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70.000 KAI JAUNIMO VAIKSTYN
CHICAGO PIRMA KARTA MATE 

TOKĮ GALR 2YGJAVIMĄ
Jaunimas vieningai reikalauja 

švarių krutomųjų vaizdų

METAI-VOL. XVIII

Vakar Michigan bulvare, 
Chicagoj, įvyko katalikų jau
nimo vaikštynės — demon
stracija, ryšium su Padorumo 
legijono vedama kampanija 
už krutomųjų vaizdų padorini- 
mų, kad išnaikinus nešvarias 
filmas.

Vaikštynės prasidėjo 10 vai. 
ryto Ohio gatvėje ir Michigan 
avė. pietų link. Apskaičiuoja
ma, kad dalyvavo ne mažiau 
kaip 70,000 jaunimo — iš pa
rapijų mokyklų 7 ir 8-ojo sky
rių, vidurinių mokyklų ir ko
legijų. Kiekvienos parapijos 
mokyklos mokinių grupės prie 
šakyje buvo klebonai. Miclii- 
gan avė. per porų valandų pa
keista tikrai vėliavų bulvaru. 
PĮe krašto vėliavų buvo neša
mos Popiežiaus vfeliavoB ir į- 
vairios rūšies paparčiai, re
prezentuojantieji katalikų jau 
nimo organizacijas ir grupes.

Tarp nešamųjų šūkių svar
biausių vietų užėmė šūkis: 
“Mes siekiame geresnių vaiz
dų, bet ne jų visiško sunaiki
nimo.” Toliau: ‘'Svarus mie
stas reikalingas švarių filmų.” 
Arba; “Svariose filmose, svei 
kas, rasi daug gražaus įkvė
pimo savo minčiai.”

Vaikštynių priešakyje buvo

Jo Eksc. vyskupas B. J. Sheil 
ir parado maršalas teisėjas J. 
feurke.

Vaikštynių peržvalgai buvo 
pastatyta platforma palei Mi
chigan avė. Ant platformos 1 
buvo; Jo Eksc. arkiv. J. T. 
McNIcholas iš Cincinnati, Pa
dorumo legijono krašto tary
bos pirmininkas; J. E. vysku
pas W. D. O’Brien; gubern. 
Horneris; majoras Kelly; U. 
S. kariuomenės gen. Preston 
Brown; policijos viršininkas 
Allman; Chicagos parkų siste- J 
mos superintendentas G. Do- į 
noghue; Lincoln parko super
intendentas Lyman; apskri
ties boardo prezidentas AVhea 
len ir monsignųrąi A. Magui- 
re, T. Egan, D. Byrnes, T. 
Bona ir Wr Kinsalla. •>.

Vaikštynėse* dalyvavo ir lie
tuvių katalikų? parapijų mo
kyklų mokiniai iš 7 ir 8-ojo 
skyrių, taip pat ir Šv. Kazi
miero akademijos auklėtinės. 
Buvo keletas šimtų slaugių iš 
katalikiškų ligoninių.

Milžiniškos katalikų jauni
mo vaikštynės sukėlė neapsa
komai didelį įspūdį čikagiečiuo 
se. Žiūrovų minias paveikė ir 
paragino prisidėti prie kovos 
su purvinomis filmomis.

Jo Ekscelencija vyskupas B. J. Shell, 
Chicagos vyskupas pagelbininkas, vakar va- 

1,000 katalilų jaunimo įemonstra- 
fil

dovavo 70;
cijai prieš nepadorias filmas. Jo Ekscelenci
ja žygiavo vaikštynių priešakyje.
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PASKIRTA NAUJA NRA į PASKIRTA? TEKSTILIŲ
boardas

1 H

MOTERUK VIETA 
-NAMAI

TAIP NUSPRENDĖ ITALI
JOS DIKTATORIUS

RYMAS, rūgs. 27. — Itali
jos ministeris pirmininkas 
Mussolinis pagaliau nuspren
dė, kad visoms jaunoms mote
rims būtų atsakytas darbas 
krašto pramonėje. (Visos šios 
moterys privalo susirasti vy
rus ir šeimininkauti namuose. 
Vyrai užims jų vietas pramo
nėje.

Ministeris pirmininkas spau 
džia ir vyrus. Nevedę vyrai 
negaus jokios valdiškos pozi
cijos, arba valstybinio darbo.’

Kol kas daroma išimtis tek
stilių pramonei, kurioj dirba 
apie 90 nuošimčių moterų. 
Mussolinis neliepia paleisti 
visas moteris. Bet nurodo, 
kad šioje pramonėje turi dirb
ti vy rų mažiausia 30 nuošim
čių. • W

KOMIS. LITVINOVAS 
DIRBA UŽ TAIKĄ

Nori turėti Ženevoj nuolatinę 
taikos konferenciją

JAUNI VYRAI KVIEČIAMI
ICCC

♦ - - -
Nevedę vyrai nuo 18 iki 25 

m. amž., kurių namiškiai turi 
mažas pajamas ir negauna 
jokios pašalinės pašalpos, kvio 
čiami pirmadienį įsiregistruo
ti į CCC' (Civilian Conserva- 
tion Oorps). Jų aplikacijos 
bus priimamos pirmadienį nuo 
10:00 ryto Ga^, Union ir Wel 
les parkų namuose. Jie priva
lo turėti savo tėvų, arba glo
bėjų sutikimo pareiškimus, 
kuriuose turi būt pažymėta 
šeimų narių skaičius ir paja
mų didumas. Priimti į CCC 
jauni vyrai pasižada, kad iš 
mėnesinio savo 30 dolerių už
darbio 25 dol. skiria nami
škiams.

PREZIDENTAS KALBĖS 
PER RADIJU

WASHINGTON, rūgs. 27. 
— Prez. Rooseveltas kalbės 
per radijų sekmadienį 9 vai. 
vakare j(central Standard ti- 
me), paskelbta iš Baltųjų Rū
mų. Kalios turinys nežino
mas.

BAIGIAS SAULĖS ŠVIE
SOS TAUPYMAS

Saulės šviesos taupymas bai 
gias sekmadienį Chicagos sri
tyje. Laikrodžiai bus nustaty
ti atgal vienų valandų.

RODOMAS NAUJAI RAS
TAS ELEMENTAS

PATARTA PASITIKĖTI 
BOARDŲ

WASHINGTON, rūgs. 27. 
— Tekstilių streikavusių dar
bininkų komiteto pirmininkas 
Gorman atsišaukia į darbinin
kus, kad jie turėtų kantrybės 
ir pasitikėtų prezidento skir
tu darbto boardų.

WASHINGTON, rūgs. 27. 
— Prez. Rooseveltas paskyrė 
naujų vadovybę vykdyti NRA 
programų vietoje atsistatydi
nusio administratoriaus John 
šono.

Tai naujas boardas. Jo pir
mininku yra Richberg iš Chi- 
cago. Kiti boardo nariai: H. 
L. Ickea, vidaus reikalų sek
retorius ; F. Perkins, darbo 
sekretorė; Chester Pavis, 

AAA administratorius; Harry 
Hopkins, federalinio šelpimo ‘ 
administratorius.

NETURIMA ATSAKOMIN-
ey vadų

NEW YORK, rūgs. 27. — 
Prezidento žmona, Mrs. Frank 
lin D. Roosevelt, kalbėjo mo
terų klubų susirinkime, ku
riam svarstyta bėgamosios 
problemos.

Mrs. Roosevelt pareiškė, 
kad darbui ir bizaui yra labai 
reikalingi atsakomingi vadai, 
kurių šiandien neturima ir dėl 
kurių trūkumo šiandien gyvno 
ja . dideli nesusipratimai tarp 
darbo ir biznio.

WASHINGTON, rūgs. 27.
— Prez. Rooseveltas paskyrė 
tekstilių pramonei boardų iš 
trijų asmenų; kurin įeina: W.
P. Stacy, No.Carolina vyriau
siojo teismo. teisėjas; real ad
mirolas H. A. Wiley, išėjęs iš 
tarnybos; ir J. Mullenbach iš 
Chicago.

Šie vyrai sudaro darbo 
boardų ir plieno pramonėje 
darbininkų darbdavių ginčų 
sprendimui.

Šio boardo pirmiausioji pa
reiga bus rūpintis, kad visi 
streikavę tekstilių darbininkai 
būtų priimti atgal į darbų. 
Paskiau bus sprendžiamas ny^‘ 
darbų sųlygų klausimas ir 
kiti.

ROOSEVELTAS NEIGIA 
PADUOTUS JAM 

KLAUSIMUS
WASHINGTON, rūgs 

— Jungtinių [Valstybių preky
bos rūmų pildomasis komite
tas nesenai įteikė prezidentui 
Rooseveltui eilę klausimų, kad' 
jis išaiškintų ir plačiau nu
šviestų vykdomų savo moneta
rinę ir naujosios santvarkos 
programų. Komitetas pažy
mėjo, kad tuo būdu būtų ga
lima išblaškyti gyvuojantį d 
delį nepastovumų kraštu biz-

27

ATIDAROMI PAŠTO 
; ROMAI

Pasaulinėj parodoj Chica
goj išstatytas naujai rastas 
elementas. Tai mažytis švie
čiantis grūdelis. Jis yra pro- 
tractinium ir elementų - tarpe 
pažymėtas ųnmeriu 91- Ieško
ma* ir vis dar nesurandamas 
actinium elementas — num. 
89.

šiandien Chicagoj atidaromi 
nauji pašto rūmai, kurių pa
statymui vyriausybė išleido 
daugiau kaip 16 milijonų dole
rių. '

Naujas paštas prieš viene
rius metus buvo pastatytas, 
bet tik dabar vidus išbaigtas.

POLICIJA PUOLĖ BUŠŲ 
UNIJOS OFISUS

Dėl busų darbininkų unijos 
streiko Chicagoj apskrities 
prokuroro policija puolė šios 
unijos ofisus (susirinkimų vie 
tų.) ir suėmė 65 streikininkus, 
kurių tarpe yra trys unijos 
viršininkai.

Šis puolimas įvykdytas dėl 
mirusių dviejų asmenų ryšium 
su šiuo streiku. Vienas busų 
kompanijos darbininkas pa
šautas mirė. Taip pat mirė 
viena senyvą moteriškė, kuri 
važiuojančiam buse sužeista.

Nužudyto busų darbininko 
Kelly žudikai suimti. Jie sa
kosi, kad buvę nusamdyti, kad 
nušovus tų unijai negeistinų 
žudikų. Aktualus žudikas, kurs 
dukart Kelly pašovė, yra kaž
koks Al Semple.

Konferencijoje su laikrašti
ninkais preeidentas paneigė 
tuos prekybos rūmų klausimus 
pareikšdamas, kad nėra rei
kalo aiškinti, kadangi naujoji 
santvarka pažangiuoja, o biz
nio vadai šūkauja remdamies 
tik asmeniškos naudos sume
timais.

MAISTO FRODUKTAI 
BRAN6ĖJA VOKIETUOJ
BERLYNAS, rūgs. 27. — 

Įvairių maisto produktų kai
nos didėja Vokietijoje, kada 
krašto biznio institutas anali
zuoja šių metų derliaus stovį. 
Randamas menkas derlius bul
vių ir kai kurių javų. Ne ma
žas javų kiekis turima atsar. 
goję. Ta atsarga bus prideng
tas nepriteklius, kad tik ap
sisaugojus nuo didelio impor
to.

Randama, kad vokiečiai žie
mų turės pakankamai mėsos, 
kadangi bus mažai pašartės 
ir galvijai bus skerdžiami. 
Tokiam atsitikime bus mažai 
pieno ir dar mažiau sviesto.

HAUPTMANN PASISAKĖ 
NEKALTU

NEW YORK, rūgs. 27. — 
Šiandien pašauktas teisman 
B. R. Hauptmann, įtariamas 
lakūno Lindbergho kūdikio pa 
grobimu ir nužudymu ir 50,000 
dol. išpirkimo išgavimu.

Kaltinamasis teisme pasisa
kė nekaltu ir jam paskirtas 
100,000 dol. laidas.

Bylos nagrinėjimas nežinia 
kada įvyks, kadangi policiniai 
autoritetai ieško vis daugiau 
įrodymų prieš suimtųjį.

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas plėšikus Stankevičių 
ir Skaminų, kurie užpuolė dva 
rininkę Ordinečaitę ir jų laitai 
žiauriu būdu nužudė, buvo 
nuteisęs sušaudyti. Jie pada
vė malonės prašymus, bet pra
šymai buvo atmesti. Vakar 
jiems sprendimas įvykdytas.

LANKĖSI DAUG ŽUR
NALISTŲ

ŽENEVA, rūgs. 27. — Ko
misaras Litvinovas atgaivina 
savo sumanymų dėl sudarymo 
nuolatinės taikos konferenci
jos. Anais metais jis buvo iš

kėlęs šį projektų, tačiau su
tiko pasipriešinimo. Šiandien 
yra kitaip. Šiam jo sumany
mui reiškiamas palankumas.

Kam. Litvinovas aiškina, 
kad nuolatinė konferencija tu 
retų kontaktų su Amerika ir 
tuo būdu būtų didesnė talka 
pasaulio taikos išlaikymui.

Prancūzai pirmieji remia 
Litvinovo planų. Italai ir kiti 
nesipriešina. Tik vienos An
glijos pažiūros į tų klausimų 
dar nežinomos. Kai kas abe
joja, kad anglai remtų bolše
vikų sumanymų. Tas reikštų 
bolševikų įsigalėjimo rėmimų.

Prancūzija, kuri turi gln 
džius santykius su Maskva, 
matyt, dirbs už Litvinovo pla 
no kūnijimų.

SULAIKYTI DU SOViE T U
LAKŪNAIMANDŽIŪKE
TOKIJO, rūgs. 27. — Du 

sovietų kariuomenės žvalgy
bos lėktuvai nusileido netoli 
nuo Mančuli, Mandžiūke (Man 
džiflrijoj). Sakoma, nusileidi
mas buvo neišvengiamas —• 
vieno lėktuyo motoras sugedo, 
kitam gazolino pritrūko.

Japonų žandarai are? 
lakūnus. Įteiktas aštrus pro
testus sovietų konsului Har- 
bine.

KAUNAS. — Kaune per 
respublikos Prezidento Sme
tonos jubiliejų lankėsi daug 
estų, latvių, prancūzų, italų 
ir belgų žurnalistų. Po • visų 
iškilmių, svečiai Lietuvos žur
nalistų lydimi apsilankė žy
miose-ir istoriškose Lietuvos 

* vietoee, bei grynai lietuviš
kuose kaimuose, pas ūkinin
kus. Svečiams Lietuvos gyve
nimas labai patiko ir jie apie 
tai žada plačiai parašyti savo 
spaudoje.

KAUNAS. — Užsienio lie
tuviams remti draugija žino
dama, kad Darius ir Girėnas 
yra dabar populiariausi var
dai užsienio lietuviuose, nu
pirko tų vyrų tam tikrų skai
čių portretų ir juos išsiuntė 
užsienyje esančių lietuvių or-

MC ALESTER, Okla., rugB. 
27. — Septyni kaliniai pabė
go iš valstybės kalėjimo.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Šiandien debesuota 

g&nizaeijoms ir mokykloms. Ir kiek šilčiau.

VISO PASAULIO LIETU
VIŲ KONGRESAS

KAUNAS. — 1935 metais 
Kaune bus viso pasaulio lie
tuvių kongresas. Į jį iš visur’ 
žada suvažiuoti daug lietuvių. 
Dabar iš Vokietijos gauta Ži
nių, kad tenykštis lietuvis 
Adomaitis apie 1500 kilometrĮ 
į Kaunu žada vykti dviračiu 
ir pėsčias. Jis būtinai nori 
dalyvauti kongrese.

OAK PARKE SNIEGAS

Šalta oro banga vakar iftfri-j 
ko Chieagų ir apylinkes. Tre
čiadienio vakarų po lietaus 
staiga atvėsę ir tų patį vakarų 
Oak Parke pasireiškė per ke^ 
lias minutas sniguliavimas.

SKAITYKITE 7R PLA T v 
KITĘ “DHAUGA”
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GEN. JOHNSONUI REZIGNAVUS

Taigi jei visuomenėj pakrinka autoriteto 
idėja ar jei dirbtinis autoritetas slopina vi
suomenės dalių gyvenimų, tai mes turime iš
irimų pusiausvyros tarp visumos ir dalių. 
Tokia visuomenė, kurioj nėra harmonijos tarp 
oflclališko autoriteto ir asmens laisvės, yra 
anormaliskame stovyje. Tokiame stovyje e- 
sančios visuomenės gyvenimas yra ne vien 
negeras, bet negražus.

Nė viena, gyva būtybė negali būti graži, 
jei tik kuris jos'organas yra neproporcingai 
padidėjęs ar sumažėjęs. Pridėk gražiausių 
galvų prie liemens su pernelyg trumpomis, il
gomis ar kreivomis kojomis ar rankomis — ir j 
graži galva nebedarys gražaus įspūdžio.

Duok visuomenei gabiausių ir talentin
giausių vadą, bet jei visuomenė pati bus to 
paties vado prislėgta, užguita, tai jos gyve
nimas bus panašus į žmogų su atrofuotomis 
kojomis ir rankomis. Kai partijos užmiršta 
tautos visumų ar kai jos pakeičiamos perne
lyg išpūstu autoritetu, tai mes turime visuo
menės karikatūrų.

Pirmuoju atveju dalinis elementas tvir-

B TO MANO BALANOS
Pasak paskesnių žinių, ge- me klausime pirmų žingsnį 

nerolas S. Žukauskas, patsai drebia, 
įžymiausias Lietuvos karve-

MbrkUB ) kui visiems žinomas Caruso • Kas gyvas raivosi, a ima nuo- 
jmėgo apie tai kalbėti ir labai i jar dejuoja, skursta ir vien tik 
dažnai graudžiai apsiverkti'geresnių laikų laukia. Ar su- 
vien dėl to, kad mylimoji jo Į lauks! Taip. Tik, — ne tie, kų 
mamytėlė nesulaukė jį dainuo- laukia. Kaip tik motinos liu

jant išgirsti ir jo garbe 
turtu pasigerėti.

dys ir drąsuolis, kų taip nar- Vadinasi, tegu maloni aukas
šiai ir sėkmingai visų mūsų; priimti ir atatinkamo tarpe
tėvynei nepriklausomybės liz
delį supynė, nepakenčiamame 
skurde dabar kankinasi.

jas didžiai garbingam lietu
viui perduoti.

ir stoja būti motinomis, vyrai 
nustoja būti vyrais. Motinų

---------- i.auklėti vaikai civilizacijų pra
Šių rėdžiukų mėgėjas irgi’deda ir kultūros rūmus stato.

Mokyklų vuikaivaubėgę, kų ne
padega, tai kojomis sumina. 
Lyginai dabar mokyklų vaikai

Jei ne geroji motinėlė, nei motinų vaikams plaUkUs bai- 
vieno iš jų ir niekad nebūčiau’gia rauti. Kas bus paskui! 
gyvenime susidūręs.

tik du draugus pasaulyje tu
ri: dainų ir plunksnų.

t Rodos, da tik vakar, kai jo 
vardų garbino, visų Amerikos 
lietuvių lūpos, o jo atvaizdas 
dabino amerikiečių namų sie
nas. Su pasididžiavimu apie 
jį kalbėta, verdančiais žodžiais 
į jo paveikslų ranka rodyta.

Aš mažų savo aukų, kaip tik 
šisai straipsnelis spaudos lan
ge pasirodys, tuojau Federa
cijos nuožiūTon ir siunčiu. Pra 
šyčiau visų savo draugų pa
daryti taip pat.

Visi pliki.

Ypač Unkšti rytais lenkdavo 
mane giedoti Šventas giesmes: 
“Pulkim ant kelių”, “'Šven-

Bile kokiame gyrėttimo ka
mpelyje reikia vyrų. fš kur 
tuos vyrus imsi, jei jie da vai-

tina save savo atskirume, savo savotiškume, 
ftio mėnesio 24 d. rezignavo gen. Jottn- j 8tengdWnasis sunaikinti ar bent nuslopini 

*°nas> NRA galva. Iš tos vietos jis pasitrau- Į svetimų buitį, daliniai elementai kiekvienas - Iria spalių mėn. 15 d. Tas jo žygis sukėlė, , gįyrjwn ar susigrupavę nori savim pakeisti
rašte visokių spėliojimų. Opozicijos spauda 

pradėjo pranašauti NRA galų. Girdi, po vi
sų nepasisekimų prez. Roosevelto krašto ge
rovės gaivinimo planas visiškai priėjo liep
to galų.

He Tačiau “fašistu”, “diktatorium” ir ki-
' SS i Ttokiais vardais vadinamas gen. Johnsonas vi
sai ne dėlto rezignavo ir “soeialistiškas”

.Roosevelto planas neišira. NRA veiks ir to-, 
liau. Jų valdys ne vienas žmogus, bet kelių 
k'smėnų komisija, kuri krašte turės didesnį 
pfcsitikėjinių. Iš Johnson© rezignacijos laiško 
ir prezidento atsakymo matome, kad jiedu 
'Pėrriskiria geruoju. Prezidentas palankiai at- 
siliėpia apie Johnsono nuveiktus darbus ir 
jirfpažįsta, kad sulyginamai trumpu laiku * 
^NRA daug ko atsiekė^ daug gyvumo įnešė į 

įį gyvenimų. Tai

• visumų, paneigdami savarankiškų jos vieny
bę ir per tai bendrąjį sąryšį tarp savęs ir 
visumos; antruoju atveju vienybės vardu slo
pinama ir naikinama dalinės buities laisvė 
— visa tai, — ir kraštutinis, tvirtinimasis (e- 
goUinas), ir anarchiškas partikuliarizmas ir 
despotiškas vienijimas sudaro moralinę blo
gybę, kuri, perkelta iš praktiškos srities į 
teoretiškų, virsta melu.

Gimtoji nuodėmė užtraukė prakeikimų 
ant žmonių visuomenės, kuri dėl to ir neran
da visai teisingos, tikrai ideališkos ir pašto- < 
vios valdymosi formos. Dažnai būna taip, 
jog visuomenės vargai didėja tiesiog propor-

Gi šiandien, kai girdėti ten
ka, tasai atsižymėjęs ir did
žiausios pagarbos vyras val
kioja gilios senatvės metų na
štų visų apleistas ir pašiep
tas. Net ir tie, kuriems jis 
skaistesnį rytojų parodė ir sa
vo narsumu ir ištverme lais
vės dangų atvėrė, nuduoda jo 
nepažinoję.

l^aikai prasti. Pinigų jau 
veik neliko. Reiškia, ir vienas 
skapčiukas nūnai daug pada 
ro. Kitaip sakant, šiuo kart 
ir šiam tikslui rankiosiin ne 
didžiulius dolerius, o tik pa
čius mažiausius skapčiukus - 
centukus. “Na, vyrai, kas^gi>- 
li!”

Jautri Amerikos lietuvių'ši-i 
rdelė iki šiol neatmetė da nei 
vieno darbštaus tėvynainio, 
pasigailės ir didžiai garbingo 
minėto generolo.

Enrico Caruso, garsusis ita
lų tenoras, buvo sūnus labai 
neturtingų tėvų. Ypač tais lai 
kais, kuomet Carus© da kū
dikiu buvo, Italija vadindavo
si skurdžių šalis.

tas Dieve” ir kitas. Ir, kad kais būdami sau plaukus nusi 
neprikelti kaimynų, patarda- [peša ir akis išsikrapšto! Tik
vo leisti balsų .per nosį tiktai.

Nežinodama, vargšė, jog mo 
kindama sūnų “leisti balsų 
per nosį’*’, atidengia jam visų 
balso paslaptį. Daugiau apie 
balsų niekas nežino ir žinoti 
negali.

Gi nedėldieniais, kuomet ki
ti vaikai lauke ūžė ir kelio *
smiltis visomis keturiomis žar-✓
stė, aš buvau verčiamas “vy
rams į k rajų groinatas raši
nėti”.

stok ankstį ryto ir prisižiūrėk 
mokyklų jaunimui... Tik tiek 
gero jis padarys tau it man. 
kiek sausa vasara ar šlapias 
ruduo.

Stambiųjų kapitalistų tarpe ir jų palai- 
komoj spaudoj gen. Johnsonas buvo labai 
nekenčiamas ir pravardžiuojamas. Jis jiems 
nepatiko ir negalėjo patikti, nes reikalavo 

’teisingun m biznyje, sutrumpinimo darbo Va- 
‘HMių, teisingesnio if žmoniškesnio darbinin
kams atlyginimo.*Jo vadovaujamas NRA da
vė kraštui įstatymų, kuriuo draudžiama ne- 
piltiainečianis dirbti dirbtuvėse, išgauta es
minis pripažinimas teisingo darbininkams at- 
lyginimo ir kiti svarbūs dalykai įgyvendinti.'

’Nėtenka abejoti apie tai, kad prez. Roo 

bdteltas savo nustatytų programų visu fton- 

’tb vykdys ir toliau.

cionališkai pritaikytos teorijos gražumui.
. —i'l. . I į • »' - ;.r '

Kiek komunizmo programa atrodė graži, 
tiek jo praktika pasirodė baisi, j&efohitleriz- 
mas atrodė vokSi^idnu/ftdbf^įįAtdififigas ir 
žavus, tiek praktikoje jis yra despotiškas ir 
akiplėšiškas pačių savo kohipatrfotų atžvil
giu.

Visuomenės gyvenimas nemėgsta senti
mentalizmo ; jum reikia ne gražių svajonių, 
bet aukso vidurio, pusiausvyros tarp dalių ir 
visumos. Pusiausvyrų gali palaikyti ne kas 
kitas, kaip objektyvinis teisingumas.

Tiesa, sunku visai teisingai visuomenė 
sutvarkyt, tačiau katalikiška sąžinė negali 
pasitenkinti nuodėminga realybe ir turi eiti 
ankštyn į idealą, — į tekių visuomenės san
tvarkų, kurioj išlaikoma pusiausvyra tarp vi
sumos ir jos dalių, tarp visuomenės autori
teto ir asmens laisvės.

Vienur kitur jau girdėtis 
jautrios krūtinėlės alsuoja, o 
lūpos užuojautos žodžiais ta
riasi.

Išsižiflri (, jog viskas pasi
baigs tuo, tai yra, kad sumani 
ngi Amerikos lietuviai da gy
viau sukrus ir nors maža do
vanėle nusiminusį karžygį se
kančių Kalėdų dienoje pasvei
kins ir paguodos ranką išties.

Nors šių straipsnelių vedė
jas iš tolo su jokia politika 
jokiij pažinčių neturi, tai vie
nok išdrįsta pareikšti ve kų: 
jeigu Federacija yra visų raū 
sų norų vidurys, lai ji ir šia
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Šiuo klausimu J. Gs. “P^B.” taip rašo. 
Kiekviena blogybė gali būti suredUkUo ’ 

ta į sutrukdymų savitarpio solidarumo ir pu-

UKRATNIE6IŲ PADĖTIS SUNKĖJA

Ukrainiečių tauta dabar tiktai yra ne
laiminga. Ji spaudžiama ir persekiojama iŠ 

siaušvvros tarp dalių ir visumos”, sako VI. , visų pusių. Seniau turėjo Vilties gauti para-
:....virs.

Nata

1. Proga
Iš viso reikia pasakyti, kad dieviškoji 
maloni* moters sieloj daug gerinti subręs
ta, negu vyro. Jai dang lengviau religin
gai būti, negu vyrui. Moteris tyli bažny
čioj, bet šitam tylėjime auga gražesnių 
vaisių, negu vyrų aktingame. Vytai dali
na sakramentus, bet moterys j«©n saugu 
sielos gelmėse. Taigi susižiedavimus su 
Kristumi, kuris moters sielą pripildo die
viškąja gyvybe, turi būti tas brhnduolys, 
Ni kurio britų formuojamas visas moters 
gyve ih.ias. Vidujinis moters principus yra 
josios santykiai su Kristumi. Nei mote
rystė, nei mergystė savyj nėra moteriai 
laimę nešančios vertybėj, nes ir viena ir 
kita būkle gali būti dvasiškai nevaisin
ga. Tuo'tarpu motelį laimė ir prasmė yra

Kitaip sakant, ten visi sun
kiai mito. Betgi Carusų šeima 
skurdo daugiau da ir už ki
tus. Jau vien dėl to, kad na
muose auginta net dvidešimt 
ir vienas vaikas!

Tokiai didelei šeimynėlei ir 
tokioje Vargingoje šalyje pri
sėjo po didėliu išsunkiu sku
rdo jungu kamuotis.

O betgi geroji Enrico ina- 
mytėle kartų pastebėjusi savo 
sūnelyje balso dovanų, pati ne 
davalgiusi, nedasirengusi, vai 
kų rengia, bažnyčios choran 
stumia ir kuo tik išgalėdama 
jame giesmės ūpą kelia ir nn- 
slopti neleidžia.

Lenkija ir tos vilties neteko. Lenkija dar la
biau ukrainiečius prispaudė. Iš Tautų Są
jungos taip pat nedaug ko gero besusilauks, 
nes jon įstojo Sovietų Rusija, kuri valdo di
džiausių Ukrainos dalį. Tačiau ukrainiečiai 
rankų nenuleidžia. Jie organizuojasi ir dirba. 
Ir, reikia tikėtis, ukrainiečių pastangos at
gauti savo tautos nepriklausomybę nebus 
tuščios.

mos iš Vokieti jos, bet Vokietija susitarė sū!

motinystei, mistiškai — dvasiškoj moti
nystėj. Kitaip visas jos gyvenimas bus 
neprasmingas. O dvasine motina ji gali 
tapti tik būdama Kristaus sužadėtinė.

Marija yra tobuliausias Bažnyčios at
spind ui ys ir kartu yra artimesnis kiek
vienos moters idealas. O kas-gi Marijoj 
krinta į akį! Pirmoj eilėj Marija buvo 
Mergaitė, tikra, prasme Mergaitė, kurios 
skaistybę Diev’as saugojo, net laužyda
mas gamtos dėsnius. Bet Marija, buvo 
kartu ir Motina, kūniška Kristaus Moti
na. Aišku, būti kartu ir Mergaite ir Mo
tina buvo leista tik vienai Marijai. Bet 
mistiniu būdu tokia gali būtr kiekviena 
moteris. Ji net tūri būti, jei nori patei
sinti savo moteriškąjį paskyrimų.

kitokioj dvrtsir.yj motinystėj glūdi 
krikščioniškosios moters ir apskritai krik
ščioniškosios motervštfs laimė, kuri tve-i i • i 17 yį.'
ria net ir gilioje senatvėj ir tada, kai dėl 
kurių nors juiežasčių apgalima turėti šei
mos. Giliausioji krHrščinniškos moterystės 
prasmė nėra kūdikis, bet šventa meilė. 
Štai kodėl Bažnyčia leidžia tuoktis įr ta

Prie kiekvienos progos pas
........... , i ,

Ne visados dariau meiliai. 
Nors ir “dešimtukų” už tat 
gaudavau. Dažniausiai apsia
šarojęs.

Ačiū jos drausmei, tai ten, 
kur pažinau lietuvio širdį, — 
jo jausmų, norus ir skonį. 0 
kų pažįsti, tai ir pamyli Il
gainiui turėjau susipažinti ii 
su jo Tėvyne.

Iš netyčių mokindamasis pa 
žinti lietuvį ir jo Lietuvą, pa
žinau ir patsai save. Gi pažin
ti save, — gali tik pats. Šios 
dovanos niekas nei duos, nei 
parduos. Net ir pati geroji ma 
mytėlė jos tik šešėlius nurodo; 
bet ne ją pačių. Motina gimdo 
tik kndikf. Žmogus -tur pats 
Užgimti.

iib. . .......... ar
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Rusų laikais, Lietuvą buvo 
užplūdę svetimtaučiai kolonis
tai. Tai daugiausiai tie žmo
nės, kurie buvo nusipelnę ca 
rištiniam rėžimui, kurie pa
tys persekiojo Lietuvos žmo
nes už tautinį darbų. Tie per
sekiojamieji lietuviai nevienas 
supuvo tolimojo Sibiro laukuo 
se, ne vienas savo jaunystę ša 
ltame kalėjime palydėjo.

Jų atimtose žemėse atsibas- 
čiusįeji kolonistai savo rūmų 
prisistatė, dvarų prisigamino, 
baudžiavų įvedė ir visaip en
gė Lietuvos žmones. Dar visų

Lietuviai, kurie galėdami neleidžia savo 
vaikų į lietuvių mokyklas, skriaudžia save, 
savo vaikus ir visus tuos, kurie statė ir už
laiko mokyklas. Jie nusikalsta ir prieš tautų, 
nes kiekvieno gero tautiečio pareiga yra duo
ti savo valkams tautišką išauklėjimą, išmo
kinti lietuviškai kalbėti ir rašyti, supažin
dinti juos su Lietuvos istorija ir geografija. 
Tą visą tik lietuviškoji mokykla tegali duoti

da, kai abi pusės pasižada gyventi skais- . ir erdvėje, taip moteris turi būti platin-
tybėj, nes dvasinis vaisingumas, ugdymas 
tarpusavy dvasinių vertybių čia atstoja 
kūniškąjį gimdymų ir moterystę daro dar 
stipresnę, dar prašmingesnę. Šitokios mo
terystės gali daug arčiau prieiti prie sa
vo pirmavaizdžio, negu paprastosios. Bet 
joms sudaryti ir dar labiau išlaikyti rei
kia dvasios herojų.

Dabar mes suprasime apskritai krikš
čioniškojo vyro ir krikščidniškosios mo
ters prasmę, kad ir nemoterystėj. Kiek
vienas vyras, kaip vyras, Kristaus pavyz
džiu turi būti dvasios vertybių — dvasios 
gyvybės — teikėjas, Iš kurio trykštų mo
terį persunkianti sielos galia, ^ripHdknti 
josios sielų ir jų papildanti. HaVb mmty- 
kiaose su moteębnis krikščioniškasis vy
ras visados turi atsiminti, kad jis yra 
Kristaus atspipdnlys, kurio pareiga pa
švęsti moterį. Priešingai, kiekviena mo 
terifc, kaip moterie, bfklama Bažnyčios 
atspindulys, turi būti dvasios vertybių 
formuotoja, ugdytoja ir gimdytoja. Kaip 
Bažnyčia yra dieviškumo platintoja laike

toja atpirktojo žmogiškumo ir savo šei
moje ir platesnėje aplinkoje. Bet tai j- 
stengs ji padaryti tik tada, kai josios sie
lą gyvetts Dievuje ir Dievas sieldjs. Tik 
tada ji bus nešėja atpirkto žmogaus ver
tybių į sunykusios žmonijos sluogsnius.

Suformuotos, išugdytos ir pagimdy
tos dvasios vertybės moters sieloje grįž
ta atgal į vyro sielą, jų tobulina ir paš
venčia. Tokiu tat būdu eina nuolatinis sie
lų pripildymas dvasine gyvybe. Šita pras
me lyčių santykiavimas yra labai pagėi- 
daUtirias ir leistinas. Bėt ūbi pusės tari 
niekados neužmiršti, ką jos atstovauja ir 
kų šitie santykiai turį vaizduoti, būtent: 
santykius tarp Kristaus ir Bažnyčios. Jėi 
šitokia nusistatymo trūksta, lyčių santy
kiavimas iš antprigimtinės srities, iš mis
terijų sferos degraduojamas į prigimtinę 
sritį, kurioje nieko nebelieka, kaip tik 
tuščias žodžiais ir jausmais žaidimas.

Čia glūdi visų nelaimingų krikščio
niškų moterysčių paslaptis. Nutraukti sa
ntykius šu antprigimtine sritimi arba ligi

atmintyje neišnyko sunkūs 
baudžiavos laikai, dar dauge
lis senesniųjų žmonių retkar
čiais ant savo kūno pajunta 
skaudžias dvaro urėdo nagai- 
kas. Tai tie nagaikų smūgiai, 
kuriuos jiems tek© iškęsti bau 
džiovos laikais.

Nebėra dabar Lietuvoje nei 
didelių puošnių dvarų, nei iŠ- 
tyžnsių dvarininkų, nei jų u- 
redų, nei pagaliau Skaudžių 
nagaikų. Šiandien tie dvarai 
išdalinti Lietuvos laisvės ko
vų dalyviams — savanoriams, 
mažažemiams ir bežemiams — 
buvusiems dvarų kumečiams. 
Kai kuriuose buvusių puošniu 
dvarų rūmuose yra įrengtos 
neturtingųjų našlaičių, senelių 
ir kitų labdarybės įstaigų. Tie

jos nepakilti, reiškią atsitolinti Auu pir
mavaizdžio, vadinasi, nuo buities pilnat
vės ir tuo pučiu nuo lįriynės. Kai moterys
tė jau nebėra‘Kristatfy ir Bažnyčios pas
lapties atvaizdas, ji darosi stabmeldiška, 
grynai kūniška, kas krikščionio gyvenime 
iš tikro yra nelaimė. Mafrititoriiališkas gy
venimas virsta tuomet paviršutinišku, nes 
mistinės gelmės yra nužudytos, o pavir
šių suardyti gali bet koks nepasisekimas, 
bet koks vienos pusės suklupimas ir pra
sikaltimas. Todėl gyvas supratimas, kad 
moterystė yra anos didžios paslapties at
vaizdas, šeimos laimei yra būtinas. Žino
ma, tno tikėti gali tik tikras krikščionis. 
Bet taip yra. Moterystė yra sakramentas. 
Taigi sakramentas. Todėl ir nereikia už
miršti šito josios pobūdžio. Jis turi būti 
Išstatytas pirmoj vietoj, nes jame glūdi 
faitnė ir giliausioji krikščromškOsrns mo
terystės prasmė.

(Daugiau dus)
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BAŽNYČIA ARGENTINOJE
Argentinos istorija panėši j daugelį kiti? dienų laivas atplaukė į Buenos Airis uostų, 

kolonijų, kurias pradėjo katalikiškos valsty- Į Kordoboje, 1611 metais, Jėzuitai įsteigė
bės. Tuo atžvilgiu Katalikų Bažnyčios istori
ja yra ypatinga tarne krašte. Kunigai nuvei
kė tikrąjį civilizacijos darbų. Uolūs iflisijo- 
noriai bendravo “užkariautojams”, arba bu
vo pirm jų, kurie dideliu kariygiškumu po 
kryžiaus vėliava ryžosi naujų žemių laimėti 
Ispanijos karaliui. Kad tie misijonoriai dau
giau sielų laimėjo Kristaus ištikimybei, negu 
ispanų kariautojai, tai gan aišku iš esamų 
dokumentų, o ypatingai iš dar nesenų įvy
kusių nuotykių, nes Ispanijos valstybė pra
laimėjo Argentinų, kuri vis dar ištikimai pri
klauso Kristui Karaliui.

Pirmtakai indėnai, gyvenusieji tame kra
šte, kų daliar vadinasi Argentina, buvo lau
kiniai ir žiaurūs, ir ispanų kareivių karžy
giškos jėgos nesugebėjo jų suvaldyti, taip 
pat negalėjo jų žiaurumo palaužti. Tačiau, 
jie priėmė kultūrų ne kareivių jėgomis spi
riami, bet misijonoriams skelbiant Dievo Žo
dį.

Kristus pirmiausiai laimėjo Argentinos 
kraštų. Tai buvo Verbų sekmadienis, balan
džio pirma diena, 1520 metais. Tų dienų Ma- 
gelianas, savo kelionėje aplink pasaulį, pa
siekęs Patagonų krantus, susilaikė šv. Juli
jono uoste. Jis išlipo į sausumų su visa įgu
la ir padirbdino paprastų altorių, kur Pietų 
Kryžiaus skaistus oras buvo baldakimas, lau
kų žalia graži žolė buvo kauras, o vandenyno 
ošiančios bangos graibstė šv. Mišių galybę 
ir kilnumų. Pedras de Balderrama atnašavo 
pirmųjų Šv. Mišių aukų, laiminant šių žemę 
Išganytojo Krauju ir jų dedikuojant žemės 
ir jūrų Viešpačiui Karaliui.

Tai buvo Vien atsilankymas. Kristus kol 
kas nepasisavino tų Jam skirtų Pampaso že
mių. Bet, 1526 metais apsigyveno pirmieji is
panų kolonistai ties Sidabro upe, vadinama 
Bio de la Plata. Tai buvo Sebastijono Kabo
to šeima ir kiti. Pats Sebastijonas buvo gar
saus Jono Kaboto sūnus. Tačiau, praėjus ke
turiems metams, pirmtakai indėnai visai su
naikino pažanguojančių sodybų.

1535 metais, Donas Pedras de Mendoza 
pradėjo pagrindus statyti miestui, kurį jis-
užvardino Santa Maria de Buėnos Aires. Ne- ; 
trukus pirmtakai indėnai jų darbų sunaiki- ! 
no, tačiau, miestų atstatė Donas Juanas de 
Garay. Tas vyras Buenos Aires miestų ab 
naujino ir išpuošė šarvaženklu, kuris išlai
kytas iki šiai dienai, ir kuris bus vartojamas, 
kaipo pavyzdis įvykstančio Tarptautinio Eu
charistinio Kongreso emblemai.

Daug yra šaltinių, iš kurių žinome, kad 
Tėvai Pranciškonai buvo pirmieji, kurie Die
vo Žodį skelbė tame Pietų Ainerikos krašte. 
Tačiau, reikia, taip pat, pripažinti ir Jėzui
tams garbę už tai, kad jie buvo pirmieji, 
kurie ten įkūrė katalikiškųjų civilizacijų. Pi
rmutinė Jėzuitų grupė atvyko į Saitų (1586) 
metais. Tėvas Tomas Fihilly buvo pirmutinis 
airys jėzuitas kunigas. Žinoma, dėl jo ir ai
riams tenka garbė. Su jo atvykimu į Argen
tinų jungiasi viena stebuklinga istorija. An
glų piratai užpuolė laivų, kuriame buvo tas 
airys jėzuitas. Piratai užgrobę laivų, jį iš
laikė toli nuo krantų jūroje dvidešimt astuo
nias dienas, po to iš laivo pagrobė visas gė
rybes ir audringoje jūroje paliko jį. Tačiau, 
Dievas nutildė audras, ir po aštuoniolikos

Šv. Pranciškaus Ksavero kolegijų, kuri, vė
liau išsiplėtė į dabartinį Kordobos universi
tetų. Kolegija būdama mokslo centras ir kri
kščioninimo įtakos šaltinis, prisidėjo prie Jė
zuitų išganingos darbuotės plėtimo kaimyni
nėse provincijose. Iš čia prasidėjo Jėzuitų pla
nas valstybės vairavime, ir žinomas, kaipo 
“redukcijų”’ planas.

J. d. Rodriguezas Katalikiškoje Encyklo- 
pedijoje rašo: “Praėjus septyniems metams 
po Jėzuitų atėjimo į Argentinų, virš šimtas 
tūkstančių indėnų subura į keturis atskirus 
miestus, kur jie buvo pratinami, kaip vesti 
ūkį, ir buvo mokinami naudingo meno ir vers
lų... Net tose ankstyvose dienose, jie įkūrė 
spaudos įstaigų, kur patys dirbo spaudos 
darbų. Laikui einant, šis civilizavimo darbas 
vis plačiau plėtėsi. Senoro Urieno ir Kolombo 
rašo -Argentinos Geografijoje, kad 1631 me
tais buvo ne mažiau, kaip trys dešimt apgy
ventų cenjrų, kuriuos Jėzuitai valdė. Kiek
vienas iš tų centrų turėjo klebonų, kurs tuo 
pačiu kartu buvo gubernatorius, ir teisėjas, 
ir dvasiškas vadas. Tačiau, kai Jėzuitai bu
vo ištremti iš ispanų dominijų, tuo pačiu bai-

/ • j
gėsi ir tas sėkmingas valdymč būdas”.Z -v

1626 metais įvyko Eucharistinės reikš
mės svarbus nuotikis. Ispanijos karalius Pi
lypas IV, dėkingas Dievui už laimingų atvy
kimų su brangenybėmis į Kadizų, 1625 me
tais, pareiškė troškimų, kad būtų įsteigta ir 
kas metai minima iškilminga šventė Šven
čiausiojo Sakramento garbei. J. E. Fray Pe
tka Carranza, Buenos Airės pirmasig vysku
pas, užgyrė karaliaus gražų ir kilnų troški
mų, ir parėdė, kad kas metai jo vyskupijoje, 
lapkričio 29 dienų, koiškilmingiausiai būtų 
švenčiama Švenčiausiojo Sakramento šventė.

Argentina nuo pat pradžios buvo kraštas, 
kurs daug žadėjo Katalikų Bažnyčiai. Tačiau, 
ispanų vėliavai nesisekė daug laimėti iš in
dėnų, kurie ne kaip atsižvelgė į prispaudė
jus, kurie juos labai vargino, užkraudami ne
pakeliamais valdiškais mokesčiais. Jėzuitų 
ištrėmimas 1767 metais nusilpnino lojalumų 
Argentinos gyventojų, kurie beveik visada 
kovojo prieš ispanų neteisybę. O gyventojai

Motinai. Ta meilė Dievo Motinai yra įžymė
ta skaitlingose bažnyčiose, kurios Jai yra 
dedikuotos, o 'ypatingai Švenč. Panelės Ma
rijos iš Lujano stebuklingoje šventovėje, ku
ri yra Argentinos tikroji Guadalupė. Nuo 
1630 metų Lujanas buvo visų religiškų įvy
kių centras. Senoji šventovė yra tik dalis 
dabartinės monumentalinės Lujano bazilikos, 
kurios kūrybinė statyba šiandien yra iš pūi- 
kiausių ir svarbiausių tos rūšies statybų Pie
tų Amerikoje.

Argentinos gyventojų simboliškoji meilė 
Kristui Karaliui yra pastatymas paminklo, 
žinomo valdu EI Ohriato da los Andes (An- 
dės kalnų Kristui). Tas monumentalinis pa
minklas pastatytas Andės kalnų viršūnėje. 
Tai yra milžiniška mūsų Išganytojo statula, 
kuri vaizduoja Kristų kaire ranka laikantį 
kryžių ir dešinę iškėlęs, tarsi, laimina pa
saulį. Statula yra padaryta iš senos bronzi
nės kanuolės, kurių ispanai paliko. Tai yra

TURIZMAS LIETUVOJE

be galo mylėjo ir gerbė šv. Ignaco sūnų kar
žygiškų pasiaukojimų ir išganingų darbuo
tę JŲ gerbūviui. Taip pat daugelis įtakingų 
ispanų, kurie tikėjo, kad Jėzuitų Ordenas bu
vo tikroji galybė Bažnyčios labui ir valsty
bės naudai^ didžiai apgailestavo jų ištrėmi
mų, nes dėl to ir krašto pažanga sustojo ki
lusi. Po to, nors minia buvo neorganizuota 
ir spaudėjų skriaudžiama, slapta kentėjo ir 
neapykanta augo ir aršėjo.

Nesantaika tarp gyventojų ir valdžios 
plėtėsi iki 1808 metų. Napoleonui įkalinus 
Ispanijos karalių Ferdinandų, kilo maištai 
prieš ispanus spaudėjus, kurių letenos ar- 
gentiniečiai troško nusikratyti. Po pirrnuti 
nių maištų ir sukilimų, praėjus aštuoniems 
metams, liepos 9 dienų, 1816 metais, Argen
tina paskelbė esanti nepriklausoma ir įkūr? 
respublikų su konstitucija, panašia į Jungti
nių Amerikos Valstybių, bet katalikiškesnė.

Argentina, kaip ji gyvuoja šiandien, tur 
būt yra sėkmingiausia iš visų kitų Pietų A- 
merikos respublikų. Argentinos katalikai iš 
senosios Ispanijos pasilaikė tik tradicijinę

NAUJA KNYGA 
“Pašaukimas i Dvasinį

Luotnę”
Parašė ir išleido

Kun. Pr. J. Vaitukaitis
Knyga 95 puslapių įtalpos 

ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais. Tvirtais popieri
niais viršeliais tik 25 centai, 
vienų imant, dar reikia pridėti 
nŽ persiuntimų 5c.; o gražiai? 
audeklo viršeliais 50 centu.

Reikalaukite:
‘ DRAUGAS PUB. CO., 

2334 So. Oakley Avė.. 
Arba pas patį Autorių 

Chicago, III.
8801 Saginaw Avė.,

meniškas darbas argentiniečio skulptoriaus, 
kuris vadinasi M ate o Alonso. Ta garsi sta
tula stovi kalnų viršūnėje ties rubeaium, Rki- 
riančiu Argentinų nuo Chilijos. Tai visa pri
mena abiejų respublikų taikų. Pedestale yra 
įžymėta sekanti inskripcija: “Tie kalnai pir
miau pasivers į dulkes, negu Argentinos ir 
Chilijos gyventojai sulaužys sutarties taikų 
kurių jie ties Kristaus Atpirkėjo kojomis pri
siekė užlaikyti — 1902 — 1904 m.”

Malonu yra prisiminti Ramybės Kuni
gaikščio esimų aukštose vietose — sergstantį 
ir globojantį tautų ramybę. O dar maloniau 
yra girdėti, kad šiais metais nuo spalių 4 iki 
10 dd. Argentinos visi gyventojai duos ka
rališkųjų garbę ir šlovę Eucharistiniam Ka
raliui ir viešai savo tikėjimų išpažins Jo Ka
ralystei, tų tris dešimt antrųjį Tarptautinį 
Eucharistinį Kongresų aukodami viena cen- 
traline tema; “Tebūnie Kristaus Karaliaus 
viešpatavimas visose!”

VARGŠAI DIDIKŲ 
RŪMUOSE

Iš to jau matyti, kad ir už- 
I sienis turizmu Lietuvoje do-

Visi kultūringesni kraštai 
stengiasi kiek galėdami į savo 
šalis patraukti kuo daugiau 
turistų. Taip darydami, jie ki
tų kraštų žmonėms duoda dau
giau progos pažinti savo šalį 
ir su jais yra daug lengviau 
užmegsti kultūrinius ryšius. 
Pagaliau, sugrįžusiėji turistai 
kų’ gero pamatę tuojau papa
sakoja arba spaudoje parašo 
apie tų ar kitų kraštų. 1 

Lietuva šioje srityje irgi 
stengiasi neatsilikti nuo kitų 
kraštų. Čia irgi turizmu rū
pinasi atatinkamos įstaigos ir 
visuomeninės organizacijos. 
Prieš keliolikų metų turizmas 
Lietuvoje buvo labai retas ir 
tik tik išimtinis dalykas. Gi 
dabar pamažu jis jau plečiasi. 
Nekalbant apie tai, kad patys 
Lietuvos gyventojai ekskursu*) 
darni stengiasi giliau pažinti 
gimtųjį kraštų, kasmet Lietu
va vis susilaukia naujų sve
timų kraštų turistų. Būna daž 
nų atsitikimų, kad ne tik kitų 
kraštų pavieniai asmenys, bet 
net ištisos ekskursijos apsilan 
ko Lietuvoje. Štai, pavyzdžiui, 
šiomis dienomis Lietuvoje lan 
kėši gausi švedų turistų ek
skursija.

Lietuvoje turizmui plėsti y- 
ra įsisteigusi net atskira są
junga. Ji kiek galėdama ple
čia ir palaiko artimesnius ry
šius su kitomis tos rūšies są
jungomis užsieniuose. Neseniai 
į Lietuvos turizmo sąjungų 
kreipėsi graikų turistų klubas, 
klausdamas koks Lietuvoje per 
penkerius paskutinius metus 
buvo turistų judėjimas, kokios 
iš to gautos pajamos ir kiek 
padaryta išlaidų turizmo tik
slams. Be to, klansi&ina, ko
kių priemonių 'Lietuvoje ima
masi turizmui išplėsti žiemų 
ir vasarų, ar užsienių turistai 
Lietuvoje gauna papigintų sn-

misi. Žinoma, Lietuva iš tu
rizmo didesnių pajamų neturi. 
Sakysim, kitos valstybės savo 
pusę biudžeto tik iš turistų su 
daro. Lietuvoje to nėra ir ^ar
gu kada ar galės būti. Tačiau 
Lietuvoje, esant maža valsty
be, turizmų svarbu išplėsti ir 
palaikyti visiškai kitais sume
timais.

Tiesa, šiuo metu užsieniškiui 
turistui Lietuvoje yra sunkiau 
keliauti, nes krašte dau ne vi
siškai tobulai išvystytas susi
siekimas, nėra provincijos mie 
stuose didesnių, moderniškų 
viešbučių, nėra tokio nepapra
stai imponuojančio gamtos gre 
žio. Tačiau nežiūrint to, nžsie- 

________________________

nio turistai Lietuvą ir lietuvių 
tautų mėgsta lankyti, kaipo 
pasaulyje geniausių tautų, tu-

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

Lietuvos vargšai dabar naudo
jasi buvusiais didikų parkais 
sodais, alėjomis. Jie vieni vai
kšto po dvarų rūmus, jie vie
ni ten šeimininkai.

Netoli Kauno ant gojais vai 
nikuotų Nevėžio krantų, kur 
Nevėžis pro raudonų dvarų į 
Nemunų teka — Raudondvary 
gyveno Lietuvos didikai gra
fai Tiškevičiai. Soduose ir pa
rkuose buvo paskendę jų rū- 
hiai. Keistas jausmas apima 
žmogų, kai įeini į šiuos rū
mus: kur anksčiau žibėjo di
denybės, grafai, ten šiandien
beturčiai ir našlaičiai gyvena.* •- •

Ir taip praeina socialinio gv 
venimo reformos banga, lygin
dama turtuolius ir vargšus.rinčių vienų gražiausių kalbų 

ir labai įdomių didingų praei- Šiandien Lietuvoje tik viena?
tį. Vadinasi, užsienio turisto kitas buvusiųjų Lietuvos didi-
akimis žiūrint, Lietuva ir lie- k4 giminaitis tėra užsilikęs 
tuvių tauta atrodo vertos is
torinio dėmesio ir pagarbos.
Dažnai atkeliaujantieji Lietu
von užsienių turistai savo 
kraštų spaudoje plačiai apra
šinėdami Lietuvą dažnai pa
brėžia tų didžiulę pažangų, ku
rių ji padarė atgavusi nepri
klausomybę.

Vidaus turizmas Lietuvoje 
jau irgi yra kasdieninis reiš 
kinys. Ypač vasaros laiku, ek
skursijos po ekskursijų visuo
se Lietuvos kraštuose; važinė-

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Būtto, M. I. C. “KELIONt APLINK 
PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINJ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 

- tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00. 

n.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NE PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

1L1.
Begalo įdomūs Kun. J A. Pauliuko KELIONES 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir tari labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietnviškas kny
gas begu kam teko matvti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums. .

Cla nuplėttl
Gerbiamai "D ra u* o” Administracijai:

Siunčiu au Šiuo lalftku 9............... ui kuriuo* p rakau kuogrefčlauel*
atsiunti man aekanClan Kelionių knyga*;

VYSK. P. P. SOČIO KELIONĖS — 91.40 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.60
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu 9> t9 ui kuriuo* atalųaklte man vlaaa tris Kelionių knyga* 
Mano adrcaaa:

Vardas. Pavardė ............................................................... .................-

meilę mūsų Išganytojui ir Jo' Švenčiausiaisisiekimą ir t. t.
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ja visuomeninių organizacijų, 
mokyklų ir kitokios ekskursi
jos. Prieš kelerius metus t? 
beveik nebūdav

RHEUMATISM
Plin Agony Starta To Leav* in 

24 Hoora
Happy Daya Ahead for Yon
Thlnk ot lt—how thl* old 

doe* make progrese—now con 
prescriptlon whlch la knmrci to 
maciata aa Allenru and w1thh 
kopra aftar yon atart to tako

acld haa atarted to depart
Allenru doea Just what thla 

aaya lt wlll do—lt la guaranteed. 
can get one generous bottle at lead 
Ing drurstoree everywhere for I 
oenta and If lt doesn't brlng the t<rj 
opa reeulta you expect—your monej 
whole heartedly returned.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar Mnot. kodėl Jos ne
mėgo T JI pati nežinojo. 
Joa bloga* kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po nieką* nemėgsta. Vie
nok visi t* gali pabalinti. 
Gargaliuok su Liuterį n* Ii 
ta* atlik* ka* reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Us vaistas atiteks 
greit, k* kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas

LAMBKRT PHARMACAL 

OOMPAMY 
8t Louta. Ko.

USIERINE

GOSH R DOW‘T<n«K*< 
sov. SM6
POK A A
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DETROITO LIETUVIO
Dažniausiai žinomi atlieka pa-1 dsnukienė ir Bridževaitienė.
našias vagystes.

J. Žyrino pu ai nikė Bužvai- 
tienė pardavė savo dalį Rūgi
mai, žinomam ūkininkui ir pa
garsėjusiam lietuviškų sūrių 
išdirbėjai. Dabar Žyrinas ir 
Ruginis veda biznį Lietuvių 
svet. kampinėj krautuvėju At- 
stlankusieji gali ganti netik 
gėrimo, bet ir skanaus lietu
viško sūrio.

Dera proga biznieriai Lietu
vių svet. Mune priešais išv. A- 
ntano bažnyčių. Yra tuščia 
krautuvė. Gera vieta siuvyk
lai, gėlių krautuvei ar kokiam 
kitokiam bizniai. Susižinokite 
su J. Žyrinu, svet. menedže- 
rium.

Atsilankę gražiai ir links
mai praleido laikų.

Pusė jo jau nugriauta, liku- 
! šio langai išdaužyti, lentomis 
užkalti, arba skudurais užki
mšti.

Labai seniai Adamavos dva
rų valdė Biliūnas - Bilevieius. 
Tai buvo išlaidus ir kietašir
dis ponas. Su juo niekas ne

Pereitų sekmadienį per su
mų parapijos choras giedojo 
naujas mišias, kurias parašė 
pats choro vedėjas biuz. J. ČJ; 
Žauskas.

Kadangi mūsų choras yra

tėviškę atvykęs. Mat, tno lai
ku jis jan ėjo aukštesniuosius 
mokslus, o ir žandarai jį per
sekiodavo už mėginimų nudė
ti carų. Būdamas namie jis 
niekados nemiegodavo trobo
je, bet daržinėje ant šiaudų. 
tBūdavo labai bailus. Kai ga- 

sugyvendavo. Jis turėjo tik! įtinai Pilsudskis bankui pra-
vienų dukterį ir tų pačių rai
šų. Pilsudskio tėvas jų vedė
dėl turto ir Bilevieius Pilsud- * 
skiui užrašė pusę dvaro. Likęs 
šeimininku Pilsudskis Tenenių 
dvaruose ilgai negyveno. Jis 
pats išvažiavo į Vilniaus aps
kritį, į Žulavų, o dvarus val-

atrižymėjęs muzikoje, gražiai : dė sajndytl komisarai. Kai 
išpildė naujas mišias. dvarai ėmė smukti, jis sugrį-

įžo atgal ir smarkiai ėmėsi ti- 
Klebonas kun. J. čižauskas kininkauti. Tačiau jam nesi- 

dalyvavo' 40 vai. atlaiduose Į sekė. Vienais metais Pilsuds- 
pas kun. Kučų Saginavv, Mieli. į kis turėdavo daug gyvulių, n 

----------- Į pašaru mažai, kitais pašaru

siskolino, žemę tįu visais tro- 
nkams, kurie ir dabar Pilsnd- 
bėsiais bankas pardavė ūkini- 
skio tėviškėje tebegyvena.

— Klaipėdos krašto prieš
valstybinių vokietininkų par
tijų veikėjų tardymas jau bai
gtas. Prieš keletu dienų jau 
pradėtas jiems rašyti ir kalti
namasis aktas, kuris bus bai
gtas rugsėjo mėnesio pabai
goje. Bylos svarstymas numa
tomas dar šiais metais, grei
čiausiai lapkričio ar gruodžio 
mėnesį. Byla yra labai didelė, 
plati ir jas svarstymas galės 
užtrukti net porų mėnesių. Jų
jų spręs Lietuvos kariuome-

Tsb. ■ės teismas.

_____LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI:

OI. P. ATKOČIŪNAS
D EN TĮSTAS

1448 80. 49Ui OT.. ('KERO, ILL.
Utar.. Ketv. Ir Pėt». TO—9 vai. 

8147 SO. HALSTEU ST., CHJCAOO 
Paned. Sered. Ir SabaL S—9 vaL

Kun. I. F. Boreišis, Sv. An-1
tano parap. klebonas, kuris pe
reitų penktadienį grįžo iš Lie- 

ivos. Kun. B. M. Pauliukas, 
būrelis parapijonų klebonų 

)ty pasitiko, o pas V. Da- 
ričius pagaminta sutiktu

vių puota. Kun. I. F. Boreišis 
a pibertas klausimais apie Lie
tuvos padėtį, kelionės įspūd
žius. Daug aplankęs Lietuvoj

gijos ir kuopos rengia rūgs. 
30 d. prakalbas su dainomis, 
kurias išpildys L. Vyčių cho 

vedamas muz. J. A. Blarras,
Žio. Sutiktuvės, vaišės, pasi
linksminimas, šokiai įvyks Lie 
tuvių svet. Pradžia 6 vai. vak. 
» Kun. I. F. Boreišis važinė
damas po Lietuvų dtaug ką

Rūgs. 30 d. atidaromos Art 
Institutas prie Woodward ir 

; Kerby. Prasidės programa ir 
; paroda piešinių iliustracijos sw 
J pamokomis vakarais ir popiet. 
Spalių 1 d. muziejus bus at
daras nuo 7 iki 10 vakare irX
popiet nuo 1 iki 5. Turintiems 
laiko, patartina atlankyti 
pamatyti meno kūriniu*.

Vasaros darbai baigti. Visi 
piknikai gražiai pavyko.

Dabar rudens 
trukus prasidės visokį paren
girnai parapijos svetainėje. 
Parapijos choras jau mokosi 
keletu gražių dainelių koncer
tui. . ‘

ir

Pafcrijotė močiutė. Smagu pa 
žymėti, kad Marijona Dareš- 
kevičienė, 73 metų, su sūriais 
Petru ir Povilu gyvena san-

matė; . kalbės apie kelionės į-Į taikoj. 16 metų gyveno Angli-
spūdžins ir Lietuvos padėti

vietų, buvo nuvykęs fr į Vii-’kuo aiškiausiai nušvies. Bus 
iN i; ten matęs savo brolius įdomu pasiklausyti.

uvius sunkiai vargstančius. Visus kviečiame šiame pa- 
Kad pasidSalinus su cbetroi- rengime dalyvauti. Pelnas eis

joji 12 11 —

Liūdi klebonas kun. J. Či
žauskas, muz. Čižauskai, para 
pijos choras dėl gautos liūd
nos žinios, kad staiga mirė 
muzikos tėvas Juozas Naujalio 
Ypač liūdi choras, kuris pra 
dėjo mokintis velionio parašy 
tas mišias. Rūgs. 25 d. 8 vai. 
klebonas laikys šv. Mišias su 
egzekvijomis už a. a. Juozo 
Naujalio sielų.

Visi prašomi dalyvauti ge
dulingose pamaldose. Tylutė

daug, bet gyvuliai išdvėsdavo. 
Kartų Pilsndskis sumanė pa

„M*. N»-id*ryti “bM” »
piovė, padirbo dešrų ir mane 
išvežti į Prūsus, bet dešros pa
sirodė blogos. Vokiečiai jų ne
priėmė ir Pilsudskis jas visas 
sukasė į žemę. Šiaip jau Pil- ; 
sudskio tėvas mokėjo- puikiai 
lietuviškai ir su ūkininkais 
buvo sugyvenamas.

Dienoms TsL LAFayette 6788 
Aaktlmls TsL CANal 0408

m. a. i jm
Office: 2043 W. 47th Street
▼ai.: 1 iki B popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėli'oje pagal sutarti

Office Tel. RKPultUc 7«M 
es. Tel. GKOveblU 0#17

7017 8. FAARFIELD AVĖ.

DR. J. J. SHHMHITIS

TeL CANal 0257
Kės. PROspect •«.>»

DR. P. L ZALATURB
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1081 SOUTH BALSTED STREET 
KesiAsmiJa 4460* So. Avtaėaa Avė. 

Valandos; 11 ryto iki 3 popiet 
6 iki 8 v. vakare

Tel. LAFayette 7850

DR. F. C. W1NSKBNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Bes. 2136 W. 24tk St,
Tel. CANal 0408

•S".

Dabartinis Juozas Pilsuds 
kis vos keletu kartų buvo

Tel. LAFayette 8037

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West <3rd Str.

(Prie Archer Are. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

SeredomU ir nedėliomis pagal 
sutart)

v. marųuette ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

VaL S-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-18 vyto 
NsdėlfoJ susitarus
i . ...Į,... ■■■«■.

Tel. CANal 6128

DR. 6.1. BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road ,
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 rytoX'
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Office Pilone
PRO^ųtect 1088

Res. and Office
2368 Se. leavitt St. 

CANAL 0700

DR. J. I. K0WAR8KAS
I

PHYSICIAN and SUHQEON

2403 W. 63rd St , Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by AppolntmenZ

sčiais įvairiomis žiniomis, vi- 
ftv. Antano parapijos drau

DR. STRIKCĮLIS
GYDYTO JAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sdtertj

Ofteo telef. BOUIevard 7880 
Namų Tei. PROvpect 1980

TeL BOULevard 7048

DR. 6. Z. VEZEL1S’T < ...
DHNTISTAS

4645 So. Ashland Ava.
arU 47tte Street 

VaL; nno » Iki 6 vakare
Seredoj sagei mum

Tel CANal 6188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAM

2201 W. Cermak Road•.V 6
Valandos 1—1 Ir 7—S vak. 

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

0631 B. Cklifomia Are.

Telefonas REFuhUc 7868

Ofiso: TeL EAFajrette 4817

DR. A. f. GURSKIS .
DENTISTAS 
<204 ARCHER AVĖ.

comer Sacramento 
Vii.: nuo 9 v. ryto iki 8 r. vak.

VIEŠNIA It DETROITOMarijona iš pat jaunystės 
yra pamylėjus skaitymų ir da
bar skaito “Draugų”, “Lai
vą” ir iš Lietuvos “Žvaigž
dę”, “Varpelį”, “Misijas” ir 
“Mūsų Laikraštį”. Skaito be

Šiomis ‘ dienomis pas dėdę 
Juozų Karalių Chicagoj viešė
jo maloni viešnia iš Detroito

I. F. Boreišis, parap. komite- ^"“.ų . ouuo oe “ VttĮtonja.Čepnliomtttė. Sve-
tas, muz. J. A. Blažys ir krti. akinį,h S*** lietuvių darbuo- ž;avo^ taip P®* .Ple,r.2m_ 
Atsisveikinant linkėjo laimin

Šv. Antano parap. Įžanga tik 
25c.

š V. ANTANU MRAPUA
Rūgs. 23 d. kun. Pauliukas 

atlaikė sumų ir pasakė įspū
dingų pamokslų. Tai buvo pa
skutinis sekmadienis, kuriame 
ėjo kleb. kun. Boreišio parei
gas.

Kun. Pauliukas per suvirs 
du mėnesius darbavosi 6v. An
tano parapijoj. Visi pamokini
mai, pamokslai vienijo žmonių 
širdis, už kų parapijonai yra 
didžiai dėkingi.

Rūgs. 23 d. vakare pas kun i 
Boreišį susirinko komitetas ir 
pašaliečių. Pasivaišinus, kun.

gos kelionės.
Kun. Pauliukas išvyko į 

New Yorkų. Rūgs. 30 d. pra
dės misijas Du Bois, Pū., pas 
kun. Urbonų.

Vagiliai, įsilaužę į P. Padol- 
sko E. Rose‘ krautuvę, išnešė 
pinigus ir kitokius daiktus. 
Tų pačių naktį apvogė zV. Čer- 
pavitių, gyvenantį Rooseveltc, 
parapijos komiteto ųari. Sun
kiais laikais atsiranda dau
giau ir vagilių. Su pinigais

tę ir kas tik kilnesnio, visa 
remia. Pas. Dareškevičins vie
šėjo svečiai iš Toronto, Ont., 
S. ir S. Parukevičiai, S. Če
paitis. Su senais pažįstamais 
linksmai laikų praleido.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
------ .Ą —

Rūgs. 22 d, Birutės darže 
įvyko rudeninis piknikas.

.Atsilankė daug žmonių. Ma
tėsi ir biznierių. Šokiams mu
zika buvo gera. Net ir seniai 
negalėjo nusėdėti nešokę. Gar-

skus Tovn of Lake ir kitus 
pažįstamas. Aplankė visas į 
domias Clucagos vietas, lietu
vių katalikų kultūrines įstai 
gas ir '“Draugo” redakcijų 
bei speortuvę. Viešniai Chica- 
ga patikus, tik, 9akė, nemalo
nų įspūdį daro skerdyklų apy 
linkę. Laikydamosi posakio, 
kad kas Chicagoj buvęs ir ske 
ntyklų nematęs — Chieagos 
įdomybės nematęs, atlankė ir 
skerdyklas, kuriose vadai iš
rėdę visų packing gaminimo

Ofiso Tel.: LAFayette 3650
Rez. Tel.: VIRginla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAS ___  X - R A Y
. 4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclscb Avė. f

Pauliukų palydėjo į stotį: knn. reikia būti labai atsargiems, daus užkandžio pagamino Juo
REMSITE KATALIKUI 

KĄJĄ at’AUDĄ

PARAPIJOJ GRAŽI 
TVARKA -

Ind. Harbor, Ind. — Rugsė
jo 23 d. teko būti šiame mie
ste. Užėjau į lietuvių bažny
čių. Žiūriu, valoma, plaunama 
sienos, stacijos, altoriai. Bai- 
gUK darbų, bažnyčia išrodys 
kaip nauja. Teko užeiti į mo
kyklų ir svetainę, kurios taip 
pat gražiai išdažytos. Visur, 
kur tik akį nžmeti, matai sva 
rų ir tvarkų. Reiškia, parapi
ja turi gerų vadų.

IŠ sakyklos klebonas pane
šė, kad bus parapijos susirin
ki nm« ir išduota atskaita Iš 
I>askiitinio parapijos pikniko, 
buvusio rugsėjo 16 d. NuSjau

žus būrys parapijom}, bet mo
terų buvo daug daugiau. Kle
bonas pradėjo skaityti, kas kų 
parapijos piknikai aukojo, kad 
ir mažiaus} dalykėlį. Pasirodė, 
kad gryno pelno liko 275 dol. 
su centais. Sulig tokioH para
pijos, gan gerai.

me, kad ir jie pasinaudotų. 
Dievo malonėmis.

Girdėjau, kad parapijos ko
mitetas su savo vadu klebonu 
kun. Bičkausku rengta drau
giškų vakarų — pasilinksmi
nimų. Ilganosis

PISDDSKIO WĖ 
LIETUVOJE

Rugsėjo 30 d. rengiama va 
karas Sv. Kazimiero Akademi 
jos Rėmėjų skyriaus. Visas pe-

Moterų Sąjungos Chieagos 
apskritis laikys susirinkimų Šį 
vakarų, rugsėjo 28 d., West

Inas skiriamas parapijos la- SMe, Aušros Vartų parapijos 
Rūkyklos kambary 7:30 vai. 
Visų kuopų atstovės prašomos 
neeivėluoti, nes yra daug sva
rbių dalykų svarstymui.

VUdyba

bui.
P . ' r • . %•?5 i j

Klebonas knn. Bičkaueka* 
iš sakyklos pranešė, kad spa
lių 1 d. prasidės Misijos, ku
rios tęsis vilių savaitę. Ragi
no žmones lankyti misijas ir

v , pranešti visiems < atšalusiems
ir aš pasiklausyti Suėjo yra- į nuo bažnyčios ir apsileidurio- >

GARSBKIRTES 
“DRAUGE”

Juozo Pilsudskio vardas, ku 
ris laikomas dabartiniu Len
kijos diktatoriumi, plačiai ska 
mbe. ne tik Lenkijoje, bet ir 
visoje Kuropoje. Bet ar nenuo
stabu, k&d toji pat Pilsudskio 
pavardė ‘dar labai gyva, senų 
žmonių Lietuvoje lūpose, ku 
rie Pilsudskį pažinojo mažų ii 
turėjo reikalų sn jo tėvu. Te
kių senelių dar labai daug Tau 
ragės apskr., Tenelių bažnyt
kaimyje. Keletu kilometrų nuo 
Tauragės Naumiesčio yra dva 
relis K adai navas, kuriame Juo 
zas Pilsudskis gimė, kuriame 
gyveno jo tėvai. Dųbar to pa- 

jafe

V- M

Jociaus jau nebėra puošnaus.

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS 

< •l’TOMETIUCALL Y
UPKCIAUCTAS 

Palmgvlaa ikiy }tempimg, korte
«wtl pri«i*a(lmi golvoa skaudėjimo, 
■valgimo akk) aptemimo, servuotu
me, akaudamg aklų kartų, ailtateo 
trumparegyste Ir tollrogystf. Priren
gia teisingai aklniua Visuose atsiti
kimuose egnamlnavimas daromaa M 
elektra, parodančia meW.ii.Ifn n.i_ 
daa Bpedaie atyda atkrelDlama 1 
mokyklon valkus. Kreivos akys ati
taisomo* Valandos nuo 10 Iki 8 n 
Ned«!foJ nuo 10 iki 11.
sHikimų skys atltateonm be 
Kalnro pigiau kaip pirmiau.
4712 BO. ASHLAND AVĖ. 

Pbone Boulevard 7580

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRIgTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phono Ganai 0523

i

DR. A 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIKUBOAa

4142 ARCHER AVI.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-S vai vak. 

Rezidencijos Ofisas: 8856 W. «8tb SI 
Valandos: 10-18 te 6-9 vai. rak.

Ir Ned4Uomis pagal sutarti

DR.T.OUtlDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
TeL

Oftoo vafc: 8—4 te 6—I ». m. 
NedMlUmte pagti aotarų

Tel. OCteo BOCLevanl gSIS—14 
Rea. VIOtoey 1848

DR. A. J. BERTASH
Ofteo vai. nuo 1-S; nuo 6:14-9:16

TOS W. S5th r

DR, J. RUSSEU.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WRST.69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMIock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Office Tek Wentworth 6>tg
Rea. Tel. Hyde Park 611

OR. SUSANA A. SLAKIS
MOTORŲ IR VAIKŲ UGŲ 

8PECTALI8Tt
6900 SOUTH BALSTED ST. 

Valandos: 1 Iki tpnpfefų. T BH 6 vak.

ĮVAIRUS DAKTARAI:
M*

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

<729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 18 vai. ryte, nuo 1 ftd 4 
vai. po pistų fr tuo 7 Iki 1:80 vaL
vakaro. Nedėliomis nno 14 iki 11

Ofteo Tel. CAUmaet 4848
Res. Tvi. DREicl 4141

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų Bgų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kanrpes lįst Street 

Valandos: 2—4 popfet, —9 vai. vak. 
Nedėliomis Ir Bventadlenlais 10—18

Res. Phone 
ENGk*wond 4841

Offfee Phone
TKIangle 0044

DR. A. R. MČCRADIE
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 310
Vak; 3-4 g T-l vaL vakaro

DR. MAURtCE KAHN
GYbYTOJAS Ir CHIRURGA8

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
VM. YAItete 8444 

»«•».: M. PLAsa 8400 
Valandos: ,

Nuo 10-18 V. ryto; 8-8 ir T-l v. v.
MedėkUeolais »UO 10 iki 13 dteoa

ii -p -



Penktadienis, rūgs. 26 d., 1931

•Jau seniai Vilniaus baziludito Draugija, einamoji sųe.nas buvo ištiekų biaurus mie- ___ ____ __ .____________
kaita Nr. 239, Vainutą*. Bie-iatas, gi šiandien Kaunas jau koi btivo reikalingas didelis 
tuva (Lithuania). ' yra visiškai išstatęs, prilyg- ir nuodugnus remontas, kurį

Namų statymo fondo komi- nta moderniškišusiems Kuro- atlikti lenkai vis delsė. l*tigo- 
tetas: < pos miestams. Kur anksčiau Bau matydami neišvengiamų

Kun. D. Dundulis j Kaune stūksojo pelkės ir ba- griuvimų, suskato jų gelbėti.
Vaistininkas J. tocas ' los, ten šiandien stovi nauji’ Buvo suorganizuotas griūvan-
Paato viršininkas ėuropėjiški rūmai. čiai Vilniaus bazilikoi gelbėti

A. Hofmanas Pats Kauno miestas ir jo komitetas, kurio vice-pirmi-
Būrio vadovybė: nauja statyba, drauge su ža ninku išrinktas Vilniaus vys-
Val-bos pirmininkas, vingėmis laikinosios Lietuvot kūpąs Michalkevičius. Komi

VI. KruSinskas . sostinės apylinkėmis, sudaro tetas turėjo rūpintis gauti 1« 
Būrio vadas, puikų vaizdų ir miestui duoda įr pačia remonto eiga. Li

AU. ltn. St. Smailys skoningų vardų. Nors pats gi §įoi bazilikos remontui iš
Iždininkas, T. Hortnas Kauno miestas ir jo apylinkės ‘leista apie 600.000 litų, be

. Sekretorius, Pr. Genys nėturi milžiniškų dirbtinų pa- griuvimo pavojus dar nepaša
Nr. 81, Vainutas, 1934 m. minklų, tariau savo originalu- lintas.
gegužės m. 19 d. mu bei gamtos grožiu jau pa- • ,

------------ .---------  ttankė savin ne vien, kėliau M lė“'1 stokos darbas “
Hn»ifrcmc rimui “>» Ta> lr ,,a labai 15tai ir prie loki<CTAZIM. MU™ t "įmonė. Lietuvon atšilau- mllžu“iko re"lu"tu darbu **

APYLINKĖS kmsieji. V« jie pabrėžia, kao ” Toa tik 20 <tarb™"k>l-
- ;Kauno apylinkes verta ltinky- l’askutųuu laiku vyskupą

ti ir kad Kaunas daro milži- Mičhalkevičius pareiškė, joi

pasirodė 1909 metais, liepos 12 
d., Wilkes Barre, Pa. Jį iš
leido tais laikais buvę žymiau
si Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenės vadai. Redakto
rium buvo a. a. kun. Antanas 
Kaupas, kuris toj vietoj pasi
liko iki savo mirties, būtent 

1 iki 1913 m. spalių įnėn.
Vienų kartų į savaitę dėsi

me iš pirmųjų metų “Draugo” 
komplekto įdomiausius atsiti
kimus, manydami, kad mūsų 
skaitytojams bus įdomu žino
ti, kas atsitiko prieš 25 me-

BMILLJA URBA 
(Po tėvais Venek&ite)

kuri mirė rugsėjo 20 d., 1S34 
Ir tapo palaidota rugsėjo 24 d., 
o dabar Ilsis Av. Kazimiero I a 
plnėse amžinai’ nutilus U* m- 
galėdama atidėkoti tiems. •vi
rte sutelkė jai paskuti n n 
tarnavimu Ir palydėjo ją 
neiSvengtamą amžinybės ~Jh- i > 

Mes atmindami rr apgailė
dami jos prasiSalinlmą 16 ■ ■ u 
sų tarpo dėkojame mūsų dvo.- 
siSkahi tėvui kon. kleb. ii J 
Vuičūnul, kun. J. Kloriul ir 
kun. W. P. Urbai, kurie atlai
kė įspūdi’ngas pamaldas už Jo* i 
sielą., ir ypatingai kun. i iii 
ui suteikimą dvasiško pala a u I 
nimo Ir ISJsrdSymo stipt ..nJ 
mūsų nuliūdimo valandoje. ■ 

Dėkojame vargonim’n )< .< 111 ■
Mondelkai. Daukšai. Brazaičiu.® 
Kuliui, Stulgai Ir Andre- n.ifl 
Dėkojam Sv. Mišių aukotoji 
A. L. K. Dukterų klūbui, Ci-i 
ceroj, Sv. Antano parap. Ji'u-l 
naniečfų chorui. Šeimynoj us , 
Venckų, Ralkauekų, Karpų, Va 
lentlnų Ir Kaminskų; Sv. Ko
munijos aukotojams, gėlių an-a 
kotojar.Ls Ir yiųiems gliuln nm 
Ir laldotilvlų daly vi; ris.

Dėkojame praborlul A. Pet
kui*. kuris eavo geru Ir man-1 
dagiu patarnavimu garbingu 
nulydėjo jų J aiaŽlnastĮ, u 
mums palengvino perkęstl na-; 
lindimą Ir rūpesčius. Dėkoja^ 
me grabneSlama ir visiems, ku
rie paguodė nua mūsų nuli i 
R'tno vaKtirhrio.

O tau a a Km Vija. lai Die
vas suteikia am Iną atllsĮ.

Nuliūdę lieka: Vy.aa, Vai
kai, Tėvai, fcesory, Uošviai ir 
Giminės.

(Po tėvais Griken&itė) 
Persiskyrė '■u Šiuo pasauliu 

rugsėjo 25 d. 7:15 vai. vakaro,: 
11124 m., sulaukus 44 metų am-į 
Siaus, gimus BtenuliSkio kaime, 
Skapiškio parap.. Katino apsk. 

Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Joną Gabrėną, podukrą; 
Bronę Wltcus, žentą Leoną, po-' 
sūnį Povilą Gabrėną, marčią 
KobtancUą, seserį UrSulę Sime- 
nienę, pusbrolį Joną Mačiulį Ir. 
gimlnec: o Lietuvoj seserį Ve-1 
ronlką Uulbinsklenę Ir glrui'nes.

Kūnas pašarvotas randasi 
graborlaus Butkaus koplyčioje, • 
710 W. r8th St. Laidotuvės į- 
vyks subatoj, rugsėjo 2 9 d.,
8:80 vai. iŠ ryto 1S koplyčios 
į Dievo Apvaizdoj parapijos ba
žnyčią, kurioje atsi’bus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iŠ ten bus nulydėta į Sv. Ka
ilini ero kapines.

Vis’, a. a. Marijonos Gabrė- 
nienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuOSfrdžial kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
sutelkti jai paskutinį patarna
vimą tr atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, Po
dukra, Posūnis, Sesuo ir Gi
minės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borlus Butkus. Telefonas 
CANal 8161

Kai tik iš Amerikos atva 
žiuoja didesne lietuvių eksku- Į niškjj pažangų 
rsija, jų sutikdamos Lietuvos? 1 
•organizacijos parengia tani ti- nta 
krų brolių priėmimo progra- ap; 
mų. Dažnai ton programon į- Jai 
traukiama ir gražiųjų Kauno
apylinkių parodymas. Kas gi 
yra tos gražiosios Kauno apy 
linkės?

Pirmiausiai pats Kaunas gu
li nepaprastai gražioje vieto- 1 
je tarp didžiųjų Lietuvos upių pa 
Nemuno ir Neries santakos, lai 

i Miestas iš visu pusių apsup- įv< 
tas upėmis ir aukštais kalnais, tų 
Kaunas ypač senasis miestai- vė 
guli slėnyje. Kadangi Kauna- 
statytas didžiųjų Lietuvos ku- br 
nigaikščių laikais, tai matyti. na 
kad jį anuometiniai Lietuvos pf 
valdovai buvo pasirinkę kraš- ari 
to tvirtove. Ištiesų, Kaune prie 
pat Nenronoair Neries santa vį 

(kos yra senovėje garsios i? m 
matyti stiprios pilies griūvė- 

I »rai. Įrį
Kitoje miesto pusėje Nemu- 

nu ar autobusu pavažiavus, a- ta 
pie 8 kilomėtrus yra garsusis'oi 
Pažaislis. Pažaislis tuo žymus, ••
^kad jame yra viena gražiau- j“

• f šių ir brangiausių visame Pa- 
baltyje bažnyčių. Ši bažnyčia

*■ yra tuo garsi, kad jos viso? 
s sienos dekoruotos žymiausių 
a senovės italų dailininkų pavei- 
t lesiais. Šie paveikslai yra Ia
• bai brangūs. Dažnai užsienio 
k'menininkai atvažiuoja į Pa- I žaislį, aplanko šių bažnyčių ir 
I nukopijuoja jų puošiančiu*
I meniškus paveikslus. Pačio* ,
I Pažaislio apylinkės pasižymi I' savo Šveikais, gražiais miškais.I' Vaizdai čia nepaprastai gra- 
l! žūs. Kitoje Kauno pusėje yra 
I Aukštoji Freda. Čia taip pat 
I žavėtini vaizdai, o vakarais vai,
I sarų nuolatinis lakštingalų gio 
I dojimas.

Plaukiant Nemunu žemyn .
I keliautojui į akis krinta graži 
I Panemunių gamta ir aplinkui 
I esantieji kalneliai. Toliau, ap-^ 
j link Kaunu stovi dideli fabri- ’
Į kai, kurie įdomu matyti vi-t 
I siems Lietuvon atvažiavusie- l 

I ms. Netoli Kauno yra ir gar-.!
T susis “Maisto” fabrikas.
I, Visi šie Kauno apylinkės sa, 
j v ūmai, čia suminėti ir nesu- 1 minėti, kartų pamačiusį žmo- 
/I gų užburia ir savin patraukia.
I Vienas amerikiečių žurnalistas I I 1920 metais apsilankė Kaune. t 
I .Jis taip susižavėjo Kauno apy-j

■ linkėmis, kad nėt išsireiškė: j 
Į “Kantras, tai biaums paveiks-.

■ lns, gražiuose rėmuose”. Zino-
■ nia, amerikietis viešėjo Lietu- 
H voje dar tuo laiku, kada Kau-

Ar Jūs Esate Supančiotas - J
Tr su "suirusiais” nervais — jaučia- f 
tės Ir pavargęs — tik pusiau žmo
gus. Jeigu taip. Štai* yra ąeras tonl-

Spcclollstal Iškalime Ir lšdlrbl- 
me visokių rūšių paratnk'.ų ir gra- 
bnamių.

Mūsų Šeimyna speclalizooja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie 
šiai su pečiais išdlrlkjais.

yra užvardinlmas TONIKO, kurį Gy
dytojas Specialistas ISrado, Ir kuris 
dabar parduodamas visose valstiny- 
člose. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alteratlvų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
duoda naują gyvenimą Ir energiją. 
Jūs valgysite gerlaus, — miegosite 
saldžiau. Tūkstančiams vyrų ir (no
tarų tapo pagelbėta. Trisdešimties 
dienų treatmentas už Vfeną Dolerį, 
gaukite tikrąjį — garantuotas.

■ blokas | rytus neo 
didžiulių vartų

Trys telefonai:

Rez. PENSAOOLA »OU 
BELMOMT Mgfi 

Office: HJLLSIDE SH65 
Vlnoent BooeUl, secr.

LACHAVVICH Telefonu YAEda 1138

somos STANLEY P, MAŽI
LIETUVIAI GRABORIAI GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoptgtauzla . .....
Reikale meldžiu atstSauktl. o maao TūTIU antomoblllUS VIS 

darbu būsite užganSdfntl ... _ .Tek oANai sau art* asu reikalams. Kaina pne
2314 W. 23rd PL, Chicago jgjj utnanica Avė 

1439 8. 49th OL Cicero, DL Chicago, Hl.
________ Jei. CICERO —W '

Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 
senųjų Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba7 atvažiuokite.

3572

telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

J. LiulevKius
Grabturlns GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 80. 49th COURT

Cioero, Illinois
Phone Cicero 2109

Balsam, btojas» ■ A . ’ fr '
Patarnauja Cliiea- 

goje Ir apylinkėje.

. Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

40*2 Archer Are.Visi Telefonai:
A. MASALSKI^

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė. 

TeL Boulevard 4139

ffl TĖVAS
Jeigu norite dailumo 
ir nebrangutno laido
tuvėse... Pašaukite...

REPubUc 8340
5340 So. aCedzie Avė. 
(Neturime sąryšių bu firma 

tuo pačiu vardu).

Ambulance Patarnavimas Dieną ii* Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai! GRABORTU8 Ir RAI \ M oTOJJU 

Patarnarimaz garas Ir nebrinąua 
718 West IBth Street 

Telefonas MORroe 3377

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Iao.
LIETUVIŲ GRABORTITS 

Palaidoja u* 82S.69 Ir ■ k^lan 
Modemiška koplydls L kai 

«• W. lMh M. T > • \.\al 611 
L a< l.L . J

r ■
«n



« D R A O O A S Penktadienis, rv.gs, 93 d., 19.34

VIETINES ŽINIOS
METINIŲ ATLAIDŲ 

f- PROGA
!N©rth Side. — šeštadienį, t. 

y. subatų, rugsėjo 29 d„ mūsų 
bažnyčioje šv. Mykolo Afkan- 
gelo šventė bus iškilmingai a- 
pvaikščiota. Tos dienos rytų 
bus laikomos dvejos šv. Mi
nios —r pirmos pusė po 5 vai., 
antros pusė po 8 vai., o vaka
re 7:30 vai. bus laikomi miš
parai, pasakytas pamokslas ir 
u teiktas palaiminimas Šv. Sa

kramentu. Tų dienų turėsime 
ir svečių kunigų. Išpažintys 
bus klausomos penktadienį 3 
vai. popiet ir 7 vai. vakare. 

^Kviečiu visus į pamaldas, ir
įginu, kas tik galėsite, atli

kite išpažintį ir priimkite šv. 
Komuniją.

Kun. J. Svirskas

ŠŠ. PETRoTr POVILO
PARAPIJOS 20 METU 

SUKAITĖS BAN
KETAS
-----------

Šios parapijos žmonės, mi
nėdami tų sukaktį, rengia sma 
gų ir nenuobodu bankietų se
kmad., rūgs. 30 d. parapijos 
svetainėje, West Pullman.

Žiūrėkite kaip bus: bankie- 
tas prasidės vadiname “Stan- 
dart time” G vai. vak. Ne>

kiek nesivėluojant ir nemeluo 
jant. ’

Phil Palmer orkestrą gros 
nuo pradžios iki vidurnakčio.

Programa bus trumpa — 
tik tokia —• A. Pieržinskienė 
dainuos, kun. A. Valančius ii 
parap. trustisas, Leo Kanstan 
tinavįčius kalbės. Daugiau nic 
k». Valgymas ir programa bai
gsis ne vėliau kaip 7:30 vai. 
Tuojau bus padaryta vieta 
šokiams.

Bet kas turės rezervuotų 
stalų, galės laikytis iki galo. 
Neg stalai bus prirengti kiek
vienai atskirai svečių grupei.* • - • •Jei tinkamas oras, tai sale sve 
tai nes sode bus priruošta sta
lai ir sėdynės. Patarnautojai 
prisirengę. Svetainė išgražin 
ta. i I’ ijfl

Užtikrinta, kad svečiams ne 
nusibos, o bus linksma mūsų

GRAŽIOS “INDIJONŲ VA
SAROS” LINKSMAS 

IŠVAŽIAVIMAS

Bengia šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų dr-ja, Vytau
to darže, rugsėjo 30 d Įžan
ga tik 25c. Vaikams iki 14 m. 
įžanga dykai. Dovanos prie 
vartų (kiekvienas pirkęs įžan
gos bilietų turės progos jas 
laimėti) $5.00 cash, ir du bran

'ęfr i"':*- - .\?|V jfr ‘ Aj
gūs surpraizai. Vaikams dnr- 
že dykai bus duodamos dova
nos — įvairios spalvos balio
nai. Be to, bus lenktynės vai
kučiu nuo 5 metų ir senesni') 
— visiems dovanos.

Pikniko komisija su gerti. 
A. R. D,, kapelionu, kun. prof. 
Urba priešakyje, darbuojasi, 
kad išvažiavimas būt įdomus, 
linksmas, pelningas ir visus 
patenkinantis. Komisijos na
riai Ant. Vaišvilienė, Vaisai- 
tė, F. Burba, Z. Junokienė iv i

DIENRAŠČIO"DRAUGO
25 METU JBBtLtEJAUS
LAPKRIČIO -NOV. 18 D., 1934
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

lvvauti piknike. Nei vienas ne
sigailėsite atsilankęs.

Rėmėja

AT3ISAUKITE UŽMUŠTA MOTERIŠKE

West Side. — Akademijos Policija ieško piktadario, 
Rėmėjos 10 sk. pikniko, rug- kurs užvakar vakare paleido

KRUTAMIEJI
PAVEIKSLAI

IŠ LIETUVOSHKSE*r% sc.. 3 *■ * ’ i ^3 **♦ i"*
Kuriuos rodys A, PELDŽIUS

/ \ ; <. i < ; : * *
“Klaipėdos Atėmimą iš pran

cūzų.” Tai labai įdomūs pa
veikslai.

Taipgi pamatysite Dariaus
ir Girėno išskridimą iš Neiw 
Y ar ko ir jų žuvimo vietą — 
Soldiną

Pamatysite Pasaulinį Karą 
su visomis jo baisenybėmis. 
Pamatysite smarkiausias ata
kas, orlaivių kovas su viens 
kitu, laivų skandinimą ir 1.1.

Be to, namatvsite lietuvių 
aviacijos dienų Harleni aero
drome ir labai juokingą kome-

Šie paveikslai bus rodomi 
sekančiose parapijos salėse — 
7:30 vai. vakare:

Šv. Juozapo parap. — So. 
Chicago — pėtnyčioje, rugsė
jo 28 d

Šv. Jurgio par. Bridgepor- 
te subatoje ir nedėlioję, rūgs. 
29 ir 30 dd.

įžanga suaugusiems 25c — 
vaikams 10c.

komisijos “chairman” ener- 
taip surengtame bankiete da-, gjnga ir sumanymų pilna — 
lyvauti ir smagiai pasisvečiuo- Katriutė Garuckaitė, duktė A.

Alkus į r p amžinojo nario, p. J.
Garuekio, žymaus Bridgepor- 
to geradario.

Valgių bus skaniausių (juk 
rėmėjos garsios šeimyninkės), 
o jau įvairių “koneesijų” tai 
galybė.

1 sk. turės “bingo,” Nortb 
Side sk. gražiausius rankdar
bius, Uicero, Roseland ir Mar 
ąuette Pk. vaišins ištroškusius 
“medumi ir midumi.” Bridge 
porto šaunios šeimyninkės su 
Apveizdos Dievo par. rėmėjo
mis turės restaurancijų. O

VYČiy KUOPA AUGA
Town of Lake. — Rugsėjo 

20 d. buvo Liet. Vyčių 13 kuo
pos susirinkimas. Kuopon įsi
rašė sekantieji nauji nariai: J 
Lipskaitė, B. Šalnaitė, O. Gal 
dikųitė, E. Jenčauskas, J. Za- 
jauskas, J. Stegvildas, C. Dau- 
skurdas, A. Jurkus, P. Bikus, 
B. Beneckis ir K. Malakaus
kas. Kuopa kas kart auga, sti
prėja. Neužilgo bus netoli šim
tas narių.

. Brighton Parkietės, pilnosZ. Zudiekas pranešė, kad rei 
kalinga basketball uniformų, 
bet kasoje nėra užtektinai pi
nigų. Nutarta kas savaitę ruo . .. . .
Sti vakarėliu:., kad sudariu, •■«*». na“Jaa 12 ’k- padaryB 
lėšų uniformoms įsitaisyti. Pi-j 
rmas toks šokių vakarėlis į-l 
vyks rugsėjo 30 d., parapijos 
salėj. Komisijon išrinkta: F.
Lipskaitė, II. Norkus, J. Zn- 
dickas, K. Jurkus.. 4 *■< • - ;I •

Į susirinkimą atsilankė V 
Daukša ir kun. J? Stakus, ku
ris pagyrė kuopą už praėjusį 
bunco vakarėlį. Sakė, kad. mū
sų naujai susitvėrusi orkestrą 
gražiai pagriežia, kad visi bu 
vo patenkinti ta muzika.

V- Daukša žadėjo dažniau 
atsilankyti į mūsų susirinki
mus ir padėti darbuotis.

Po susirinkimo pašokta.
Nepamirškit mūsų šokių va

karo sekmadienį, rugsėjo 30 
d. Įžanga tik 15c.

Korespondentė

“triksų,” turės Metropolio 
bufetą. WeSt Pnlhnan vis tur
tingas ir dosnus,"o da So. Chi-

MAROUETTEPARKIEŠIli 
DĖMESIUI

Marąuette Park. — Neuž- > 
mirškite, kad sekmadienį, ro*! 
gsėjo 30 d., Šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų centras re
ngia didelį pikniką Vytauto 
darže. Piknike bus daug įvai
rumo.

Marąuette Parko rėmėjos 
parūpino troką, kuris visus 
nuveš į pikniką. Transporta- 
cija į abi puses 20c. Vietoj va
žiuoti gatvėkariu ir paskui 
busu, kuris daugiau kainuos 
kai 20 centų į abi puses, va
žiuokit trokn. Nereikės rūpi
ntis persėdinėti. Be to, visas 
pelnas surinktas už kelionę eis 
seselių naudai.

Trokas išeis lygiai 1:30 vai. 
popiet. Visi, kurie mano taip 
vykti į pikniką, prašomi ne- 
sivęluoti. Tcojsaa stovės prie 
bažnyčios. j . i.

Vardu visų rėmėjų, kviečiu
visus marųuetteparkiečius da-ivisiems surpraizą.

Nusakoma labai graži die
na rugsėjo 30 d. O jei ir kir
viais lytų, rėmėjų piknikas 
visvien įvyks.

Visą ką rašome, tai ne “blio 
tas.’’ Prašome atvykti į rė
mėjų piknikų gražiai vasarėlę 
užbaigti ir paremti reikalingų - 
ir brangią įstaigą — Šv. Ka
zimiero Mergaičių Akademijų.

Kviečiame, prašome ir lauk
sime daug, daug viešnių bei- 
svetelių mus piknikan. O 
“gcod time” turėsite— visi.

Mūsų jaunimas irgi gražiai 
pasirodys. Cicero 9 sk. žyd
rios, malonios jaunametės 
“šiltą ir šaltų” pardavinės, 
t. y. hot dogs ir ice erearn.

PAREIŠKIMAS SPULKOS 
“LIETUVA” ŠĖRI- 

N1NKAMS
“Lietuva” Building and 

Loan Association direktorių 
susirinkime, rūgs. 25 d., spul- 
kos raštinėje, 4600 So. Wood 
St., dalyvaujant visiems direk
toriams vienbalsiai nutarta su 
spenduoti visam direktoriaus 
laikui, iki sekančio šėrininkų 
susirinkimo, John Raillą.

John Railla neturi teisės 
prižiūrėti namus, kolektuoti 
rendas, lankyti direktorių su
sirinkimus ir paliuosuotas nuo 
visų kįtų direktoriui priklau
sančių pkreigij.

Geo Brazauskas, prezidentas
Justas Chiliauskas, sekret.
J. A. Dargužas, iždininkas

sėjo 23 d., kas turite tik.. No. 
25 arba 28, atsišaukite pas 
Šliogerienę, 2141 W. 23rd PI., 
Chicago, III.

Pranešimai
Town of Lake. — D. L. K.

Vytauto dr-ja laikys mėnesinį 
sus-mą sekmad. rugsėjo 30 d. 
2 vai. popiet, Šv. Kryžiaus pa
rap. svet. Visi nariai malonė
kite susirinkti, nes po vasaros 
atostogų yra daug svarbių da
lykų svarstymui.

Ant. Mališauskas, pirm.
N. Klimas, nut. rašt.

plienininį sviedinukų į važiuo
jantį autobusų Miebigan gat
vėje. Tuo sviedinuku sudau
žytas autobuso langas ir pa
taikyta Mrs. Mary Kennųrd, 
65 m. amž., stačiai į smilkinį. 
Moteriškė mirė už poros va
landų. Tai streiko pasėkos.

10

Žiūrint pro delną

Balšavikų Rasiejus, tai bent 
loki kontrė. Vaina jai su ko
kia karalystę tai kaip pynak-d®, ta 

lofcan?lis su nemokančiu lošti; ne
prietelius nugalėti, tai kaip

BUS PAGERBTI
WECT SIDE — rugsėjo 30 

d., “Rūtos” darže bus pasku
tinis šių metų piknikas pager
bimui visų biznierių, aukoto
jų, rėmėjų, piknikų darbininkų 
uolių darbuotojų. Šv. Onos 
draugija ir visos Aušros Var
tų parapijos Onos, rengdamos 
ši piknikėlį gražiam tikslui, į- 
taisymui balto arnoto su Šv. 
Onos paveikslu, užkvietė į

KAIP PALANGOS POLICI
JA KOVOJO SU VA6IMIS

Policijos nuovadoje teko 
patirti, kad šįamet Palangnn 
pačioje vasaros sezono pra- j 
džioje buvo atvykę 5 recidrvi- 
štai vagys. Šitoje vagių gar.- i 
joje buvo 3 moterys ir 2 vy-, 
rai

šiaudų pėdų sutrinti. Priklo- 
Jos jau įgudusios biznįerkos • dui, sukrutės kur tolymuoso f 
Žino tai ir “Draugo” pikniku i rytuose pakrūmėj džepanas,, 
rengėjai; mat, rėmėjos augės-. tuojau viso Svieto vorkeriai ir 
nės ir jaunametės, padeda iri rašosi į raudonųjį vaiskų

Rasiejųi nuo kapitalistų ginti.remia “Draugo” pramogas. 
A. N.

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI 
K LIETUVOS IR AME 

RIKOS

U
juos pačioje jų veiklos pra- 

Uūtos” daržą ir West Sidėe džioie vi8ū8 8U^iaP<> i* P*
Mykolus, kurie švęs savo var
dines, būtent biznierių Jasnan 
skų, Kučinskų, Lcgeckų, muzi
kantų Snrplį, Galiauskų, Stan 
kelį, Palionį, Višniauskų, “ Dr

KAM RETKfcTV, IS dvairtftkljoa, ge
ro virėjo Ir darbininko prie namų. 
(Moku visus darbus, turiu rekomen
dacijas. AtsUauklte:

BOX &8, ‘DRAIGAS”
UM So. Oakley Avettnc, 

Chicago, m.

PARDAVIMUI — Dviejų auidKlų 
medinis namas — mūrinis pamatas 
— abu 6 kambarių, karito vandens 
Ali urna. Bargenas. A (Atšaukite — 
3320 8. HAIjSTKD ST. 8VKYS — 
DOODY _ AKTONISEN, Ine.

ADVOKATAS-
J. P. WA1TCHES

praneša

Chicago j vieši paštų sekre
torius Farley,

JOHN B. DORDEN
Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 iki S 

Panedėllo. 8eredos Ir Pėtnyčlos 
vakarafs 8 Iki t 

Telefonas CAltal 1178

Kamai: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPuMIc »«0O

P. GONRAD
FOTOGRAFAS

A tai
lywood Šviesomis.

420 WĖST «Sv, 1 ST. 
Knglcwood 8840—5881

ildarė nuosava, mo- 
-niflka studlo sn Hol

Atmaina ofis
Dabar

i ofisų vaja 
valandos Sic

ndose.
okios:

MAROUETTE PK. OFISE:
2403 WBST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd St. 

Po antrojo skridimo pus j Telefonas PROspect 1133 
mūsų cicilistus darosi apakai-į Panedėlio, Utarninko, Seredos
na. Einant tokiai rokundai, 
linksmai galima su anuo po
etu šitaip uždainuoti:

“Tylu, nei vėjas znebepvk- 
stą,

Girdėt net kaip barzda dyg- 
. - „ sta.”

Jei Bruklyno ščyrų balšavikų 
gazieta nemeluoja, tai aną 
dien, vienam džepanui sukru
tėjus, 4,000 Anglijos vorkerių 
susirašė ir pasiuntė groanutų' 
raudonam vaiskui, kad jie ro
di Rasiejų ginti. Jei kiekvienoj 
gyvoj ant žemės kontrėj susl-

ir Ketvergo vakarais nuo 
7 iki 9 vai.

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLAOE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlmaa 5950 
Kas popietų nuo 3 iki 6,

Seredomis iki 9 vak.
Subatomis visų dienų iki 9 v.v. S

Bridgeport. — šeštadienį i?
Tačiau Palangos policija sekmadienį, rugsėjo 29 ir 30

d. 7:30 vai. vak., A. Peldžind raS5'" P° toki ’kaii‘i'l Torkl!-

langos išsiuntė. (Vėliau ta pa
ti vagių gauja buvo suimta 
Kretingoje, Parcinkulio atlai
duose. Be to, buvo atvykę Pa- 
langon “pasidarbuoti” reci-

auKO” darbininkų Pavilonį, jg d i vi s tai iš Šiaulių. Šiuos taip 
Brighto® Park biznierių Vsr-jP^ policiją laiku sučiupo ir 
telką, Rudį, Maženį ir kitus. N*e 8avo veikimo iš-

Pikniko rengėjos pl**Ki. / , ,^r.

rodys įdomius paveikslus. Pa
matysite istoriškų filmų ‘Klai- 
pėdos atvadavimų iš prancū
zų’, Paaaulinį karų, Dariaus ir 
Girėno išskridimą iš Chicago? 
į New Yorkų ir žavimo vietų 
Soldine. Be to, pamatysit pa 
rapijos piknikų ir gražių ko
medijų. Įžanga 25c, vaikams 
10c. Rap

rių, Rasiejaųe šyla bus tikrai 
nesvietiška.

Ale mano delnas kaž kaip* 
atbulai toj rokundoj niežtf. 

J Tie visi vorkeriai tai tik žvir
bliai ant žagarų. Kol spaka- 
jus, tai: aš vyra, aš vyra. Ra- 
siejas irgi, turbūt, taip rokuo- 
ja.

Suprantamų žodžių paaiški
nimas r

Rankšluostis —- razumnam 
I daiktas rankoms ir veidui nu
sišluostyti, durnam pasismaug 
ti. r

G r omą ta (iŠ Amerikos į Lie
Ituvų) — seniau gavėjui dide
lis džiaugsmas, dabar papra
stas poperėlis.

Kiaulė — farmoje gyvulys, 
o kompanijoj nusigėręs žmo
gus.

Antrasis transatlantinis skri 
dimas — riebi lietuviška kar
vutė, kurių vieni socialistai 
laiko už ragų, kiti už teimens.

Ženeva — miestas, kuris 
vieniems sudaro daugiau rū
pesčio, kitiems mažiau, bet 
bendrai nieko svietui nerei
škia.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, 111.TMū. REPUBIJC MM

Katrra perkala anglis IM 
dralverlų. siųskite juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnee anglla ui mažiau 
Plnfgų.

POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM
Atliekame visus namų dablnfrno 

darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas 1914 m. poplsros rolė —. 8c.

JO8KPH AUGAITIS 
18M S. BOth Are. Cicero, DL 

Tel. Lafajette «7I»

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

OTSURANCE 
NOTARY 

PUBLIC

REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WB8T 47th STRIKT TeL LAPayette 1083j

ALEX ALE&AUSKAS and SON
Purniture and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis
Moveria Chicagoje
7190 80. TALMAN 8T 

7128 80. ROCKWF.t,I, ST. 
TeL RFPubCIc ftOM-AAftl
Mes parduodam anglie že

miausiom kainom. Pncahnn- 
taa M. R. g7 00
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