo dukrelė 
lų dorybę pamiltų. Vėliau pri 
seis už vaikų kaltes tik muš
tis į krūtinę ir sakyti: mano 
kaltybė.

(Bus daugiau)

Gyvenimas reikalauja to
kios drąsos, kuri duotų mums 
jėgų atremti visokias kliūtis 
ir pagundas.

Pasisekimas reikalauja įdė
ti į jį savo sielų ir širdį.

Tvirta mūsų valia gali pa
savo sielų išlaikė nesuterštų,'keisti mūsų papročius ir vai-
šventuoju tapo. dyti <mflsų geidulius.
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Du Nelaimingieji

Buvo vasara. Už miesto dėdamas berželis tuoj supra
to, kad berniukas yra taip 
pat nelaimingas ir dėl to, už
jausdamas jį, paklausė:

ant neaukotos kalvos augo 
vienai vienas berželis, kuris 
nedaug vasarėlių dar buvo

rų puodų. Ir kiek jam b*uvo 
džiaugsmo, kai per Aukojimų 
ėmė barškinti su tuo keistu į- 
rankiu.

Palauk, manė sau kunigas,

švari šeimininke

aa®=
liai. Tebūna vynas ir kažin kitas — virėju. Visi kiti žaide i — Kopūstų su lašinais

matęs, nors jau turėjo storo- — Ko verki, mažutėli! Kas 
sugraudino tavo jaunų širde 
U f

— Berželi baltalemenėli, ver 
kiu, kad nelaimė mane ištiko.

— Kokia! — domėjosi ber-

Jkų liemenį ir didokų, puikiai 
garbiniuotų galvų. Liūdna bu
vo berželiui be draugo, be bi
čiulio; nei pasišnekėti, nei pa
sitarti, nei šakelėmis pasiaus
ti nebuvo su kuo. Užtat jis ir želis.
skųsdavosi beveik kas vakarui — Mieste a5 mokiausi ama- 
žvaigždėtajam dangui savo ne-' to pas vienų kurpių, — paša

Vienuose užvažiuojanmuose 
namuose, prie viešojo kelio, 
miestą kubilius taisė statines, 

aš tave vis tik nugalėsiu. Ry.'Pabaigęs darbų, atėjo jis į 
toj būsime apsistoję krūmuo-1kambarį, ir šeimininkė atnešė 
se, ir ten negalėsi rasti nei jam didžiulę taurę vyno. 
vinių, nei „sriaugiakriauČių.
Bet ir čia mažasis jo draugas

kaip geras, bet iš apterštų sti
klelių jis vis nebus gardus. 
Taigi pasirūpink tamsta, kad 
stikleliai būtų taip švarūs, 
kaip yra geras vynas, ir kad 
žmonės visuomet matytų kuo 
švariausiai nuvalytos langus, 
stalus, grindis, tad ir svečių 
niekuomet nepritruks”.

Šeimininkė priėmė tuos žo-. 
džius į širdį. Tuoj prasidėjo 
šlavimas ir švietimas. Visi in
dai tapo iš mazgoti, išvalyti,

jau pasivadina valgių vardais 
ir jie stovi virėjo pusėje.

— Laba diena!

— Laba diena. Kas tamsta 
esi ir ka nori!

Iš būrelio išeina tais var
dais žaidėjai ir atsistoja pir
kėjo piusėje. Jeigu pirkėjas 
neatėjo, tai niekas neina. Taip 
žaidžiama ligi pirkėjas išper-

- Esu pirkėjas. Noriu vul. •* valgius ~ P“*“®* 
gyti. Įsus Žaidėjus.

Žaidžiama ligi norima.

“Na, kaip tamstai klojasi,
Šiauriene!” paklausė kubi- ’ mažiausia dulkelė nušluostyta.

laiminga dalia ir ašarodavo.
Skubėjo, bėgo linkemutės 

'asaros dienos į amžinybę, ar 
[nosi niūrusis ruduo. Berže-

kojo verkdamas berniukas. — 
Šiandien tam kurpiui prapuo-

mokėjo išsisukti. Vakare misi 
jonierius išbaigė iš dėžutės 
konservus. Priėjo prie jo ber
niukas ir paprašė tuščios dė
žutės. Kunigas nieko nė nepa
galvojęs atidavė. Per šv. Mi
šias berniukas jau ir turi 
skambutį. Dabar jis panaudo-

liūs. “Ne geriausiai”, atsakė! Vos mieste paėjo apie tai gar- 
nelinksmai šeimininkė. “Mies-8*8, ėmė žmonės gausiai lanky

lė nuo stalo auksinis laikro
dis. Mane įtarė jį paėmus ir 

dar daugiau liūdėdavo, verste vertė prisipažinti. Bet 
ar daugiau ašarų išliedavo, aš to padaryti negalėjau, nes 

“Kodėl man skirta čia vie-, laikrodžio nebuvau paėmęs. Į- 
nam augti! Kodėl tų trumpų pykęs kurpius šį vakarų mane su tikru skambučiu 
savo gyvenimų aš nelaimin-1 išvarė iš savo namų... Motut? 
gas!” dažnai jis aimanuoda- kaime... Naktis ateina, kur 

man nakvoti!

jo anų konservų dėžutę. Pa
grobė nuo misijonieriaus skry 
nutės raktelį, įmetė į dėžutę 
ir skambina per šv. Mišias lyg

P. Puntukas.

vo.
Paskutinį vasaros vakarų 

berželis, kaip paprastai, de
juodamas ir skųsdamasis sa
vo dalia, pastebėjo ateinantį 
į kalnų berniukų.

Tamsa jau buvo apglėbus 
žemę. Mieste žibėjo žiburiai.

Berniukas užlipo pas berže
lį, atsisėdo po juo ir žiūrėda
mas į apšviestų miestų gai
liai pravirko:

— Dieve, Dieve, kur man 
teks dabar būti!..

Juo toliau, juo labiau jis 
verkė, šluostydamas rankovė- 
le ašaras nuo veido. Tatai gir

— Neverk, branguti. Lipk į 
mane. Mano trys šakos taip 
išaugusios, kad sudaro lyg 
sėdynėlę. Ten galėsi sėdėda
mas puikiausiai pernakvoti. 
Nebus tau baisu nei šunų, nei 
piktų žmonių. Aš pasistengsiu 
tave saugoti, kad neiškristum.

Berniukas paklausė; įsiliuo- 
gė į berželį, atsisėdo į sėdynė
lę ir tuojau užsnūdo.

Džiaugėsi berželis nelauktu 
bičiuliu, glaudė jį ir glamonė
jo savo šakelėmis.

J. Antrasis.

Moka Išsisukti

Misijonieriaus pasakojimas į lopšiuose nesupa, kaip mus
i • •- • • -.i-- mamytės liūliuodavo. Ten moMo-kykloje jus visi girdėjo- . J , , ,

te apie Australijų. Prie jos y- “na 8av0 8finel> ar dakrelę 
ra didelė sala - Gvinėja. Ir neš,oja ant nu*ar°8 kre’^- 
ten yra katalikų. Visoje salo- Buvo graži diena, prieš pat
je tėra tik vienas kunigas mi- 
sijonieriust. Todėl daugeliui 
žmonių tenka eiti į bažnyčių 
dvi, tris, septynias ar dar net

pietus. Misijonierius ligi 9 
vai. klausė išpažinčių. Pabai
gęs apsirengė Mišių rūbais,

— Kas patarnaus šv. Mi-
daugiau valandų, kad galėtų šionris! — kreipėsi jis į ber- 
priimti Švenčiausiąjį Sakra- niūkūs, 
mentų. Keliose tos salos vie-| Mažas garbiniuotplaukis, 
tose yra mažos bažnytėlės, kurį kunigas išsirinko, šelmis- 
Misįjonierius keliauja iš vie- ^®.i džiaugėsi

Iki Aukojimo viskas ėjosi 
gerai. Kunigas nudengė kieli- 
kų. Tada! Kur skambutis!

nos į kitų.

Ateina misijonierius į vienų

[
lisijų bažnytėlę. Pasigirsta! Z**____ 1 Bamiukas nustebęs dairosi.

B
ie 
U!

to žmonės beveik visi lanko 
mano kaimynus Kairius; ma
no vynas, nors daug geresnis, 
jiems nepatinka. Negaliu nė 
pati suprasti, kas čia yra!”

Kubilius tarė: “Galėčiaus
šeimininkei pasakyti, jeigu ji 
man tat už bloga nepalaiky
tų”. “Na, žinoma, kad ne”, 
atsakė šeimininkė, “tai būtų 
vien prieteliškas patarimas”.

“Na tai aš visų teisybę pa
sakysiu”, kalbėjo kubilius. 
“Kairys, tiesa, tokių gerų vy
nų netūri; bet pas jį stikle
liai švarūs ir blizga kaip kriš
tolas. Šiaurienė, nors turi ge-

tis iš blizgančių stiklelių atsi
gerti tyro vyno švariame kam 
baryje; ir, kaip kurių dienų, 
būdavo tiek daug svečių, kad’ 
šeimininkė vos galėdavo juos 
apeiti.

“Matote, vaikai, kų švaru
mas daro!” dažnai paskiau 
kalbėdavo ji savo sūnums ir 
dukterims. “Švarumas pakėlė 
mūsų gerovę ir davė pasiten
kinimo, tuo tarpu kaip per
nevalumų mes jau ant prapul-• 
ties krašto buvome atsiradę”,

Apynys yra menkas auga- 
las, apsisukdamas apie med
žio kamienų, iškopia į viršų, 
kad pamatytų saulę ir atneš- resnių vynų, bet pas jų neva-
tų vaisių. lyti ir musių apteršti stikle-

ŽAlDIMAi

Valgių pirkti.
Žaidžia keli žaidėjai bet 

kur. Vienas žaidėjas pirkėją

—Gerai. Bet ko nori!

FACTS YOU NEVER KNEWJ!!
By H. T. EI

SNCRnMMTS ACUKK FOft 37)UNl>Cr» 
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BUTTrR. ONC TAKEM Aoefc EVC«y MBS. ’

ukšmingas medinių pagalių ,,............... . . .. . .
® . a * i Milijonierius pamiršo jj atsi-

ildesys. Jų duslus, bet toli ... ,, . , , ,
. . J . vežti. Berniukas mane, kad
.ek»s garsas paskhndo po v.- batina{
» kalnu, ,r slėnius.Ta, žen- kamWnt^ Bet sa koo, Grfi(

, . pribėgo jis prie misijonieriaus
derlingų daržų, ,r .5 malonių kpfpj4i„ jS d„
palmių pavėsių trr.uk,a rusvi vienQ į
žneiTiė, j Dievo namu,. Ke- ir akamba ,
liauja štai vyras. Jo {smeigtos 
15 teminto medžio padarytos, p<)
Suko,. Kairėj rankoj laiko . misij()Ilieri„,.
lankų au atrėkimia. Tačiau de-1 _ noriu (>ve
kinų rankų tiesia misionieriui, I ,yd5ti . aWi Ar ga|imt, 
sveikindama, “Garbė Jėzui, _ Gau, jeį tik tėveliai leis.
Kriatni, Tėveli!“ - Ema, Kitų dienų atėjus šv. Milių 

laikui, berniukas, nei nepasi
prašęs leidimo tarnauti šv.

krykštaujantis, visuomet link
smas jaunimas. Kiną paskui
ir motina. !<>»<>• "“K®1™, Mišioms, apsivilko kamža Mi 
kabo du krepšiai. Atėjusi 11 ajjonierina at#irainęe vaklrjk.
vietų nusiima savo nelengvų 
naštų. Viename krepšy matyti 
melionų, bananų, ananų, kele
tas kokosinių riešutų ir paga
liau, keli lapai tabako. Įdomu, 
kas antrame krepšy! Tai ma
žo vaikelio lopšys. Ten vaikų

tį bažnyčioje nevartojamą 
skambinimų, šaukštus įsidėjo 
į kišenių. Bet ir dabar gudrus 
tarnas mokėjo pasidaryti 
skambutį. Susirado kažkur ke 
lėtų surūdijusių vinių, sriau- 
giakriaučių, akmenėlių į eiau-

P Rl 1TVTVV



Ar išnyks Arabijoje vergija
Paskutiniais statistikos duo prastų muistą, kad tik badu 

meniiuis pasauly šiandien yra nemirtų, jie gyvena prastuose 
apie 3,5 milijono vergų, kurių molio nameliuose. Jie mušami, 
apie 2 inilj. yra Arabijoj, o plakami, niekuti netikri, jog jų 
likusieji išskirstyti Liberijoje,' ponas nepanorės juos išskirti
Siaurės Afrikoj, rytų Azijoje su šeimomis, jei šeimas suda-
ir kt. Tai didelė dėmė pašau- rę, ir neparduos kur nors j to
lio Civilizacijos veide, ir šitų Urnų provincijų. Supykęs ara- 
dėrnę dar negreit tikimasi nuo bas laisvai nužudys savo ver- 
pššaulio veido nušluostyti. gų, rizikuodamas tik už jj su- 
Į Arabija — tas didžiausias mokėtais doleriais, 
pasaulyj vergijos centras Į Negrai patvarūs sunkiame

!ra Azijos vakarinėje dalyje. , Jarbe, jie nebijo saulės kait
ai dykumų kraštas, kur la- j rfts vergai Arabijos dar
bai reta geros žetnės maža, įX) ^lygossė gyvena tik 10-15 

drėgmės, bet daug suules. Kli iiKtų. Jie miršta retai palikę 
(natas čia tekis karštas, kad vaikų, tad nenuostabu, kad jų 
krabai jau prieš šimtus metų įkaičių arabai susirūpinę kiek 
tuglebo ir sutingo bet kokiam1 gttlint ^pildyti,
darbui, geriau pasirinko kar

ORAI

visų klausinėjami, kokiomis va mumija. Vienas šimtame-
priemonėmis, kokiu būdu ji# * tis r,ūsas visų savo amžių la-

1 tokio ilgo amžiaus sulaukė, j bai vargingai gyveno, liet la-
Tačiau senių atsakymai yra ,bai gėrė degtinę ligi pat su- 
gfCia skirtingi ir, kartais, be- laukdamas 100 metų, o kai ne- 
rods nesuderinami su sveika- begavo degtinės, staiga RUsir-
tos mokslo reikalavimais.
Taip vienų sykį pirmasis Prū 
sų karalius Priekus Pirmasis 
j*kklausė vienų labai senų miš
ko sargų, kaip šis tokio am
žiaus pasiekęs, senis atsakė: 
nuo pypkės rūkymo mano am
žius ilgėja”, Uabai mėgstu jvonus yra taip pats konstata- 
gerti vynų ViutoburgO vysku- vę arterijos klerozo žymių, to 
pui Geringas, vienas šimtame-

go vidurių paleidimu ir mirė. 
Kai to senio ruso lavonų 
skrodė, gydytojas nerado jo
kios arterioskleroso (arterijų 
sukalkėjitno) žymės. Bangelis 
gydytojų beekroedami kitų'

Pirmadienis, rugp. 9 d., 1937

dėl tikriausia arteriosklerosis 
nėra paeinųs ivuo girtavimo, 
kaip tat daugels ligšioi tvirti
na. Nėra abejonės, kad girta
vimas yra labai kenksmingas 
žmogaus organizmui, ypač 
tiems žmonėms, kurių kūno 
konstitucija nėra atspari prieš 
nuodus.

Dabar iš kitos pusės kila 
klausimas, ar ilgas amžins y- 
ra pavedejamas, Tyrinėjimais

šimtamečių degtinės gėrikų l&'yra nustatyta, kad 13 procen-

(Tęsinys 5 pusi.) 
=»=

dų ir šautuvų, negu arklų. A- 
tabai yra garsūs kariai savo 
narsumu ir vienu metu jie 
grasino .Užkariauti visų pasau
li, buvo priėję jAfrikų net iki 
Ispanijos pietinių sričių. Bet 
arabai yra prasti darbininkai. 
Dar daugiau. Jie darbų laiko 
gėdingu vyrui užsiėmimu ir 
Suverčia kiek galint moterims. 
Aišku, moterys ne visUg dar
bus gali nudirbti, ir todėl A- 
rabijoj neapsieinama be ver
gų. Net patys neturtingiausi 
arabai vengią bet^kokio darbo;
sutinka geriau badauti ir
skursti, nėgių diibti._ --

Vergų arabai gauna užtek
tinai iš Afrikos. Kol buvo ne
priklausoma Abisinija, vergų 
medžiotojai iš jos teritorijos 
puldavo negrų kaimus, grob
davo jaunus vyrus, gražesnes, 
moteris ir vaikus, juos vary
davo prie Raudonosios jūros, 
susodindavo į laivus, gabenda 
yo, Arabijon ir ten pandavinė- 
davo. Už vyrų vergų arabai 
moka 3-4 šimtus dolerių, už 
vaikų 150-200 dolerių, bet gra
žių vergių kaina Arabijoj ga
na aukšta. Už vergę mokama 
iki 2000 dolerių. Tai aiškina
ma tuo, kad moterų trūkumas 
Arabijoj nuolat jaučiamas. Iki 
šiol Arabijoj praktikuoja 
daugpatystę, ir arabai susirū
pinę, kad jiems žmonių nie
kad nepritruktų. įAršku, ver
gė, ištekėjus ir už arabo, lieka 
verge, ir nuo to jos būklė nie
kuo nepasikeičia.

Arabijos darbo žmonių, o 
jie vergai, būklė nepaprastai 
sunki. Jie verčiami dirbti die
nų ir naktį, kada tik jų savi
ninkas nori. Jie gauna labai 
f ‘r1 ■ i ■■■ : t ----- .u..

'Savotiška vergiją neša ir 
visos arabų moterys. Mylimos 
arabų žmonos gyvena nelais
vės dienas haremuose, ir jų pa 
reigois linksmint savo ponus. 
Bet moters nuolat jaučia ant 
savo nugaros botagų ir atlie
ka sunkius namų ir kt. darbus. 
Moterų mirtingumas dėl sun
kių sąlygų nepaprastai dide
lis.

Arabija — tai didelių kon- 
etrastų šalis. Ten greta did
žiųjų rūmų neapsakomas skur 
das, greta nopažabotos lais
vės — vergija. Ir reikia ma
nyti, kad vergijų Arabijoj iš- 
nyks tik tąda, kada arabiška 
laisvė busi pažabota.

tis senis pasakęs: aš gyvenu 
taip ilgai todėl, kad vien van
denį tegeriu. 108 metų sulau
kęs vyskupas Georgias saky
davo todėl turįs ilgų amžių,

Priešo ginklai. Japonų karininkai studijuoja atimtus iš niekur į svečius neeinųs. 
kiny ginklus. ltall‘ lllo‘ot“ Comaro šaky-

davo ilgias amžius pareinąs 
nuo saikingumo valgant ir ge
riant. Jis per dienų valgyda
vo tik vienų kiaušinį ir gėrė

laiminimus, dru^ufoee Diievas 
pastatė jo pasiekime.

Kiekvienas keleivis, pavar- tik vandenį, taigi mirė sulau- 
g^s besimainančiu gyvenimu, kęs 99 metų. Matę jį pasako

RINKTYNĖS MINTYS
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karnžiškis

Rugpiūčio 9-ta Diena

‘‘Jums pasitenkinant tuo, 
ką turite; nes jis pats paša 
kė: Aš tavęs nepamesiu ir ne
apleisiu”. -- Žyd. XIII, 5.

Klano ateitis puikiai nenu 
pieš praeities ant kokio nors 
puslapio kaip tik ant dan
gaus Pilnai pildykis, Aukš 
čiausioįi Valia! Aš nebūsiu tum 100 Metų Gyvettti 
ta.»ni, kurs, užganėdindamas

Vyninis medis. Fieldo mu
ziejaus (Chicagoj) botanikos 
kuratorius Llevelyn AVilliams 
Meksikos džiunglėse rado šių 
palmę, iš kurios gaunama? 
skystis (sirupas) yra svaigi
nantis, kaip ir vynas.

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tek OANal 8840

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2 4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt SL 

Tel. OANal (MOS

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia UK 4070 Archer Ava.

Tel. Ofiao: Res.:
LAlayette 40t7 84^0 W. 69 St

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A, 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10—12 A. M.

4 8—9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieni 

pagal sutarti

kurs nustoja kovoti su jo nuo-Į davo, kad jis atrodęs kaip gy- v* v*
laime kova; kurą kreipiasi 
prie Tojo, kurio visa. padary
ta, bus vis pasitenkinęs ir ne
sibijos.

Būk pasitenkinęs; Dievo 
pr indas apima ir dabartinius 
ir būsiančius trūkumus. “Ma 
no taurę” dabarčiai, mano 
“paveldėjimų” ateičiai, “ma
no likimų visoms sąlygoms ir 
vieloms.

Kaip Elgtis, Kad Galė-

troškulį ir pertraukdamas pa
sninkų ant širdies pilnumo, 
nnt galo nesukalba jokios ma
ldos po valgio. Mano vynas 
išt’kro yra išbėgęs iš mand^Jj. 
taurės ir nėra kam surankio
ti mano užkandžio duonos, 
išbarstytos ir sumindžiotos — 
tačiau aš t and u kiek gero 
žemės žaliose žolėse ir upc- 
iiucee, kurie burbuliuoja auk
štyn tyrūs iš tamsios žemė?
— užganėdintas iki sėdėsiu 
su angelais prieš geresnį val
gį. Brangus’? Kristau! kuo 
met Tavo naujas vynas pri
pildys mano taurę, ši ranka 
Jaugiau nedrebės, nė neišlies 
to ’ yno. — E. B. Browning.

Pasitenkinimas nėra sugau
namas ilgais ir svetimais me
džiojimais: tasai labiausiai ga 
li jį rasti, kurs sėdi namie ir 
prideringai apmąsto tuos pa

Beveik kiekvienas

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsaminnojamos — akini*

DR, JOfiltsMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avertue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12:

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
T«L OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street

žmogus f Teiephone: REPublic 9723 
turi didelį norų kuo ilgiau gy- Į - 
ventl. Todėl visi šimtamečiai
ar arti to sulaukę žmonėb yri

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
T TPP'TTTVTSI

OPTOMETRICĄrLY AKIŲ 
ĮAUSTASSPECIAU8TAS

SuvirS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins aklų {tempimų, kur) 
eatl prteia*-tlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo. akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegyste Ir tėltregvstę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egza minavimą* daromas sa 
elektra, parodančių muk.aosia* klai
das. Specialė atyda atkopiamu ) 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'nndoa nao is iki S v. 
Nedėlioj pagal sutart). Daugely 
atsitikimų akys ailtaiMint.% be akt-

-§s.

Phone Boulevard 7569

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- . 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. • Tel. Crawford 4100

sekmadienį susitarus.
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 

[10—12 ryto.

LIETUVIAI DAKTAR

OR, P.. ATKOČIūHAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
Utarn., Ketv ir Pėtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. ano 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TaL LAFayette 8010

DR. C, J. SVENCISKAS
DENTlBtAB

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO V ALANDŲ 8:

10 val.: ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pairai Sutarti 

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metrofiolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1170

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonu REPublic 9000in a i .*1 ... I ■■ .1 ,1, ■ ■

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninkė ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tai Prospect 1012
TeL Ropnblic 6047

TeL Calnmet 6974
OFISO VALANDO8:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
čmckoti. nix

DR. B. J. ZUBRICKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA
2806 West 63rd Street

Chicago/ Illinois
TeL HEMIock 6111 ’

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet lr 
7 iki 9 vakaro 

Trečiadieniais ir Šeštadieniais
pagal sutarti

IVallOS DAKTARAI

M. CHARLES SEGAL
Ofisas

4729 Sa Ashland Ave.
S lubos

gbicago, ill.
f Ifcfaft* MĮDiray 2880

Ofiso valandos:
♦akavo. Nedaliomis nno 10 iki U 
Nno 18 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL f* pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS n CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARd* 0994 

tMl TsL PLAaa 2400 
VALANDOS:

Nko 10-12 V. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nno 10 iki 12 dieną

DR. J, SHINGLMAN
tIK SUGRĮtO 

U
MealrttMM Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja to metų 
RetdnddMMan ir Mrriles Ugne 

Jo Specialybė
Valandos 11-11 A. M., 2-4, 7-t P. M. 

RertOeocIJa IMS 8o. BOth Ave.
7*1. Cicero sena 

Offcae 4tM Weet ISUi Street

Offiee Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. H. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao Valan&oe

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

TaL EOUIevard 7049

DR. C. Z. VEZtt’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 471 h Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare
ticredoj pagal sutarti

ToL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Hee. KENirood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL auo 1—3; nuo 0:30—8:30 

756 VVest 35th Street

Tet OANal 0122

DH. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaados: 1—3 ir 7—8 

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. CaHfomla Ave. 
Telefonas REPnhlic 7868

Offiee Pbone Rėš. and Offiee
PROspeet 1098 9869 8. Leavltt St
VaL S-4 pp. tr 7-0 rak. OANal O7OO

DR. J. J, KŪWAR
(K0WAR8*AS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago-

Nedėllom lr Trečiadieniais 
MuiPadai įtarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
ToL LAFayette 8016

VALANDOS:
2 4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniais 
-------------^1^ -

Tri Ofė. RKPablic 7000

"Ir. nriAURAITIS
DlNTISTAi

8498 Weot llaiųndtto Road
Antrad., ketvirlad. Ir senktadientair

•■<11 v. ryt<: į-l p. p.; 4-| v. V.
Šeštadieniais nuo • v. r. iki t p. p. 

101 Broadiray 
MSLBO9B PARK, ILL.

Pirai ■ d ten tais ir treštadlentals nuo 
10 v. r. Iki • vai. vakaro

dtadlenlkts nuo t V. Iki » V. v.
perai sutarti-..

Ofiao Tel. VIRginia 0030
Rezidencijos ToL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: 2—4 ir 0—8 p. m.

Rezidencija
8939 Ba Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal nutartį

ToL OANa4 0967
Res. PROspeet 0069

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

1821 So. Halsted Street 
Resideneija: 6000 So. Arteeian
VALANDOS: 11 ryto iki 3 po

0 iki 8 vaL vakaro
ToL Office Wentworth 0330 

Rea. Hydo Park 8396

DR. SUSANNA SLAKIS
Motorų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•HakvTOS sąvadomis iv snhstnmis

Ros. 6958 So. Talman Ava 
Rm. ToL GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marųuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis muitams

Rubatoms CieeroJ 
1444 8o. 4»th Ct

Nao • Iki » vai. vak

Chicagos lietuvių iv. Kryiians U- 
goninš, kaip jų pripaiino American 
Medlcal Association ir American 
Oollege of Surgeons. yra Olase A 
rūtis*. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų 11- 
fontn* priskyrė prie gerlansių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
joe patarnavimu 2700 W. 69th St, 
tel HEMIock 0700. ............

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kutty skelbimus matote DRAUGE,



Pirmadienis, rugp. 9 d., 1937
J. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS Priežodžiai 

CHICAGOJ • ----------
_________ Laimė priklauso ir tiems

A ntrad., rugpj. 10 d., J. E. vyskupas M. Reinys atvyksta į kuria netaip greit prisipažį 
j Chicago. (Valanda ir vieta bus vėliau spranesta). Tą pa- nugalėtais, 
ėia dieną vakare pagerbimo bankietas, Paftner Hoilse. visas pasaulis atjaučia tvi

Tročiad., rugpj. 11 d., Šv. Jurgio bažn. pamaldos, jun- rtos valios žmones.
giant 550 m. paminėjimą Lietuvos krikšto. Vakare Vytauto ,,jt *....... . ~,i,j
Parke suvužiaviiuas ir iškilmės. lfff"RIVBniRI

Kfetvirtad./ rugpj. 12 d. šv. Antano parap., Cicero, III. vLTIlIIAN mUrl
Penktad., rugpj. 13 d., Dievd Apvaizdos parap.

Šeštad., Šv. Juozapo bažnyčioj vakare. . '

Sekmad., rugpj. 15 d., ryte Šv. Kazimiero Seserų Vie- 
nuolijoje; 3 vai. ŠŠ. Petro ir Povilo bažn.; 7:30 vai. Visų gLiM .
šventųjų bažnyčioje. /..

Pirtnad., rugpj. ĮG d., Moterų Sąjungos seime ir Gimimo 
P. Šv. parapijoje. /

Antrad., rugpj. 17 d., 7 vai. vak. Šv. Mykolo parap. į į „į.
bažn.; 8:30 Moterų Sąjungos se?mo bankiete.

Treeiad., rugpj. 18 d. Šv. Kryžiaus pdrap. ■ 1 X*J

Ketvirtad., rugpj. 19 d., Šv. Pranciškaus parap., Indiana H
, llarbor, Ind., ir Šv. Kazimiero bažn.. Gary, Ind. . fl

Penktad., rugpj. 20 d., pas Tėvus Marijonus ir Aušins IH' ' »— ™
Į Vartų parap. •

Šeštad., rugpj. 21 d., Nekalto Prasidėjimo P. Š. parap. I 

kun. A. Linkus

Daug -dmonių, stovinčių sta 
inbių vietų pryšakyje, kopė 
i jas pamaži, su tvirtu tikslu.

Nieko nepasieks tas, kas 
neturi stipraus nekeistino tik
slo ir tvirto įsitikinimo pri

leki prie tikslo.

CAGE WHERE I 
GOT CASH

Iftdlrbėjal aukiteanėg rū&les 
paminklų lr grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
ChicagojWHERE BANDfT 

WAS SHOT BY 
armstrong 
AND SEJZED 
BY DOORMAN

S0 metų prityrimoSuvirš

Pirkite tleaial 18 dirbtuvės lr 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą, daugeliui 
žymesnių Chicagos LietuviųKur plėšikui nepavyko. Edgewater viešbučio (Chicagoj) prieangis (lobby), kur užpe 

reitą naktį plėšikas R. Maclsaac buvo pagrobęs $500. Tačiau bėgant klerko Armstronį 
mirtinai pašautas ir suimtas.

VarpŲ Muzika Karo
Muziejaus Bokšte 
Jau Sumontuota

ELGTIS, KAD GALE 
100 METŲ GYVENTI ARn GRAND AVĖ.

Telefonas 
EEIey 6103

CHICAGO, ILL.MARCELE
MOZERIENt

' (po tėvais SlaplkjUtė)

Mirė rugpiūčio 7 d.. 1987
m., 8:10 vai. ryte, sulaukus
4 5 motų amžiaus.

Kilo 18 Šakių apskrities, 
Lukšių parapijos, Orljų kaimo.

Amerikoj ISgyveno 80 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą. Nikodemą, sūnų Pran.- 
ctškų, duk.te r Į Oną, seserj Oną 
Kazlauskienę lr jos vyrą Lx>ulu 
Chicagoje, seserj Antaniną Bi- 
tinlenę lr Jos Seimą Kearanee. 
111., seserj Marijoną Petkunas 
Argentinoje, lr daug kitų gi
minių lr pažystamų.

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkau* k«nlyčloje. 1410 So. 
49th Ct.. Cicero, I1L

Laidotuvės Įvyks rugpiūčio

parapijos bažnyčią, kurioj J. 
vykt, t gedulingos pamaldos už 
’ e.loriės Melą. Po pąipatdų 
bus nulydėta J Šv. Kazimiero 
kapines.

NuoSlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Jr pažy- 
Mauius-as dalyvauti Šiose lai 
dotuvėse.

, Nuliūd'ę: Vyras, sflriUs, Duk-

4tė, Seserys lr Pažystami.
Laidotuvių direktorius A. B. 

Petkus. Tel. Cicero 2109.

g is tokių KAUNAS. — Karo mnzie- 
i 70 metų. jaus bokšte vtarpų muzikos 
o kilę iš montavimo darbai jau visai 
1 dalinai baigti. Varpus užsakė ir tik- 
ilgas am- rino Tallat-Kelpša. Varpams 

uas Taip priimti ir muzikos sumonta- 
, įj. vimo tinkamumo patikrinti
vaikystės buvo sudaryta speciali komi- 
atsparūs slJa-

aip pat y- Įrengti Karo 'muziejaus bo
ksiniuose, kšte buvo atvykęs pats liė- 

>nės ilgiau jyklos savininkas M. Michel 
to, kad ir jr <]u padėjėjai. Sujungus va- 
maisto ir rjjuš su laikrodžio meclianiz 

randasi. mu, autotnatiškai jie gros 
o amžiaus “Lietuviai esame mes gimę”, 
ai persike- “Marija, Marija”, “Kur bė- 
;utrumpina ga Šešupė” ir kt. Be to, var- 

i pų klavitūra bus galima tri
mis oktavomis grdti visas me 
lodijas. Kauno Karo muzie
jaus kovų varpai bus didžiau
sieji Rytų Europoje.

‘ Kovų varpų krikštas numa
tytas rugsėjo 8 d. Jie būsią 
pakrikštyti tų Vietų vardais,

. kuriose vyko didžiausieji mū- 

. šiai dėl Ižetuvos hepriklau- 

. somybės. Be to, varpams bus 
,, duoti mūsų žymesnių kovoto- 

d. g. prelatą M. Krušą, kun. jų dėl Lietuvos laisvės var 
Pr. Vaitukaitį, kun. J. Sau- dai.
linską (North Side), kun. A. Reguliarus kovos varpo ska
Linkų (West Pullman), B ,. -■. ~ „ mbmunas — varpo muzika
Nenartonj, 6540 Campbell av.,
M. Sudeikienę, 1632 W. 46tb dar nenustatyta
st., Burbienę, 6828 So. Rock- ■ ■ — ■ . ■ —
well st., ii Karna uskienę, , _■ ■
6727 So. Artesian avė., A.
Grisių, 1827 Union avė., J. fu
dliinšą, 3347 lituanica avė, | |
T\. Zaroinskj, 4331 Sacranien- || **
to avė., Vin. Paukštį, 2714 W. J I . /
47tli st., J. JG ražaitį, 2225 So. t
Bell avė, Pr. Vitkų, 1432 S.
49th avė., ir “Draugo” ofi

Kas nori būtinai atsiekti 
sumanytą tikslą, — niekad 
nepailsta jį siekdamas.

— Visa, kas parašyta, yra 
mąstančių žmonių mintis.

Carlyle

SOFIA PETRULIS
po tėvais itialzrraioė

persiskyrė su ftluo pasauliu Ru
gpiūčio 7 ,a.. 2 vai. 18 ryto, 
1937 m., sulaukus 37 metų am
žiaus, gimus Lietuvoje, Rasei
nių AŽMįkr., Titevėnų parap., 
Kalniškių kaimo. Amerikoje 18- 
gyyeao 15 metų.

Paliko dideUame nuliūdime 
vyrą Vladislovą, 2 seseris: Jo
haną lr SvogęrJ,. Steponą Tąi- 
zlriaus, Kostanclją lr ėvsgerj 
Motiejų Ambrėgą lr anūkus. , 
Dvi pussesere*: Feliciją lr Mt- 
rgaretą Naiisedtefces ir gimi
nes Amerikoje. Lietuvoje pali
ko seserj Stanislavą, brblį Bo
leslovą. cocę. Urtulę Oti&auskiife 
nę lr gimines.

Kūnas paAa-rvoLas randasi Ma
salskio koplyčioje, 2807 Utū- 
anlca Avė.

Laidotuvės Jvyks Rugpiūčio
10 d.. 9:80 vai-. Ji ryto 18 kop
lyčios J Sv. Jurgio par, hožuy- 
čią, kurioje Jvyke gedulingos 
pamaldos až vetlottės stelą, o 
18. ten bus nutydėta J Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Sofijos Petrulie
nės giminės, ąraugai Ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse Ir sutelk
ti jai paskutinj patarnavimą 
lr atsisveikinimą.

Nuliūdę Liekame, vyriui. sc*e-

LEONARDAS
VAIČIŪNAS

mirė Rugp. 7, 1937, 11:25 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.

Kilo 18 Panevėžio Apskr., 
Naujamiesčio parap. Amerikoj 
išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
motrrl Elzbietą, po tėvais Bir- 
giolaltė, dakterj Adelę, sūnų 
Kastantą, brolienę Eleną, se
sers dukterj KurlęnskaJtę lr gi
mines. dvi Svogerkas: Petronė
lę Birglolaltę ir Oną Papiėvie- 
nę. o Lietuvoje keturias sese
ris; Ievose, Anelę. Oną ir A- 
iriąllją. Prigulėjo prie Simano 
Daukanto Spulkos.

KūnkS pašarvotas P. J. Rl- 
So. Halą-

■ĮF* LAIDOTUVIŲ F BIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

IŠ-B-flI-AfcH* PPATARNAVIMAS
IRDuLhIivl dieną ir naktį
TA v V A T KOPLYČIOS VISOSE 
Lf I JAA1 MESTO DALYSE

Laidotuvės Įvyks Antradieni. 
Bugpiūčio 10 d.. 1^87,. m. 18
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas J Šv. Jurgio par. bažny
čią. kurioj Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bfls Nulydėtas J Šv. 
Razltplefo kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lal-
d°NuHfldę moteris, 4Atė. sū
nus, brolis, bro ledft lr «t“M-

Laidotuvių Direktorius P. 3. 
Ridikas. Tel. BOUIevard 4089

Kur Galima Gauti
Urba rlowet Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems —Vest n rėme — 

Bankietams — Laidotuvėms — 
Papuošima ma.

Phone LAFAYETTĘ MjIOO J. LiBleviuiis 4348 So. California A v®. 
Phone LAFayette 3572

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius A. Masal
skis. Tel, BĮvd, 4189.

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139Don’t Take Draotie Druga 

T oar Kldnaya contsln 9 mllllon tįsy 
tabea or flltara whteh may bs endangorod 
by nasleet or draatlc. lrrltatlng draus. Bs 
csrefnl. I( functlonal Kldnay or Blsddsr 
dlaordera maka yon snffar from Oettlna 
Up Nlshts. Mscvouaoass. Lesa ot Pap. L«« 
Palna. Rhaumatlc Palna. Dlaalneaa, Cto- 
clea Usdsr Byea. Nauralsla. ASidlty, 
Burnini, Smartlng or įtekins, you don t 
oood to tako chaaeas. All drusslata ao» 
baro tbs jnoot modarn sdrsnead traat- 
mant for thasa troublso—* Doctor’a sysa- 
crlptlon called Cystez (glas-Tak). worąo 
faat—aafe aad sora. Ia 48 bojus R moat 
brlns naw vltallty and is gaarantsad ta 
maka you faal 19 yaars yonntfar ln ona 
vreak or monay bacK on ratam ot ampty 
paekasa. Cyataz coata only 8« ą doaęjį. 
drugglats aad tbs guarantsa protacta ysu.

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

i hdnltMnA. PetkusVACUTM-CLEASER 
.TUEKA. 88 DAR0U8
ndte, Tarakonus k Blakes
t CENtral 9051, arba rašyti laišk 
spertas atvyks pas jus dykai a

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109Išmuša

Reikia tik pašaukti 
HEALTH MOR ek 
nionstraoti. ir per 
&1OR mtgiką. šas 
tuvė Room 618, 20

S. NL Škulis 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377. F. DANIB 

.re., Chicago 1646 West 46tk Street 
Phone BOUIevard 9203-5566

Ezerskis ir Sons 10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULIman 5703

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudiikis Juozapas Eudeikis IR 4704 So. Western A 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883Didelė 223 puslapių knyga 

su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimihinkSms.
ftią knygą galima gauti per pal
tą arba raštiaėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

01.10
RAITINĖJE

^1.00

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ANtlftULAN&E
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemdtage Avė.4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Bankietas įvyks rugpj. 10 
d. Pa|mer House. Prasidės 
(nevėluojant) 8 vai. Vietų bus 
paruošta tik tiek, kiek iš an
ksto bus užsirezervavę. Kas 
manote būti baukiete, prašo
mi išanksto užsirezervuoti vie 
tas. Kas norėtų būti grupėje, 
su savaisiais arba draugais, 
praneškite. Apie kiekvieną 
stalą yra dešimts vietų.

Kas norėtumėt paimti bi
lietų ir pasidarbuoti Šio bnn- 
kieto retigimė, prašomi krei
ptis telefonu: Ptillman 1200.

Kon. A. Linkus

8354 So. Halated St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

Ladiawkz k Saaai
DYKAI koplyčios visose

MHt A. BITTIN
■ • -i. , • 1 PAMINKLŲ ISDI! II

l'nbar sifilo «li'! i:, j-ihp 
• " pn.įlinkiu vu’

£3, ink imu |>:n nk , vi
Pakili nkmonij ir n.inlij

n'1'1 S15 nr) n -k-
A tsH kautis dari >as

3958 West llllh St.,
Mėtau, BEVerly OOOfi 

skersai Or. Karimiero kapinių vartų.

Pasižymėjo. Edgewater vie
šbučio naktinis klerkas Arm- 
strong, pašovęs plėšiką, bėgu
sį lauk su $500 pagrobtais iŠ 
viešbučio.

OART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Gariaoaiūg patarnavimai — Moterii patarnauja
» M V. .

Pasitaikanti proga turi rei
kšmės tiktai tiems, kurie mo
ka ją sunaudoti.

Skaitykite Biznierių

BANDtT | .* 1 (

1 ^uia-J K-
1 !■

•

«.7 .. -»* f 1-



Pirmadienis, rngp. 9 d., tfS7

Sulaikė Pensiję Motinai 
Kurios Sūnus Turi 

Valdiškę Darbą

Kaminskai visada prisideda 
prie gerų darbų.

Šįmet Kaminskai pertaisė 
savo biznio namų, 2300 AV. 23 
st., kuris dabar atrodo labai 
gražiai. Valgomųjų daiktų 
krautuvė įrengta taip, kad 
kostumeriams > ra iš ko pa
sirinkti. į

Padėkaaunesm
IBRF.NDUOJAMAS KAMBARYS

Grįžau į Cbicagų su gra- ( g. Vait 
žiausiais įspūdžiais iŠ rytinių chigan; 
valstijų ir šiuo noriu išreikš- AVashin 

i ti gilių padėkų komp. A. J. nom ir 
Aleksiui ir jo sūnui Norber- York, ii 
tui, dr. ir jo žmonai Frank 

j J. Hill, dr. ir jo žmonai J. . .ar 
Colney (Aukštakalniams), yisiems 
miesto aldermonui ir jo žmo
nai J. Bendler ir visiems Wa- 
terburio, Coim., lietuviams, Tvirti 

(kurie mane taip gražiai pri- gumas 
ėmė ir vaišino. vybė.

Taipgi acltioju komp. ir jo Reiki 
i žmonai J. Žilevičiui, L. M., • bų, atl

AVEST SIDE. — Grabinius 
Lakavičius su savo žmona ir 
biznierius Matas Kaminskas, 
praleidę dviejų savaičių va
kacijas Wis. valstijoj, grįžę 
jaučiasi labai gerai; atrodo 
daug jaunesni ir linksmesni, 
jtežįstamiems papasakoja vi
sokių matytų ir nematytų dzy 
vų. Labai apgailestauja, kad 
nesuspėjo būti “Draugo” va
sariniam piknike, bet rudeni- 
niam , Labor Day, Vytauto 
parke, tai, šiur, sakė bus.

Biznieriai Lakavičiai ir

Rendon 6 kambarių pirmas rietas. 
Numui randasi po adresu 2250 W 
24th 8treet.

PARDAVIMVI TAVERNAS

Parsiduoda pigiai tavernas, pilnai 1- 
rengtas. gerai Išdirbtas biznis, lietu
viu kolonijoj. Atsišauklt 2856 West 
69th Street.

PARDAVIMUI FARMA

Parduosiu farmą arba mainysiu ant 
propertles Chicagoje. 10 akerų le
mta, visi patogumai. Sale Sunset 
Partifis Kreipkitės ) Julius Plach, 
410 Maln 8treet, Lemont, 111., arba 
tlialog į farmą.

Policija ieško vikraus va
gilio, kuris vienų naktį buvo 
įlindęs į tris namus AVauke- 
gane. Pagrobė pinigų ir dra
bužių. Plėšikas pabėgdavo kai 
grozdimu prikeldavo žmones

DOVANALaimėjo stiPendijų. Bob Fu
rey (dešinėj) 16 m., 20 AV. 
Division st., praėjusį sekma
dienį nepastebėtai išgelbėjo 
tris mergaites nuo paskendi
mo Michigan ežere, netoli Oak 
st., maudynių. Sužinojus, kad 
jis yra C. Y. O. kumštinin
kas, J. E. vyskupas B. J. 
Sbeil (kairėj), C. Y. O. direk 
torius, suteikė stipendijų šv. 
Vardo aeraunatikos mokyk
loj, Lockport, III.

yfąmas budavotas 1922 m. Kainavo 
75,000, Šiandien parsiduoda už 
140,099. 6 krautuvės, viršui daktarų

lr advokatų ofisai.
Rendos 5850.00 j mėnesi. Namas 

randasi Bridgeporto lietuvių širdyj. 
Turi būti parduotas | 15 dienų. Kas 
pirmas tam laimė. Kas praleis, tas 
gailėsis. Randasi >266-57 8o. Hals
ted St. Reikale matykit: M. Plato
ki*, 8225 So. Union Avė., antros lu
bos.

SKAITYKITE “DiRaUGĄ

Nuolatiniam darbui advokato offise, 
turl mokėti angliškai lr lietuviškai 
kalbėti, irgi turi moloėti ant raA^ 
mos mašinos dirbti (typewrlt«^K 
Atsišaukite pas C. Kol., 6322 1H 
Wostem Avė. 

PARDAVIMUI NAMAS

Marąutite Park apieltfnkėl — 2 tįsi 
tų mūrinis namas, abu lietai po S1 
kambarius. 2 dideli kambariai bels- 
inonte, 2 kanų garadžius, antras na
mas nuo kampo. Dėl informacijų 
šaukit CAN ai 1115.__________

DIDAIAI'SIAS BARGENAS
rrlvergtas parduoti 2 aukštų namą, 
3 lr 4 kambariai, geriausiam stovy. 
Pa-duosiu už 31000 mažiau negu 
vertas. Savininkas visada namie.
Atsišaukite__3 604 So. E merald Avė.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui pigiai 6 kambarių bun- 
galow, Rot Water Hoat. 1 car ga
radžius lotus 35 x 125. Reikale at- 
sišaukit adresu 6 537 So. Artesian 
Avė,, Tel. PROspect_2267. ________

PARDAVIMVI NAMAS_______

Sifilį!-!!:;

917-15 West 33rd Street. Lotas 
61 x 145, 2 aukštų namas steam ap
šildomas, name yra 2 krautuvės ir 
viena* vi?nuollka kambarių fletas. 
1936 taksai tiktai 3234.10 Parsiduo
da už 38UOO. Reikale matykit Mr. 
Wallls. Northern Trust Co., 50 So.

Vienas iš 20. “Dr.” E. A. 
Romanovski, lenkas, vienas iŠ 
20 suimtų Chicagoj “dakta
rų“ gydžiusių ligonius be 
valstybės leidimo. Jo ofisas 
buvo adresu 1240 N. Damen 
avė. Suimtųjų skaičius padi
dėjo dar dviem — Lee Reu 
ter, neptfapatu, 4005 North 

I avė., ir A. Taylor, asteopatu, 
2 Chicago avė.

____ REIKALINGAS VIRĖJAS
Reikalingas prityręs vyras virėjas, 

turi mokėti lietuvišką kalbą. Rašy
kite;
"Draugas,” 2334 So. Oakley Avė. 
Box No. G309.__________________ ___

'PARDAVI MII NAMAIFEATDRE 4 fletų mūrinis, po 4 kambarius, fur- 
nocc apšildomi. 2 aukštų medinis, 2 
fletal po keturis kambarius. 1 krau
tuvė (tavernas) lr 5 kambariai už
pakaly. 1 medinis krautuvių namas, 
skersai nuo vartų didelės liejlnyčios 
(floundry) Clceroje, visi ant kam
pinio loto. 75x125 parsiduoda už 
317.500. visi taksai užmokėti. 2 fle
tų mūrinis, 2106 S. 51st Ct. bargenas 
už 33.500. 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, furnace apšildomas 2 karų 
garadžius .arti 25th ir 55th»£t. uz 
35 000.00. 1 ■ 1

Kreipgitės j: Western Ageečy & 
Loan Co,rp., 6005 W. Cermak Rd. 
Tel. Cicero- 1005.
J. Edv/ard Jedlan Pres.

F. J. Zimanzl, V-Pres.

PARDAVIMUI NAMAS

Geri baruenal Marąuette Parke:
1. du fletal po šešis kambarius. 

2. du fletal po kenktus kambarius, 
irgi keli cottages, visi mūriniai na
mai. Du blokai nuo bažnyčios u* 
pa rites.

Kada matysite tai sakysite, kad 
tikri bargenai. Atsišaukite j Peter 
M. Kra'ivzunas, 5952 So. Rlchmond 
St., subitoj po piet arba nedėliojo 
visų dieną, kitomis dienomis po 4:00 
vai. vakare.

t* Luti liktai i £ “DRAUGĄ

Ieškomas policijos. Dr. John 
A. Koše, 900 8. AVestern avė., 
kuris kaltinamas suklastavi • 
me Donald Hoirst metrikų. 
Pastaruoju laiku, jis buvo 
išvykęs pas gimines į Data 
via, N. Y., bet sakoma, jau 
grįžęs į Chicago.

**• ina-im 
C-H10-H400

Manant statyti sau nauji namą 
ar pertaisyti seni, pašaukite s

JOHN VILIMAS J
Contractor and Builder, S

6739 So. Mapletrood Avė., ” 
Telefonas PROspeet 1185.

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus, 

[didelius ir mažus, už prieinamą 
Ikainą. Apkala namus žingeliais. 
Dedame stogus.

Tnri 35 metus patyrimo.

; Čikagos apskrities delega- 
; “j* į Vyčių seimų sugrįžusi 
' parsivežė malonių žinių, kad 
seimas pravedė prielankius 

i čikagiečiams rinkimų ir pri 
ėmė visų eilę gerų nutarimų.
Bet tuo pačiu sykiu sužinota 
ir apie vienų skandalingų J- 
vykį, dėlei kurio p. A. Mans 
tnvičirs ir trys jo draugai 

1 pašalinti iš Vyčių organizaci
jos. Tokiu būdu ir paskelbta! Sugrįžusiams laimingai de- 
pirmiau “Drauge” žinia, kad legatams ateinantį penktadie 
A. Manstavičius pasilieka Vy- * nį West Side yra rengiamas 
čių spaustuvės direktorium, piiėmimaa.

Tel. CANal 7514
CHICAOO

3417 S. Halsted St.; 3409 S. Halsted St, 
Tel. BOUIevard 7010

DODBLET AMTEMjA

priedėliais ir
> gražių programų W.C.F.L. 970 K. Nedėliomis nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare W. A. A. F- 
vai. vak. W.H.F.C. 1420 k. Ketvcrgais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine RunCRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue

U > '■


