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tūkstantines žmonių urnos
LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTUVIŲ 

MINĖJIME

I

J. E. Vysk. M. Reinys kalbėjo per 
radiją “Draugo” programoj

Vakar rytų didžiulė Šv. 
Jurgio par. bažnyčia prisirin
ko pilnutėlė lietuvių, kad iš-
kilmingai paminėti Lietuvos klube.

prel. M. Krušas iškėlė pietus 
kunigams klebonijoj, o vargo
nininkams parapijos jaunimo

krikšto 550 metų sukaktuves. 
Šv. Mišias pontifikavo JE. 
Vyskupas M. Reinys, vietos

iVakar 4 vai. po pietų Vysk. 
Reinys kalbėjo per radio 
“Draugo” valandoj. Jis savo

J. V. KARO LAIVYNO ŽVALGYBOS NAUJAS JŪRINIS LĖKTUVAS
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ISPANIJOS RADIKALAI 
RIEJASI U2 PIRMENYBĘ

Socialistas Caballero kovoja 
prieš dabartinį režimą

kunigams asistuojant. Vysku-! kalboj nuoširdžiai pasveikino 
pas pasakė labai gražų ir tu- > ehieagiečius ir energingai ra- 
riningų pamokslų. Į bažnyčių1 gino laikytis tikėjimo ir tau- 
Vyskupas atlydėtas ir išlydė- j tybės idealų. Tai buvo istoriš- Karo laivynas jau įsigijo čia rodomos rūšies naujus 54 jūrinius lėktuvus, skirtus žval- 
tas su įspūdinga procesija, kas momentas, nes Amerikoje Į gybai. Jie toli tinkamesni už turimus senesniuosius lėktuvus. Lėktuve yra vietos trijų 
Per Mišias labai gražiai gie-Į pirmas lietuvis vyskupas kai-' vyrų įgulai. Gali skristi 200 mylių greičiu per valandų. (Acme Photo.
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PARYŽIUS, rugp. 11. — 
Žiniomis iš Ispanijos, Valen-
cijos Barcelonos radikalų fron»
tas iš naujo' skaidosi. Radika
lų vadai tarpusaviai riejasi už 
pirmybę. Rietenos prasidėjo, 
kaip tik iš režimo buvo pri
verstas pasitraukti premjeras 
ir karo ministeris socialistas 
Largo Caballero. Kelias sa
vaites jis praleido nuošaliai. 
Paskiau jis aplink save subū
rė eilę anarchistų ir dabar ver 
žiasi iš nauja užgrobti režimų, 
kurs, anot Caballero, dešinėja 
ir netenka galimumo vesti ka

rų prieš nacionalistus.
Caballero ypač puola šian

dieninį radikalų režimų už tai, 
kad jis be gilesnio apgalvoji
mo prieš keletu savaičių įsa
kė Madrido milicininkų va- 
damsi pradėti puolimus prieš 
nacionalistus Madrido vakari
niam fronte. Šiame fronte ra
dikalai ne tik nieko nelaimėjo, 
bet dar daugiau kaip 20,00d 
milicininkų prarado.

Madrido milicininkų vadas 
gen. Miaja taip pat aštriai 
kritikuojamas ir, matyt, bus 
priverstas pasitraukti.

dojo Vargonininkų Choras, 
komp. A. Pociaus diriguoja
mas. Į pamaldas atvyko ir p. 
konsulas Daužvardis su žmo
na.

Po pamaldų didžiai gerb.

bėjo per radio ir tai lietuvių 
radio valandoj.

Mūsų radio programų paį
vairino savo dainomis dainin
inkai; K. Sabonis, O Benaitie- 
nė ir L. Sabonienė.

NACIAI IMASI ŽYGIŲ 
PRIEŠ ŠNIPUS

v

LIETUVOJE KIEKVIENAS 
VYRAS TURI PATSAI RŪ
PINTIS KARINE PRIEVOLE

KAUNAS. — Karinės prie
volės įstatymu, skelbia Lietu
vos kariuomenės štabas, vyrai, 
kuriems sueina 21 metai amž., 
ir vyresni, turi patys įsirašyti 
į šaukiamųjų naujokų sųrašus. 
įsirašant įteikti surašius suda
rančioms įstaigoms jų piliety
bę ir amžių įrodančius doku
mentus ir įsirašius nustatytu 
laiku stoti apskrities karinės 
prievolės komisijom jų karinei 
prievolei nustatyti. Vyrai, ne
įsirašę paskelbtu registruoja
mu laiku į šaukamųjų naujokų 
sųrašus, įrašomi ligi ’tų pačių 
metų naujokų šaukimo pabai
gos apskričių karinės prievo
lės komisijose.

Nors karinės prievolės įsta
tymas vietos savivaldybės įs
taigoms ir uždeda pareigų žiū 
rėti, kad visi šaukiamojo am
žiaus vyrai būtų įrašyti į šau
kiamųjų naujokų sųrašus, bet 
pasitaiko, kad kai kurie šau
kiamieji vyra>i, gal net netu
rėdami tikslo karinės prievo
lės vengti, į šaukiamųjų nau
jokų sųrašus lieka neįrašyti ir 
laiku nestoja karinės prievo
lės atlikti, o savivaldybės pa
čios visus įrašyti ne visada 
gal’.

Nestoję laiku karinės prie
volės atlikti vyrai dažnai tei
sinasi tuo, kad neturi gimimo 
metrikų, nežino tiksliai, ku
riais metais gimę, nežinoję, 
kad reikėję įsirašyti, ir t. t. 
Tokį pasiteisinimų įstatymas 
laiko nepakankamu ir už neį- 
sirašymų in nestojimų laiku 
gresia bausmėmis.

Karinės prievolės įstatymas 
nustato, kad kiekvienas vyras 
privalo pats savų karinės prie

LENKŲ GENEROLAS KA
RINĖJ LIGONINĖJ 

ĮKALINTAS
KROKUVA, rugp. 11. — 

Maršalo Pilsudskio karštas 
šalininkas gen. Roja įkalintas 
čia karinėj ligoninėj už jo 
puolimus prieš prezidentų Mo
scickį ir maršalų Rydz-Smig- 
ly. Jis kaltina juos už įvedimų 
Lenkuose savotiškos diktatū
ros. M M

Gen.^Roja yra 60 m. amž., 
serga ir negali būti iš ligoni
nės nukeltas į kalėjimų. Tad 
šalia jo lovos pastatyta sargy
ba.

Prieš keletu dienų Pilsuds
kio legijonininkai turėjo čia 
suvažiavimų. Gen. Roja šiam 
suvažiavimui pasiuntė tūkstan 
tį laiškų, kuriais jis iškėlė kai 
tinimus prieš prez. Moscickį 
ir marš. Rydz-Smigly.

Jis reikalauja naujų prezi
dento rinkimų ir į preziden
tus siūlo J. Paderevskį.

BERLYNAS, rugp. 11. — 
Vokietijos laikraščiai paskel
bė nacių vyriausybės įspėjimų, 
kad gyventojai labiau budėtų 
prieš Vokietijoje gyvenančius 
svetimšalius, kurių tarpe yra 
žymi dalis šnipų, dirbančių 
svetimų valstybių naudai. Vi
si įtariam) svetimšaliai,- arba 
ir patys vokiečiai turi būti nu 
rodyti autoritetams.

Šnipai, pažymi vyriausybė, 
dažniausia gudrybėmis pati
ria nuo žmonių apie Vokieti
jos ginklavimosi ir ekonoani- 
nį stovį.

----------------- ----- x

MIRĖ ISPANIJOS 
KARDINOLAS

SEVILE, Ispanija, rugp. 11. 
— Mirė vietos arkivyskupas, 
kardinolas Estace Illundain, 
74 m. amž.

Dabar Ispanijoje beliko tik 
vienas kardinolas Goma, Tole
do arkivyskupas. Kiti du kar
dinolai yra Italijoje.

BOLŠEVIKAI IR TOLIAU 
ŽUDO TROCKININKUS

NYKSTA KRYŽIAI

ŠILUVA. — Prieš keliolikų 
metų Raseinių — Šiluvos vie
škely vietos gyventojų pastan
gomis buvo pristatyta pakraš
čiuose daug kryžių, kurie bu
vo papuošti įvairiais omamen 
tais. J kai kuriuos iš jų buvo 
įkelta šventųjų medžio droži
niai. Bet paskutiniaisiais me
tais dėl nežinomų priežasčių 
šie seni religinio liaudies me
no dalykai i pradėjo* nykti, ma- 
žėti. Kažin kas išiminėja ar 
išdaužo. Reikia manyti, kad 
tai piktos valios Žmonių ar 
kolekcijonierių darbas.

volė® atlikimu rūpintis, nelau 
kdamas, kol kari nors įstaiga

ARGENTINA PUOLA 
AMERIKOS J. VALS

TYBES

RADIKALAI SUPLIEKTI 
RYTINIAM FRONTE

MADRIDAS, rugp. 11. — 
Radikalai pripažįsta, kad na
cionalistai juos nugalėjo vaka
ruose nuo Turuel.ir jie buvo 
priversti apleisti Frias de AJ-!

BUENOS AIRES, Argenti
na, rugp. 11. — Argentinos 
spauda aštriais žodžiais puola! barracin miestelį 
J. Valstybes dėl jų pasiryži
mo Brazilijai išnuomoti šešis

Japonai puria Nankm perėja Pripilsi 
šiaunakame

Nankovvas liepsnose; kiniečiai 
laikosi savo pozicijose

PEIPINGAS, rugp. 11. —
, Japonų kariuomenė puola

Šiame fronte radikalai ban-iNankowo miestų, per kur eina 
do nacionalistus sulaikyti nuo1 F^I^imkelis į kiniškų sienų

savo karo‘laivus — naikinto- Į Madrido Valencijos vieškelio, i kalnuose. Nankowas skaitosi
jus. Laikraščiai nurodo, kad į ________________ perėja į gretimas Kinijos pro
J. Valstybės siekia pietinės RĄ£>|J<ALŲ PROPAGANDA vincija8 Čahar ir Suiyuan.

Anot žiųių, miestas liepsno
se.* Bet kiniečiai kol kas nepa
sitraukia iš savo pozicijų.

Amerikos respublikų laivynų 
esamų pusiausvyrų sugriauti. HENDAYE, Prancūzija, 

Washingfcone pažymima, kad rugp. 11. — Valencijos ispa-

Kiniečių žiniomis, ten nu
kauta žymus skaičius japonų.

Japonai gi pareiškia, kad 
tenai nesama didelių mūšių. 
Girdi, vyksta tik paprasti ap
sišaudymai.

Kalbama, kad sov. Rusija 
prisiuntė Kinijai apie 200 sa
vo karininkų.

J. Valstybės yra pasiryžusios 
visoms respublikoms gelbėti. 
Laivai siūlomi tik mankštymo- 
si sumetimais, bet ne kokiems 
kariškiems žygiams.

PASIKEIČIA KARO NE
LAISVAIS

VALENCIJA, Ispanija, ru
gp. 11. — Radikalų režimas 
pasikeičia karo nelaisviais su 
nacionalistais. Bus pasikeista 
3,400 nelaisviais.

PERKŪNO UŽMUŠTOS 
KETURIOS SESERYS

MASKVA, rugp. 11. — Pa
skelbta, kad Irkucke, Sibire, 
čekog pastangomis dar 72 “sa 
botažininkai” trockininkai su
šaudyta. Sušaudytieji yra ge
ležinkelininkai.

UŽDRAUS PIKIETUOTI 
AMBASADAS

CREEDMOOR, N. C., rugp. 
11. — Čia perkūno užmuštos 
keturios seserys — E. Hester 
dukterys.

WASHIN.GTON, rugp. 11. i 
— Senatas pravedė ir pasiun
tė žemesniesiems rūmams bi- 
lių, kuriuo draudžiama arčiau 
500 pėdų pikietuoti svetimų 
šalių ambasadas ir pasiuntiny
bes.

TRAUKINYS NUŠOKO 
NUO BĖGIŲ

Chicago and North Western 
priemiestinis traukinys nušo
ko nuo bėgių artį Lake gatvės. 
Sakoma, 1 asmuo sužeistas ir 
daugiau kaip 20 sutrenkta.

nai radikalai pakartotinai skel 
bia, l^ad nacionalistų valdo
muose Toledo ir Malaga mie
stuos© kilę maištai ir sukili-
mai- , i' it!

Spėjama, kad tas yra pap
rasta radikalų propaganda.
Nacionalistai užgina maištus, 
arba sukilimus.
NETEKOME DARBŠTAUS 

VIKARO

SIMNAS. — Simno parapi
jų apleidžia uolus ir energin
gas vikaras kun. Antanas Za- 
karyza. Nors dar tik treti me
tai, kaip mūsų mylimas dva
sios vadas yra priėmęs kunigo 
šventimus ir atsikėlęs į Simno 
parapijų, bet per uolų savo 
pareigų pildymų ir organiza
cinį darbų, ėmė silpti jėgos, 
kurių nenorėdamas visiškai 
prarasti turi mus nuliūdusius 
apleisti Kun. Antanas Zaka- 
ryza iškeliamas į neturtingų, 
bet kuklų Leipalingio mieste
lį. Simniečiai dėkoja už dide
lę paramų dvasioje ir linki dar 
ilgai dirbti Kristaus vynuogy
ne.

ŠANCHAJUS, rugp. 11. — ŠANCHAJUS, rugp. 11; — 
Kiniečių autoritetai nepripa- Ryšium su japonų karininko 
žįsta čia jiems statomų japo- ’r jūrininko nušovimu palei 
nų reikalavimų. Japonai su- airp°rių, Japonija įteik© Kini 
traukia daugiau karo laivų ir ja’ savo reikalavimus ir įspėji 
iškelia vis didesnį skaičių ma mus-
rynų. Reikalavimai nepaskelbti- 

viešai, bet sužinota, kad Japo-
TIENTSINAS*, Kinija, ru->njja reįkaiauja didelio atlygi-

gp. U. - Japon, mūšiai »ul im0 nuSaotuoeiu8; snma.
kiniečiais vyksta šalia Nanko-1 . .v, ..

.. , ... • žinti taikos išlaikymui sargy-wo, siaurvakarų link nuo Fei- J :
pingo, kur kiniečiai atkakliai '">» ir »-
gina tarp kalnų ir kiniškų sie
nų perėjų.

teityje kas panašaus 
kartotų.

nepasv-

PUOŠIAMA BAŽNYČIA AUDRA, LEDAI IŠTIKO 
CHICAGĄ

MERGAITES IŠGEDINTO- 
JAS NUTEISTAS VISAM 

GYVENIMUI

Devynių metų amžiaus mer- 
Koronerio teismas vakar iš | gailės išgėdintojae ir sužeidė-

Po lietaus Chicagoj oras žv 
miai atvėso.

ŠIAULIAI. — šiuo laiku 
daug padaryta Šiaulių Šv. Pet 
ro ir Povilo bažnyčios puoši
me. Nuliedinti du didžiuliai 
•varpai, kurie pakrykštyti šv. 
Stanislovo ir šv, Petro ir, Po
vilo vardais. Dabar šiauliečiai 
vėl gali gėrėtis trijų varpų 
skambininimu, kaip ir prieš di 
dįjį karų. Bažnyčios viduje ir
gi padaryta daug atnaujinimų. 
Keturi altoriai: šv. Barboros, 
šv. Šeimynos, šv. Kryžiaus ir 
Šv. Panelės Rožancavos atngu 
jinti, gi Nepersto jančios Pa-

Nepaprastas viesulas ir smar 
kus lietus su ledais ir perkūni
jomis vakar apie 4:00 popiet 
ištiko pietinę Chicago dalį.

Daug medžių šakų išlaužy
ta, daugelio namų rūsys užlie
tos. Kai kur patilčiais gatvė- 
kariai negalėjo pravažiuoti.

SUTVARKYTAS MIES
TELIS

TAURAGNAI. — Prieš ke
letu metų Tauragnų miestelio 
gatvėmis, esant šlapiems pava-

galbog altorius pastatytas vie- sario ir rudens orams, n e gak

IŠTEISINA VYRO ŽUDIKĘ

teisino Mrs. Ruth Werlen, ku
ri nušovė nusigėmsj savo vy

jį tų prievolę atlikti paragins, rų George IVerlen, 47 m, amž.

jas John Ardeiean, 17 m. amž., 
teismo nuteistas visam gyve
nimui kalėti

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma daugiau lietaus; šian 
dien vėsiau.

Saulė teka 5:56, leidžia
si 7:55.

toje senojo, didelis, gražus, 
naujas. Jį savo lėšomis pasta
tė 25 metų bažnytinio darbo 
meno srityje sukakties proga 
VI Čižauskas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ma buvo per purvų išbristi. 
Bet paskutiniais metais vietos 
savivaldybės rūpesčiu, m i esi 
lis sutvarkytas, aikštė ir 
kurios gatvės išgrįstos. Taip' 
pat padaryti šaligatviai; blo
gesni namai atremontuoti.

»
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“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

l’ublltthvd Daily. Except Bunday. 
SUUSCltll’TIONS: One Year — $6.00; 81x Montha

— $3.60; Three Montha — >2.00; One Month — 7 Be. 
JBurope — One Year — $7.00; 81x Montha — $4.00;
Copy — ,03c.

idvertlalng in ‘'DRAUGAS" bring* beat rusui ta. 
Advertlsing ratea on appllcatlon.

••DKAU.UAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

“DRAUGAS”
Meiną kasdien, l&akyrua ackmadienioa. 

BeQd.radarbiama ir korespondentams raitų negrąžina,
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunClama tam tiks
lui paito ženklų. Redakcija pusi lai k o aau telsą tai
syti ir trumpinti vlsua prisiųatus raktus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prako rąžyti trumpai ir aliklal (Jei galima rūkomąją 
aaaklnkle) paliekant didelius tarpu* pataisymams, ven
giant polemikos ir asmenlkkumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraštln nededamos.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi B vai. popiet

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybkse:
Matams — $6.00; Pusei metų — $3.BU; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 7Be. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei melą 
— $4.00. Pavienis num. 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Idėjos Jėga

J. fr. “P. U.’’ rašo: Yra žmonių, kurie 
netiki idėjos pajėgumu, netiki, kad idėja ga
lėtų visuomenės gyvenime .laikytis be kapi
talo ir ginklo paramos. Jie tiki tik tokiomis 
idėjomis, usį kurių pečių stovi arba kapita
las arba valstybės valdžia su savo iždu ir 
savo ginkluotomis pajėgomis.

Kas liečia nekatalikiškas organizacijas, 
tai šitoks skepticizmas bemaž pamatuotas; 
bet kas liečia katalikiškų idėjų išpažintojus, 
tai čia yra priešinga. Pati krikščionybė at
sirado prieš valstybės valių. Charakteringa, 
kad pirmasis krikščionybės priešas buvo 
valstybė, o ne kuri kita tikyba ar filosofinė 
doktrina. Valstybė iš savo pusėse viskų pa
darė, kad krikščionybė žūtų; betgi visos jos 
pastangos nuėjo niekais: ji pati pagaliau 
pasidavė krikščionybės įtakai, nors ir ne
nuoširdžiai ir su intencija karts nuo karto 
.jMunaištauti prieš savo auklėtojų — prieš 
krikščionybę. į , , .

Kas nekenčia šūkio “Viskų atnaujinti 
Kristuje’’ ir persekioja jo išpažintojus, tas 
neturi geros intencijos ir visos Kristaus Ba
žnyčios atžvilgiu, nes Bažnyčiai yra pavesta 
atnaujinti šį pasaulį Kristaus Evangelijos 
šviesoje. Kristus savo mokiniams aiškiai pa
sakė: “Aš jus siunčiu kaip avinėlius tarp 
vilkų’’. Turėdamas šiuos Kristaus žodžius 
galvoje, šv, Ignacas Lojolą savo ordenui 
liepė su įtarimu žiūrėt į šio pasaulio ramy
bę, nes ji paprastai savimi pridengia arba 
morališkų puvimų arba klastingų renginius! 

.j atvirų ir žūtbūtinę kovų.

Katalikiška idėja savo prigimtimi yra 
atspari šio pasaulio persekiojimams. Jei ka
talikiškai idėjai ir jos išpažintojams atsparu
mo trūktų, tai krikščioniškasis pasaulis šo
nai būtų visiškai supagonėjęs. Jei kataliky
bės likimas priklausytų nuo valstybės vadų 
ir kapitalistų valios, jei katalikybė pati sa
voje neturėtų atsparumo, nieko bendro ne
turinčio nei su kapitalu nei su valstybės 
ginklu, tai Kat. Bažnyčia nebūtų Dievo in- 
stitu' ijo ir nebūtų galėjus per 19 šimtmečių 
tiek audrų ir persekiojimų įveikt.

Toįji idėja ar organizacija, kuri yra val
stybės ar kapitalo kreatflra, gali gyvuoti 
kelis, keliolika ar net keliasdešimt metų,

- bet negali gyvuot šimtų metų. Vargu pats 
Hitleris tiki, kad jo partija gyvuos 1000 me
tų, nors viešai yra tai sakęs.

Kas kita yra Kat. Akcijos organizaci
jos. Jos yra Bažnyčios kūrinys: Kat. Akcijos 
idėja ir organizacijos pergyvens daug reži
mų ir daug tokių partijų ir asmenų, kurie 
nekenčia ir persekioja Kat. Akcijos narius. 
Smurto slėgAnų gali išlaikyti tik tokia idėja 
ir tokia organizacija, kuri turi paramos iš 
aukštesnojo pasaulio, iš Amžinojo Teisingu
mo pusės.

%
Dažnai idėja būna klaidinga kataliky

bės atžvilgiu, bet jei jos' išpažintojai savo 
klaidos nejaučia ir nuoširdžiai kovoja už 
teisingumų be atodairos į materiališkų pel
nų. tai tokia idėja yri daug atsparesnė už 
tas, kurios gimsta iŠ valstybės ar kapitalisr 
tų valios ir laikosi tų jėgų parama. Morali
nio atsparumo daugiau turi persekiojama, 
negu šio pasaulio globojama idėja ar orga
nizacija, nes tikra, ar.kita idėja visada eina 
pri'i neteisybes, prieš žmonių nuodėmes, 
prieš jų sugedibių, o tatai ir turi sukelt šio 
pasaulio neapykantą ir reakcijų. Šiuo atžvil
giu tiesiausių linijų turi katalikybė, todėl 
ji ir susilaukia smarkiausių pasipriešinimų.

Ar Mes Tai Suprantame

“Š-nis“ paduoda šias dr. F. •Mucker- 
nianno iškeltas mintis: Dvi svarbios proble
mos visus mus slegia. Iš vienos pusės šian- 
dien^pasaulyje matome viešpataujantį kapi
talizmų, nesi lai kintį mažiausios etikos. Taip 
margas tus šiandieninis gyvenimas ir toks 
įvairus dvasinis judėjimas, kad iš tikro žmo
nijos likimas, kaip toj baltazaro puotoj, ant 
baisios lentos rašo ir rašo, tai skaičius ir 
oifras, tai citras ir skaičius; tai likimų tai
kos ir karo, taikos ir revoliucijos, likimų 
pasaulio tautų. Devyniasdešimta procentų 
visų žmonių, galima tvirtinti, giliai savo šir
dyse jaučia, kad šita būklė tik gėda ir gėda. 
Šv. Tėvas savo enciklikoje taip pat reikš
mingai kalba apie netikusį turtų paskirsty
mų pasauly.

Iš antros pusės, šalyse matome žydintį 
katolicizmų. Kaip tat yra, kad mes katalikai 
turėdami milžiniškų reikšmę, vidinę jėgų ir 
organiztfcijų, nesutrukdome kapitalizmo dar
bų/ Istorijos materialinis supratimas gali 
šitų būklę dar vis sunkinti. Tenka tat mums 
airi minti, kad ligšiol veidmainiškai bando
mas spręsti socialinis klausimas, galima pa-

TEVELIA! PASISKAITYKITE
(Iš italų kalbos laisvai vertė Kun. A. Draidys)

J

i>Ror.

to trokšta nekalta ir mylinti 
kūdikių širdis f Ar netmuiliai 
jie glaudžiasi prie mamos 
krūtinės! Ar ne kaistai jie 
apsikabinę bučiuoja motinos m

(Tęsinys)

Eucharistinis Auldėjima*

Toks užvardinimas atrodo 
naujas dalykas. Jis, tačiau,
kaip matysite, yra būtinas. j r visų juos mylinčių veidų?

Senovės Graikijos istorijoje Kam pavydėti tos nekalto^ 
randama, kad graikės moti-Į kūdikiškos meilės Jėzui, jei
nos taip mylėdavusios savo 
imperatorių, kad skaitydavo 
sau didžiausia garbe išmoky
ti savo kūdikius elgtis taip, 
kaip elgdavosi* tam amžiuje 
jų imperatorius. O jei kurios 
kūdikis būdavo veidu pana
šus į imperatorių, motinai bū
davo didžiausia laimė.

Tikrai gražus motinos pa
sididžiavimas. Dar gražesnis 
gali būti pasididžiavimas tos 
katalikės motinos, kurios kū- 

kreipti tinkamon vagon tik mūsų pastan- jįkįaį savo elgesiu yra pana
gėms. Galime sakyti, kad Evangelijos laimė- gfig Katalikų Bažnyčios impe 
jimo jėgos pamirštos. Tačiau čia to, rasit
priežastys ne nuo ko- kito, bet nuo mūsų 
pačių pareina.

Kad modernusis kapitalikmas šitokiu 
nelemtu keliu eina yra liberalizmo nuopcl 
nas. liberalizmo įsigalėjimas ūkio srityje ir 
apskritai gyvenime eina prieš religijų. Ta 
liberalizmo dvasia yra taip pat, kaip tai po
piežius savo enciklikoje nusiskundžia ir kaip 
tai kasdieninis patyrimas rodo, ir į katalikų 
eiles įsigaunanti. Įsigali laicizmas t. y. mok
slas turįs savotiškas pažiūras į ekonomini 
bei medžiaginį gyvenimų. Jis visiškai nori 
iš šios srities išstumti religijų. Tačiau visai 
priešihgai liberalizmui ir laicizmui tvirtina 
kalno pamokslas: “Niekas negali tarnauti 
dviem valdovams; nes jis arba\vienų mylės 
ir kito nekęs, arba vieno laikysis ir niekins 
kitų. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai".
Kitoj vietoj kalno pamokslas sako: “Kur 
tavo turtas, ten tavo širdis”. Šie du pasaky
mai parodo religijos pažiūras šiuo klausimu.,
Mes kalbame prigimties ir viršprigimties dė
ka. Nesugriaunama tiesa, kad visos jėgos 
mums suteiktos Dievo malone. Kaip libera
lizmas nori išstumti religijų iš medžiaginio 
gyvenimo, taip religija — liberalizmų. Mums 
tikrų supratimų apie medžiaginį gyvenimų 
suteikia Evangelija. Kristus nurodė ir idea
lų gamtinį žmogų. Kartų Jis pasakė; “Aš 
buvau alkanas, jūs mane pavalgydįnot. Bu
vau ištroškęs, jūs mane pagirdėte. Buvau 
nuogas, jūs mane apdengėte“. Tai reiškia, 
kad Evangelijos meilė nurodo uždavinius, 
kurie santykiaujant žmonėms su žmonėmis 
turi būti atliekami. Geriausia proga krikš
čionybės priešams mulus prikaišioti yra, kai 
mes kitiems žadėdarųi dangų jiems leidžia
me čia žemėje badauti. Kristus liepia sušelpti 
artimus, nes kas vienam iš jų bus padaryta, 
bus Jam padaryta. Kur bus tokia viršnatu- 
rališka meilė, ten vargo nebebus.

Trečioji priežastis nūdienio laiko sun
kenybių yra pervertinimas organizacijos. Sa
vaime suprantama, organizacija nulemia at
skirų žmonių veiklumų. Bet iš antros pusės, 
taip pat aišku, kad organizacija prieina prie 
to, jog, tai visi mato, kad ji nebebūna žmo
nėms naudinga, o tik juos slėgia. Tačiau 
Kristus organizacijas neatmetė. Jis pats savo 
pasirodymu viešame gyvenime turėjo apaš
talų organizacijų. Be abejonės, Jis Bažny
čios, kaip organizuotos draugijos norėjo ir 
jų grindė. Tačiau niekur numatėme iš Baž
nyčios Įsteigėjo pervertinant organizacijų.
Aukščiausias Jo įsakymas: “Tu turi Vieš
patį Dievų mylėti ir t.t. ir savo Artimų, kaip jar įr nebūtų pareigos klau 
pats save“. Kristus įsakė kiekvienam turėti -• «- 
sąžinę. Evangelija tai Magna Charta kiek- 
\ ienos dorovingos asmenybės. Šitas mokslas
pastato žmones į centrinį punktų ir dėl to į net vienyti kūdikius su Jė- 
suriša jį visa kita vidujinėms asmens jė- zum. Meilė ieško ne tik arti- 
goius. Organizacijos paslaptis yra ši: “Aš mumo, bet ir vienybės. Ar ne 
esu vynmedis, o jūs šakelės“.

ratoriui Kristui. O tai pada 
ryti tikrai galima. Kad to 
atsiekti reikia

1. Artinti kūdikius prie Jė
zaus. Ar gi ne taip darė Pa
lestinos motinos Kristaus gy
venimo ant žemės laikais? yra (Įar “durneliai“.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

jau Jį kūdikis suspėjo ne tik 
pažinti, bet ir palnylėti? Po
piežius Pijus X gerai supra
to Jėzaus troškimų atidary
damas tabernakulo dureles 
vaikams ir ragindamas leisti 
prie šv. Komunijos vaikus vos 
tik jie pajėgia savo proteliu 
atskirti šv. Ostijų nuo papra
stos duonos. Ragindamas vi
sus tikinčiuosius prie dažno.-. 
Komunijos neišskiria ir vai

Sakoma, monarchai nyksta 
nuo mūsų žemės. Tik keli jau 
belikę. Bet tai, gal, tik šne
kos. Kauno “Kuntaplis“ at
nešė man naujyną, kad Lie
pos mėnesiui besibaigiant į 
Palangą pradėjo rinktis mo
narchai apkalbėjimui savų ro- 
kundų. Sako, jau yra atvy
kusios ir po pliažų vartosi 
p?fnai metų Palangos monar
chas, užpernykštė Palangos

kų bile tik jie yra Dievo1 ma Igrožio karalienė ir Slobodkės 
lonės stovyje ir artinasi prie'grožio karalienės princesė. 
Dievo stalo su tyra intencija, i įraukiama atvykstant dar Len- 
Ai ne keista, kaip kai kurie kijos čigonų monarcho su šei-
tėvai dori geriau tai supras
ti už patį Popiežių neleisda
mi savo vaikam net 8, 9 me
tų eiti prie šv. Sakramentų 
t ei tindami esi, kad jų vaikai

Vaikai pirmieji bėgdavo Jė.' 
zų patikti, vos tik sužinoda
vo, kad Jėzus į jų miestų a- 
teina. Kurie nepajėgdavo tai 
padaryti, motinos juos ant ra
nkų nešdavo. Nors apaštalam 
tai nepatikdavo ir jie vaikus 
drausdavo, Jėzus juos subar
davo sakydamas: “Leiskite 
mažutėlius 'ir nedrauskite jie
ms ateiti pas mane, nes to
kių dangaus karalystė“ (Ma
to 19, 14). Kuomet vaikai .Jį 
garbindami šaukdavo: “Osa- 
nna Dovido sūnui!“ vyresnie
ji piktindavosi. Jėzus, gi, ne
kliudydavo jiems šaukti, o 
pasipiktinusiems atsakydavo: 
“Ar niekuomet neskaitėte, 
kad iš kūdikių ir žindančių 
burnos prirengei tobulų gy
rių“ (Mat. 21. 15, 16.).

Ar ne panašiai daro ir šia
ndien vaikai? Kaip suaugu
sieji bažnyčioje dažnai net 
prašomi rodosi bijo prisiarti
nti arčiau altoriaus, vaikai 
patys bėga, neprašomi, užim
ti pirmąsias vietas bažnyčioje. 
Jei altorius nebūtų atidalin
tas nuo bažnyčios grotelėmis, 
tikrai vaikai bėgtų ant pat 
altoriaus laiptų. Ar tai jie da
ro tik iš vaikiško smalsumo? 
Ne. Tai tyra ir nekalta jų 
prigimtis juos traukia prie 
to meilės šaltinio.

Motinų, tad pareiga jiems 
nekliudyti. Dažnai artinkite 
kūdikius prie Jėzaus. Ar gi 
ne panašiai būtumėte pasiel
gę, jei būtumėte gyvenę Kri
staus laikais? Eidamas pa
čios į Bažnyčių nepalikite 
vaikelių namuose, nors jiems

syti šv. Mišių.

2. Neužtenka artinti, reikia

Ketvirta. Socialinė Evangelijos etika su
rišta su giliausiomis žmogaus kūrybintknis

padavė prašymų leisti jai te
kėti dvidešimtų kartų. Prašy
me ji sako, kati daugiau ne
bemananti skirtis ir yra nu
sprendusi gyventi kaip rei
kiant

Bedieviams tai tikras rojus. 
Tokį “rojų“ laisvamaniai, 
cicilistai ir balšavikai nori ir 
Lietuvoj užtaisyti.

ma. Palanga irgi rengiasi mo
narcho, ar monarcliės, rinki-

,v
mams. “Kuntaplis“ pamiršo, 
kad ir Amerikos lietuviški ci
cilistai taip pat turi kelias 
karalienes, kurios irgi, gal, 
dalyvaus tame monarchų su
važiavime.

Taigi, monarchų amžis ant 
žemės dar nėra pasibaigęs.

Gražus pavyzdys palaimin
tosios Imeldos Lambertįni, 
kuri dar neturėdama pilnai o 
metus taip troško Jėzų pri
imti, kad privertė Jėzų net
rtebuklę padaryti. Vienoje °’ va^nanjyna iš Wšav.kų 
Bolivijos bažnyčių kartų ma
žutė Imelda meldėsi su savo
vyresnėmis draugėmis. Kilo 
nib einant prie Komunijos, pi i 
ėjo ir ji prie grotelių. Ta
čiau buvo atgal gražinta, nea 
buvo per jauna ir katekizmo 
dar nemokėjo. Mažutė pasi 
juto taip nelaiminga, kad ve-

roja,us Rasiejuj.
Marčia Lakova, būdama 24

metų amžiaus, jau spėjo per
siskirti net davyniolika kartų. 
Ji ištekėjo 19 metų amžiaus 
ir iki šio laiko jau tiek pat 
kartų persiskyrė. Pagal so
vietų įstatymus, ji daugiau 
tekėti nebegali, nes, matyti,

rkdama tiesė rankutes į ki- netinka šeimyniniam gyven
tiems dalinamų Jėzų kviesi!- IHU^- Dabar Mat čia Lakova 
dama Jį pas jų ateiti. Staiga j
nušvito visa bažnyčia ir osti-
ja suspindėjo ore ties Imel- 
dos galva. Kunigas suprato 
Jėzaus troškimų. Priėjęs pa 
ėmė ant patenos ore esančių 
ostijų ir davė Jų mažutei Jė 
zaus mylėtojai.,

IšMkrųjų. Kuri širdis Jėzui 
malonesnė: kūdikių ar suau 
gūsių, nors ir tik po išpažin
ties! Atsakymas aiškus. Nors 
ir gražiausiomis atgailos a- 
šaromis nuplauta nuodėminga 
siela Jėzui nebus taip bran
gi ir maloni, kaip ta, kuri 
dar jokia sunkesne nuodėme 
nėra susiteršusi.

Išvada. Pratinkite vaikelius 
kuodažniausiai, jei galima :i 
kasdieną, eiti prie šv. Ko
munijos.

3. Dažnas artinimasis prie 
Jėzaus ir dažna vienybė su, 
Jėzum padarys tai, kad jau- 
nuolis-(ė) pradės gyventi Jė. 
Zaus gyvenimu. “Žmogus yra 
gyvas ne vien duona“ (MaL 
4, 4). “Jei nevalgysite žmo
gaus Sūnaus kūno ir neger 
site jo kraujo, neturėsite sa
vyje gyveninio“ (Jon. 6, 54). 
Tai paties Jėzaus žodžiai. Ma-, 
note, kad šie Jo žodžiai tik

(Vienas jaunas bankierius 
prašė žymių kino artistę jos 
rankos. Jis jai vis sakydavt

— Aš gaunu du tūkstančius 
dolerių algos per mėnesį, tu 
su jais galėtum išsiversti1...

Artistė kiekvienų kartų tik 
truktelėdavo pečiais. — Vie
nų dienų jaunasis banko di
rektorius lėkte įlėkė į artis
tės kambarj ir džiaugsmingai 
pranešė:

— Man alga padidinama i- 
ki trijų tūkstančių dolerių ir 
su jais tu jau tikrai galėsi 
išsiversti, ar ne tiesa?

Artistė akimirksnį pagalvo
jo ir tarė jam:

— Aš tai galėčiau išsivers
ti, bet iš ko tų gyvensi?

— Na kaip, tu šiąnakt na
mo parėjai ?

— O ne, aš pakliuvau į po
licijos areštinę.

— Tu, matai, laiminges
nis, o aš parėjau namo.

suaugusiem pasakyti? Kūdi- kūdikius Jėzui, o Jėzų kūdi
kiai, panašiai suaugusiems, kiam. Šio auklėjimo prakti-
jei nevalgys kūno maisto, 
mirs. Jei nevalgys sielos mai
sto ir tai dažnai savo jaunys 
tėję, dvasiniai mirs.

Girtuokliai, kurie dažnai 
priima į savo* kūnų svaiga
lus užsinuodija jų organiz
mas. Vėliau, kad ir norėtų 
pasitaisyti, labai sunkiai ar
ba visai negali: blogi pavyz
džiai, biaurios knygos, nešva
rūs paveikslai tai kasdieniniai 
jaunuolių dvasios pavojai. Jei 
jie pirmieji užnuodys jaunuo
lių sielas, vėliau, net geras jų 
sielai maistas bus duodamas, 
sunkiai juos išgydys, o gal 
ir visai neišgydys.

Tėvai ir auklėtojai gerai 
tepagalvoja ar tik jie patys 
nėra kalti, kad jaunimas ne
nori gyventi Jėzaus gyveni
mu. Kam dar nevėlu, tesusi- 
griebia ir šių šventų eucharis
tinio auklėjimo pareigų tenc 
užmeta. *

II. Kame yra ti Įremi a 
eucharistinis auklėjimas

Trumpai į šį klausimų at
sakyti reikėtų šiaip: duokite

ime reikalo daugiau veikti ir pasitenkinti, ne pasaulį. Mes esaune statomi laiko, kaip 
dalykais kaip jie'dabar išrodo! Ar mes ne išgelbėtojai, kad savo stipriomis asmenybė-

jėgomis ir ji pati dalyvauja šitoje kūryboje, i permažai vertiname savo asmens jėgas ir sti- mis galėtume suteikti pasauliui naujų vei-
lr tai tikra tiesa, kad Jis jiems paaukštini- Į priuani savo charakterį, kuris dvasios ini-
mo ir pakėlimo pagrindas. Svarbiausias gi 
įsakymas Jo yra įsakytas žmonėms, tai at
naujinimas žemės veido. Tt> įrodymas yra 
istorija: viduramžiai yra kūrybinės krikš
čioniškos kultūros garbė. Tačiau ar esame 

mes Krikščionybėje aktyvūs? Ar mes netu-

ciatyvos pasėka?
Prievartos tikslas yra laisvė, taip sako 

rašytojai. Gi krikščioniškosios etikos pastan
gų tikslas yra Dievo vaikų laisvė. Mes esa
me pasaulio statomi, kaip seniau apaštalai, 
kad savo kūrybiniu veikimu perreformuctu-

dų. ‘Užvaldykite žemę“, tai buvo įsakymas 
rojuje. “Eikite į visas tautas“, — yra įsa
kymas naujos karalystės. Evangelijos socia
linė etika yra paslaptis^ kurių mes turime 
lankoje. Mes privalome tamsybes sunaikinti 
ir naujai ateities šviesai atidaryti duris.

Ar mes tai suprantame?

ka prasideda jau nuo pat kū
dikio prasidėjimo ir turi būti 
tęsiama per visų jo jaunystę.

1. Niekas šiandienų jau ne
abejoja, kad visi motinos jau* 
smai nešiojant kūdikį perei
na į jos būsimų vaisių. Šven
tam Rašte ir šventųjų gyve
nimų aprašymuose mes ran
dame- daug pavyzdžių, kurie 
rodo, kaip tų Dievo vyrų mo
tinos jau nuo pat jų prasidė
jimo juos aukodavo Dievo ta
rnybai. Štai Elkano žmona O- 
na net prieš savo sūnaus Sa
muelio prasidėjimų jau jį ei 
koja Dievui. Panašiai elgėl 
šv. Dominiko motina Joai 
ir daugelis kitų šventųjų mo
tinų. Jos aukodavo Viešpačiui 
savo kūdikius kaipo ypatin
gas joms duotas Dievo dova
nas ir kaipo tikrųjų paties 
Dievo nuosavybę. Argi tikrai 
kūdikiai yra vien tik tėvų 
nuosavybė, kaip kai kurie 
klaidingai mano? O, kiek da
ug yra vedusių, kurie bran
gaus tėvo ir motinos vardo 
nenešioja, nors ir labai to pa
geidautų. Taigi šeimyna ve
dusiom tikrai yra ypatinga 
Dievo dovana ir Jo tikroji 
nuosavybė. Dėl ko, tad, Die
vui pavydėti, bent Jam paau
kojimo aktu to, kas Dievui 
tikrai priklauso?

(Bus daugiau) 1

PLATINKITE “DRAUGI’
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Įdomūs Pasikalbėjimai

Trumpa Izraelitų 
Istorija

KAULAS: Kodėl karalių* 
Saulius buvo toks nelaimin
gas?

JONAS: Dėl to, kad buvo 
didelis pavydas. Jis norėjo 
užgrobti visa, kas svetima, 
bet jam nepasisekė, todėl jis 
nusižudė. Jis gyveno nuo 
j 055 iki 1015 B. C.

KAULAS: Kodėl, karalius 
Dcvidas yrh, tiek daug visur 
minimas? Kuom jis atsižy-' jokiu 
nėjo?

JONAS: Dovidas atsižymė- 
dideliu dievotumu. Buvo

gaisus rašytojas: parašė daug 
psalmių — gražiausių gies
mių. Buvo garsus muzikas. 
Kiekviename paveiksle jas y- 

su kankklnis. Jis valdė

kė didžiausią, išmintį kaipo 
nepaprasto inžinieriaus ir ar
chitekto. Jam valdant visas 
kraštas buvo tvarkoj ir ra
mybėj. Taipgi buvo išmintin
gas teisėjas. Jis parodė net 
savo išmintį tokiame atsitiki
me: dvi šeimynos gyveno vie
nuose namuose. Abi moterys 
susilaukė sūnų ir abi gulėjo 
vienoj lovoj. Rytmetį atran
da, kad vienas vaikas negy
vas, tuomet jos pradėjo vai
dytis, sakydamos, mano vai
kas gyvas, tavo negyvas ir 

būdu negalėjo prieiti
prie taikos. Galutinai nuėjo 
pas karalių Saliamoną. Ka
dangi buvo sunku išrišti, klau 
siiną, karalius sumanė sekau-

KATALIKIŠKOJI MOKYKLA

Katalikiškoji mokykla tu
rėjo ir turi didelę svarbą, ir 
reikšmę. Kad taip yra, mums 
aiškiai rodo praeities protes
tam) apsileidimas.

Protestonų sekta, nors jau

lietuviams katalikams, tai bu 
vo ir yra sunkiausias' darbas 
ir našta. Be svetimųjų, ir mū
są laisvamanybės agentai nuo 
lat atakuoja katalikiškas mo
kyklas. Nešvarius būdus pū

tėsi stipri ir galinga, nes sa- naudoja tam, kad tiktai pa

ra
kraštą teisingai ir vedė žino 
nes prie dievotumo.

KAULĄS: Jeigu jis buvo 
toks dievotas ii geras, už ką 
Dievas jį baudė?

JONAS Už prasižengimą,
KAULAS: Jei buvo toks 

geias, kaip galėjo prasiženg
ti? j t f

JCNAS: Kaulai, prasiženg
ti yra žmogiškas dalykas, bet 
padaryti tikrą atgailą ir pri
imti bausmę už nuodėmes, tai 
didekai šventi dalykas. Do
vidas per žmogiškas silpny
bes nupuolė, bet kuomet Die
vas siuntė pranašą, kuris per- 
sergejo jį, tuojau pradėjo da
ryti didelę atgailą: pasninka
vo ant duonos ir vandens, 
dažnai meldės, gilias medita
cijas darė, rašė septynias psa
lmes (atgailos), kurias per 
dieną daug kartų kalbėjo. 
Tokiu bfntu Dievui atsiteisė. 
Gy\eno gražiai, mirė laiVnin- 
gai ir jo vardas paliko gar
sus amžiams, kaipo geriau
sias pavyzdis kiekvienam nn- 
•idė.įt liui, darančiam atgailą. 
Dovidas mirė 1012 metais.

KAULAS: Kas buvo Salia
monas ir ką jis padarė?

JONAS: Saliamonas buvo 
Davido sūnus, kuris buvo ne
apsakomai Dievo apdovano
tas nepaprasta išmintim. Jis 
yra vadinamas išminčium. Jis 
padalė planus ir pastatė Je- 

j ruzalės bažnyčią, kuri išreiš-

imi: “Duokit man kardų,
perk irsiu vaiką per pus ir 
būsite patenkintos gavusios 
po pusę vaiko”. Kuomet ka
ralius, mėgindamas motinas, 
tiesė kardą ant vaiko, tikroji 
motina puolė ant kelių prieš 
karalių mesdama: “Duok jai 
tą vaiką gyvąi, tik nekirsk”! 
Karalius, matydamas, kad ti 
k ra i yra jos vaikas, ir atida
vė jai. Čia jis parodė nepa
prastą išmintį. Mirė 975 me 
tuose ir pavedė savo karalys
tę sūnui Robaanr, kuris buvo 
netvarkingas ir nedievotas. 
Jo valdžioj karalystė tapo pa
dalinta į dvi dalis: šiaurinę 
dalį, kur gyveno izraelitai, o 
pietinė dalis vadinosi Judėja.

KAULAS: Ar visi izraelių 
karaliai buvo dori?

JONAS: Ne. Devyniolika 
kara’ių buvo sugedusių. Jie 
vedė žmones prie stabmeldy
stės ir bedievybės. Todėl už 
savo prasikaltimą tapo baus
ti — papuolė į asirijiečių ne
laisvę ir ten ėjo baudžiavą 
Babilionijos bokšte, po kara
lium Gyrus, ir galutinai tapo 
visi Dievo nubausti iki 536 
metų.

Kuomet Dievas nubaudė a- 
sirijonus už gobšumą ir ne
teisingą varginimą, tuomet iz
raelitai tapo paliuosuoti ir 
gyveno ramybėj iki 203 B. C.

J. V. S.

Priežodžiai
Ėdė vilkas, suės ir vilką. 
Gina niekus, kaip savo grie-

kus.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškia
♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦-♦ ♦ ♦ ♦ o-4

Rugpiūčio 12-ta Diena

“Aš Viešpats, kurs tyrinė
ju šūdį ir mėginu inkstus, 
kurs duodu kiekvienam, ko 
verti jo kelias ir jo pastan
gų vaisiai”. — Jer. XVII, 10.

Bilk kantrus su visu kuo,
bet ypatingai turėk kantrybę p^ula kiekvieną taką, kurie

vo propagandai pinigų turė
jo kaip šieno, het, pasitikė
dami viešomis mokyklomis 
labai apsirikoi. Sekta taip su
smuko, kad jau nebegali pa
traukti naujų sekėjų.

Protestantai, pasitikėdami 
\ iošomis mokyklomis dažnai 
žemindavo katalikiškas mo
kyklas. Bet šiandie, susmu
kę, apgailestaudami mato ir 
pripažįsta kat. mokyklų sva
rbą ir jų reikšmę.

Katalikai kitaip darbavosi 
ir elgdavosi. Jie susibūrę ir 
grupes pirmoje vietoje staty
davo, ir stato, katalikišką mo 
kyklą. Organizuodami parapi
jas, jie skiepus panaudoja pa
maldoms, bet visuomet rūpi
ndavosi ir rūpinasi pastatyti 
tinkamą mokyklą, nes mokyk
la - tai tvirtas parapijos pa - 
matas.

Mokyklų išlaikymas mums,

žeminus,katalikišką mokyklą. 
Dažnai nešvarią kalbą apie 
sesutes mokytojas, apie mo
kyklas jie deda į savo laik
raščius. Seseris jie priskaito 
prie nešvarių sutvėrimų, ku
rios vaikus vien tiktai pote
rių mokina.

Bet atėjo laikas, kad pro
testantai, susirūpinę savo li
kimu, aiškiai pripažįsta sva
rbą ir reikšmę katalikiškos 
mokyklos, kurios dėka Kris
taus (Bažnyčia auga, bujoja 
ir sėkmingai kovoja su lais- 
vamanybės bangomis. Taip 
ir susipratę lietuviai aiškiai 
mato jos svarbą.

Jau artinasi laikas, kuo
met reikės vaikučiams lanky
ti mokyklos. Dėl to, tėvai, 
glauskite savo vaikučius prie 
katalikiškų mokyklų, kuriose 
jie bus atatinkamai auklėja- 

Pittsburgietis

Joms pasižadėjo prigelbėti: 
P. Duzinienė, (Bernotienė, A. 
Pikutienė, P. Martinaitienė, 
V. Navickaitė, Pakutinskienė 
ir kitos. Kuomet vieni vie
naip, ar kitaip, darbuojasi, 
kiti deda aukas: Marė Pus- 
telninkienė aukojo $25.00, Ju
rgis Janušonis — $20.00, Pra
nas Zamulevičius — $5.00. 
Barbora Trinkienė — $15.00, 
Juozas Naujalis — $25.00, Bi
ngo Klubas praeitą mėnesį 
uždirbo virš $350.00. Na, kas 
daugiau ?

Bažnyčios komitetas jau ta
riasi apie Labor Day, pasku
tinį šią vasarą, išvažiavimą į 
Adomo sodą. Visiems bus sma 
gu paskutinį kartą šįmet iš
važiuoti į Adomo sodą ir 
pr'u tos progos atlankyti sa
vuosius mirusiuosius Šv. Ka
zimiero kapinėse.

veikėjai. Nekartą jie yra gra
žiai pasidarbavę parapijai, 
tat iš anksto galima tikėtis, 
kad ir šį kartą atsilankiusių 
neužvils.

Kadangi neužilgo mokyk
los atsidaro, tat ir mūsų mo
kykla valoma ir remontuoja 
nia, kad vaikučiams būtų sma 
gu ir gražu.

Pastaromis dienomis 
kiai susirgo Mašiotienė. 
Ifomesteado ligoninėje.

sun
Guli

nu.

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS

Liepos 28 d., Pittsburgheį savo kalboj ragina valdybą 
įvyko Kunigi) Vienybės sei- ir atstovus sugrįžus į savo

Pas mūsų kleboną viešėjo 
jo motina Teofilė Vasiliaus
kienė iš South Side. Klebo
nas labai linksmas, kad turi 
.gyvą mamytę. Dieve duok jai 
dar ilgus metelius džiaugtis 
savo kunigėliu. Dėdė

liaeitą sekmadienį kun 
Skripkus pakrikštijo Be Ii o 
Katkaus ir Elenos Maroinke 
vičjūlės dukrelę vardu Mari
jona Ona. Kūmais buvo Teo 
doras Katkus Elena Zaraus- 
kaitė.

čioniško tobulumo būdas yra 
žinoti, kad dar nesi jo pasie
kęs; bet niekad nepavargk 
pradėjime išnaujo. Kas tiktai 
nugalėtas supratimu jo pa
ties kalčių, negalės jas ap
valdyti.

Būk ištikimas, budėk ir 
melskis; nemurmėk, jei tavo 
va’gas išrodo veltui nho auš
ros iki dienos pabaigai.

Kur nuodėmės koja trempė, 
ten be nuovargio dirbk; vis 
su gatavu uolumu atnaujink 
pastangą Išnaujo pasisavinti 
ią dirvą.

Yra erškėtkrūmių, kurie a

mas.
Po pirmininko, raštininko 

ir iždininko raportų, sekė re
zoliucijos, kurias patiekė ko
misija iš kunigų J. Balkūno, 
P. Juro ir A. Jurgučio. Tarp 
rezoliucijų, kurios palietė re
liginiai tautinius reikalus, bu 
vo ir padėkos J. E. Newarko 
vyskupui Thomas J. Walsh, 
kuris susikvietęs visus savo 
vyskupijos lietuvių parapijų 
klebonus ir vikarus pareiškė, 
kad kiekvienoje jo vyskupi
jos lietuvių parapijoje, neati- 
dė Jojant būtų įsteigtos lietu
viškos mokyklos ir dėstoma 
lietuvių kalba. Mokyklų cen
tras bus Newarke. Mokyklas 
nuolalos prižiūrės ir kontro
liuos pats vyskupas. Mokyto
jomis bus skiriamos Seserys 
Pranciškietės, kurių pastoge 
ir reikmenimis rūpinsis pati 
vyskupija. Gražus, naudingas 
ir gerbtinas sumanymas sve
timtaučio vyskupo, kuris taip 
susirūpinęs mūsų, lietuvi ų, 
jaunosios kartos ateitimi.

Seimas pareiškė jam padė
ką raštu.

Į naują valdybą didžiuma 
balsų išrinkti: kun. J. Bal
konas, pirm., kun. Panlionis, 
rast., kun. Vaitekūnas, iždi
ninku.

kolonijas labiau rūpintis re
liginiai tautiniais reikalais. 
Jo pareikštos pastabos, be 
abejonės, paskatins prie di
desnio vieningo ir sutartino 
darbo, kad sėkmingiau eitų 
darbas prieš komunizmo ir 
laisvamanybės bangas.

Seimas buvo rimtas ir gy
vas; gyvybės jam<pridavė J. 
E. vyskupo M. Reinio daly
vavimas.

Pittsburgho Žinių Red.

Šv. Kazimiero Parapija

Šią savaitę Šv. Kazimiero 
parapijoje viskas ramu. Šne
kos sukasi tik apie naujo;* 
klebonijos statybą, kuri spar
čiai eina pirtnyn. Nors, tiesą 
pasakius, jos statyba ne visi 
domisi, bet visgi daugelis yra 
labai susirūpinę ir deda pa
stangų, kad kuoveikiausiai 
būlų baigta. Štai, praeitą sa
vaitę moterys turėjo susirin
kimą, kuriame vienbalsiai nu
tarė dėti pastangų naujai kle
bonijai gražiai išpuošti, ata
tinkamas užlaidas ant langų 
įtaisyti. Priešakyje to darbo 
stojo sekančios žymiausios 
moterys: P. Blažaitienė, P.
Antanaitienė, P. Stankauskie- 

J. E. vyskupas M. Reinys | nė, Čižauskienė, Šliūpienė.

Praeitą savaitę lankėsi pas 
mus kun. Mikšys iš Lietuvos. 
Edvardas Skripkus su žmona 
iš Cleveland, Ohio, o kapelio
nas kun. Skripkus buvo išva
žiavęs savaitei į Cleveland, 
Gliio, pas savo brolį Kazį. 
Gi įdėjau, kad žvejojęs po E- 
rie ežerą ir sugavęs keletą 
stambių žuvų.

Av. Kazimiero pradžios mo 
kykla prasidės rugsėjo 1 d.. 
o aukštesnė ji — rugsėjo 7 d. 
Tėvai jau turi susirūpinti a- 
tatinkama vaikams mokykla. 
Apie tai artimiausioje atei
tyje šitoje pačioje vietoje bus 
plačiau parašyta, kokia yra 
lietuviams katalikams geriau 
šia mokykla. Visi tėmykite.

Iš Homesteado 
Padanges

Praeitą sekmadienį išvažia- 
vimas į Sinitli Grove gerai 
nusisekė. Svečių buvo net iš 
toli ir toliau: South Side, No- 
rtb Side, Duąuesne, Braddock 
net iš Cleveland, Oliio (iš kun. 
A. Karužiškio parapijos) ir 
Philadelpliia, Pa. (kūn. Va- 
lančiūno parapijos). Duąnes 
ne yra dalis ŠŠ. Petro ir Po 
vilo parapijos, tat ten gyve
nantieji lietuviai irgi uoliai 
lemia parapijos reikalus. Jie 
ateinančią nedėlią rengia di
delį išvažiavimą į Vasiliaus
ko ūkį. Priešakyje šio išva
žiavimo yra Smarkūs ir uolūs

A. Kudis su žmona ir V. 
Kraužlys buvo išvykę atos
togoms. Aplankė Cliicagą ir 
jos apylinkes, ir Detroitu.. J. 
Kudis su žmonai svečiavosi 
pas Gudinus ir kitus pažįsta
mus, o V. Kraužlys pas savo 
pažįstamus M. ir O. Šimo 
nius ir kitus. Aplankė kun. 
Couglilin parapiją ir pamate 
naują bažnyčią. Su kitais de 
troiliečiais buvo užsukę ir į 
Kanadą.

»

Šis - Tas Iš West End 
Padanges

Rugpiūčio 5 d., Šv. Vincen
to Moterų klubas laikė mėne
sinį susirink ikną, kuriame nu
tarta rugsėjot mėn. suruošti 
koi tavimo pramogą parapijos 
labui. Po susirinkimo turėjo 
užkandžio, kurio parūpino Po 
remba ir Poreo. Draugiški va-

Vincas Kraužlys, atvykęs iš 
Lietuvos 1914 m. tuoj prisidė
jo prie katalikiško veikimo. 
Mylėdamas dainą, įsirašė į 
bažnytinį chorą ir daug dar
bo prie prie suorganizavimo 
L. Vyčių 11 kp. Buvo jos pir
mininku ir darbavosi įvairio
se komisijose. Stambiai yra 
aukojęs Tautos Fondui ir da
rbu prisidėjo prie fondo vei
kimo. Per keletą metų vedė 
gisbųišd irbystės biznį, 1923 
m. aplankė Lietuvą, savo tė
viškę, kurios viena dalis yra 
lenkų okupuota, o kita lais
voj Lietuvoj. Būdamas karš
tas tėvynainis patrijotas dzū
kų krašto, ir šiandie dedasi 
prie kilnių darbų. Iš amato 
yra laikrodininkas. Visą lai
ką gyvena Homestead, Pa.

Dzūkų Vaikas

karolini labai patenkina jau
nas ir senesnes moterėles, dol 
to skaitlingai lankosi.

Praeitą savaitę iš Šv. Vin
cente bažnyčios palaidoti: Ka 
zimieras Balčius, kuris stai
ga narė palikdamas mylimą 
žmoną dideliame nuliūdilme, 
Feliksas Sabaliauskas ilgai 
sirgęs vėžio liga, palikdamas

(Pabaiga 4 pusj.)

su savimi. Nenustok drąsos 
apsvarstyme savo netobulu
mų, bet tuojaus imkis juos 
pataisyti; kiekvieną dieną 
pradėk tą uždavinį išnaujo. 
Geriausias atsiekiami krikš-

reikalauja kantrios priežiū 
ms, yra kryžius kiekviename 
Ūkime ir uolus maldos rei
kalas: bet širdis, kuri prisi
glaudžia prie Tavęs yra link
sma visur. — Waring.

/PETECTIVE 'RILEY
TBLL ME- WHV -----
CMO VOO WA«N US NOT

WITH THE MILLIONS OP OOULARS 
HE MAOE av MARCOTK SMUOSUNa, j 
HIS ŠTROMO ARMVz ANO HIS 
SCIEHTIPIC *»APONS,
MAND4RIN HAO INTENDtD TO
<5AJN COMTROC OF HIS NATIVE LAMO 
CHP4A, THBN "

/
/ • »

JUST KIPS— The Fortsnęa of W«r.

A PHOTO-El_ECT«IC
8EAM RASSEO 
smtvveen tuose 
TWO ROCKS- IF YOU 

HAO 0ROKEN THAT 
BEAM AN ALARM
VVOULO HAVS 3OUNDE9

INSlOS THE MOUNTAIN?



•iiu&K Ketvirtadienis, rugp. 12, 1937

PittshurglM žinios
Ii WEST END PITTS 

,BURGHO PADANGĖS

stogų, negalėjau sėdėti ran
kas sudėjęs ir silsėtis. Gyve
nimas spirte spyrė ieškoti pa
šalinio uždarbio.

Turėdamas kalendorių a- 
getitūrų, pasiryžau aplankyti 
kelias kolonijas.

Pirmiausia nuvykuu į Pilis 
burgb, Pa., kolonijų — llome- 
stead, ir apsistojau Į>us gerus 

A.

Antradienį nuvykau į šv 
Kazimiero bažnyčių šv. Pet 
ro ir Povilo šventėj. Rui min 
ga bažnyčia ir šiokių dienų

Vaizbos Buto valdybų suda- ras suvažiuoja biznieriai, pro- imtas iš Peoples Furniture
fo: donas Grebliūnas, pirm, 
Kastas Vaišnoras, rašt., K. 
Stravinskas, ižd. Dėka hiznie-

buvo pilna. Varg. pareigas ei rių sumanymui, labai platinu- 
nai ir gi geras pažįiftainas mi ImpbrtUoti iš Lietuvos

(Tęisnyg iš 3 pusi.)

dideliame nuliūdime mylim:} 
žmonų ir vaikelius, Stasė A- 
domaiėiūtė ilgui sirgusi džio-i jaunystės idėjos draugus
va, palikdama mylimų tėve
lį ir dvi sesutes. l>ai gerasai 
Dievulis suteikia jiems am
žinų atilsį.

Rugiaūčio 13 d., Šv. Vardo 
draugijos nariai ėjo bendrui 
prie šv. Komunijos. Šv. Sa
kramentas buvo išstatytas vie 
šai adoracijai, kuri baigės pa
laiminimu.

Šios kolonijos lietuviai be
gali pamiršti J. E. vyskupo 
AI. Reinio atsilankymo ir jo 
pamokininių, kurie ilgai pa
siliks visų atmintyje.

ir t). Žaliaduonius.
Nuvykus iš lygumos į, kal

nuotas vietas, reikia gerų a- 
kių ir stiprių nervų; kitaip 
su automobilium nesirodyk. 
Mene baugino milžiniški kai 
nai, dideli plieno fabrikai ir 
dar apsiniaukęs nuo dūmų da 
ilgus. Manau sau, kur čia ra 
siu lietuvius ir Kaip biznio 
padarysiu tokiame margomy- 
ue, ypač nakties laiku.

Pradėjęs dairytis į visas 
puses, matau šimtus įvairia
spalvių šviesų, kalnus, pakal
nes su daugybe tiltų. Pirmų 
s)k patekęs į Pittsburglių 
jauties lyg kokioj tolimoj ka-

Darbai biskuliukų pagerė- ni’ystPj. Pavažinėjus po tuos 
jo, tat pagyvėjo ir žmohių margumynus, aukštus kalne- 
Gpas. Vietinis ims, pradedi suprasti, kad ir

----------------- į čia tos pačios taisyklės, kaip
Plttsbllrgc ir Apylinkėj ir lyguinų miestuose. Ir taip

Dideli Karščiai įpranti. Ir aš per
sesias dienas po kalnuotų 
“karalystę’’ pavkžinėjęs gero 
kai susipažinau ir tie aukšti 

* j kalnai pasirodė ne taip jau

muz. V. Medonis. Apžiūrėjo 
me naujai stutotnų Šv. Kaz’ 
miero imi ra p. klebonijų, atlan
kanti kleb. ktih. M. Kazėnų, 
kuris, valandžiukę pasikalbė
jęs, skubinos važiuoti į Šv. 
Kazimiero kapus.

produktai. Tuo reikalu nepd- 
pt-hlai darbuojasi Kazys Pi 
kelis, pjaunas biznierius; nors 
ir čia gltiięs, bet gražiai lie- 
ttivlškai kalba. Jo pastango
mis per šių metų pirmų pus- 
iih iį Lietuvos produktų Pitts

fesijonalai ir taip darbo žmo 
nės linksmai laikų praleisti, 
pasivuišinti, padainuoti. Vie
ta liks lietuvių centrinė su
eiga.

Esu dėkingas biznieriams, 
su kuriais užmezgiau biznio 
ryšį. Tikau, kad ateityje dnr 
daugiau atsiras mano priete
lių. Detroitietis

Co., 4183 Archer avė.
2-ra skurdinąs 1937 m. ma

dos, vertės $35.00 iš Progress 
Furniture Co., 3222 So. Hal
sted st.

3-čia rankinis laikrodėlis iš
Kaso Je\ve!ry Store, 4216 Ar- S0Se Chicagos kolonijose. Jei

ir įeiti į darių. Šokiams grieš 
Lon Laban orkestrą.

Visas pikniko pelną* bns 
skiriamas lygiomis dalimis vi 
siems trims apskritims.

Tikietai pardavinėjami vi-

Su muz. V. Medoniu būvau burglie ir apylinkėj išparduo
sutaręs aplankyti ne tik šlbr 
parapijos biznierius, bet to 
Ūmesnes vietas. Taip ir pada
rėme. Per porų dienų iki pū
liai nakčio vizitavome bizhie- 
rius. Turint gerų vadų, visur

ta už $25,300.00. Visi lietu
viai pardavinėja iš Lietuvon 
iiiipOrtbotas prekes, bet K. 
Pikelis didesnį hūošiihtį par
duoda svetimtaučiams — virš 
$1090.110 prekių parduoda j

Laimingiems Skiriama 
0200 Dovanų

PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJ 
TOKS ĮVYKIS

cher avė.
Septynios kitos dovanos 

taip pat bus duodamos lai
mingiems. Laimėt toms dova
noms didelių pinigų nereikia. 
Tikietas tiktai 15 centų.

Tas pats tikietas bus geras

kas dur norėtų gauti tikietų, 
reikia tik telefonu pašaukti 
Sus-:no apskr. sekr. ir Pikni
ko Renginio Komisijos narį 
I. šakalų — Prospect 3222.

R. K.

aplankėme. Dar parodė Pitts-1 .*U'kitę. Biznis kas kurt pie
burglio žymesnes vietas. Kad čiasi. Gražus paakstinimas ki-
ii tarp kalnų, pamačiau laba. toms kolonijoms.

Pirmų kartų didelių la?mė- 
jimų piknikų rengia trys ap
skritys: Federacijos, Moterų

gražių vietų ir įstaigų. Ačiū Pitlsbūrglio biznierių, ir a- Sųjungos ir Liet. R. K. Sus;- 
belrtni lietuvių pastangomis,. Vienynio Amerikoje sekųiadte- 
yrrt nupirkta ūkis, vadinamas į nj, rugpiūčio 29 d., Dambrau-

muz. V. Medoniui už davimų 
pažinti kalnuotų Pittsburglių
ir lietuvių apgyventas vietas. Lithuanian CoUntry Club

LIETUVIAI DAKTARAI
TaL OANal 2346

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2138 W. Cėmiak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2303 So. Leavitt St. 

Tel OANal 0402

Nenuostabu tat, kad sek 
jnadieniais žmonės išvažinėja
po įvairias vietas ieškodami J . • - ■£_ . _ | baisus, kaip is pradžios pasi

rodė. ,
Sekmadienį buvau nuvykęs

vešesnio oro.
Piknikų kas savaitė taip 

pat netrūksta.
Dabar prieš akis stovi dar 

vienas išvažiavimas, kurį re-

į šv. Petro ir Povilo bažny
čių, kur klebonauja kun. E.

Prie progos, smagu pažy 
i> “ti, kad muz. Vincas Medo
nis turi gerai išlavintų vyrų 
chorų, kuris bažnyčioj žavfi- 
jančiai gieda. Mat, Pittsbur- 
gho vyskupo parėdymu, bai- 
njčioj tegali giedoti vien vy 
rų elicrai) kas nelengva suda
ryti.

Patyriau, kad muz. Medo- 
nio žmona, turėdama didelius 
talentus kaipo smuikininkė, 
mažai kur Pittsburghe pasi 
rodo, o tiek mokslo padėtu 
Vietos lietuviai turėtų rengti 
koncertus smuikininkei Mede 
niauti. Tas ir jaunųjų kartų

Grali Vieta piknikams it va
saros laiku beveik kas vaka-

AKIŲ GYDYTOJAI

sko darže (Willow Springs, 
Iii.) Laimingiesiems skiria
mos šios dovanos:

1-ma elektrinis šaldytuvas,

ngia Lietuvių Balsuotojų Ly- gas vyras; nors ir čia augęs, 
ga biznierių fannoj. Vertėtų bet gražiai Lietuviškai kalba, 
lietuviams parenit Balsuotojų Vaigcnininkauja S. Kimutis, 
Lygų, nes jos užduotis — kuo senas mano dar iš Clevelando 
daugiausia susipažint su po-; laikų pažįstamas ir pirmas 
litlka ir iškovoti savo žmo-* choro, kuriam aš priklausiau 
♦tėnis, lietuviams, valdiškų , nuo 1911 m. dainavimo rr?o- 
darbų. Tad, visi važiuokim j! Rytojas. Smagu buvo pasikal

Vasiliauskas, jaunas, energin paskatintų prie muzikos.
Lankydamas Pittsburglių

DR. VAITUSH, OPT.
.. . LIETUVIS 

OfTOMBT.RICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

SuvlrS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių įtempimų, kūrj 
esti prleža-timl galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akli; karst), atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gta teisihgal akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
ėlektra, t>arodanėių tnuft'&usias klai
das. Specialė atyda atkre'piama J 
mokyklos vaikus. Kleivos akys ati
taisomos. Va'nndoa uuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj pagal sutattj. DaUgcly

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akyi egzaminuojamos — akinia 

ikitaikotaii

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 (ki 12: 

auo 1:30 iki 8 vai. vhk.
TaL CANai 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

i i • • iiseaeiioj pagal sutari}. ■ jdaug patyriau ir apie Vaiz- | atsitikimų akys atit&hontog bę aki*
v • i i i i !• HJų. Kainos pigios kaih nirmiau.bos butų, kurį sudaro bizme- 47J2 sa ASHLAND AVĖ. 
riai, skaitlingai susispietę. Phone Boulevard 7589

Tėlephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Rėš. 65i5 S. Rocktvell Street 

Telephone: REPubiic 9723

biznierių farinų rugpiūčio 13 
d. 'Bušai sustos prie visų klu
bų: Piliečių mokslo draugi
jos, Sūnų Lietuvos 1 valandų 
po piet.

bėti apie praeitį. Varg. S. 
Kimutį pasiprašiau į talkų, 
kuris nuoširdžiai man patai- 
na\c. Pirmadienį visų dienų

J. B. Tamkevičius vizi nome biznierius po Ilo 
mettead ir apylinkę. Keikia 
pažymėti, kad nedideliame 
Uo- estead mieste randasi 
stambių lietuvių biznierių, 
kurie net svetimtaučius pra
lenkia. Girtinas lietuvių pro-

Aplankius Pittsburghą 
It Jo Apylinkes

Vasarų žmonės stengiasi-a 
tostogas praleisti kur nors 
pajūry? paežerv, ramioj vie
toj ir t.t.

Aš savo atostogas išnaudo' 
jau kibioms reikalams. Gavęs 
porų savaičių nemokamų slo

gi esąs.
l'rie parapijos gyvuoja ko

letas draugijų, Lietuvių klū 
bas: laisvamanių nėra noi 
jokios draugijos. Tai bent 
žmonių susipratimas. .

GERKIT ti.otu AIy

glmbrorfta
SOUTH SIDE BREMNG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO-
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas
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. ‘jj į

2415 West 64th Street
Biznio Telefonaa BO VLB V ARD T17S

1L AOttkvb 
iucMlock •240

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Ifi. 
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 IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK,
Buick • Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
■ -Į ■ į. 'į =

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdieu išskyrus scredų, 
sekmadieni susitarus. 

Birželio, Lic]>os ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

Tel. Ofiso:
LAlayette 4017

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieni 

pairai sntart'

Res.:
2456 W. 69 SL

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. F.. ATKDČION AS
DANTISTAS

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tai. LAFayetta 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal 8utartj

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOkATAS 

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank natne 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nno 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175

Namai: 6459 S* Rockvvell SL 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 v. ▼. 
Subatoj nno 12 iki 6 v. v.

Tel. Proepect 1012 
IMe. TeL Republic 5047

ĮVAlftttB DAKTARAI

IeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare i&skiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHlCAGf/. ILL.

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

Sunday by Appointment

DR, STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namu Telef. PBOspect 1930

rei. OANal 6182

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomia' ir Nedėl. pagal sutarti
REZIDENCIJA 

6631 S. CaHfomia Avė. 
Telefonai REPubiic 7868

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
TeL HEMIock 6111

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

Trečiadieniais Ir šeštadieniais 
pagal sutarti

r«L EOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
Dan Tįstas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sntarti

IeL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rei. KENvood 5107

. DR. A. J. BERTASH
Jflso Vai. ano 1—3: nno 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VII

Rezidencijos Tel.
inia 0036
EVerly 8244ūdencijoi Tel. BEVerly 81

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

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

Rezidencija
3939 Bo. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėlirtmie neesi sntarti

OR. CHARLES SEGAL
ofisas

4729 So. Ashland Avė.
8 tabee

CHICAGO, ILL.

Telefonaa mDimy 2886

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki Ik 
Nno lb iki 12 vai. ryto. nuo 2 iki 4 
VII. p« pietų ir dnn 7 iki 8:30 v v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4631 So. Ashland Avė. 
Tat YARda 0994 

Rak.: TaL PLAad 2400
VALANDOS:

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaL 
Nedėlidmis nUft 10 iki 12 dieną

DR. J. SHINGLMAN
JKĄ tu SUGRĮŽO 

M
Vtenlrinos Mokslo SHmo, Atlantic City 

Praktikuoja 10 tnetų
RctunatlzmAs ir Mrdlce I.lgoe 

jo Specialybė
Valandos 11-12 A. 2-4. 7-8 P. M. 

Kcsldericija 1818 8o. 50th Avė.
Tei. Cicero »45«

Ofisas 4aS0 Wnst lith Street
. CĮCT9 I».

Offiee Phone Res. and Office
PROepeet 1028 2359 8. Leavitt St
VaL a-a pp. lr 1-9 vak. OANal 070a

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

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

Nedėllom lr Trečiadieniais 
’•« I Sutari t

tel CANa' 0267
Ree. PROepeet 6659

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
1821 So. Halsted Street

Relidencija: 6600 8o. Arteeian Afe. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3

6 iki 8 vai. vakaro

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avie. 
TeL LAFayeMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
negal sntarti.

Tel. Ofc. REPablIe 7e»e 
MelrMe Perk 430

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Weit Marąuette Road 
Antrad., ketvirtad. Ir benkttdlenlalr 

1-12 v. ryt<: 1-B p. p.; I-I v. v. 
•eltadieniaiB auo S v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniale lr trečiadieniai! nuo 
10 v. r. Ikt • vai. vakaro 

aeltadlertlale nnb 2 v. Iki S v v. 
We|<m»«itenlsl» nerel s.iiarilce

TeL Office Wentworth 6330 
Rei. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. Vak. 
’lekvTns eeredomie ir anhetomie

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
OAce Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

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

8ubatome ClceroJ 
1441 So. 4ltb Ct

Nuo 8 iki 9 vai. vak.

Ohicagoi lietuvių iv. Kryilaug li
gonini, kaip jų pripažino American 
Medical Aasociation ir American 
Chllege of 8urgeons, yra Olose A 
rftilea. Tai yra, ankžčianai Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priikyrč prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėa 
jos patarnavimu 2700 W. 69th Bt, 
♦ei. HEMIock 6700

Naudokitės patarnavimu tŲ daktarę, dentistų, advokatu ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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LIETUVOS AVIACIJA NUOLAT AUGA IR STIPRĖJA
Lietuvos karo aviacijos, ku

ri liepos 21 d., atšventė savo 
metinę šventę istorija glaud
žiai surišta su pirmiaisiais 
mūsų kariuomenės kūrimosi

sus i buri upių jų aviacijon lietu
vių dvasios ir ryžtingumo. At
vykę aviacijon savanoriai bu
vo sutelkti vienu laiku su sa- 
vo dalimi įsteigtoj karo avia-

nte dalyse, o visi kiti jau yra 
atsargoje.

Uždaviniai frontuose
Jau nuo 1919 įimtų suusio 

mėn. mūsų aviacija karo va
dovybės nurodymais atlikdu 
vo įvairius uždavinius i'ron

žygiais. Jau 1919 m. pirmomis cijos mokykloj, kurios vyriau- tuose. Pirma pasitenkinta 
prokla-dienoinis, vyriausybei persike 

lus iš bolševikų okupuotojo 
Vilniaus j Kaunu, pradėta rū
pintis, lygiagrečiai su kitų ka 
riurmenės dalinių formavimu, 
savosios karo vaiacijos orga
nizavimu.

Atgal į 1919 metus '
Jau 1919 metų sausio mėne

sį kariuomenę atvyksta sava
noriai į dar neesamų aviaci
jos dalį. Iš jų sausio m. 31) d. 
suformuojamas -aviacijos bū
rys prie inžinierijos kuopos, 
furis jau kovo mėn. 12 d. išs
kiriamas į visai savarankiškų 
iviacijos dalį. Aiviacijos bū

rio vadu buvo paskirtas kari
ninkas Fugalevičius. Paver
tus būrį,į aviacijos dalį, kari
ninkas Petronis (dabar atsar
gos majoras, ūkininkaująs La 
banoro v. Utenos apskr.) ski
riamas pirmuoju Lietuvos ka
ro aviacijos viršininku.

Aviaciaj karo operacijose
Karo aviacijai tenka nuo 

pat pirmos dienos dalyvauti 
karo operacijose prieš besiver 
žiančius Lietuvos gilumon boi 
ševikius. Tačiau sąlygos avia
cijos kūrimui ir veikimui buvo 
dar sunkesnės nei kitoms ka
riuomenės dalims.

jus kovoms su knkuis mūsųv
karo lakūnams tenka vėl skrai 
dyti j frontą ir vykdyti karo 
vadovybvs uždedamus kovos 
ir žvalgybos uždavinius. 1920 
metų rudenį mūsų aviacija bu
vo-kur kas veiklesnė, nei len
kų, kuri vos porų sykių pasi
rodė neokupuotosios Lietuvos 
teritorijoj. Lietuviai puldavo

macijų išmėtymo reikalais vy- lenkų geležinkelius, stotis, ka- 
kdomaig skraidymais į trontų. | reįvjnes, žygiuojančias į pozi- 
Bet jau balandžio m. 4 d. niū- pėstininkų ar kitas ka

sias tikslas buvo kiek galima žvalgybos tikslais ir 
greičiau pakeisti dominavu
sius aviacijoj Svetimšalius sa
vais lakūnais, žvalgais, me
chanikais ir specialistais. Mo- ttų lėktuvai bombarduoja bol- 
kyklos viršininku buvo pas- ševikus Siesikuose, Pagirėliui) 
kirtas karininkas Fugalevi- 8e jr Pagiriuose. Kiek vėliau
čius, tačiau jis netrukus fron- aviacija labai aktyviai daly- nib nelaisvėn pateku

vauja Ukmergės, Panevėžio,
Zarasų ir kitų Lietuvos vieto

ve skiriami nauji viršininkai, vių atvadavime nuo bojševikų.
| kol rugpiūčio mėn. t d. nebu- Ypatingai gerai nusisekė mū-' . žuvęs aviatorius

sų aviacijos operacijos 1919' Bombarduojant Varėnos ge
ra. gegužės 17-21 k. kautynėse [ Cinkelio stotį, vy kdydama 
dėl atvadavimo Panevėžio sri-1 parėdymų surasti ir susprog
tas nuo bolševikų. Keturj lėk- dinti lenkams patekusį mūsų 
tuvai parinkdami savo opera- šarvuotį “Gediminas”, buvo 
cijos baze Kėdainius, geg-užės pašautas ir mirtinai sužeistas 
m. 1849 d. net dvylika kartų gabus ir drųsus lakūnas ltn. 
bombardavo ir apšaudė kulkos Juozas Kumpis. Tai buvo pir- 
svydžiais esančius Panevėžy , nias lietuvis žuvęs oro kauty- 
bolševikus. Besitraukiančius ’nėse su Lietuvos priešu, 20 
bolševikus ir jų traukinius mū- 'nietų amžiuje, pasižymėjus ša
šų lėktuvai apšaudė ir suspro- L, gabumais ir buvo apdova- 
gdino net 40 vagonų sąstato’ notas “Vyčio Kryžiaus” or- 
traukinį. Propagandos, tiks- dinų.

riuomenės dalis. Lenkai tiek 
bijodavę mūsų narsių lakū-

te buvo sužeistas ir jo vieton 
kuo ne kas pora savaičių bu

vo paskirtas karininkas (da
bar pulk., ltn.) Laurinaitis su
tvarkęs mokyklų ir daugiausia 
prisidėjęs prie sėkmingos pir
mosios lakūnų laidos išleidi
mo.

Kokiose sąlygose reikėjo 
mokytis

Stovykloj mokymo ir lavini
mosi sųlygos buvo stačiai ne
žmoniško®. Mokiniai su didžiu
ma savo instruktorių ir moky
tojų galėdavo susikalbėti tik 
per vertėjų. Norint atlikti mo
komuosius skraidymus, moki
niams tekdavo savo pinigais 
pirkti benzinų iš vokiečių arba 
kontrabandistų.

T ' A

Pirmoji laida

Vis/tiek mokiniai jiems dėtas 
viltis ištesėjo. 1919 m. gruod-

Esant gyvam reikalui i mfn- 16 baigė

kuone kasdien skraidyti į 
frontų, aviacija anuo metu, av 'a< ’j°s 
dar neturėjo nei vieno la
kūno lietuvio. Taip pat aebu- 
vo reikalingų techniškų ir pa
galbinių priemonių, angarų ir 
kitų patalpų, o dažnai net trū
kdavo benzino ir tepalo...

1 Vyriaubei pasiseka •
Pagaliau vyriausybei pasi

seka nupirkti Vokietijoj 8 lėk

pionieriai, iš kurių 
23 baigdami gavo leitenanto, 
o 11 asmenų puskarininkio lai 
I>BTiį, Tik iš mokyklos išėju
siems lakūnams teko atlikti 
svarbų vaidmenį. Jų {kom
plektavimas į aviacijos kadrus 
davė galimybės; neužilgo at
leisti ir anglus, amerikiečius, 
švedus ir - kitus svetimšalius

A.
FRANK J.

A
TAMULIS

IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30

siųjų karių pasakojimais, vi
sus žygius atlikdavo naktimis.

Mirė rUKpIOČio 9 d., 1937 n*., 
1:20 vul. į^, te. uuluukęn 32 ma
tų amžiaus.

A. a. Krank J. Tamulis gimė 
auusio 19 d., 1905 ui., Chicago, 
Illinois.

l’aiiko dideliame nuliOditne 
niotor) Uvinice Ir podukrę Ber- 
nice, bro IĮ Juosapų. seserį Jud- 
ilh, patėvi ir pamotę beonų ir 
Vincentų Gurauskus, pussese
rę ir pusbroli: Hurriet ir Wai- 
ter derauskus, uoAvĮ ir uoš
vienę Miehucl ir Joscphine tir
ia k ir gimines.

Kūnus pašarvotas 4344 So. 
Hermitage Ave., tel. BOUIevard 
4344.

Laidotuvės Įvyks penktadie
ni. rugpiūčio 13 d. Iš namų 
S vai. ryto bus atlydėtas i Sv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. I’o pa
maldų bus nulydėtus Į Itessur- 
ection cemetery lr puiuidotas 
fumllljos lute.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažyl 
stamus-as daiy vauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Podukrė, 
Brolis, Sesuo, Patėvis, Pamotė, 
l*usseserė, Pusbrolis, Uošvis, 
Uošvienė ir GiminĮts,

Luidotuvių direktorius J. K. 
Eudeikis. Telef. YAltds 1741.

Urba Flowęr Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Btuikietanis — Laidotu vėmė — 
Papuošimams.

Phone LAKA V EITE 5800

MALDAKNYGES

Dievo Malonių Baltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, .............................. $3.73

Dievo Malonių Baltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina .................................. $4.09

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais .......................................... $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk................................$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš..........................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš........................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.............................75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ................................................................. $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis............... $2.53

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Ave. Chicag'o, Ulincis
.... z 7--^ • -

Stiprus pasiryžimas tvirti
na žmogaus kūnų ir dvasių

ir jį dažnai padaro neįveikia
mu.

lais Panevėžio — Skapiškio 
srity boivo išmėtyta daug atsi
šaukimų į gyventojus. Sek- 
iningas savo aviacijos vaid
muo kautynėse labai nudžiugi
no karius ir okupantų išvar
gintus gyventrfjus. Dažnai mū 
sų aviacijos veikimų sutrukdy
davo benzino, tepalo ir atsar
ginių dalių trūkumas. Men
kiausius remonto darbus tek
davo atlikti užsieny, savo avi
acijos dirbtuvių įrengimas ta- 
dabar buvo tik svajonė. 

Svetimšaliai atleidžiami
1920 metų pradžioj atleid

žiami beveik visi dar buvę a- 
viacijoj svetimšaliai, neę į jų 
vietas galima buvo paskirti 
grįžusius Lietuvon lietuvius ir 
mokykla baigusius lakūnus. 
Anų dienų aviacijos viršininkų 
kpt. Savelio, o vėliau , genero
lo ltn. Kraucevičiaus paštan 
gomis organizuojamas aviaci
jos parkas su dirbtuvėmis,

pasanklytus vietoje jau kiek 
tuvus. Skraidymams atlikti ir anksčiau atleistųjų, kaipo ne
saviems lakūnams parengti patikimų, vokiečių.
pasamdomi vokiečiai lakūnai, pįnnc« mūsų aviatorių lai- 
mechanikai ir instruktoriai iš (Jo8 tarpe be kitų buvo ir da_
dar tebebuvusiųjų tada Kaune tarnaujjį karo aviacijoj pradedama tvarkyti ir rernon 
vokiečių kariuomenės eskadn-Įjos vir&ininkas puk inž. An.

tanas Gustaitis, pulk. ltn. Leo-lių. Į aviacijų kaip specialis
tai ir lakūnai, anuo metu įsi
skverbia įvairaus plauko perė
jūnai, svetimtaučiai, kurie 
dažnai tarnavo iš - sykio ke
liems dievams.

Savanoriai aviatoriai 
Sunkumai betgi nepaveikė

tuoti paimtų iš bermontininkų 
karo grobi. Tik neilgai teko a-

(Bus daugiau)
Kad visuose dalykuose žmo

nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

MATYKITE Ji ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VAClllM-CIJKANF.R
ATLIEKA 32 DARBUS

nardas Peseckas, majorai Vy- viacijai užsiiminėti savo tvar- 
tautas Jablonskis, Vincas Švi-Jkymu ir tobulinimu. Prasidė-
tris ir iV. Šenbergas, Eilė a- Į.....—— ------ ■■ ——■
nos laidos lakūnų yra žuvę —
kovose su lenkais, avarijose, 
ar mirę nuo žaizdų ir ligų, ke
li tarnauja kitose kariuorue-

J. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS 
CHICAGOJ

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

Ketvirtad., rugpj. 12 d. šv. Antano parap., Cicero, III.
Penktad., rugpj. 13 d., Dievo Apvaizdos parap.
Sekmad., rugpj. 15 d., ryte Šv. Kazimiero Seserų Vie

nuolijoje; 3 vai. ŠŠ. Petro ir Povilo hažn.; 7:30 vai. Visų 
Šventųjų bažnyčioje.

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

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

Trečiad., rugpj. 18 d. Š4. Kryžiaus parap.
Ketvirtad., rugpj. 19 d., Šv. Pranciškaus parap., Indiana 

Harbor, Ind., ir Šv. Kazimiero bažn., Gary, Ind.
Penktad., rugpj. 20 d., pas Tėvus Marijonus it Aušins 

Vartų parap. \
Še š tad., rugp. 21 d., apleidžia Cbicagą.

Kuo. A. Linkus

1 Valgiu Gairinąs 
' ir Namu Pri-

— ■■

ziurejunas
| Didelė 223 puslapių knyga 

S su naujausiais receptais i-• • I • • •_ •a varnų valgių gaminimui 
J pyragų pajų ir duonų kepi- 
^mui; įvairių konservų ir 

preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 

[daržovių ir vaisių užlaiky- 
Įinai, ir tt. Taipgi yra vi- 
| šokių naudingų patarimų 
į šeimininkėms.

Į Šią knygą galima gauti per pai- 
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

£1.10 
RASTINĖJE

$1.00 8

Išmuša Kandis, Tarakonus ir 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 Ave., Chicago.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DJENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykit* mflitj Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai vakaro ii W. H. F. 0. stoties (1420 K.) — Pranokėjas 

P. ŠALTIMIERAS

Phona 9000

GART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN /

Geriausiu patarnavimu — Moteris patarnauja
620 W. 1Mb Ava

z?

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M PC PATARNAVIMASARIdULANul dieną ir naktį
TA VV A T KOPLYČIOS VISOSE U I KAI MIESTO DALYSE

4348 So. California Ave. 
Pbone LAFayette 3572

S.P.IMb
A. Masalskis

3319 Lituanica Ave. 
Plione YARds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkos 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

S. M. SUa 718 West 18th Street5 Phone MONroe 3377

LI. Zulp
Ezerskis ir Sbbk 
feozapas EuriHkis
P. I Ridikas
Lachawicz ir Sunai

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Western 
TĖVAS Tel. VIRginia

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

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

“S ,

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžianaias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk.

Atsakantis darbas
3958 West lllth St, 

Telefonas BEVerly OČ05
skersai šv. K/urimiero kapinių vartų.

c



t

BKXTT<5XS Ketvirtadienis, rugp. 12x 1W7

VIETINES ŽINIOS ŠIANDIEN J. E. VYSKUPAS M. REINYS i Džiaugiamės gražiomis pi- 
CICEROJ ' kn‘ko sėkmėmis, nes gryno

ŠAUNUS VYSKUPO PRIĖMIMO 
BANKIETAS

Dalyvavo J. E. Vyskupas B. Sheil

“Malonu man yra sveikinti 
Jo Eminencijos Kardinolo ir 
savo vardu Svečiu Vyskupu, 
kuris tiek daug yra nusipel
nęs ir Bažnyčiai ir savajam 
kraštui” — pareiškė J. E. 
Vyskupas Bernard Sheil J. 
E. Vyskupo M. Reinio pager
bimo puošniame bankiete, bu-

Šiandien 7:30 vai. vakare, 
Jo Ekscelencija Vyskupas SL 
Reinys aplankys Cieeros lie
tuvius. Bažnyčioje bus trum
pos pamaldos. J. E. Vysku
pas pasakys pamokslą ir su
teiks palaiminimą.

procesijoj ir bažnyčioje pa- 
ma’doee.

Vyrų, moterų ir jaunimo 
draugijos susirinkite 7 valan
dą ir susigrupuokite nuo kle
bonijos iki bažnyčios. Proce
sijoje eisime bažnyčion. Jei-

žios iki galo buvo graži ir 
turininga. Ji buvo paįvairin
ta sveiku jjlumoru. Publika i Nuoširdžiai kviečiu visus gu lytų eikite tiesiog bažny 
buvo taip sudoeninta, dar ke-1 Cieeros ir apylinkės lietuvius čion.
lias valandas būtų ramiai sė
dėjusi ir klaususis. Daug ka
rtų kalba buvo pertraukiama 
griausmingais aplodismentais.

J. Et Vyskupą gražiai ir
vusiakne užvakar vakare Pal- nuoširdžiai pasveikino J. M.

dalyvauti Vyskupo priėmimo Kun. H. J. Vaičūnas

mer House viešbutyje. Gra
žus ir ruimingas to viešbu
čio Red Locąuer Room buvo 
prisirinkęs pilnas žmonių, k u 
rie atvyko pamatyti Garbin
gąjį Svečią ir pasiklausyti jo 
kalbos.

Svečias Vyskupas kalbėjo 
apie valandą laiko. Jis nuo- 
šii džiai pasveikino Chicagos 
lietuvių visuomenę Lietuvos 
katalikiškųjų organizacijų va 
rdu. Jo Ekscelencija karštai 
ir įtik’nančiai ragino laikytis 
lietuviais ir katalikais. “Gar
bė yra būti ir lietuviu ir ka
taliku. Tauta, kuri po tokių 
didelių priespaudų ir sunai
kinimų karo metu, iškilo kai 
po laisva ir nepriklausoma 
valstybė ir visame kame di
delę pažangą daro, turi su
kelti lietuviuose pasididžia
vimą” — sakė Vyskupas.

didžiai gerb. prel. Krušas. 
Taip pat gražią kalbą pasa
kė gerb. konsulas P. Daužvar- 
di«. Kunigų vardu kalbėjo 
kim. J. Raškauskas, o OTga

kuris ir seniau visados rem- Mirė P. Piežienė 
davo mūsų parengimus. ________

Daugiausia tartasi apie A. Ęacp. 9 d. atsiskyrė su šiuo 
Rl) centro išvažiavimą, ku- pasauliu viena seniausių Bri-
ris įvyks rugp. 15 d., Mar
ąuette park.

Visos rėmėjos gražiai dar
buojasi pikniko pavykftnui. 
Kviečiame kuodaugiausia to

nizaci.ių ir spaudos - L. Ši- ^noflakiečių atvykti į. pikni- 
niutiš." Programai vadovavo ir 1 ir PorU valandėlių pralei- 
dfiii'/ia’jpia bankieto suremti- su rėmėjomis.

Skaitytas laiškas - kvieti
mas į Šv. Pranciškaus Sese-

daugiausia bankieto surengi 
mui pasidarbavo kun. Anice
tus Linkus.

. Muzikalę dalį programos iš
pildė: Kastas Sabonis, O. Be
naitienė, L. Sabonienė ir Mrs. 
MuElroy įSabonytė).

Žmonių bankiete buvo virš 
trijų šimtų. Buvo beveik visi 
Chicagos ir apylinkės kuni
gai, daug profesijonalų, biz
nierių ir visuomenės veikėjų.

Tuo būdu chicagiečiai tin
kamu būdu pagerbė J. E. Vy
skupą Reinį.

Šiandien Vysk. Reinys bus

rų Rėmėjų seimą, rūgs. 26 d., 
Pittsburgh, Pa.

Vyskupo kalba nuo prad- šv. Antano parap. Ciceroj.

MOTERŲ SĄ-GOS SAVAITE CHICAGOJ

Per Dvimetinį Seimą Rengiama Visa Eilė 
Šaunių Pramogų

Pradedant sekjiadieniu, ru Į pačios parap. salėj koncertas 
gpiūčio 15 d., Chicagoj įvyk-1 r šokiai. Koncerte dalyvan-
etą Moterų Sąjungos, viena
tinės Amerikos lietuvių kata
likių moterų fraternalės or
ganizacijos, dvimetinis sei
mas. 1' anksto spėjama, kad 
šįmetinis sąjungiečių seima3 
bus vienas didžiausių. Jau 
žinoma kad daug delegačių 
atvažiuos iš Rytinių Valsty
bių, No Yorko, Brooklyno, 
Penna., vai. Iš artimesnių 
Chicagai kuopų delegačių bus

pelno bus 800 dol 
Dėkingi esame mūsų bran

giems draugams ir sveteliams 
už skaitlingą' piknike dalyva
vimą ir paraimą.

Rugpiūčio 15 d., 3 vai. po 
i-ict, mūsų bažnyčioje lanky
sis brangus svečias — J. E. 
vyskupas M. Reinys. Be abe
jonės, bus gražios iškilmės. 
Di augi jos ir parap. choras, 
kuriam vadovauja varg. Rai- 
k, icngiasi prie iškilmių.

Skaitytas- laiškas - kvieti
mas į Šv. Pranciškaus Vienuo ' 
lyno Rėmėjų seimą. Kvieti
mas priimtas; atstovauti ap
siėmė M. Sudeikienė ir B. Ci- 
cėnienė. Seimas įvyks rugsė 
jo 26 d., Pittsburgh, Pa. Sei
mui paskirta aukų $5.00. Pc 
susirinkimo pasivaišinta šaltu 
kole.

CLASSIFIED
HREVnrOJAMAS KAMBARYS

Rendon 5 kambarių pirmas fletaa. 
Namas randasi po ^adresu 2250 W. 
jUth Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS

Parsiduoda pigiai tavernas, pilnai J- 
rengtas. gerai Išdirbtas biznis lietu
vių kolonijoj. Atsišautttt 2656 AVest 
j£t h Street.

EATRA — DOVANA

ghton Park gyventojų Petro 
nėlė Piežienė, sesuo žinomo 
Marąuette Parke biznierio Jo 
no Puodžiuvėlio. Velionė su 
savo vyru, kuris mirė prieš 
keletą metų, buvo vieni Ne 
kalto Prasidėjimo parap. or
ganizatorių, pirmieji tos ko
lonijos gyventojai. Velionė 
taip pat gražiai išauklėjo šei
myną: viena duktė yra Šv. 
Pranciškaus Seserų ordeno

Dabar atostogų laikas. Vie
ni išvažiuoja, kiti grįšta.

Šią savaitę M. Piktužienė 
su Kristina ir Ona porai sa
vaičių vyksta į rytines val
stijas. Mano sustoti Washir.- 
gtene, D. C., Pittsburgh, Pa 
ir New York.

Kvietimas priimtas ir pa- vienuolė - pedagogė, kuri ačiū
skirta auka. Skyrių atstovaus 
M: Sudeikienė, Cicėnient.

Marijonų Rėmėjų 8 skyr. 
susirinkimas įvykoi rugp. 8 
d. Iš įvykusių dviejų rėmėjų 
apskr. išvažiavimų raportavo 
J. Gedvilas. Pasirodė, mūsų 
skyrius gražiai pasidarbavo. 
Dėkojame visiems, kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo prie 
piknikų pasisekimo.

E. Gedvilienė pranešė, kad 
Marijanų Rėmėjų apskr. ren

ja Marijona Janušauskienė, 
Ona Biežienė; (dr. Biežio žmo 
na), Kastas Sabonis, Leoka
dija Sabonienė ir jų dukrelė 
Silvija McElroy. Šokiams 
grieš Metricks orkestrą. Įža 
nga 50c.

Antradienį, rugp. 17 d., va
kare šeiminis bankietas atsto 
vėms pagerbti Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyno auditorijoj. 
Dalyvauja aukštieji svečiai:

tiek, kiek kuriai leidžia kon v>skupas M. Reinys, Lietuvon
stitucija. Pav., iš Detroito ža 
da ai .ažiuoti iš vienos kuo
pos dešimts delegačių, iš ki
tos — dvi.

Per seimą rengiama visa 
eile pramogų ir bankietas, 
per kurj čikagiečiai atsisvei
kins su aukštu svečiu is Lie
tuvos J. E. vysk. M. Reiniu.

Pramogos per sąjungiečių 
selną ris šia tvarka:

Seimo išvakarėse, rugpiū
čio 15 d., sekmadienio vaka
re, Gim. Švč. Pan. parap. sa
lėj atstovių susipažinimo va
karas, bunco ir kortomis lo
šimas ir vaišinimasig. įžanga 
lik 25c.

Pirmadienį, rugpiūčio 16 d. 
9 vai. ryto iškilmingos pama
ldos Gim. Šv. Pan. parap. ba
žnyčioj. Pamaldose dalyvauja 
Jo. Ekscelencija vyskupas M. 
Reinys. Kviečiame Chicagos 
katalikus ir visų kuopų są 
jnngietes skaitlingai dalyvau
ti šeiminėse pamaldose.

“Motinėlės” dr-jos stipendi
jai, pasiųsta į. Lietuvą Vy- 
tauto Didžiojo universitetan’ 
pagilinti mokslo.

Sūnus Stasys Pieža yra ka
rštas lietuvis patrijotas. -Bū
damas vieno įtakingo Chica
gos anglų dienraščio (Chicago 
American) bendradarbiu kie
kvieną žymesnį lietuvių įvy
kį plačiai aprašo anglų spau
doj. Be to, nuolat bendradar
biauja ir dien. “Draugui”.

Senam draugui Stasiui ir
gia išvažiavimą rugp. 22 d., i jo žmonai Onai, kuriuos nuo
į Labdarių ūkį. Skyrius ap 
gailestauja, kad negalės da
lyvauti, nes tą dieną įvyksta 
mūsų parapijos didelis pikni
kas, Vytauto parke.

Pranešta, kad apskr. tikie
tai platinami.

S. Bartkaitė minėjo savo 
gimtadienį rugp. 2 d. Ta pro 
ga susirinkęs gražus būrelis 
jos draugių sudėjo daug lin
kėjimų ir įteikė gražią do
vaną. į \

S. Bartkaitė yra Šv. Kaz. 
A. Rėmėjų 1 skyr. ir Moterų 
Sąjungos 21 kp. fin. rašt.

Rėmėja

pat jaunų dienų teko pažinti 
ir sykiu daug veikti, gyve
nant Brightoii' Parke, liūde
sio valandą, reiškiu gilios už
uojautos.

.Jaunų dienų draugas
Sos

Sekjningas Parapijos 
Piknikas

LAUKIAME AUKŠTO 
SVEOIO

Sąjungietė' Namas budavotas 192 2 m. Kainavo 
I $76,000, Šiandien parsiduoda už 

‘ '$30.009. 5 krautuvės, viriui daktarų
ŠV. Pranciškaus Vienuoly- l Rendos $3.*0.00 J mėnesi. Namas 

no Rėmėjų 3 skyr. rengia bu- 'Turi būti parduotas ) 15 dienų. Kas 
no party P. Snarakių name,
CIO E. 88th at. ’rugp. 20 <L ISSl 

Kviečiami visi atsilankyti į
šią pramogą. Bus gražių do 
vanų.

A. Snarskienė žada visus 
maloniai’ priimti.

Visas pelnas skiriamas sei

mo dovanai. Seimas įvyks ru
gsėjo 26 d., Pittsburgh, Pa.

Lauksime visų atsilankant.
Rėmėja

PARDAVIMUI NAMAS
Marnuctte Park apieUnkėj — 2 fte- 
tų mūrinis namas, abu fletal po 5 
kambarius, 2 dideli kambariai bels- 
monte, 2 karų garadžius, antras na
mas nuo kampo. Dėl informacijų 
Saukit CANai 1115.

DIDŽIAI SI AS BARGĘNAS

Priverptas parduoti 2 aukštų namų, 
3 lr 4 kambariai, geriausiam stovy. 
Pa-duosiu ui $1000 mažiau negu 
vertas. Savininkas visada namie. 
Ats'fciuklte 3604 Ro. Emerald

PARDAVIMUI NAMAS

• Parapijos komitetas ir vi
sos parapijoje esančios dr-jos 
rengiasi prie kito nemažo pa
rengimo - pikniko, kuris bus 
rugpiūčio 29 d., parapijos da
rže. Bus gera muzika šokia
ms. V irus kviečiame dalyvau- 

R»p.

Užuojautos

konsulas P. Daužvardis so 
žmona, Chicagos lietuvių dva
riški ja, profesijonalai, biznie
riai, visuomenės veikėjai. Ba 
nkietui įžanga tik $1.00. Per 
bar kietą gerb. seserų pastan
gom akademikės išpildys pro 
gramą.

Suminėjus visas seimo pra
mogas nuoširdžiai kviečiu va
idu visos seimo rengimo ko
misijos atsilankyti į jas, pa 
gerbti seimo atstoves ir kartu 
paremti gražius moterų dar
bus. Nekartą moterys ėjo ki
lioms į pagalbą, tat šį kartą 
jos kviečia visus sau į talką. 

S. Sakalienė, 

Seimo reųg. kom. sekr.

Mūsų Veikejai-jos 
Nepaiso Karščių

TOWN OF LAKE. — šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
skyr. susirinkimas įvyko rug-

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

WEST PULLMAN. — Ru
gpiūčio 1 d., Vytauto parke 
įvyko ŠŠ. Petro ir Povilo pa 
rapijos metinįs piknikas, ku
ris kuoipuikiausiai pavyko. 
Oras buvo labai gražus. Sve
čių ir vietinių parapijiečių, 
buvo pilnas parkas.

Iš Sąjungiečių Veikimo

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopos mė 
nesinis susirinkimas buvo la
bai skaitlingas.

M. Sudeikienė padarė pra 
nešimą iš są-čių apskritie? 
metinės šventės, kuri buvo 
mūsų bažnyčioj, taip pat iš 
apskrities susirinkimo. Daug 
kalbėta ir apie seimą, kuris 
įvyks Chicagoj.

Kuopos narė A. Norkienė 
jau sveiksta. Dabar sunkiai 
serga Gudinskienė. Lankyti 
ją apsiėmė Aitutienė, Kaspu 
tienė ir Kūpėti enė.

M. Sudeikienės pasidarba
vimu, įteikta graži dovana 
kun. J. Juškai; prie dovanos 
prisidėjo ir kitos sąjungietės. 
Atsilankęs į susirinkimą; kun. 
Juška visoms dėkojo už do
vaną.

Buvo atsilankęs į sus-mą 
ir kun. M. Švarlis parapijos 
reikalais. Kvietė sąjungietes 
į pagalbą platinimui “caids”.

M. Sudeikienė pranešė, kad 
dalyvavo susirinkime reikale 
priėmimo J. E. vyskupo Rei- 

> nio.

Dėl mirties a. a. Petronėlės 
Puodžiuvelytės - Piežienės. 
jos sūnui Stasiui, mūsų dien
raščio bendradarbiui ir jo 
žUionai, dain. Onai reiškiame 
gilios užuojautos.

“Drauge?” red.

Aukštai gerbia«mam Stanis
lovui ir Onai Piežams dėl mi
rties jo mylimos motinėlės, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. Parapijos choras

Pardavimui pigiai 6 kambarių 
galow, Hot Water Heat. 1 car 
rodžius lotus 35 x 126. Reikale atJ 
aišaukit adresu 6537 8o. Artesian
Ave^Tel_PROsp££j-_£££li——-

PARDAVIMUI NAMAS

• 17-19 West 33rd Street. Lotas 
61 x 145, 2 a.ukštų narnas steam ap
šildomas, name yra 2 krautuvės ir 
viena* vienuolika kambarių fletas. 
1936 taksai tiktai $234.10 Parsiduo
da ui $8ii0O. Reikale matykit Mr. 
W ai lis. Northern Trust Co.. 50 So. 
LaSalle St. 

REIK ALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lletuviSką kalbų. Rašy
kite;
"Draugas,” 2334 So. Oakley Avė. 
Box No. G 3 09.

PARDAVIMUI NAMAS

Kelio! karalius važiuoja. Viena Belfasto, šiaurinėj Airijoj, miesto gatvių per Angli
jos karaliaus vizitą. Nors šiaurinė Airijos dalis yra atskilusi nuo laisvosios pietinės da
lies, tačiau, kad išvengus bent kokių neramumų, visos gatvės, kuriomis karalių svažiavo, 
buvo apstatytos kariuomene, o paradą vedė ir lydėjo šarvuoti automobiliai.

Rugpiūčio 9 d., 6 vai. ryto 
mirė a. a. Retronėlė Puodžiu- 
vėlytė - Piežienė išgyvenusi 
48 metus amžiaus.

Dėl jos mirties jos sūnui 
žurnalistui Stasiui ir jo žmo
nai Onai Piežams gilią užno 
jautr reiškiu.

Justas Kudirka
/ -

Ir Lietuvos Skaučių 
Atstovė

Jungtinių Aknerikos Valsty 
bių skautės, švęsdamos savo 
25 metų sukaktį, ruošia tarp
tautinę stovyklą — Camp An- 
dree, Briarcliff Manor, N. Y., 
nuo š. m. rugpiūčio 9 dienos 
iki 25 dienos.

Vykdydamos savo įsteigė
jos Juliette Low pageidavi
mą, į šią stovyklą jos kvie
čia po vieną skautę iš kiek
vienos valstybės ir joms ap
moka kelionę į Ameriką ir 
atgal.

Lietuvos Skaučių Seserija 
tą kvietimą priėmė ir stovyk 
lon siunčia studentę - skau 
tę Jadvygą Pavilanaitę, kuri 
į New Yorką atplauks laivu 

l'*Queen Mary” rugpiūčio !) 
Į dieną.

Geri baramai Marg-ueitc Parke:
1. du fletal po Šešis kambarius. 

2. du fletai po kenktus kambarius, 
irgi keli cottages, visi mūriniai na
mai. Du blokai nuo bažnyčios ir 
parkos.

Kada matysite tai sakysite, kad 
tikri bargenai. Atsišaukite J Peter 
M. Krauczunas, 5952 So. Richmoud 
St., subitoj po piet arba nedėliojo 
visų dienų, kitomis dienomis po 4:00 
vai, vakare.

.REIKALINGA MERGINA

Nuolatiniam namų darbui, nereikia 
skalbti, turi mylėti valkus. Alga 
$8.00 j savaitę. Telefonuokite Van 
Puren 7336.

RENDON KLKTAS

Brighton parke, 4436 So. Fairfleld 
Avė., 4 kambariai pilnai (rengti 
(furniahed), turi visus patogumus, 
t.y. radija, karpetas, t.t., tinka Jau
nai porai arba pavieniams. Telefo- • 
nuoki t SEEIey 7882.

SKAITYKITE "DRAUGI”

piūčio 8 d. Į skyrių įsirašė 
Tų pačią dieną vakare, tos naujas narys Pr. Vendželis,

Maimut statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractoi and Builder,

6739 So. Maplewood« Avė., 
Telefonas PROapect 1185.

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

nt
CONTRACTOR 

2223 VVest 23rd Place
ItKeka visokius medžio darbua,l 
iidelius ir mažus, už prieinamą! 
tainą. Apkala namus šingeliais.J 

{Dedame stogus.
Tmrt 35 motus patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHICAOO

Priež ai
Čebatai dar ponu nedaro, 

dažnai iš ūkio Išvaro.
Esame kvailų išgirti, o pro 

tingų išjuokti.
Bepigu būdavot, kai yra iš 

ko.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bū&o, M. I. O. “KELIONE APLINK PA
SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Atideki o apdarais $1.00

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley A vanile Chicago. Illinois


