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Sveikiname atvykusį Chicagon Vyskupą NL Reinį!a
10 EKSCE1ENCUA ATVYKSTA | 

OMON STOTI 8:15 RYTA
Si vskara jo pagerbimo bankietas; 

dalyvas ir vystas Sheil
RYTOJ IŠKILMINGOS JUBILIEJINES 

PAMALPOS ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE
Chicagos lietuvių katalikų Daužvardis, daug kunigų, pro

visuomenė nuoširdžiai sveiki
na JE. Vyskupų Mečislovų 
Reinį, šį rytų atvykstantį į 
Chioagų!

Gauta žinia iš Omaha, Nebr., 
kur garbingasis svečias buvo 
praėjusį sekmadienį, kad į 
Chicagų atvyksta Burlington 
geležinkeliu į Union stotį šian 
dien 8:15 valandų rytų Chica
gos laiku. Svečių pasitiks dva
siškiai, organizacijų atstovai 
ir gausinga žmonių minia. Iš 
stoties JE. Vyskupas Reinys 
vyks į šv. Jurgio par. klebo
nijų, pas gerb. prelatų M. Kru 
Šų. Dienos metu padarys vizi
tų aukštų jai Chicagos arkidi- 
ooezijos vyriausybei, o vakare 
Palmer House viešbuty, 8 vai., 
įvyksta svečio Vyskupo pager 
bimo bankietas, kuriame daly
vaus JE. Vyskupas Bernard 
Sheil,, Lietuvos konsulas p.

fesionalų, biznierių ir veikėjų 
(Kas dar neturite rezervavę 
sau vietos, galite tai padaryti 
šiandien prieš dvyliktų valan
dų dienų, telefonuodami Pūli
niam 1200).

Bankiete bus pasakyta kele
tas kalbų ir išpildyta graži 
muzikalinė programa. '

RYTOJ 10 VALANDĄ ŠV. 
JURGIO PAR. BAŽNYČIO
JE Lietuvos krikšto 550 me
tų sukaktuvių paminėjimui 
rengiamos iškilmingos pamal
dos. Pontifikalines šv. Mišias 
laikys ir iškilmei atitinkafnų
pamokslų pasakys JE. Vysku- 

M. Reinys, &ipas M. Keinys, šiose pamaldo
se dalyvaus ir JE. Vyskupas 
B. Sheil. Nėra abejonės, tikin 
tieji į šias pamaldas susirinks 
gausingai iš visų Chicagos 
miesto dalių.
=s=^======

10 čIKAGlĘčiy PRIGĖRĖ 
APLINKINIUOSE EŽE 

RUOŠĖ

SOVIETŲ CEKA ŽUDO 
“ŠNIPUS”

10 čikagiečių šį sekmadienį 
per išvažiavimus žuvo aplin
kiniuose ežeruose. Penki jų 
prgėrė Crystal ežere; du Sox 

ežere,ežere, vienas Powers 
arti Kenosha, Wia; vienas
Stone ežere ir vienas Cedar 

b ežere.
I Be to, dar vienas žuvo, nar
dydamas Miehigan ežero pa
krašty, ties 76 ga>t.

R|YGA, rugp. 9. — Maskvos 
laikraščiai paskelbė, kad be jo 
kio teismo čeką nužudė sušau- 
dydama keturis norėjusius į 
eiti j sov. Rusi jų “šnipus”.

Vienas tų “Šnipų” nutver
tas, Lenkijos pasienyje, vie
nas — Estijos ir du — Suo
mijos pasienyje. Jie aktualiai 
buvo įėję Rusijon.

Čekos viršininkas Ješovas 
pinigiškai apdovanojo pasie
nio sargybininkus už tų “šni-
pų” nutvėrimų ir sušaudymų.

RADIKACAI SUJUNGS 
REŽIMUS

JAPONAI NENUMATO 
TAIKOS KINIJOJE

VALENCLJA, Ispanija, ru
gp. 9. — Vietos ispanų radi
kalų vyriausybininkai sutarė 
su Barcelonos vadais sujungti 
krūvon abudu šių miestų re
žimu. Valencijos radikalai ta
čiau pageidauja kad didesnė 
dalis bendrojo režimo būtų Va 
fencijoje.

TOKIJO, rugp. 9. — Japo
nų spauda, nenumato taikos 
šiaurinėje Kinijoje ir pareiš
kia, kad ten japonų karas su 
kiniečiais plačiu apėmiu bus 
vedamas.

laikraščiai tačiau nepažy
mi, ko japonai ten aktualiai 
siekia, kokius pasiryžimus tu
ri.

NELAIME SU BUŠU; 36 
SUŽEISTA

TOLEDO, O., rugp. 9. — Už 
20 mylių nuo čia į Chicagų va

Šį rytų atvykstantis į Chicagų, mūsų, Amerikos lietuvių, 
Garbės Svečias J E. VYSKUPAS MK&SLOVAS REI
NYS.

POPIEŽIUS RAIMA KA
TALIKUS MELSTIS Už 
ISPANUOS BAŽNYČIĄ

KATALIKU PERSEKIOJI
MAI MEKSIKOJ NE

NUTRAUKTI
MĘXIC0 CITY, rugp. 7. 

— Ar religiniai persekiojimai 
Meksikoje išnyko! Ar stovis 
tuo žvilgiu pakitėjo? Šie du 
klausimai dažnai čia vienų ki
tiems statomi, atsižvelgus į 
kaį kuriuos Meksikos vyriau
sybės daromus katalikams nu
sileidimus.

Teisybė yra ta, knd paskuti
niaisiais laikais vyriausybė 
leido eilei vyskupų ir kunigų 
iš ištrėmlno grįžti į savo di- 
ocezijas. Kai kuriose valsty
bėse leista atidaryti bažnyčios 
ir jose jau turimos pamaldos.

Tačiau, imant bendrai, visoj 
šaly persekiojimai nenutrauk
ti, kadangi priešbažnytiniai įs-
tatymai neatšaukti ir toliau

ROMA, rugp. 9. — šventa
sis Tėvas, Pijus XI ragina vi
so pasaulio katalikus melstis 
už nukentėjusių Bažnyčių Is
panijoje-

Tai iškėlė aikštėn Ispanijos 
primas, Toledo arkivyskupas, 
kardinolas Goma. Kardinolas 
buvo meldas Popiežiaus leisti 
jam ispanų katalikų vardu at
sišaukti į viso pasaulio katali
kus parinkti fondų sunaikintų 
bažnyčių atstatymui Ispanijo
je. Popiežius šį kartų neprita
rė sumanymui, tik paragino ti 
kinčiuosius melstis nž nuken
tėjusių ten Bažnyčių.

Fondų sudarymas atidėtas 
iki pasibaigsiant karui. Šian
dien šis žygis, kaip žinoma, 
radikalus sukeltų prieš Bažny 
čių. Jie imtų šaukti, kad fon
dai sudaromi ne bažnyčių ats
tatymui, bet nacionalistų rėmi 
mui. Nors šis radikalų sam
brūzdis būtų aiškiai neteisin
gas, vis gi padarytų daug ne
smagumų.

ORO MANIEVRAI LONDO- 
DONO APYLINKĖSE

LONDONAS, rugp. 9. — 
žiavęs Husas paslydo, smogė į ’ičia ir apylinkėse vykdomi oro
pavieŠkelio tvorų ir apvirto .manievrai. Dalyvauja apie 400
36 keleiviai sužeista. kariškų lėktuvų.

MINISTERIUS, PARLA
MENTO ATSTOVUS

BEJjGRjADAS, rugp. 9. — 
Serbų stačiatikių cerkvė nepa
liauja kovojusi prieš ministe
rius ir parlamento atstovus, 
remiančius an Vatikanu pasi
rašytų konkordatų.

Vakar Visose cerkvėse šven
tikai v paskelbė pavardėmis 
tuos ministerius ir parlamen
to atstovus pažymėdami, kad 
jie visi išskiriami iš cerkvės 

atsakomas jiemsl visokis

pasilieka galioje. Remiantis 
tais nežmoniškais įstatymais, 
paskirų valstybių legislatūrų 
išleisti įstatymai nustato kuni 
gų-skaičius ir kai kur vienas 
kunigas skiriama»-net 106;000 
gyventojų rūpintis.

Kaip vienas kunigas gali to 
kio skaičiaus gyventojų religi
niais reikalais rūpintis, patys 
įstatymų leidėjai negali išaiš
kinti. O kad negali to padary
ti, reiškia jie aklai nusistatę 
vien spausti katalikus ir vyk
dyti Bažnyčios persekiojimus.

ir

Politiniais sumetimais vy
riausybė padarė kai kurių nu
sileidimų katalikams, ypač 
bažnyčių atidarymo* reikale. 
Tas padaryta dėka pačių kata
likų sukeltam sųjudžiui už baž-
nyčių atidarvmų. Ne visur tie 

cerkvinis patarnavimas. 18,jndfiai huT(> rūpestingai su- 
Be kitko, visi kaltinamieji reIlgti. Kur jie nepMi8ek5i

pašaukti į cerkvinį teismų. 
Senatas rudenį svarstys kon

kordato klausimų. Konkorda
tu pripažįstama katalikams 
daugiau teisių Jugoslavijoje. 
Cerkvės vadai randa, kad tas 
yra kenksminga stačiatikybės 
prestižui. ‘

NEPAVYKĘS VOKIEČIŲ 
NACIŲ SUVAŽIAVIMAS

KENOSHA, Wia, rngp. 9.

JAPONAI VIS DAUGIAU ĮSIGILINA 
| KARA KINUOf

Užėmę Peipingo senąją dalį 
pamina kiniečius

ŠANCHAJUS, rugp. 9. — 
— Japonai, matyt, neišvengs 
generalinio karo su Kinija, ka 
dangi kiniečiai neturi nė ma
žiausio pasiryžimo be atkak-

ten ir nelaimėta. Tačiau per
sekiojimai gyventoju® katali
kus įsąmonina. Ir netoli tas 
laikas, kai katalikai vieningai 
prabils nž savo teises ir lais
vę. d

ISPANIJOS RADIKALAI 
LEIDŽIA KUNIGAMS TU

RĖTI PAMALDAS

ponų kariuomenei užimant šio 
miesto senovinę dalį, kur Ki
nijos imperatoriai ilgiausius 
amžius! gyveno, japonų lakū
nai paskleidė lapelius, kuriuo--

laus priešinimosi pasiduoti už se tarp kitko pažymima:
puolikams.

Kiniečiai milicininkai iš 
taip vadinamo taikos išlaiky
mo korpuso- šiandien nušovė 
vienų japonų karo laivyno ka 
rininkų ir. vienų jūrininkų.

Dėl šio įvykio Tokijo kilo 
nepaprastas sambrūzdis prieš 
Kini,jų. Karo ministeris pa
reiškia, kad kiniečiai tuo bū
du “provokuoja” japonus. Jis

ROMA, rugp. 9. — Žinio
mis iš Valencijos, Ispanijos,

- .VoHetfųjunerikiečh, orga- reHmas
nizamjog Volksbnnd, kuriai
vadovauja naciai, čia rengtas

CJ.O. PASKELBS D1DELJ suvažiavimas nepavyko. Mažai 
STREIKĄ , atstovų suvažiavo, kadangi ko

PATERSON, N. J., rugp. 9.
- C.I.O. paskelbė streikų šil

ko gamybos pramonėje New 
Jersey, Pennsylvania ir New 
Yorko valstybėse ir Naujojoj 
Anglijoj. Streikas liečia apie 
60,000 darbininkų — vyrų ir 
moterų. ,

numigtai ir kiti radikalai gra
sino sukelti triukšmų.

ŽUVO LIETUVIS PO
LICININKAS

sako, kad jei kiniečiai nepa
liaus priešinęsis japonams, 
susilauks tikrojo karo. Anot 
jo, ikišiol nėra karo, tik “bau- 
sminis’f žygis prieš kiniečius 
valdininkus šiaurinėj Kinijoj.

“ Kiniečiai gyventojai ir šia u 
rinė Kinija visados pasiliks 
šiaurietiški kiniečiai. Japonų 
kariuomenė pašalino jūsų ne
teisingus valdovus su tokia 
pat jų kariuomene ir jiems 
čia nebus vietos. Nors Nankm 
gas rengiasį į karų, nebijoki
te. Japonų kariuomenė- jus 
saugos”.

Apie 2,000 japonų karių j- 
ėjo į miestų perdėm įsigink la- 
vę ir su keliolika sunkiųjų ir 
lengvesniųjų tankų. Gen. Ka- 
wabe buvo kariuomenės prie- 
šakyje. Pasibaigus žygiavi
mui gatvėmis, japonai kanai 

JpaskirstytiĄ grupes patruliu *-
PEIPINGASi, rugp. — Ja-lti užimtų miesto dalį.

Gn. Franco nspranN ko rakiai 
paimti Santandera |

Madrido pietrytiniam fronte 
nacionalistai pažangiuoja

HENDAYE, Prancūzija, 
rugp. 9. — Ispanijos naciona
listų vadas nusprendė būtinai 
ko veikiau paimti Santanderų 
ir tuo būdu išlaisvinti iš radi
kalų šiaurinę Ispanijų. Anot 
žinių, nacionalistų kariuomenė 
tuo visu frontu išvysto gene
ralinį puolimų prieš radikalų 
pozicijas. Ii.I.

HENDAYE, Prancūzija, 
rngp. 9. — Gausinga naciona
listų kariuomenė sutraukiama 
pietrytiniam Madrido fronte, 
kur nacionalistai pasiryžę per 
kirsti Madrido Valencijos vie
škelį ir Madridu visiškai at
kirsti ne vien nuo Valencijos, 
bet ir nuo viso rytinio šono.

Nacionalistų galingo® pajė- tns.

gos sėkmingai varosi pin u 
ir yra jau netoli Cuenca m > - 
to, kur eina minėtas vieškeli./ 
Kai kur radikalų milicininką^ 
atkakliai gina savo pozicijas, 
bet nugalimi ir išblaškomi. Nh 

toli Peną de Santa Cruz i.a- 
cionalistai apsupo 5,000 milici
ninkų, kurie vargiai išsisuks 
iš užtaisytų spęstų.

Žiniomis iš Barcelonos, te
nai gatvėse komunistai kovo ja 
sn anarchistais. Apie 30 radi
kalų politinių vadų ten neži
nia kur staiga dingę.
• Nacionalistai skelbia, k a<l 
radikalų lakūnai Ispanijos pa
krantėmis užpuldinėja vyti
mų šalių prekybinius laivu s o 

j Anglija vis kaltina naciniai i a-

PLATINKITE “DRAUDA”

Illinois vieškelių policinin
kas Frank Tamulis, 26 m. 
amž., 4344 So. Hermitage avė., 
užsimušė. Jo motorinis dvira
tis smogė į troko užpakalį ant 
Southraeat vieškelio.

savo valdomose srityse leisti 
kunigams turėti pamaldas ir 
eiti kitas savo pašankimo pa 
reigas.

Nežinia, kokiais sumetimais 
taa daroma. Gal norima sulau
kti sau katalikiško pasaulio 
užuojautos, o, rasi, 
tose srityse kunigų 
mai.

išlikusių
išgaudy

J. Valstybių vyriausybė nno 
1933 metų mokestimis už alų 
surinko vienų bilijonų dole
riu

255 VIENUOLES PABĖGO PADARYTOS PALIAUBOS;
IS ISPANIJOS

LONDONAS, rugp. 9. —

ATNAUJINTAS DARBAS

DETROIT, Mich., rugp. 9. 
— Chrysler korporacija i^.la.

Britų ir prancūzų laivai šįmet >g paliaubas su United A įto- 
iŠ radikalų valdomų Ispanijos 1 mobile Workers unija ir Ply- 
sričių išvėžė įvairių kongrega- mouth fabrike atnaujinto* lar
cijų 255 vienuolės.

Apie 25,000 italų Chicagoj 
šį sekmadienį iškilmingai pa
gerbė savo šventųjį — šv. Ro
kų di Madugno. Iškilmė* buvo 
religinio pobūdžio — pamal
dos, procesija.

bas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir kiek šilčiau.
Saulė teka 5:52, MtdifeU 

si 7.55,
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. Bendradarbiams ir korespondentams raStų negrųllaa, 
>*» neprašoma tai padaryti ir neprislunčlajna tam tiks
lui pakto tankių. Redakcija pasilaiko sau tais* tal
žyti ir trumpinti visus prisiųstus raktus Ir ypač ko- 
ffspondeuoijas sulyg savo nuotiftros. Korespondentų 
■faSo raSytl trumpai ir aiškiai (Jei galima rūkomąją 
(baklnkle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giau! polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kursu ■ 
ppndenuijos lai k rakti n nededamus.

Redaktorius priima — nuo 4 vak Ilgi * vaL poptot. 
PRfcJNUMfcKATOB RAINA: J. Amerikos valstybksS!

Metama — *4.00: Pusei metų — **.50; Trims raėns- 
«an>s — *2.00; Vienam mkneaiul — 7*0. Kltoag val
stybėse prenumerata: Metams — *7.00; Pusei metų 
—- *4.00. Pavienis nųm- *o.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus;
=nsn=ese

pasišalina, visas savo jėgas pašyęsdamiia 
kultūriniam, moksliniam ir gunytojavinio 
darbui,

’Būdauas vyskupu keletą kartų važiavo 
į Komų ir lankėsi pas 6y. TSyų. 1929 m. 
vadovavo maldininkų ekskursijai; 1930 m. j 
dalyvavo filosofų kongrese ir 1932 m. bpvo' 
nuvykęs steigiamojo Katalikų Universiteto'

TEVELIA! PASISKAITYKITE
(IS italų kalbos laisvai verto Kun. A. Drazdys)

=30= =5=5=

j. E. Vyskupo Reinio Susilaukus

Sį rytų į Chicagų atvyko visos lietuvių 
katalikų visuomenes labai laukiamas svečias 
iš Lietuvos J. E. Vyskupas Mečislovas Rei
nys. Vakare Palmer viešbuty rengiamas Ga
rbingajam Ganytojui priėmimo bankietas, 
kuriame dalyvaus gausingas būrys Chicagos 
lietuvių parapijų, organizacijų, profesijų ir 
biznio atstovų. Dalyvaus ir J. E Vyskupas 
Bernardas Sheil.

Mes, Ainerikos lietuviai, turime garbės 
ir malonuųio prilipti ir sveikinti ketvirtų 
lietuvį vyskupų, atvykusį iš Lietuvos. 1926 
metais mus aplankė arkiv, Jurgis Matule
vičius, pirmas lietuvis vyskupas Vilniuje ir 
Tėvų Marijonų Kongregacijos atgaivintojas. 
Taip pat mus lankė labai gerai pažįstamas 
J. E. Vyskupas Petras Būčys, buvęs dien
raščio “Draugo” redaktorius. Prieš porų 
metų lankė mūsų parapijas J. E Vyskupas 
Teofilius Matulionis, kurį iškilmingai pasu 
tikome kaipo Vyskupų Kankinį, daug metų 
kentėjusį dėl tikėjilno Sovietų Rusijos ka
lėjimuose.

Dabar nuoširdžiai sveikiname pas mus 
atvykusį jauniausių iš Lietuvos vyskupų J. 
E Vysk- M. Reinį, kuris yra vienas iš žy
miausių ir veikliausių Katalikiškos Akcijos 
vadų Lietuvoje.

Nors apie Garbingąjį Svečių mūsų dien
raštyje jau buvo gana daugrašyta, tačiau 
jo atvykimo JJhieagon Jf- li^ 
tuvių 'miestan pasaulyje” proga matome rei
kalų dar daugiau rašyti apie jo kilnių as
menybę.

J. E Vysk. Reinys dar jaunas vyru?, 
jis gimęs 1884 m. Daugailių par,, Utenos 
apskrity. 1905 metais baigė Vilniaus Kunigų 
Seminarijų. Studijavęs Petrapilio Dvasinėj 
Akademijoj ketverius metus, jų baigė teolo
gijos magistro laipsniu. 1909 m. įstojo Bel
gijos Liuveno universitetų ir po trijų metų 
studijų jį baigė filosofijos daktaro laipsniu. 
Jr tuo dar nepasitenkino. Dar grįžo — stu
dijų reikalais į Belgiją ir po kiek laiko 
lankė Vokietijos universitetus, studijuoda
mas gamtos mokslus.
|. Tai parodo, kaip rūpestingai Gerbiama

sis Ganytojas prisiruošė prie visų darbų, ku
riuos tenka jam dirbti. O jo darbštumas yra, 
tikrai pavyzdingas.

Dirbdamas mokslinį darbų Vytauto Didž. 
universitete, rado laiko pasišvęsti ir visuo
meniniam veikimui. Ypač pavasarininkai ir 
ateitininkai susilaukė visokiariopo* paramos. 
Kartu jis yra didis blaivybės apaštalas.

Jam teko keliauti į Ženevą, į Lenkijos 
prispaustųjų tautų konferenciją, kaip lietu
vių atstovas. Ta proga jis įteikė Tautų Sąr
angai memorandumų Vilnijos lietuvių rei
kalu.

Nuo 1917 iki 1926 m. aktyviai dalyvą- 
Aionių demokratų grupei. 1925 m., rugsėjo 
vo politiniam darbe, priklausydamas krikš- 
u.ėn. 25 d. D-ro L. Bistro kabinete buvo par 
skirtas Užsienių Reikalų Ministeriu ir tose 
pareigose išbuvo iki 1926 nų balandžio mėn. 
21 d. Būdomas ministeriu, dėjo daug paatan- 

. gų sutvarkyti pairusius santykius tarp Lie
tuvos ir Vatikano, prisidėjo prie bažnytinės 
provincijos įkūrimo Lietuvoje, paruošė ne
puolimo tarp Lietuvdg ir SSSR paktą, kuris
vėliau, pasirašytas Maskvoje.

Rfc 1926 m., balandžio mėn. įkurta Lietu
vos bažnytinė provincija. Ta proga įšventi
nami keturi nauji vyskupai, jų tarpe ir prof, 
kun. M. Reinys, ftv. Tėvo paskirtas titul:a- 
riniu Tiddi vyskupu ir Vilkaviškio vyskupo 
koadjutoriumi. Nuo šiol nuolatinė vysk. Rei
nio gyvenamoji vieta pasidaro Vilkaviškis. 
Tapęs vyskupu, iš politinio veikimo visiškai

\(Tęsinys) ginu dukrelių, kad jos dukre-
Budijima*. Neužtenka lč» neliktų kemnergėmis. Nąrs 

reikalais .skiepyti Dievo baimę kadi- dukrelė <lar tik 16 metų, bile
'Riuose, reik budėti, vaktuptyjgų į uti vaikinų, mitinai 

Katalikų Universitetas yra vienas iii kad nepmriiengtų. “Sergėk ldžiaug»cw.fc, Dažnį išvažiavi- 
džiausių vysk. Reinio rūpesčių. Jis yra jo gražią' tam pavestų gėrybę,! mai, ilgi pasivaikščiojimai, 
rūpintojas |r energingiausias organizatorius. aako Viešpats (2 Tin,. 1, 14). [visados, lai paprastas daly- 
JSJ toto tačiau jL re“-11'*1 ha,. A J ,.«gali„ .aprauti, kaip
gia,.,L. ruui.anta. mokafo pajėgu. - Ui- 7 ‘r™ .T""' t u , T8"’
uitoji universiteto profesoriai, renkamos au.,‘’V0,.T ‘ ’ k“d,k“, *“ 9 dukrelę
kos, knygos bibliotekai ir t.t. , J didžiausia brangenybė, ku mo jos vaikino globoje namie

. . r*4 tyr^, nesuterštų Dievas ar už namų f Pasakojama gra
Vysk, M. Reinys yra gražiausias idea- sudeda į tėvų rankas. Beabe-1 ži legenda vienos pasmerktos 

listn pavyzdi,. Besiaukaudamas kitų lakui, Jo jos tokH,s js tų ran dUkte., ka[i praio Luciferio
uikmrita pats save. Aukoja kitiems savo jė- klJ ir pareik,^. ogiausia vienos malonės: — Leisk man 
gas, reikalingus paramos remta ir medžiu- , • . . .uklatoiu klaidig iškai. Daugelis jaunuolių, einančių moks- t ! *uW4”W. ** .
Ius, patyrė jo paramos. Tai tikros jaunuo- ,ka4 ’«>»“«“» M ™’
menės bičiulis. |kai T1 žm°

gaus širdies jaūsmai ar pagei- 
J. E vysk. Reinys plačioje visuomenėje dimai nuo pafr jo jaunystės 

ne tik žodžiu skelbia sąvo mintis, bet raši- J ,inkę yra į Wog|Į _ Sv
nėjo ir teberąšinėja į įvairius laikraščius ir Dvagig (Gj?n g> 21) Jfti
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS A, matot, tavorščiai, kokia 
nais balšavikų šaukiama ly
gybė, brolybė ir kaip toli 
žodžiai nuo darbų.

genais čėsais Lietuvoje la
bai vaidindavosi. Nebūdavo 
to kalnelio, ravelio, pašlaitės, 
pirties, duobyno, kur bulvės 
žiemai pakasamos, kad n. bū
tų spukių. Ale ir šiais čėsais 
pasitaiko spukių. Vienoje vie
toje atvešue iš lauko į darži
nę šienų, mergaitė pamatė, 
kad šiepe kas tai kruta. “Ja-

čia prie pragaro vartų, lauk
ti mano motinos. Jų sulaukus, 
puolasi prie jos kaip įšėlusi 
pantera. Kandžiodama ir dra
skydama ję šaukia: — M ne velnias kruta!” sušuko mer-
pati būsiu tavo baisiausiu 'gwtė. Išsigandęs Janis, užuot 
pragaru už tai kad leidai ma- durus “velnių,” kad dūrė iš

Darbininkų “rojuj” dabar 
pradėjo vienas po kito dingti 
dideli balšavikai. Dingsta ir 
niekas nežino kur dingsta. Ži
noma, dingtų ir pata to “ro
jaus” caras Stalinas, ale jį

žurnalus. Jo straipsnius filozofiniais, reli
giniais, pedagoginiais ir visuomeniniais klau
simais spausdino visa eilė prieškarinų r po- 
karnių laikraščių. Šįmet sukanka 30 metų 
publicistinio ir kultūrybanio darbo.

Be įvairių straipsnių laikraščiuose, vy
skupas Reinys yra išleidęs raštų ir atskirai; 
Tomas Akvinietis, ia-8, 26 pusi., Kaunas, 
1916; Psichologijos vadovėlis, laisvai vers
ta iš Celpanovo, in-8, 242 pusi., 11 leidimas 
1923, Kauno.

Taigi, J. E. VysK. Reinys yra didelių 
nuopelnų vyras. Mes, Amerikos lietuviai ka
talikai nuoširdžiai džiaugiamės, kad jis ma
lonėjo mus aplankyti. Ypač džiaugiamės tuo, 
kad jįs ums aplanko šiais metais, kuomet 
minime Lietuvos krikšto 550 metų sukaktį. 
Jo atsilankymas, jo turiningi pamokslai ir 
karštos patrijotiškos kalbos, (mus stiprina ir 
tikybiškai Ir tautiškai. Tik gaila, kad Jo 
Ekscelencija neturi laiko ilgiau pas mus 
pabūti. Per porų mėnesių, nors ir kasdien 
naujoj vietoj būdamas, visų mūsų kolonijų 
•ųplafikyti neįstengė. Dėl to prašykime, kad 
Garbingasis Ganytojas kitu kartu pas mus 
atvažiuotų į svečius ilgesniam laikui.

Japonai Siekia Savo Tikslo

Kaip mes savo laiku spėjome, taip ir at
sitinka. Japonai jau paėmė Kinijos svarbųjį 
ir savo senove garsųjį miestų Peipingų. Be 
abejojimo, netrukus bus paimtos kelios pro
vincijos, kurios būsią valdomos japonų pa
sodintu ant sosto karalium. Žinoma, tas ka
ralius bus pilnoje Japonijos kontrolėje.

Japonų įsigalėjimas Kinijoj nepatinka 
Rusijai ir kitoms didžiosioms Europos val
stybėms. Nepatinka na* Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Tačiau nieks neišdrįsta ja
ponams pastoti kelių. Daug dėl to kalbama 
ir ginčijamasi, bet vis tuščiai. Japonai nieko 
nepaisydami eina prie savo tikslo. Vis di
desnis Japonijos įsigalėjimas ištikro yra pa
vojingas. I i

Pavvjrdingąs Darbininkas
• -
Praėjusį penktadienį Chicagoj Šv. Ka

zimierų kapinėse palaidotas Tubaaa Melina- 
▼i&ua, ištikimas Lietuvos sūnus> žemaitis. 
Nors tai buvo paprastas darbininkas, ne
daug progos teturėjęs eiti mokslus, tačiau 
savo gerais, gailestingais darbais, savo pa
vyzdžiu, kaipo geras lietuvis ir praktikuo
jantis katalikas, daug gero yra padaręs. 
Kiek tik jis galėjo šelpė nelaiminguosius, 
rėmė katalikiškų spaudų, organizavo savo 
krašto žmones, kad juos labiau pririšti prie 
Lietuvos. U a. a. Juozo visi darbo žmonės 
galūne tikrai gražių pavyzdžių paaisemti. 
Viena dar graži jo ypatybė: visada links
mas, kalbus. Tokiu pasiliko net ir tada, 
kai buvo sunkios ligos suspaustas.
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rite tai įsitikinti stebėkite vai 
kus tuomet kaip jie tikisi 
esą vieni :r. pamatysite kaip 
moka nedorus veiksmus dary 
tį, pradžioj, nors nesąmonin
gai, bet vėliau visai sąmonin
gai. Priimkite, tad, gražų iv. 
Dvasios pamokinimų: “Turi 
sūnų, lenk juos nuo pat jų 
kūdikystės; turi dukterų, sau 
g<k jų kūnų” (Eccle. 7, 25- 
26). Saugok natnuose ir už 
.įnrr.ų, saugok mažus ir augan 
čius, saugok dienų ir naktį, 
žaidime ir Jiuoslaikiuose. Sau 
gok vienus, saugok draugys
tėje su sesutėms, broliukais, 
draugais, net kaimynais.

t
Begalinės svarbos turi val

kų skaitomos knygos. Prisi 
menu uolios motinos gražų 
pavyzdį, kuri, pųetebėjusi sū
naus knygų tarpe nedorą kny 
gų ją draskydama į šmote
lius pasakė: — Rytoj eisi iš
pažinties, nes aš nepakęsiu 
savo namuose vaiką nuodėme 
suterstąu gaisus pavyzdys Ri-

vaktuuja Kremliaus sienos ir 
ni, durk, durie šakėm — šie- aplink kazokai. Yra figeriuo- 

jama, kad jei jis pats nedings
tai kiti jį nudaigins. Jei 
ryt, tai poryt, ale ir jam a 
tokia diena.daržinės net kiulnys jam už

pakalį siekė. Tuo tarpių “vel
nias” paeigriebęs meškerę ir 
sliekus dūrė iš šieno ir tiek 
jį bematė. Pasirodė, tai buvo 

kūmų‘—'trečioji priemonė kū meškeriotojas, kuris vakare, 
dikio sielai dorinti. — Bus tingėdamas erti namo, apsi- 
laiko sako ne vjena motina - • na^VL>j° šiene, o> kadangi bu- 
išrauti šie netikę kūdikio pa- vo didelis miegalis^ tai nei 
linkimai tuomet, kaip paaugs, ne4uto kai su šienu į darži

nę pateko. Jo laimė, kad ber-

ne jaunutę virsti nedorų vy
rų pageidimų auka.

Legenda, bet ji gali virsti 
nevienai motinai tikrenybe.

3. Taiiyraa* vaikų ydų, trū-

daugiau proto gaus, dabar gi, 
dar durniukes. Didžiausia klai 
da “Jaunuolis, įpratęs į sa 
vųjį. kelių, iš jo nepasitrauks 
net savo senatvėje — sako 
ta pati šventoji Dvasia (Prov. 
22, 6). -Ar ištiesi medelį ta
da, kaip jis jau bus kreivai 
išaugęs f Daugelis 'mūsų mo
tinų savo vaikų blogumus mo
ka taisyti tik barimu, keiks
mais, mušiinu, nž plaukų tą-

• v” -7 .syrnu, ypač, jėi vaikas kų su

mokąs buvo bailus.

Koks tai balšavikų tavorš 
čius inž. Gabrėnas buvo nu
važiavęs vikeišdnui į Vermont 
kalnus. Nuvažiavęs jis pama
tė didelį dirbančių laukuose 
farnnerių vargų. Užuot padė
jęs jiems, kaip derėtų balša- 
vikui, jis kepinasi saulėj ir 
kvėpavo pušynų oru.

Vienas Bruklyno balšavikų 
gadino, sumušė, naujų drabu- pravadyrų —- A. Bimba net 
žėlj suteršė. Bet jei vaikas j keturiom savaitėm išvažiavo 
nuolatos teršia savo sielų bh jvikeišiniui. Ir tas, užuot pa- 
gais žodžiais, paiku užsispy- dėjęs farmerianis vargų varg-
rimu, pykčiu, net mažiau ar ti, besdkepindamas saulėj ir

čardo Baggigaluppi, 12 me- daugiau nusižengdamas prieš kvėpuodamas pušynų oru, ža

tų jaunuolio, kuris pasiskai
tęs apie vagilių “didvyrišku
mus” mėgino vogti, bet su
gautas bėgo prie ateinančio 
traukinio, kritęs po traukinio 
ratais, pusgyvis ištrauktas, 
prašo savų tėvų dovanoti, bet 
kartu prikiša jų apsileidūnų: 
— Kalti esate ir jūs, nes lei
dote man skaityti visa, kas į 
mano rankas papuldavo. Kiek 
yra tokių tėvų, kurie tikrai 
rūpinasi, kad jų namuose vi
suomet būtų tijc doros kny
gos! Kų ir bekalbėti apie vai
kų skaitomas knygas, jei pa
tys tėvai, be maldaknygės, 
nei katalikiško laikraščio na^ 
m uose nenori turėti. Bedieviš
kom knygelėm ir laikraščiam 
skaityti randa ir laiko ir pi
nigų joms įsigyti. Liūdna Uū- 
dna tėveliai. Užtikrinu, kokių 
sėklų patys panėšite, tokį vai
sių plaus jūsų vaikeliai.

Didelė vaikų nelaimių be
dugnė šiandien yra smarkiai 
praplitę krutamieji paveiks
lai. Tėvai labai dažnai vai- 
l^m greitai duoda prašomų 
dešimtukų, visai nenujausda
mi, kokį baisų savo tyrai sie
lai priešų jie už tų dešimtukų 
nusipirks. Ar tikrai matei tų

da savo knygos korektų skai
tyti.

kuklumų, dorą, tai motinos 
laiko menkniekiu.

Mokykite, saugokite, taisy
kite savo vaikelius kol lai
kas, kad kartais nekristų ant 
jūsų pačių jūs vaikų prakei
kimas Sūnus pasmerktas vi
sam gyvenimu* į kalėįjimų Sau 
kia: - Tenubaudžia Dievas T*k Sis mokslas i8dlrbs 3anie 
mano tėvą ir motinų. Jie kriksčiomškų sąžinę, kun jum 
man uždėjo šiuos pančius. vadovaus, kaip žibintas tam

vaikam pakankamai, kartais 
net gerokai mokslo. Bet nei 
vienas pasaulio mokslas vai
ko nepadarys gero, tobulo. 

'Reikia, tad, religijos mokslo.

rių naktį, per visą jo audrin
ga gyvenimą.

Pintas nustato žmogaus va
lių. Mes nieko nedarome, ko 
pirma nežinome, nepažįstame. 
Kaip galim reikalauti iš kū
dikio, kad jis gerai elgtųsi, 
jei jis neturės vado, kuris jam 
nuolulos nurodytų kas gera, 
kas darytina ir kas bloga, 
kas vengtina Tasai nuolati
nis jo vadas yra protas, kuris

U, Religini* aukjėjimae

Kuomet yra kalbama apie 
dorinį auklėjimų, supranta
ma kartu Ir religijos reikš
mę. “Nėra doros be religi
jos -r sakydavo Napoleonai 
Tas posakis tikrai yra teisin
gas, nes visos kitos auklėji
mo jiiemonėa be religijos ne-į 
pajėgs pažaboti žemuosius*
Žmogaus palinkimus, nepajėgi
prašalinti blogą. • • a •

Gtažiauš. Diavo davana ,pradi‘°'e Jo vy8‘3™°"

ngs> .*
Marijona Džekienė praeitą 

sekmadienį suruošė savo vy
rui suprais. Prikvietė svečių. 
Per vakarienę, Erenkis Šma- 
rutis papasakojo, kaip jis bu
vo patekęs į džėlų. Sako, sy
kį kipšo sugundytas pabučia
vau Gumbų Tar.ulkų ir už tai 
buvau sureštintas ir pasodin
tas trims mėnesiams į džėlą.

— Ę... e... tai visai maža 
bausmė, — sako Juozapas 
Džėkis. — Žiūrėk aš, už vie
nų prieš 10 metų kipšo su
gundytų saviškės pabučiavi
mą, kaip matot, visam viekui 
patekau į džėlą.

Lietus pila kaip iš viedro. 
Maža Džiulė Tetytė pribėgus 
prie motinos sako:

— Mama, ar aš galiu išbėg
ti ir įmesti į baksų jūsų pa
rašytą laišką?

— 'Vaikeli mano, negalima, 
— atsako motina. — Lija kaip 
iš viedro, negalima ne šuns 
lauk vaiyti. Tėvelis išeis ir 
laišką įmes.

Šią vasarą šventadieniais daug žmonių ... o. •
(daugiau negu kitais metais) žūsta autom- 
bilių nelaimėse ir nuskęsta besimaudydami 
ežeruose. Žuvusiųjų tarpe atsiranda ir lietu
vių. Nelaimių daugutna įvykstą dėl neatsar
gumo. Dėl to, nežiūrint kur važiuojam ir kų1 
darom, būkime atsargūs.

ar tikrai žinai, kad jis tavo 
vaikui duos tikrų nesuterštų 
pasilinksminimo valandėlę? 

Didžiausias motinos rūpės

žmogui yra šviesus protas. 
Juo Ries skiriamės nuo gyvu
lių, juo pažįstam savo Tvėrė
jų, juo besinaudodami įgyjam 
įvairių mokslų. Mamos lafau- 
ngpjs, jri jų vaikeliai yra ga
būs, įreįtai supranta, kų no
rima juos išmokyti, visuomet 
parsineša ič mokyklos geras 
markes — požymius. Priešin
gai, nelaimingiausi tėvai yra 
tie, kurių vaikai puspročiai, 
ar gal visai bepročiai. Gėda 
prieš kaimynus, gimines, ge
lia prie? visuomenę.

turi būti tinkamai nustatytas 
relij 'jos ir krikščioniško gy
venimo pagrindais.

Tėvų pareiga yra pastatyti 
kūdikio sieloje Dievo, Reli
gijos ir doros altorių. Popie
žius Pius X štai kų yra pasa
kęs: “Kūdikio siela yra tar
si gražus šventnamis; tėvų 
Sver ta yra pareiga tame šve- 
ntnainyje uždegti šventų tikė
jimo ir meilės ugnį pirm ne
gu ten savaime užsidegs ais-

dievybės idėja turi būti pama
žu slopinama, bet jau Flama- 
rionas yra pasakęs, kad nė
ra auklėjimo be sąžinės, o kur 
nėra Dievo, ten negali būti 
sąžinės. Garsusis Viktoras 
liūgo didžiausių pasmerkimą 
melą tiems tėvams, kurie sa
vo vaikus leidžia į nekataliki 
škas mokyklas... Auklėjimas 
be religijos jaunuolius gali 
pamušti tik geliotinai ir ka 
įėjimo pančiam, sako 
listas Rafaelis Garofalo 
veikale pavadintam: soc; 
tų prietarai”.

štai keletą įvykių, kurie 
mums aiškiai pasakys ką rei
škia žmogaus gyvenime reli
ginis auklėjimas.

Kartą vienos Prancūzijos 
parapijos klebonas Esele’s 
sutikęs vieną moterį savo pa
rapijietę ragino, kad ir ji pa
siųstų savo vaiką į katekiz- 
mo pamokas, nes kitaip nebū
sią galima jos vaiko leisti 
prie pirmos Komunijos. — 
Maža bėda —• atsakė motina. 
- Tas visai nekliudys mano 

vaikui augti ir stiprėti. Tie
sa, vaikas užaugo ir sustiprė
jo, bet kuomet motina jau ne
tesėjo jam duoti pinigų jo 
pasismaginimam, kartą, įpy-

r sa-

nis, ypač jei kuri turį dau- Geras yra dalykas duoti

trų Ir blogų palinkimų gals- kęs, nužudė savo motiną ir 
ras”. Nors bedievybės skel- buvo pasmerktas visam gyve- 
bėjai tvirtina, kad auklėjime, nimui kalėti.
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Kas Yra Labiausia Reikalin
ga užlaikymui tobulos 

sveikatos?

------------------------o dažniau gal vartojimu sun-
SveikaĮą - Jos Prasmės kilJ ir sveikų valgių, už- 

.vi . . iki mainius kūno priveda prie
■MIBG iriimiu | prjri-,gįluo> o piirūgunas prie

puvimo, ir prie didelės dau
gybes piiklių ligų. Prisilaiky
mas bl<ri\ ūmo gerame valgy
je, akmens švarumas ir svei- ' 

{kas pasinįankštinimas vienas 
(Pabaiga) Į suturės pasaulį vargo. Pri-

I Mes iiatys, kaip žmogiškos tinkamas valgis ir pakanka- 
būtybės, turime asmeninę da-1 nius kun.nis mankštinimas, 
lį atlikti. Mes nesame, kaip' su pritinkama protine lygsva-

PHAFOAS

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatą

Vertė Kun. Ant. M. Karužižkis

Chicagos italai pagerbia savo šventąjį globėjų San Rocco. Ta proga jie surengi gau-
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SU KUO SUTAPSI, TOKIU 
IR PATS TAPSI

Tos tautos, reikalui esapt, 
kvietė ir kviečia lietuvius į 
savo eiles, kad jiems tarnau- 

(Tęsinys iš 3 pusi.) tų, vadovautų, bet, galų ga- 
Vnais laikais rusai atėmė le, su jais pasielgia, kaip su 

iš Ijetuvįų ir laisvę ir uždrau- kri'iiinalistais; lavonų sukasę 
dė spaudų, Husui lietuvius nu kapų arkliais sutrypia. Varg- 
baųdė skaudžiau už visas ki- sės tos motinots kad tokio at- 
tps tautas. Gal dėl t<\ kad lyginimo tesulaukia.

ki|nas, vienti k mašinos, kaip 
li nkiui, bet mes taipgi esame,

ra, visados suturės kokį nors' sįngų ir įspūdingų procesijų gatvėmis, 
vidurių užsikimšimų (žinomų

žinieriai, o kūnas yra tas in- 
žinas. Mes kaip pavieniai at
skiri žmonės turime jų pri-

kaslink sielos arba proto, in- paprastai kaip konstįpacijų).
Raumenų mankštinimas pa

kankamas’ duoti gerų įr sųrna- 
tingų kino išsivystymų pasių- 

derančiai prižiūrėti. Vėl, žmo'nčia nešvarų nervuotų sistc-
gus nėra visiškai dvasinė bū- mos Kraujų skubiai atgal į 
tybė. Jis yra iš žemės žemiš- širdį ir plaučius dėl apvaly-, 
bas kaslink jo kūno, o jo šie- nio, padildina palinkimų prie 
la yra tiesai ir klaidai kovos Į gilesnių ir pilnesnių atsikvė- 
laukas. Per sųjau§mingų dir-1 pimų ir taipgi greitai išmeta 
kspių sistemų jis, be abejo- J visų -ri ikvotų ir nebevaisingų 
nės, turi ryšį su dvasine visa medegų iš kūno. Dėl Sios prie
ko vienybe, bet jis ilgai to 
nesi žino. Dar prie sųjausmin- 
goe dirksnių sistemos, kuri 
\a|uo svarbiausiai virškinimo 
eigas, kraujo cirkuliacijų, at- 
sik.ėpimų, judėjimų, išskyri
mų ir atmetimų, žmogus tai
pgi turi smegeninę - nugari
nę ’aiba liuosos valios dirks- 
nių sistemų, kuria jis valdo 
visas kūno liuosnorias dalis; 
o šios pastarosios yra klus-

Šašįtics visi bus laimingesni 
ir geresni ėmę pilnų kūniško 
mankštinimo dalį, kas gali 
būti įeikalinga netiktai jo 
paties ■. iškilų i k yųjųi, toet žemės 
pagražinimui ir papuošim uL 
Protingas ir energingas pa

neštas. — Būti protingai 
apsirengusiam reiškia duoti 
laisvę savo judėjimams ir gp- 
na šilumos būti apsaugotam 
nuo ūmų tempei*atūros per
mainų.

Septintus. — Šverus ir lin
ksmas namas padaro laimin
gus namus.

Aštuntas. — Sielą yra at
gaivinta ir priduoda spėkų 
išsiblaškymais, bet jų blogas 
išnaudojimas veda prie p&Jai- 
dūnystės, o palaidūnystė prie 
ištvirkimo.

Devintas, — Linksmumai
daro nj^ilę įš gyveųimo, o moį darųj.?

užmiršk auklėti savo sielos 
ir praskiesk savo mintį.

Sveikatos Trupiniai
Nesįrūyink. Nesiskubink. 

“Pergrcitae pribūna taip vė
lai kaip perlėtas”. Nepersi - 
valgyk. Nebadauk. “Jūsų ku
klumas tebūna žinomas vi
siems žmonėms’. (Pilyp. IV, 
5). Viliokle šviežių orų dienų 
ir naktį. O, kad tu žinotumei 
kas yra šviežiame ore!

Miegok ir siisėkis apsčiai. 
Miegok Gamtos palaiminime.

Ji a s di eu išleisk mažiau ne 
ry uotos energijos nekaip pa-

persidiibk iki mirčiai.
Vengk įsikarščiavimo ir su 

si judinimo. Rūstumo valand
žiukė gali būti pražūtinga.

Draugauk su sveikais žmo
nėmis. Sveikata yra prilim
panti lygiai kaip ir liga. —

lietuvis sakosi bloga padary 
hii^s, ko jis nemano daryti, 
kuomet nelietuvis sakosi tau 
blogo nepadarysiąs, o padaro. 
Lietuvis pepiano blogo dary
ti, lik pagąsdinti, išsiplepėti. 

LIETUVIAI DAKTARAI ~

W. pANal 8545

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakaro 

Ketvergei. pagal euUrtį
2305 So. Leavitt St.

Tai OANal 0408

Bėgikus

— Dideles tautas pagimdo 
dorovė ir kultūringa drųsa.

Maaiini

Rea.:
2456 W. 69 8*.

Z ■ >• *.■

lė gyvenimo yra pusė sveika
tos. Priešingai, liūdnumas ir

simanketinimas kaip apvalin- nusiminimas paskubina senų 
ti eiga yra tikrai viena iš amžių.
kuo pasek mingiausių priemo
nių pagydymui daugybės ne
sveikumų.

nios žmogiškai žmogaus aprū-| “Siela, kuri nejudri, nega
li eiti pirmyn’

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys stnsminnojsmos — skini* 

:omi

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Knsdicu iiakyrua seredą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

Tel. Ofiso:
LAl«yette 4017

Tel. namų:
HEMIock 6886

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

& S—9 P. m.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pairai sutarti

LIETUVIAI D AKT AR/

DR, P.. ATKOČIŪNAI
DANTISTAI

1446 So. 49th Ct, Clęerp, lll. 
Utarn., Keh. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

8147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat auo 2—9 v.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S, Ashland Avenue
kandiet) nao 9 iki 12: 

ano 1:80 iki B vai. vak.
T¥- OAVal 0688

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

bežinotai valiai. Abi bendra
darbi, įgijimui tobulos svei
katos turi tuomet dirbti vie
nyliė^c, sutartinai. Dešimts Sveikatos Įsakymų

Gausus kūniškas pasimank- j Pinuos. — Kelkis anksti, 
stirninas, iŠ6ivėdinimas, teisi- gulk anksti ir darbu išpildyk

i-, yrą gyvybės statymas.
t- Dutton.

Veiklumas
Dr.

Dešimtas. — Ar tu pelni 
savo gyvenimų savo protu? 
Tat, neleisk savo rankoms ir 
kojoms sustingti. Ar tu užsi
dirbi savo dąonų matikuf Ne-

Bųk imksmas. “Lengva ši
rdis ilgui gyvena.” Mąstyk 
tiktai i-veikas mintis. Kaip 
smogus mąsto savo širdyje, 
toks jis yru.

“Ieškok santaikos ir vykis 
pąskūi (Psalm. XXXIII. 
15).

Dįrbk kaip vyras, be ne-

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

M. LATayetta 8016

OR. C. J. SVENGISKAS
DBHTISTA8

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO V ALANUOS:

10 vaL ryto iki 9 vtk vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

■i • —
rpy, t:

GERKIT TIK O ĘS4 ALŲ
ųgas ii sveikas valgis, 'mau
dymasis ir neesimas visų be
reikalingų nuodingų gyduolių

savo pareigų.
Antras. — Vanduo ir duo

na palaiko gyvybę; tyras o-

ghnforoaia
vra reikalinga ir kuo vaisin- ras ir saulutė yra būtinai rei- 
giausia priemonė įgijimui kū-j kalingi sveikatai, 
no švarumo ir nekaltumo, bet Trečias. — Taupumas ir
minties Jr sielos nekaltumas 
turi būtinai eiti pirm kūno ne 
kaltumo; tat tenesako niekas 
kad šie nėra tinkamais daly-

blaivumas sudaro geriausių 
ilgo amžiaus eliksirų.

Ketvirtas. — Šverumas su
laiko rūdijimų; geriausiai pri

kais visiems pastudijuoti ir į žiūrėtos mašinos išsilaiko il- 
žinoti. ir malonėkite palaiky- ginusia.
ti atmintyje, kad kūnas yra Ppnktas. — Gana miego a- 
kuo nustabiausias ir švelniau ti taiso kas išeikvota ir susti- 
sias to mechanizmo trupinio, priua; perdaug miego sumin-
,Tis užsikemša persivalgymu, kština ir susilpnina.

SOUTH SIDE BREMNG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad taa 
alus yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa- , 
tarnavimų.

2415 West 64th Street
L. M. UOkRKCS

■Un. BKULOCK <248Blato TeiefooM BOULSVARD 7170 

j........... h ■ I Mlllll *111 I (MTil'
• • • 1 S

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELJ PA- - 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- •

. 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... LENG VIOS IŠLYGOSPERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAL

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

Tel. Cravvford 4100

JOHN D. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
22O| W. Cermak Road
Metropolitan Stata Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nno 6 iki 9 
Telefonaa OANal 1178

Namai: 6450 S. Rockvvell St 
Telefonas REPnbiic 9600

KAL b ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

TaL Proapect 1012
TaL Republic 6047

ĮVAIRŪS DĄKTAĘĄI

OR. CHAftES SEGAL
4729 So.° Ashland Avė, 

I lubos
CHlCAdO, ILL.

OFISO VALANDOS: 
akgre. Nedėliomfc aųo 10 iki 18 

Nuo 16 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ikf < 
vaL pa pieta ir nuo 7 iki 6:80 v. v

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS A O2PRUROAB

4631 So. Ashland Avė.
TsL YARde 0994

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėllomis nw 10 iki 18 dieną

DR, J, SHINGLMAN
14 TIK SUGRĮŽO 

u
Moatctpaa Mokslo Sėtom, Atlantic City 

Praktikuoja <0 metų 
RcamatiimaA Ir Mrdfee Ugne 

Jo Spedal/M
Valandoe 11-11 A. M., 2-4. 7-2 P. M.

FeeMAndia 1<«B »o. »oth Avė. 
Tcf. Cicero MMoome 4MO W4.t tsth am

raL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madieniai ir tročiadieniui

DR. A, P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
cnjcAOri. nj,

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

Chicago, TUinois 
TsL HEMIock 6111 

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po. piet ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir Šefitadieni&ia 
■ pagal sutarti

Offiee Houra
2 to 4 and t to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAH and BURGBON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Talaf. BOUIevard 7820 
Mamų Talaf. PROspeet 1980

TaL BOUIevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

itVųL: nuo B ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal autartj

TaL Oflao BOUIevard 6918-14 
ties. KENuood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. V

Reaidencijos TaL

raL OANal 0188

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Seredomik ir Nedėl. pagal autartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonaa RBPubBc 7868

Offiee Phone Rea. and Offiee
PBOopeot 1088 8860 8. Leavitt St
VaL i-4 pp. ir 7-U vak. OANal MOS

OR. J. J. KOWAR
(KOVABSKAS) 

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

Nedaliom lr Trečiadieniais
 Pasai Rutarti

OR. A. J. SHIMKUS*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TaL LATayatoa 8016

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—0 vakaro 

įadienaig irTreč Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Otc. REPeblIc 7 SS t

DR. A. R. LAURAITIS
D1HTISTA8

8488 Wast Marąuette Road
Antrad.. ketvlrlad. tr aenktadlenlatr

•■<12 v. ryta; !-• P- P-: «-• v. v. 
įeita dianle te nuo S v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvra?
MELRO8B PARK. ILL

Plrmadlentale ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki t vai. vakare 

•eStadleaiala nuo 2 V. iki 9 v v.

inia 0030
arly 8844

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Reaideaeija
8989 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis nagai nutartį

TaL OAHa’ 0867
Rea. PROepect 6660

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 8 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro
TaL Office Wentworth 

Ras. Hyde Purk 8896
ak!TOR. SUSANNA SLAK

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. HaIsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•>ahynwi epredomia ir enbatnreia

Rea. 6968 So. Talman Ava.
Ras. TeL GROvahiU 0617 
Office TsL HBMlock 4848

OR, J. J. SIMONAITIS
JYTOJAS IR CHIRURGAS 

W. Marųuette Road
VaL 2—4 ir 7-0 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Subatoms Cicero!
1444 8o. 4»th Ct

Nqo S iki 9 vai. vak.

Chicagos listuvių Iv. Kryiiaus li
goninė, kaip jų pripaiino American 
Medical Association lr American 
OoUsgs of Surgeons, yra Olass A 
rOMes. Tai yra, aukJčiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mftsų 11- 
goaiųp priskyrė prie geriausių Amo- 

llgoninių. “ribos alų.
jos patarnavimu. 17 
UI HEMlork 6700

Reikale naudokitės 
8700 W. 6MH SK.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

1
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Šiame atvaizde matome Crystal Lake, kur daug cliicagiečių suvažiuoja maudytis. Pra

ėjusį sekmadienį grupė jaunų žmonių važinėjosi laiveliu, kuriam apvirtus penki prigėrė.

MEST SIDE. — Moterų 

Sųjungos 55 kuopos susirin
kimus įvyks šį vakarų Aušros 
Vartų parapijos salėj ant an
trų lubų, 7:30 vai. vakari*. 
Sųjungiet's malonėkite visos 
susirinkti, nes ta: bus jau pa

skutinis susi r,'ūkimas prieš 
se?mų. Taip pat turime viso
kių raportų? išklausyti: tun- 
co party ir ,š kitų reikalų.

'Kviečia Valdyba

A

PRANK J

tA
TAMULIS

LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTUVIŲ 
MINĖJIMAS

Dain. M*. Andrik’ūte 
Vieši Chięagoje

Pereitų sąvaitę iš Wnter-
1 būry, Conn. atvyko Chieagon 
plačiai žinoma dain. Marcelė 
Andrikiūtė.

P-lė Andrikiūtė yra gražus 
jauniems gražiabalsiams dai
nininkams bei veikėjams pa-
vyadis. Ji nuo put savo jai»»

BRIDGEPORT. Šių ne niįgO (jttjnUoti
sarų Amerikoj buvo įvairių ,i(dllvių eh(>ruo6e> gigto.

Mirė rugpiūčio S d., 19J7 
1:20 vai. r>t«. aulaukfo >2 ma
tų amžla ua.

A. a. Krank J. Tumuli* alinė 
giiualu 19 d., 1905 m., Chlcaro, 
lllln-ilH.

Paliko dideliame nullttdlipe 
m t»\r| Hemtco Ir imdųkrę Ber- 
nlce, brolj Juozapų, seserį Jud- 
Ith. patėvj tr pamotę I^eonų Ir 
Vincentų ėcrauskus. pu aese- 
rę Ir puabrol): Harrtct ir Wa'- 
ti.r Scraut kus, uoftvj Ir uoš
vienę Mielinei ir JoLepgtne Or
ia k lr {rimines.

Kūnas pašarvotas 4344 So. 
Hermitage Avė., tel. BOUIevard 
4344.

Laidotuvės Įvyks penkt.-dle- 
n|, rugpiūiko 13 d. Ift nąmų 
8 vau. ryto bus atlydėtas J šv. 
Krykiau* parapijos bažnyčia, 
kurioj Jvyks gedulingos paand- 
dup už velionio sle'ų. Po pa
maldų bus nulydėtas j Kessur- 
cctlon ceuietery ir palaidotas 
famiiijos lota.

NuoSlrdžial kviečiame vl:-us 
gimines, draugus-ges ir pažyl 
blunius-as dalyvauti šioue lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, ViMiukrr, 
lX,Us, Kęsim, Patėvis, Pamanė, 

Pushniils. l’oftvU,

Užkvietimas

Minint Lietuvos krikšto pri 
ėmimo sukaktį 550 m. bus iš
kilmingos pamaldos trečiadie
nyje, rugp. 11 d. Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje. Pamaldos 
prasidės 10 vai. ryto.

J. E vysk. M. Reinys (iš 
Lietuvos) laikys pontifikales 
šv. Mišias; diakonas kun. J. 
Paškauskas, subdiakonas kun. 
A. Linkus, vyskupui bendra u 
jautis kunigas šv. Mišiose J, 
M. Didž. Gerb. Prelatas AL 
L. Krušas, garbės diakonai: 
kun. A. Skripka ir kun. Ig, 
Albavičius, ceremonijų vedė
jas kun. A. Valančius, turife- 
ris kun. P. Katauskas, akoli-

rezervavo. Apie kiekvienų sta 
lų yra 10 vietų.

Dar šiandien iki pietų ga
lima rezervuoti vietas ban- 
k'ete. Neturintiems iš anks 
to rezervuotų bankiete vietų, 
gali būti keblumo ir nemalo
numo. Kreipkitės Pullman 
ia».

Kun. A. Linkus

svečių suvažiavę iš tėvynės 
Lietuvos, kaip tai sportinin
kai, seimo atstovai ir skautai. 
Vienas iš skautų Stasys Juri- 
jonas buvo kiek ilgiau pali
kęs aplankyti gimines arba 
parapijonus. Nors jam Ameri
koj labai patinka, vienok tu
ri grįsti į Lietuvų, nes Stasys 
yra mokytojas jau per 13 me
lų. Netrukus pradės vaiku-' 
čiai grįsti į mokyklas, reikia 
būti. iy.Stasiui Jurj'jonui sa
vo vietoj. Su juo atsisveikinti

:ualingai veikia visuomeninį 
darbų. Daina, muzika yra jos 
kasdieninis darbas ir rūpes
tis.

Cbieagos jaunimo karta 
džiaugiami gavus progos susi
pažinti su viešnia iš rytų. 1

Lubienė ir
Laidotuvių direktorius J. F.

Eudelkla Telef. YARda IMI.

Kag išnaudoja patogių pro
gų, tas sėja grūdus, kurie at
neša vaisių ir jam, »t kitiems.

Ieva Lukošiūtė g

Iš Melrose Park Mot,
Są-gos 60 Kp. Sus-mo

MELROSE PARK, ILL. - Y™ suprašyti giminės ir pa-

Moterų Sųjungos 60 kp. laikė 
mėnesinį susirinkimų rugpiij-

kun. J. Stankevičius ir. “lo 2 d. Susirinkimas nebuvo 
St. Caučas. .
tai:

Sv, Mišios prasidės 10 va!. 
Po Mišių J. E vyskupas M. 
Reinys pasakys pamokslų.

Po pamokslo bus palaimi
nimas SS. Sakramentu.

iabai skaitlingas, bet nares 
bu\o labai geram ūpe. Visos 
pasirinko darbus ir rengiąsi 
prie pikniko, kuris įvyks rug 
prnčio 15 d. West Melrose 
Memoriųl Park, tarpe 35 ir 86
gatvės trečiame bloke nuo 

J. E. vyskupas procesija l^ike st. Užprašome visus a 
bus įlydėtas į bažnyčių ir
taip pat po pamaldų atlydė-

rapijonai ant rugpiūčio 14 d., 
3259 So. Union avė., May.e- 
liausko svetainiukėj. Kurių iš 
Naumiestiškių, Tauragės aps. 
ar Gardomiškių bei Degutis-! 
kių negalėjome užkviesti, pra 
šooĄ atyyktj,. sekantį šešta
dienį 8 vai. vakare ir kartu 
paspausime rankų ir pasaky
sime sudiev ir priminsime: 
Slasy, mokink jaunų kartų 
būti ištikimais tėvynės vai

tos į klebonijų.

Kun. A. Linkus

Vyskupo Pagerbimo 
Bankieto Reikalu

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
<74

Išdirbėjai aukšteenės rūšies 
paminklų lr grabnamių

-----o-----
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
-----o-----

Suvirš 60 metų prityrimo 
-------o-------

; Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr 
taupykite pinigus

pylinkės lietuvius: Maywood, , . .
„ , . , , , • kais ir nepamiršk mūsų AmeBellwood ir melroseparkie- 

čius. Turėsime gardžių užkan
džių, gėrimų, šaltos košės ir 
bus labai šauni muzika. Po 
to girdėjome raportų nuo pi. 
kniko, kuris buvo liepos 18 
d. Tėvų Marijonų naudai. Pi
knikų rengė trys draugijos: 
Šv. Jono, Šv. Onos ir Moterų, 
Sųjungos 60 kuopa. O. Urbe- 
lienė paaiškino, kad liko pei- 
no $C'(.40 ir kad pinigai pri-

rikorj gyvenančiųjų 

Kviečia giminės

B. Mazeliauskienė

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

1527 NORTHWESTERN 
AVENUE

AUTI URANO AVĖ.

Telefonas 
SEEIey SIOS

CHICAGO, ILL.

Visų Chicagos lietuvių pa
rapijų yra rezervuojami sta
lai J. E. vysk. M. Reinio pa
gerbimo bankiete. Kai kurios; duoti Tėvams Marijonams, 
parapijos n*.t tris stalus jau

BRIDGEPORT. — Dr-stė3 
Pniaimintos Lietuvos susirin
kimas įvyks rugpiūčio 11 d., 
8 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
auditorijoje. Valdyba

MATYKITE J] ftIANDIENt
HEALTH-MOR

VACl'IMrCLEANEB 
ATUBKA II DARBUS

Sųjungietė K. Žvirblienė

<J. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS'
CHICAGOJ

iVaigSTGamininias 
ir Namu Pri-

— ■■

Išmuša Kandis, Tarakonus lr Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH*MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chioago.

Antrad., rugpj. 10 d., J. E. vyskupas M. Reinys atvyksta 
į Chicago 8:15 vai. rytų į Union stotį. Tų pačių dienų vakare 
pagerbimo bankietas, Palmer House.

Trečiad., rugpj. 11 d., šv. Jurgio bažn. pamaldos, jun
giant 550 m. paminėjimų Lietuvos krikšto.a

Ketvirtad., rugpj. 12 d. Šv. Antano parap., Cioero, III.
Penktad., rugpj. 13 d., Dievo Apvaizdos parap.

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

Pirmad., rugpj. 16 d., Moterų Sųjungos seime įr Gimimo 
P. Šv. parapijoje.

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

v Trečiad., rugpj. 18 d. Šv. Kryžiaus parap.

Ketvirtad., rugpj. 19 d., Šv. Pranciškaus parap., Indiana 
Harbor, Ind., ir Sv. Kazimiero bažn., Gary, Ind.

Penktad., rugpj. 20 d., pas Tėvus Marijonus i» Aušina 
Vartų parap.

šeštad., rugp. 21 d., apleidžia Chicagų.
Kun. A. Linkiu

žiūrėjimas
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiai s receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų if 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 
šeimininkėms.
Šią knyga galima gauti per pal
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.
KAINA SU PERSIUNTIMU

01.10 
RAJTIHfcTE 

?1.00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykite mūių Lietuvių radio programų Firmadianio pakarai*, 
10:00 vaL vakaro ii W. 8- F. 0. rtotiaa (1480 g.) — FraMttjM

P SALTIMIERAS

9000

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN 

Gariansiaa patarnarimaa — MoUjris patarnauja
<20 W, IB» Ava

a. a a
MAGDALENA PIE2IENE

* (po tėvais Pudžvelaitė
. • v • » » • - • « » J J

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiūčio 9 dv 1937 m., 
sulaukus pusės amž, Gimė Tarai lių sodžiu je. Taura- . 
ges apskrityje. Amerikoje išgyveno apie 20 metų.

Paliko dideliame nuliūdime sūnus: Pranų, Bene
diktų :r Stasį ir jo žmonų Gnu, dukterį vienuolę 
Prancįškietę M. Selicijų, seserį Agotų (Barsketienę. 
IJetuvoje brolį Jonų Pudivelį ir jo žmona Julijanų, 
ir daug kitų giminių ir pažystamų.

Priklausė prie Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. 
Moterų ir Merginų draugijos ir prie Sv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų, Brighton Parke.

Kūnas pašarvotas Jono F. Eųdeikio koplyčioje, 4417 
So. Fairfield Avė., Brighton Parke, Chicagoje.

laidotuvės įvyks ketvirtadieni, rugpiūčio 12 d., 
1937. Iš koplyčios 8:30 vai. rtyto bus atlydėta į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Švč. parap. bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Magdalenos Piežienės giminės, draugai ir 
pažystami esate kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskatinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka: Sūnūs, Duktė, Sesuo, Brolis, Giminės 
ir Pakystami.

Laidotuvių direktorius Jonas F. Eudeikis, 4608 So. 
Hermitage Avė. Telefonas YARds 1741.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

nvv A T KOPLYČIOS VISOSE 
U X JA A1 MIESTO DALYSE

AMBULANCE

J. Liuleviaus

fl. Masalskis
A. Petlas
S. M. Skirias
EI.Zrip
Ezerskis ii Sk
Juozapas Eudeikis
P. I. Ririikas

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Ava. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cioero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Ava. 
Jei. PULIman 5703

IR 4704 So. Western Aa 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

1854 So. Halsted St 
Phone BOUIevard 4089

Zel

Latoicz ir Sunai
2314 West 23rd Place 

hone CANaI 2515 
kyriua 42-44 E. 108 St

Phone PULIman 1270

MIB.
A- BITTIN

PAMINKLŲ IiDRBfiJAl
Dabar siūlo didžiausia 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi- 
šokių akmenų ir madų. < 
Kainos nuo 116.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West 11lth St, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Bv. Kubniero kapinių vartų.



Antradienis, tugp. 10,

VIETINES ŽINIOS

Lankėsi L. Vyčių 
Pirmininkas

Pribaigus Lietuvos Vyčių 
jubaliejiniui seimui Daytone, 
i Chicagų užsuko tos organi-1 
zncijos centro pirmininkas A. 
J. Mažeika su žmona. Keno- 
Šiečio Stulgaičio (naujo Vy
čių iždo globėjo) lydPmi ap
lankė ‘ ‘ Draugo ’ ’ redaktorių 
ir papasakojo seimo įspūd
žius. Taip pat aplankė Bronę 
Paliliūnaitę, buvusių centro

raštininkę, kuri jan 
metai kai serga.

kelinti

Didesnę Vyčių centro vai
dybos dalį sudaro chicagie- 
čiai. Kitas seimas nutarta lai 
kyli Aušros Vartų parapijoj 
C1 icagoj.

Linksmas Pfknikas

Praėjusį sekmadienį įvykęs 
Vytauto darže Dievo Apvaiz
dos parap. piknikas buvo ga
na gausingas ir ypatingai li

nksmas. Dalyvavo žmonių ir 
iš kitų kolonijų, puvo svečių 
net iš Lietuvos. Jų tarpe kun. 
A. Deksnvs, dr. E. Petraus
kaitė, ir V. Milaševičiūtė. 
Gtrb. knn. Ig. Albavičiis, tos 
parapijos klebonas, džiaugėsi, 
kad jo sukviesti svečiai buvo 
visukuo patenkinti ir malo- 
uiiū praleido kelias valandas.

Grįžo Iš Lietuvos

Šį pavasarį iš Lietuvos su
grįžo Stasys Kukšta, šilališ
kis. Jis ir jo žmona Lietuvoj 
išbuvo metus laiko. Daugiau

sia laiko praleido Šilalėj ir 
Kv ėdamoj.

Stasys yra sūnus keliose i 
pai api jose Žemai tijoj žinomo 
A. Kukėto, kuris yra tikrai 
pavyzdingas ūkininkas. Ame
rikoj gyvena Stasio brolis 
Antanas ir sesuo Nutautienė. 
Stasys Lietuvoj prisirinkęs 
daug gražių įspūdžių ir po 
kiek laiko vėl mano ten va
žiuoti.

Maudėsi ir Žuvavo

Ignas Sakalas, “Draugo” 
red. narys, ir žinomas biznie-

rins Stasys Šimulis savaitės 
pabaigoj buvo išvykę dviem 
dienom į Indianos valstybės 
ežerus pasimaudyti ir pažu
vauti. Sugrįžo vakar vakare.

Mirė Žurnalisto St. 
. Piežos Pamotė

Sekmadienio naktį po ilgos 
ligos pasimirė žurnalisto Sta
sio Piežos pamotė. Jam jo 
žmonai ir broliams reiškiame 
užuojautų. Plačiau apie mir
tį ir laidotuves bus pranešta 
kitoj vietoj.

Tikimės, Kad Per
Radio Kalbės J. E. 
Vysk. M. Reinys

Dienraščio “Draugo” radio 
valandos vedėjai yra pasiry
žę pakviesti garbingąjį sve 
čių J. E. Vyskupų M. Reinį 
pasakyti bent trumpų kalbelę 
per radio. Tikimės, kad Jo 
Ekscelencija kvietimų pri
ims.

Mūsų dienraščio radio va
landa yra kiekvienų trečia
dienį, 4 valandų iš WEDC 
.•toties (1210 kil.).

Nepamirškit trečiadienį t. 
i y. rytoj pasiklausyti “Drau
go” radio programos.

CLASSIFIED
IkRFimriMAMAH KAMBARYS

Rendon 5 kambarių pirmos lietas. 
Nu.maa randasi po adresu 2250 W. 
24»h Rtreet.

p*nn»vmrt tavernas
/•nesiduoda pi<1*1 tavernas, pilnai J- 
rengtas. gerai Išdirbtas blsnla. lietu
vio kolonijoj. Atsltauklt 2856 West 
F Qf V»

Fttpa  nnvvvA
Kama* būdavote. 1922 m. Kainavo 
175.000, šiandien parsiduoda už 
890.001. B krautuvės, viršui daktarų 
lr advokatu ofisai.

Rendos S850.60 J mėnesi Namas 
randasi Brldgeporto lietuvių širdyj. 
Tart bOti parduotas I II dienu. Kas 
plrmns tam laimė. Kas pra’eis. tos 
galTAris. Randasi 3285-87 Ro. Hals
ted St. Reikale matvklt: M. Plata- 
kla. >225 So. Union Avė., antros lu
bos. 

PARDAVIMO MAMAS

Marriuctte Park aplettakėj — 2 f lė
tų marinis namas, abu fletal po 5 
katpbarius. 2 dideli kambariai bels- 
tnonte, 2 karų garadžlus, antras na
mas nuo kampo. Dėl informacijų 
šaukit CANal 1115.

am
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NEW
1938 RADIO
Jos. F. Budrik, Ine.

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

mm' SHORT NATO KCDVERS of 3 BANM OR MORE ARE SOLO WITI

[•Ui a h M A [•’
DOUBLET ANTEMNA

— Pi odė linis irDPak’ausykit(1 Budriko gražių programų W.C.F.L. 970 K. Nedėliomis nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare W. A. A. F. 920 kl1'
Pėtnyčiomia kaip 5:00 vai. vak. W.H.F,C. 1420 k. Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

J. E. Vysk. Reinys
Sustos Pas Prelatą

Šį ryt atvykstąs į Chicagų 
J. E. Vyskupas M. Reinys 
apsistos pas didžiai gerb. pre
latų M. Krušų, Šv. Jurgio pa
rap. klebonų. Šv. Jurgio par. 
klebonija bus Garbingojo Sve 
čio buvimo Chicagoj nuolati
nė buveinė.

DTDAIAISĮAS BARGENAS

Priverktas parduoti 2 aukštu namų, 
S lr 4 kambariai, geriausiam stovy. 
Pa-duoslu už >1000 mažiau negu 
vertas. Savininkas visada namie. 
Atsišaukite 3604 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI MAMAS

Pardavimui pigiai 8 kambariu 
galow, Hot Water Heat, 1 ca 
rodžius lotas >5x125. Relkal. 
sišaukit adresu 8 537 So. Artesl 
Avė , Tel. PROspeet 2287.

T

PARDAVIMO NAMAS

917-19 West SSrd Street. Lotas 
51x145, 2 a.ukAtų namas steam ap
šildomos. name yra 2 krautuvas ir 
viena* vi -nuoltka kambariu fletas. 
1936 taksai tiktai >234.10 Parsiduo
da už >S“00. Reikale matykit Mr. 
Wallls. Northern Trust Co.. 50 So. 
LaSalle St. 

Tolima Viešnia 
Marquette Parke

Praėjusį sekmadienį pu3 
LRKSA centro Dvasios Vadų 
gerb. kun. A. Baltutį Mar- 
ųiiftte parke susirinko jo ar- 
tinių gaminių būrelis, kad pa
sveikinti atvykusių iš Euro
pos p-lę Vandą Baltutytę, vy
riausiojo kun. A. Baltučio 
brolio dukterį. P-lė Baltutytė 
į Chicagų atvyko praėjusį pe
nktadienį. Iš profesijos ji y 
ra mokytoja.

REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lletuvliką kalbą. Rašy
kite;
“Draugas.” 2334 So. Oakley Avė. 
Box No, G809.__________________ .

•PARDAVIMU MAMAI

4 fletų m Orinis, po 4 kambarius, fur- 
nacc apšildomi. 2 aukštų medinis, 2 
fletal po keturis kambarius. 1 krau- 

i tuvė (tavernas) Ir 5 kambariai už
pakaly. 1 medinis krautuvių namas, 
skersai nuo vartų didelės llejlnyčioa 
(fouiidry) Clceroje, visi ant kam
pinio loto. 75x125 parsiduoda už 
>17.500, vlsl taksai užmokėti. 2 fle
tų mf rinifc. 2106 S. 51st Ct. bargenas 
už >8,500. 5 kambarių marinis bun- 
ga1ow, furnace apšildomas 2 karų 
ga radžlus .arti 2 5tb ir 66th Ct. už 

. >5.000.00.
į Kreipkitės J: IVestem Age>ncy & 
lx>an Co.tp,, 6005 W. Cermak Rd. 
Tel. Cicero 1005.
J. Ldv/ard Jedlan Pres.

F. J. Zimanai, V-Pres.

RADIO
DAINUOS S. OIEDRAmE 

NĖ, J. KUDIRKA, A. 
CIAPAS IR KITI

Kadangi visuomenė mėgsta 
klausyti Peoples rakandų be
ndrovės leidžiamų radio pro
gramų kas antradienio vaka
rų, dėl to Peoples bendrovė 
be paliovos juos leidžia ir kas 
kart sukviečia žymių daini
ninkų ir muzikų juos išpildy
ti. Taip ir šiandien, progra- 
mo išpildyme dalyvaus Geno
vaitė Giedraitienė, Justas Ku 
dirka, Antanas Čiapas, Peo
ples Parlor duetas ir kiti, ku
rie sudainuos eilę rinktinių 
kompozicijų ir gražių liaudies 
dainelių, kurių tarpuose bus 
patiekta naudingų patarimų 
ir svarbių pranešimų. Patar
tina nepamiršti šiandien, 7 
valandų vakare užsistatyti sa 
vo radio ir pasiklausyti.

Rap zxx
Pranešimai
Marijonų Rėmėjų 

19-to Skyriaus 
Susirinkimas

WEST SIDE. — Tėvų Ma- 
rijonų Rėmėjų 19 skyriaus 
susirinkimas bus Aušros Var
tų parap. mokyklos kambary 
trečiadieni, rugpiūčio 11 d., 
7:30 vai. vak. Prašomi visi 
atsilankyti ir naujų atsivesti

PARDAVIMDI MAMAS

Geri bnrtrenal Manpiette 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* 
parkos.

Kada matysite tai sakysite, kad 
tikri bargenai. At"lšaiikl,te 1-Peter 
M. KrB’iczunaa, 59J2 80. Richmond 
St.. sub įtoj po piet arba nedėliojo 
visų dieną, kitomis dienomis po 4:00 
,vąl. vakare.

IU3KAUKGA MERGINA

Nuolatiniam namų darbui, nereikia 
skalbti, turi mylėti vaikua Alga 
>>.00 J savaitę. Telefonuokite Von 
Duren 7336.

Manant statyti san naują namą 
ar pertaisvti seną, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder,

8739 8o. Mnplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

_ _ _ _ YUSHIS
CARPENTER

IR
OONTRACTOR

2223 VVest 23rd Plact
Atlieka visokios medžio d« 
didelius ir mažas, nž prieina 
kainą. Apkala narnos iingdiafl 
Dedame stogus.

Tori 35 mėtos patyrimo.

Tel. CANal 7514
cmcAOO

Susirinkimas svarbus, tat, ir 
būtinai prašomi dalyvauti.

Valdyba

BRIGHTON PARK- — La- 
bdarių 8 kuopa turės mėne
sinį susirinkimų antradienio 
vakare, 7:30 mokyklos kam
baryje. Esate visi prašomi su
sirinkti, nes turim svarbių 
reikalų apsvarstyti. Prašome 
nepamiršti šį vakarų į susi
rinkimų ir naujų narių atsi
vesti. - B. 0.


