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ŠVENTASIS TĖVAS ĮSPĖJA ŽMONIJĄ 
PRIEŠ RAUDONUOSIUS 

KVIEČIA KATALIKIŠKĄ PASAULĮ 
BELSTIS U2 JŲ ATSIVERTIMĄ 

kitur, kai kad jie šiandien da
ro nelaimingoj Ispanijoj. 

Popiežius nurodė, kad šios 
raudonųjų pragariškos pajė
gos labiausia puola Katalikų 
Bažnyčią, kadangi Bažnyčia 
yra didžiausia joms kliūtis 
prieš jos šėtoniškus žygius. 

Nepaisant to, kad raudonie
ji gaivalai puola ir Popiežiaus 
Asmenį, Šventasis Tėvas kvie 
Čia katalikišką pasaulį už 
juos melstis ir jų pasigailėti. 
Melstis, kad jie susiprastų, 
kad jų protai išblaivėtų ir ati 
darytų savo širdis tiesos ir vi 
šiems bendro gėrio suradi
mui; melstis, kad jie galėtų 
grįžti prie savo bendrojo Tė-

4u progos žudyti žmonių kur, vo, Kurs pasiilgęs jų laukia. 

TURI BŪTI TRIUŠKINAMAS KOMUNIZMAS! 
NAUJAS JTAISĄS PRISUKUSIU TEISfiHJ SKIRIMUI 

CASTEL GANDOLFO, I-
talija, rūgs. 14. — Popiežius 
Pijus XI, turėdamas a m liję n 
eijoje daugiau kaip 500 ispa
nų bėglių, pasakė ^pudingą 
kalbą, kuri buvo transliuoja
ma per radiją ir buvo girdi
ma kaip Europoje, taip ir 
Amerikoje. 

Jo Šventenybe kalbėjo apie 
raudonąjį pavojų pasauliui 
— apie komunistus. Ryškiu ir 
stipriu balsu Popiežius ragi
no pasaulį, kad jis sėkmingai 
gintų civilizaciją ir kultūrą 
nuo komunizmo žiauru jų pa
jėgų, kad neleistų komunis
tams įsigalėti, kad jie neturė-

HITLERIS NEUŽIMA ] c m c ™ G S 5 S
U K Ė 

ŽYDĮĮ MASKVOS 
BOLŠEVIKU 

NUREM BERGAS, Vokie
tija, rūgs. 14. — Diktatorius »• pereitą sekmadienį lijo, o 

Paskutinėmis keliomis die
nomis Chicago miestas ir vi
sa sritis susilaukė nepapras
tai daug lietaus. Kone per vi-

Hitleris prie mažiausios pro
gos neužmiršta nurodyti į M a 
skvos žydų bolševikų pavojin 

TOKSTANCIAI A. A. TĖVO VINCENTO 
KULIKAUSKO LAIDOTUVĖSE 

J. E. VYSK. O'BRIEN SUTEIKS 
PASKUTINĘ ABSOLIUCIJĄ 

Pamokslininkai iškėlė velionies 
dzdelius nuopelnus 

Vakar Chicagos ir apylin
kių lietuvių katalikų visuome-

siu teisėjų klerkas J. T. Barrett demons 
Teisėjų ištraukti numeriai išpuola iš šio 

MADRIDO RADIKALAI 
LAUKIA SUKILIMU 

PORTUGALIJOJE 
MADRIDAS, rūgs. 14. 

— Socialisto Caballero suda
ryta iš socialistų ir komunis
tų vyriausybe tikisi tik iš vie
nos Portugalijos sulaukti sau 
pagelbos. Pats Caballero as-

sKupų *omuwHB pasrKyre si o 
rugsėjo m. 20 d. sekmadienį 
aukų rinkimui visų vyskupijų 
bažnyčiose meksikiečių katali 
kų seminarijos fondui. 

Kaip žinoma, Meksikoje vy-
, kdomi Katalikų Bažnvčios per 

meniskai įsitikinęs, kad Portu „„i • • • • m • * ., 
r . * . . , , . .sekiojimai. Ten jau per ilgus galijos radikalai sukels sek-' ,„ v, • , ,. . T . metus uždarytos visos kata i-

naktj i* šeštadienio j sekma- mmgą revoliuciją prieš Lisa- j k^ko& m o k s l o . g t a j 

ne atidavė paskutinį patarna-
vimą a. a. kun. Vincentui Ku
likauskui, Amerikos Marijo
nų **$Ėce provincijolui ir Semi
narijos rektoriui. Aušros Var
tų erdvi bažnyčia prisirinko 
pilnutėlė žmonių. Daug dva-
siškijos, seserų, inteligentijos, 
biznierių ir t. t. Pamaldose 
dalyvavo Šv. Prokopijaus Se
minarijos rektorius benedik-

MASKVA SAKO, N A C I A I i ^ v ' ^ p r a l o t a s - M Klu 
1 sas ir kiti. 

J . E. Vyskupas \Villiam O' 
Brien, D. D.y suteikė velionies 
kūnui paskutinę absoliuciją. 

ir prisieku-
ja naują įtaisą prisiekusių teisėjų skirimui. 
d o- (Acme). 

TYKO PRIEŠ ČEKO
SLOVAKIJĄ 

--•-~MMri^ii 

MASKVA, rūgs. 14. — Ko
munistų partijos organas Pra 
vda pareiškia, kad nacių ka

t i * * ! * 

gų? klierikų ir seserų vienuo
lių būrys lydėjo Marijonų klie 
rikų našamą paprastą juodą 
karstą prie iškasto kapo. Liū
dnai skambėjo jų giesmes. Mi 
nia verkė. Verkė, nes ji buvo 
liudininkė paskutinės a. a. Tė; 
vo Vincento kelionės šioje že
mėje. 

Minia skirstėsi iš kapinių 
lyg ir nenorėdama. Mat, ne
lengva atsiskirti su žmogum, 
kuris perdėm buvo pasiauko
jęs Dievo garbei, savo arti
mo ir tautos gerovei. 

Kol Tėvas Vincentas buvo 
gyvas, rodos, jo tiek neverti
nome. Bet dabar. kai mirtis 

pajutom 
čius ir kun. H. Vaičiūnas, Šv. 
Mišias su asista laikė kun. J. 
Mačiulionis, M.I.C. Per Mi-

riuomenės sekantis žygis bus šias giedojo Marijonų Semi 
Čekoslovakijon įsiveržimas. 

dienį lietus kai kur sukėlė tik i bonos vyriausybę, pergalėto 
rus tvanus. Vietomis buvo su-

gumą Europai. Kas link Vo- 8*°ię* trafikas nes patilčiai 
kietijos, naciai visiškai nebijo tl-
žydų bolševikų ir pasirengę 
su jais grumtis iki laimė
siant, sako Hitleris. 

Anot, Hitlerio, Maskvos žy
dai bolševikai didžiuojasi, kad 
jie gali karo laukan statyti ke 
lis milijonus karių. Vokie
tija gi gali statyti keliolika 
milijonų karių ir tai puikiai 
išmiklintų. 

Hitleris karčiai juokiasi iš 

Gyventojai daug nukentėjo. 
Įvairiose miesto dalyse d augę 
lio namų ir parduotuvių rū
siai užlieti. Ugniagesiai turė
jo 

Pravda pareiškia, kad Vo
kietijos naciai turi sudarę pla 
na, kad Čekoslovakiją suskal-

gos ir ku- j džius į tris dalis, kurių viena 

me netekę didelio, nuošli 
veikėjo, misionieriaus ir kata 
likiškos spaudos apaštalo. 

Liūdnais garsais suskambė
jo "Dievo Angelas" "Amži
ną atilsį* ir po to su skaust 

narijos klierikų choras. Įspū
dingą pamokslą bažnyčioj pa-
sakė kun. Pr. Vaitukaitis, Šv. m u - i r d y s e ; f e i s k i r s t g m e . 
Juozapo par. klebonas 

Į kapines lydėjo tūkstantinė Be kitų, laidotuvėse dalyva 

nigų seminarijos. Meksikos ' tektų Vokietini Inta — Aim jai susijungs su Madrido ra-1 w , . , . , lemų \ okieujai, kita AUvS-
v U 1 . ,., . , . . | vyskupai, kurių daugumas gy- ir naskutinė — Vengriiai 
dikaJais ir radikalų bus lai-' .-. _ . 7~ . i *»*««•«« \en t ,ujai . 

.. * i vena ištrėmime neturi progos i 
m e t a - J ir priemonių mokslinti jaunuo I A P ^ l r b * s u Čekoslovakija 

Po šio laimėjimo Caballero' l i u s į kunigus, k u r i e b ū t i n a i » * » « pasiryžę pasukti rytų 
tuojau vykdys savo planą, reikalingi tam kraštui. Juk ar p u 8 § n ~ s t a c" i a i s o v i e t ų R u s i 

kad Portugaliją sujungus su anksčiau, ar vėliau Katalikų J O n ' 
i uzn,u. u W B » t - . I s p a n i j ą į r į v e d u g sovietų BažnycSa ten at g a u s i a i sve i r ' M a s k v o s I a i k r a š ^ i nieko 
daug dar to P - p u o d a m i t y a r k ą > J i g ^ ^ ^ , > , ^ ^ ^ ^ J ^ n ^ ^ ^ merio ^^BM vandenį iš rūsių. 

Iš oro biuro pažymima, kad 
šis didelis lietus yra retas į-
vykis Chicagoj. Tik 1885 me
tais, kaip rodo rekordai, buvo 
didesnis kai smarkiai lvta ii-1 tariamų sukilimų Portugalijo- «ų kunigų seminariją ir krei-

giau vienos paros. 
žydų bolševikų planavimo, j r ą k a r t ą prilyta tris kar-
kad Maskvą padarius visos t u s daugiau, negu normaliai. 
Europos sostine. Sako, jei žy
dai bolševikai neturi suprati
mo, kaip naudotis su Rusijos 
gamtiškais lobynais, taip kaip 
jie galėtų vadovauti visai Eu 
ropai. 

Vokietija, sako Hitleris, ne 

Visur didelis drėgnumas. 
Ims laiko išsausėti, kadangi 
nėra vasaros laikotarpis. 

POLICIJOS ŽYGIAI 
Mrs. Anna Berg, 4243 Fil-

pasiryžęs būti šios ''sovietų Į ginimas 
federacijos'' diktatorium, ne 
menkesniu už Staliną. 

prakalbas nacių partijos su^ra 

Tad Meksikos vyskupai pa- ž ' a v i m e - K a i P ž i n o m a < t o s P r a 

darė planus, kad J. Amerikos k a l b o s rta»Siausia nukreiptos 
Caballero tad ir laukia tų Valstybėse įsteigus meksikie- p n e š b o l š e v i k u s -

more gat. iš teismo gavo leis Maskvos žydams vykdyti 
savo planus, kad pavergus Eu 
ropą. 

NUMATOMAS HORNE-
RIUI PAVOJUS 

Illinoiso gubernatoriaus 
Horneris apvažiuoja valstybę 
su politinėmis prakalbomis. 
Patys gubernatoriaus bičiu
liai numato jam pavojų per i Priede dar jo duktė sunkiai 
rinkimus. Gyventojai labai sužeista. 

warantą , ,
> kad areštavus sa

vo kaimyną Franką Lappen, 
45 m., kurs būk ją užgavęs ki 
lus tarp jųdviejų barniams. 

" W a r a n t u " nešina policija 
nuėjo į Lappeno namus, kad 
jį areštavus. Anot policijos, 
kaltinamasis pasipriešino. 
Tad jis savo namuose nušau
tas kaipo kriminalininkas. 

je. Radikalai kone kasdien 
Londono spaudai siunčia ži
nių, kad Portugalijoj jau " v y 
kdomi" sukilimai. Tačiau jo 
lukeriavimai nieku būdu nesi-
kūnija, kad tuo tarpu ispanai 
sukilėliai visuose frontuose 
daro pažangą. 

Matyt, Caballerai nebus 
lemta sulaukti Portugalijos 
radikalų pagelbos ir diktato
riaus karūna pasiliks tik par> 
rasta šio radikalų šulo svajo
nė. 

LAIMĖ, KAD PERSKRIDu 
ATLANTIKĄ 

priešingi gubernatoriaus įves
tiems pirkimo mokesčiams, ku 
rie yra biednuomenei našta. 

24-ojo wardo aldermonas 
Arvey reikalauja prokuroro, 
kad jis pravestų tardymus. 

ST. JOHNS, N. F., rūgs. 14. 
— Andai iš New Yorko nu
skridęs Anglijon H. Rkhman 
su D. Merrill iš Londono lėk
tuvu grįžo į New Yorką. Per
skridus Atlantiką buvo pri-

|fŠ NAU|0 JSPEJA 
PORTUGALIJĄ pės pas šios šalies katalikų 

vyskupus prašydami paramos. 
. 

Pereitais metais J . Am. ! LONDONAS, rūgs. 14. — 
Valstybių vyskupų suvažiavi- Anglija ir Prancūzija per sa 
mas Washingtone pripažino v o atstovus Lisabonoj iš nau-
Meks^kos vyskupų planus ir j 0 įspėja Portugalijos vyriau-
nusprendė finansiškai remti, s y b ę , kad ji laikytųsi griežto-
padarius kolektas visų vysku- j 0 "neutra lumo" Ispanijos 
pijų .bažnyčiose. To sprendi- reikale. 
mo vykdymui paskirtas vys-, S i g <<n e u tralumas" netaiko-
kupų komitetas, kurio pirmi- m a g p a v j a i p r a j l c ū z i j a i , ku_ 
nm'ku yra Erie, Pa., vysku- ^ r a d i k a l a i r e m i a Madrido 
pas J. M. Gannon. radikalus. 

Šis komitetas, kaip aukš-; . 
čiau sakyta, paskyrė Meksikie GAISRAS IŠTIKO PARY-
čių Seminarijai sekmadienį ir ŽIAUS OPEROS ROMUS 
apie tai [pranešė visos šalies1 

žmonių minia. Važiavo šimtai v o k u n - d r - J o n a s Starkus, bu 
automobilių. Procesija buvo VC* 4<Žiburio" gimnazijos di-
įspūdinga. Nuvažiavus į kapi- rektorius Lazdijuose, adv. J . 
nes ten jau rasta šimtai anks- Brenza, Metropolitan State 
čiau suvykusių žmonių. Ne- Banko prezidentas, dr. K. Ra 
paprastai gražų pamokslą ka- kauskas, Federacijos pirm^ 
pinėse pasakė velionies drau- ark. M. Zaldokas, p. R. Kai-
ga s ir bendradarbis kun. prof. vaitis, Lietuvos konsulas, adv. 
Juozapas Vaitkevičius, naujas F. Mast (Mastauskas) ir visa 
Marijonų Seminarijos rėkto- • " • kitų. 
rius. Pamokslo tekstas deda- į Tarp atvykusių į a. a. kun. 
mas antrame dienraščio pus- V. Kulikausko laidotuves bu-
lapyje. Nepaprastai jaudinan
ti ir gilų įspūdį sudarė laido
tuvių procesija nuo kapinių 
vartų iki kapo. Didelis kuni-

vo ir Šv. Juozapo kongregaci
jos, New York, dvi seserys 
lietuvaitės — sesuo M. Alber
tina ir sesuo M. Morta. 

IR NACIŲ VALSTYBĖJE 
"RAKIETAS" 

BERLYNAS, rūgs. 14. -
Nacių "darbo frontas" (Vo 

GEN. MOLĄ ARMIJA 
ILSISI 

arkivysiktupams i r vyskupams. PARYŽIUS, rūgs. 14. — 
Vyskupų komitetas pageidau- Didelis gaisras ištiko vietos 
ja, kad iki lapkr. m. 1 d. jis operos rūmus. Apie 100,000 
galėtų gauti iš vyskupijų su- dolV nuostolių, 
rinktų aukų sąskaitas. 

tose kai kuriose vyskupijose 

SAN SEBASTIAN, Ispani
ja, rūgs. 14. — Šį miestij pa- j 
ėmusiai kariuomenei gen. Mo

ki etijos darbininim organiza- . L i - t . . ., J v į la paskelbė penkias dienas įl-
cija), turįs apie 20 milijonų j s ė t į & p 0 t o b u g p u o l a m a ^ ^ j 
narių, per metus sumoka or- kutinė radikalų pozicija — Bil 
ganizacijos centro iždan apie bao. 
144 milijonus dolerių. "Dar
bo fronto" viršininkai naudo
jasi šiomis milžiniškomis su
momis. 

NUTEISTAS VIENERIUS 
METUS KALATI 

LONDONAS, rūgs. 14. — 
Andrew McMahoną už "kėsi
nimąsi" p rkš karalių teismas 

New Yorko arkivyskupijoj 
jau liepos mėnesį išvykdyta taip pat jau padaryta kolek 

verstas nusileisti į pelkes | bažnyčiose kolekta meksikie-1 ta. Kitose bus šio mėnesio nubaudė vieneriais metais sun 
N«įWfoundlande. cių seminarijos fondui. Ki-pabaigą. 'kiųjų darbų. 

6 ŽUVO PO TRAUKINIU 
DETROIT, Mich., rūgs. 14. 

— Netoli Inkster, Mich., sker-
skely traukinys sudaužė auto 
mobilį. Žuvo 6 asmenys. 

ORAS 
CHICAGO, SRITIS. — 

Šiandien nepastovus oras; va 
kare numatomas lietus; šil
čiau. 
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(Pamokslas d. g. prof. kun. J. Vaitkevi
čiaus, M. I. C., pasakytas Šv. Kazimiero ka
puose laidojant a. a. kun. V. Kulikauską). 

"Aš kovojau gera kovą, bėgimą už
baigiau, tikėjimą u/ aikia.i. Galop man 
>r»t atidėtas teisybei vainikas, kuij nutu 
atiduos anoje dienoje Viešpats, IrtiiM 
I «i>ija>; u ne tiktai man. bet ir (uHiis 

kurie myli jo atėjiutą." 2 Tiinot. 4, 7-8. 

Gedulingi dalyviai, 

Trys yra sunkiausi darbai, žmonių gyveni
me, todėl tik mažuma pajėgia juos t inkamai 
atl ikti . Tie darbai y ra : 1) kovoti gėrę kovą; 
2) išturėti gerame iki galui ; 3) išsilaikyti 
fiv< ntauie tikėjime. 

Kadangi tie darbai yra sunkiausi, todėl 
garbes vainikas yra at idėtas tiems, kurie 
juos tinkamai nudirbs. 

1. Gera kova. 
Kad žmogaus gyvenimas yra kova, nie

kam nėra paslaptis, nes visi kovojame iki 
vienam, tačiau labai ir labai skiriamės gė
rybėmis, už kurias kovojame. Vieni kovoja
me už duoną, nes ir tos duonos kąsnis, kurį 
nešame į burną, be kovos nepaimamas, daug 
reikia prakai to išlieti, kad pr ivers tame že
mę išduoti, kas mums yra reikalinga. Kit i 
kovojame už garbes, aukštas t a rp žmonių 
vietas; treti už nepriklausomybę ir laisvę, 
už tvarką ir ramybę, nes nė vienos gėrybės ' 
negalime apturėt i be sunkios ir griežtos ko
vos. Turėdamas tai prieš akis Jobas patr i-
a rkas daugelį šimtmečių prieš Kristų yra 
pasakęs, kad "žmogaus gyvenimas ant ž_-
mės yra kareiviavimas. ' ' Jobo 7, 1. 

Visos tos kovos gali būti labai naudin
gos ir garbingos žmonių akyse, gali turėti 
užmokestį pas žmones, .bet jos nėra garbin
gos pas Dievą, todėl ir neturi teisybės vai
niko pažadėjimo. 

Kaip karaliai giria ir aukština tik savo ka- I 
riuomenes, vainikuoja tik savo kariuomenių ' 
karžVgius, kurie guldė galvą už savo kraš
tą, ta ip if -Dievas atidėjęs laiko garbės vai
niką tik tiems, kurie bus kovoję už Dievo 
karalystę ant žemės. 

Toji kova už Dievo karalystę yra begalo 
sunki, nes daugelį ir galingų priešų tur i nu
galėti. Pirmutinis iš jų — tai p ragaras . 

iš mūs yra panašus į miestą apgultą žiau
rių priešų. Miestas lengviau atsispirtų, jeigu 
neturėtų savo viduje išdavikų, kurie slaptai 
at idaro miesto va r tus ir įsileidžia priešus į 
vidų. Tie mūsų širdies išdavikai y r a geidu
liai, kurie visuomet tariasi su Kris taus prie
šais, kaip galėtų jiems išduoti mūsų širdies 
tvirtovę. O reikia pripažinti su skausmu, 
kad dažnai jiems pasiseka jų niekšiškas dar
bas, nes ne vieną Smogų a t i t raukia nuo 
Kris taus ir pastato jo priešų eilėse. 

Tik šių priešų akyvaizdoje suprasime, 
kodėl kova už Dievo karalystę yra taip sun
ki ir pavojinga, kodėl ne visi nori stoti į tą 
kovą, o tik rinktiniai su ypat ingu Dievo 
pašaukimu. Suprasime ir tai, kodėl dangu
je yra atidėtas ypat ingas vainikas tiems, ku
rie tą kovą laimės, eidami per šį gyvenimą. 
J i e bus kovoję ne už duoną, ne už gaubės, 
ne už valdžias, bet už Dievo karalystę, ji 

bus kovoję gerą kovą. 
Tokią kovą yra kovojęs šv. Povilas, tokia 

kova tenka kovoti visiems Kris taus pasekė
jams, ypatingai visiems kunigams, kurie yr . 
Kristaus pavaduotojai ant žemės žmonių iš
ganyme. 

Tokią kovą kovojo ir a. a. kun. Vincentas, k v v i s ų H ^ i r ^ a j s a buvo 
kur io palaikus čia turime prieš akis, ir ko- rin*reipti į* Tėvą KulikDus-
vojo garbingai. Būdamas 

Antanas Mažukpa, M. i. c, 

Antradienis , rugsėjo 15, 1936" 
— 4 

A. a. TCTB KHlikausfca Pastaiiines BJaws 
Paskutinieji Užsimojimai j išsiuntinėti atatinkamu laiš-

Didingi bei dvasios milži- | k a > k r e i P t { * s i i visuomene per 
nai žmonės atlieka didingus 
bei milžiniškus darbus. . J u k 
kaip medį pažįstame iš jo 
\aisių, ta ip žmogų iš jo d>r-
bų. Peržvelgę a. a. Tėvo Ku
likausko gyvenimą, jo nuvei
ktus darbus, turime vienu baJ-

laikrašeius. 
Nekartą a. a. Tėvas Kuli

kauskas klierikams sakė, jog, 
' jei g rasis Dievas leis jam 
Į baigti koplyčią įr savomis a-
i kinus pamatyti įšventintus 
'klierikus, bus pilnai paten
k i n t a s ir ramiai lauks mir-

zmogus. 
Gerai pažinojo a. a. Tėvo 

Kulikausko gabumus, nep p. 

su pripažinti, jog tai buvo , 
didingas, dvasios milžinas j * • » • B e t D i e v o A Pvaizda bu

vo ki taip surėdžius. 
Nėra ;: bejojimų, kad kop

lyčios reikalas velioniui, pa
rastas d o r y b e Tėvų Marijonų S r e i t i n o paskutiniąsias valan-
Tarybos nariai, nes kuomet d a s ' B e t d v a " i o " m i l ž i n a m ne
kilo klausimas steigti savąją r a h u o * l a i k l ° . Baigęs vieną 
seminariją ir kuomet reikėjo d a r b a ' t u o J &™*ias-kito. 
l inkti asmenį, kuris stovėtų Svdikatos padėtis 
naujosios seminarijos priešą- Nenuilstami Tėvo Kulikaus 

ko darbai, jo sąžiningas ku
nigo ir vienuolio pareigų pil
dymas negalėjo nepakenkti jo 

Gerk. Temis Kanjonams Užuojauta 
Skaudi, l iūdna ir netikėta, 

it perkūnas giedroje, žinia 
sukrėtė visus Amerikos lie
tuvius katal ikus, kuomet 
' ' D r a u g a s " rūgs. 10 d. juo
duose rėmuose paskelbė a. a. 
Tėvo kun. Vincento Kulikau
sko, Marijono, mirtį. 

Aš net sudrebėjau tą " D r a 
u g o " numerį pamatęs, tą liū
dną žinią perskaitęs. Nei ne-
pasijutau, ka ip is akių pra
dėjo riedėti ašaros, taip toji 
žinia perėmė, ta ip širdį sus-

jaunuomene — tėviško auk
lėtojo. 

Tėvelis Kulikauskas tapo 
savo kilnaus pašaukimo au
ka, be laiko nuo mūsų ,rt-
.>iskirdamas, bet mūsų seki
mui palikdamas kilnų ir gar
bingą kunigo gyvenamo pa
vyzdį"... 

Aš atjaučiu Gerb. Tėvų 
Marijonų liūdesį netekus taip 
reikalingo ir ta ip reikšmin
go darbininko. 

Nors esu Amerikoje, bet,. 

kūrė lavinimosi ratelius, kad karštesni ir , , 
• , k tonaus vieta, b. t ir jon bu- sveikatai. Kaipo vieno pir 

a a r seminarijoje , - v , . , , 
ką. i ra tai atsakommga re 

uolesni iš draugų geriau galėtų prisirengti I 
prie tų pareigu, kuries laukia juos netoli- IV O M*™*** pavyzdingas (mų,ų Amerikos Marijonų pro 
m o > ateitvje. Užbaigęs seminarijos mokslą vienuolis-kunigas, sugebąs bei ,vineijos narių, visiems yra 
ir stojęs į darbą, pamatė, kaip imžai švie- t u r i s pavyzdingo rektoriaus | gerai žinomi pirmųjų Tėvų 
sos turi mūsų broliai lietuviai tikėjimo da- V1*»as ypatybes, dorybes. 
lykuose, pasiryžo juos šviesti. Pradėjo, kaip i Apar t seminarijos rėkto 
paprastai nuo vaikelių. Labiausia buvo ap- r iaus pareigų, mylimas velio 
ieisti piemenukai, nieks jais nesirūpino, nieks nis irgi buvo įpareigotas atli
pi, klausė, ar jie moka nors kokią tikėjimo kinėti namų vyresniojo bei 
tiesa, Rudenio metu, kada ganymas buvo 'naujokų magistro pareigas, 
baigtas, rinko juos į bažnyčią, dėstė jiems K i e k s v e i k a t a leido, j is pildė 
katekizmą ir taip rengė juos prie krikščio- g £ a s ^ i g a s B e t , šią vasa-
niškojo gyvenimo. Kad tas darbas nenutrūk-

bos posėdį, Marianapoly, Ta- , , 
rvbos 

tų ir toliau, įvedė piemenukų šventę, kurioje 
visi ėjo prie bendros Komunijos, atlikę pir
miau rekolekcijas ir išpažintį. Tai buvo to
kia naujanybė Lietuvoje, kad žinom s n -
greit su ja apsiprato. 

Bet kaip prieiti prie suaugusiųjų? Jau- toriaus sveikata menkėja po 
no kunigėlio uoliunas ir Čia surado būdą. tokio sunkaus^^ffatr.ho, nutarė 
Prieš sumą sekmadieniais pradėjo dėstyti palengvinti a. ai Tėvo Kuli 
katekizmą suaugusiems. Kad tie dėstym: i jk/'usko naštą ir išrinko did-

Marijonų nuveikti darbai ; jo 
darbuotė buvo Labai sunki. 
Tuomet kiekvienas Marijonas 
turėjo atlikinėti penkių žmo 
nių pareigas. 

Nors šiems Marijonams 
dangus praskaidrėjo, kuomet 

I savo akimis pamatė savo dar
ią, per Tėvų Marijonų l a r y - , 

vaisius, bet neatlikti dar
iuos skatino nenuleisti ran 

nariai , pastebėję, jos: i . A • 
> F • ,rv, j n \ilh b (> t V l s u pasišventimu to-

seminarija jau garbingai gyvuoja, jog jos pirmojo rek 

nebūtų užmiršti, išdalino žmonėms katekiz
mą. 

Tų dėstymų pasekmės buvo labai džiaugs
mingos. Iš tų apleistų piemenukų išaugo 
daug gerų žmonių, kurie, atvykę čia į Ame
riką, išlaikė savo tikėjimą ir gyvena kaipo 
uolūs ir susipratę katalikai . 

(Bus j laugiau) 

ATEITININKŲ HIMNO AUTORIUS 

Koks atkaklus priešas yra pragaras gali 
mums paliudyti ir šie faktai : a ) J i s tur i 
Kris taus pažadėjimą, kad neapgalėsiąs Dievo 
karalystės, o vis vien su desperatišku a tkak
lumu puola tą karalystę, tūkstantį kartų 
pralošęs, tūkstantį kartų parblokštas vėl ke
liasi ir su nauju įnirUmu stoja į kovą. 

b) Antras faktas, tai tas, kad ir pa ts 
Kr is tus galvą paguldė už savo karalystę, 
bekovodamas su pragaro galybėmis. Ypatin
gai šiais laikais pragaro narsumas ir atkak
lumas yra smarkiai padidėjęs, todėl galima 
j iems pr i ta ikint i šv. Jono Apreiškimo žo
džius: "Deja žemei ir jūrai, nes nužengė pas 
jus vtlnias su didžia rūstybe, žinodamas, kad 
jis maža laiko teturi." Apr . 12, 12. 

c) Trečias faktas, tai pragaro pri tyrimas. 
Gundydamas žmoniją per daugelį š.lntinečių 
įgijo daug patyrimo ir nepaprastą gundy
mo mokslą, todėl jei ne Dievo ypatinga glo
ba nei vienas iš mūs neatsispirtų pragarui , 
visus mus suklaidytų ir nugalėtų. 

Antras is a tkaklus priešas, tai pasaulis, 
kur i s nenori nusilenkti prieš Kristų ir pri
imti J o mokslo. J i s t rokšta laikyti savo pa
sekėjus Dievo nežinojime, todėl meta jo var
dą laukan iš knygų, iš mokyklų, iš teismų, 
žodžiu, iš viešojo gyveninio, kad paskui iS-
•mestų jį ir iš širdžių. Vargas tiems žmo
nėms, kurie klauso pasaulio, nejučiomis ir 
nenoromis jie patenka į Kris taus priešų ei
les. 

Trečiasis priešas, tai pati žmogaus pa
gadinta prigimtis. Šiuo žvilgsniu kiekvienas 

" P a n . G a r s a s " praneša, kad Marijonui 
Kun. Jurg iu i Tilvyčiui - Žalvarniui Panevė
žio katedros kapuose jau baigtas statyti di
dingas paminklas. Ant granito imitacijos 
aukšto piedestalo Skausmingoji Dievo Moti
na. Iš priešakio po apskri to jo paveikslo 
toks parašas : "Kun. Jurgis Tilvytis - Žal
varnis, 1880-1931. M.I.C. Čia besakydamas 
pamokslą mirė XI I . 2 1 Palaidotas Marijam
polėje". 

Kaip žinome, kun. Tilvytis buvo poetas, 
slapyvardžiu Žalvarnis. Tai ir slapyvardis pa
minkle iškaltas. J i s kūrė dar gerokai prieš 
d. karą. Tapęs marijonu, kurdavo bažnytines 
giesmes ir tuo būdu yra sutvarkęs ir išlei
dęs lietuvių katalikų giesmyną. 

Kun. Tilvytis mirė besakydamas pamok
slą, laidojant marijoną Brolį Gabrielių Gylį, 
su Evangelijos žodžiais: "Nežinote dienos 
n*ji valandos, kada . . . " ir jo širdis nebeišlai
kė. J o kūnas palaidotas marijonų kapinėse 
Marijampolėje, o pa'minklas pasta tytas toje 
vietoje, kur jis besakydamas pamokslą mirė. 

Iš paminklo šonų dar yra tokių įrašų: 
•Ateitininkų himno autorius''. Dabar Pa

nevėžio ateit ininkai turės kapuose savo kam
pelį, kur galės susirinkti savo mirusius mi
nėdami. 

Kitame šone iškalta: "Savo direktoriui 
dėkingi tretininkai1 \ Tai jie tą paminklą 
ir pastatydino savo didžiam visuomenės dar
bininkui. 

Ketvir toj pusėj skaitome "Didis labda
rybės apaštalas''. Iš t ikro velionis toks ir 
buvo. Viskas Panevėžys jo įkurtomis senelių 

žiai gerb. Tėvą Vaitkevičių, 
seminarijos: rektorium. Buvu
siam rektoriui palikta namų 
viršiniko bei naujokų magist
ro pareigos. 

Šias pareigas kaip tik atli
kinėjo garbusis velionis, kuo-
'.net užklupo jį netikėtoji mir
tis. 

A. a. Tėvo Kulikausko pas
kutinysis užsimojimas buvo 
— pastatyti seminarijai ata
tinkamą koplyčią. Kaip žino
me, pereitą žiemą buvo pris
ta tytas prie buvusio namo pir
masis sparnas, kuriame ran
dasi studijų bei mokytojų 
kambariai . Bet vis liko dide
lis t rūkumas, tinkamos kop
lyčios nebuvo. Dėl to ir ger
biamasis rektorius, gerai su
pratęs šį gyvą reikalą, su 
Tarybos leidimu, visu smar
kumu, dėdamas visas savo 
likusias pajėgas, pradėjo nau
josios koplyčios statymą. 
Nors pinigų buvo neperdau-
giausiai, vis, pasitikėdamas 
Dievo begaline Apvaizda ir 
geraširdžių žmonių aukomis, 
varė darbą pirmyn. 

Šiandien stovi jau naujo
sios koplyčios sienos ir sto
gas. Dėl finansų trūkumo, 
darbas sunkėjo. Tat tą padė
tį garbusis velionis perstatė 
vienam Chicagos Marijonų 
Rėmėjų susirinkimui. Vien
balsiai nutar ta dėti pastangų, 
kad rudenį baigti pradėtąjį 
darbą. Įs l inkta atatinkamą 
valdyba, kurion įeina žymu* 
Chicagos pasaulionys, kurie 

liau darbuotis. Mūsų gal ves 
žemai lenkiasi pasišventu
siems akmenims, šiandien v-
pač a. a. Tėvui Kulikauskui. 

Per paskutiniuosius tris 

paudė, taip jo pagailo, nes, negalėdsmas dalyvauti gar
bingos atminties Tėvo Vin
cento Kulikausko laidotuvė
se, šiuo turiu garbės pareik
šti Tėvams Marijonams, bro-
Hukams ir visai Marijonų 
vienuolijai giliausią užuojau
tą. Lai gerajai Dievas duoda 
Jums, Tėveliai, jo vieton ge
rą įpėdinį. Aš gi neužmiršiu 
j-avo gerojo draugo a. a. kun. 
Vincento savo maldose. 

Rūgs. 11 d. kaipo trečioje 
po mirties dienoje atlaikiau 
už jo vėlę šv. Mišias. Pasi
žadu atlaikyti dar už jį šv. 
Mišias jo laidotuvių dienoje 
(rūgs. 14 d.) ir spalių 9 d., 
kaipo trisdešimtoje dienoje. 
Vėliau parašysiu prisimini
mus apie a. a. kun. Vincentą 

a. ,a. Tėvas Vincentas, tai 
buvo mano draugas kaip Ma
rijampolės gimnazijoj, ta ip ir 
Seinų seminarijoj. 

Tiesa, jis trejais metais 
anksčiau baigė seminariją, 
bet s 'minarijoj lab&i orau-
gavome ir drauge dirbome 
tautinį darbą, 

A. a. Tėvas Vincentas buvo 
tylus, kuklus, bet nenuilsta
mos ir nepalaužiamos valios 
darbininkas, užtat ir didžius 
darbus nudirbo ir taip grei f 

persidirbo. Teisingai apie jį 
rašo Te t a s J . Navickas, M. 
I. C. " D a r b i n i n k e " rūgs. l t 
d. "Išsisėmė jėgos ir toji kil
ni bei stipri dvasia suvargu
siame kūne užgeso. Katalikų 
Bažnyčia neteko pasiaukoju-1 Kulikauską 
sio kunigo, Marijonų vienuo
lija — pavyzdingo vienuolio, 
katalikų lietuvių visuomenė 
— garbingo darbuotojo ir 

* 
Reąuiescat in pace! 

Kun. Mykolas Brundzi, 
• Brooklvn, N. Y. 

velionis atsižymėjo. Dėl to 
ir kentė kiekvieną kryželį 
ligos pavydai n. 

Dar gyvai stovi man prieš 
akis vaizdas bei žodžiai, kurnėtus gerbiamas Tėvelis daž

nai sirguliavo. Buvo j is g v - | r i l l 0 h s t o r i u s P a t a r ė vie-
dytojų priežiūroje. N.ekartą ndm k l ^ * u i > atlikinėjusiam 
teko net ligoninėje gydytis. darbą. Garbusis Te-

Daug kartų rodėsi, kad mir- v a s> k I i e r i k l * ?&***& ^ ° • 
ties angelas jau stovėjo a r t i J * a v 0 kambarį: 
bet vis dar buvo vilties iki j ~ ž i u I ' ek , Antanuk, mane 
— sekmadienio, rugsėjo 6 d. kaip ligonį, vedžioja. Net pu-

išaušo gražus sekmadienio sry^iąms neleidžia, 
rytas. Kaip paprastai , klieri- į O tu garbusis vienuoli, Ta
kai, seminarijos gyventojai vo kantrybės, kentėjimo pa-
susirinko laikinon seminari- |vyzdys visuomet mums prieš 
jos kopiyčion išklausyti šv. |alds spindės. Tau tik yra vie-
Mišių. Man rodėsi, kad šį s e k - V užmokestis — daiujus. 
madienį nuotaika buvo links- j Po pietų reikėjo nuvežti 
mesnė, malonesnė. ligonį į ligoninę. 

Prasidėjo giedotos Mišios. Pirmadienis 
Štai, klierikai atgiedoję "Glo-1 Velionį buv 0 nuvykę aplan-
r i a " ir varg. patiekus toną kyti Tėvai Vaitkevičius ir 
"Dominus vobiscum," paš te- 'Vi tkus . Kalbos ėjo sklandžiai, 
beta, kad celebrantas, semi- Į Ligonio padėtis rodėsi geres-
narijos rektorius, sunkiau ai- nė. 
suoja. Klierikapms prisiartinus, Ajitradi nis 
velionis atsisėdo prie alto- I 

kaip velioniui rūpėjo koply
čios statybos baigimas. 

Sveikatos atžvilgiu, ligonis 
ėjo sveikyn, galįs pilnai var
toti savo protines pajėgas. 
Bet kaip klaidingi buvo tie 
ženklai. 

Nežinomi yra Dievo planai. 
Štai, rodėsi, kad garbusis Ma
rijonas sveiksta, net buvo ge
riausioj priežiūroj — vis žmo
gaus persiskyrimo valanda iš
muša ir jo kelionė šioj ašarų 
pakalnėj baigta. 

Anksti trečiadienio ryte, 
kuomet viena ligoninės vie
nuolių aplankė ligonį, rado jį 
sunkiai bealsuojantį. Kelioms 
minutėms praslinkus, ligonis 
r inkas pridėjo prie širdies, 
— buvo tai paskutinis jo šir
dies plakimas. Buvo tai netiL 
keta ir staigi mirtis. 

Pašauktas gydytojas rado 
ligonį mirusį. Ligoninės 

ir vaikų prieglaudomis ir dirbtuvėmis nusė
tas (jų y ra keliolika). Panevėžio miesto s a - | t u r ė j o surasti hjįdų sukelti 
vivaldybė, velioniui labdariui atsilygindama, I reikalingų pinigų d?rbo bai-
vieną gatvę pavadino "Tėvo Ti lvyčio' \ Jgimui. J a u buvo šiuo reikalu 

riaus pasilsėtų. Bet tuoj sup
ratome, kad velionį suspau
dė liga — šį kar tą labiau, 
negu praeity. Mišių auka bu
vo nutraukta . Pakviestas Tė
vas Vaitkevičius atlaikė Mi-
v • Sl.l'S. 

Pastebėjome, jog prie bu
vusios ligos prisidėjo kitos 
ligos simptomai — širdies li
gos. Reiškia, dvasios milžino 
širdis negalėjo ilgiau kilnoti 
savo sunkių pareigų, pradė
jo reikšti protestą. 

Valandai praslinkus, ger
biamam velioniui prašant, 
leista, su klierikų pagalba at
laikyti šv. Mišias. Šios buvo 
jo pas^utįpėsi 

Kam teko arčiau susipažin-
ti su a. a. rektoriumi^ pas
tebėjo, kokia nepaprasta kant
rybe, priėmimu Dievo valios, 

kapelionas tuoj mirusiam su-
Antradienio rytą g e r b i a m a > i k 6 kondicijonalę, paskutinį 

rektorių aplankė keli jo auk
lėtiniai klierikai. Kalbos bu
vo linksmios, ligonio sveika
ta rodėsi geresnė. Iš velionio 
kalbos nebuvo glalima spręsti, 
jog yra ligos prispaustas. 

Tą rytą taipogi ligonį ap
lankė koplyčios statymo kon-
traktorius Stasys Valiulis. 
J i s buvo nuvykęs ligonį ap
lankyti, bet velionis tuoj pra
dėjo kalbėti apie tai, kas j-am 
labiausiai rūpėjo — koplyčios 
reikalai. 

Vakare ligonį aplankė jo 
brolis Jonas Kulikauskas, žy
mus Tėvų Marijonų rėmėjas, 
bei koplyčios statymo komir 
teto sekretorius. Broliai dali
nosi mintimis apie statomą 
koplyčią. Gerbiamieji skaity
tojai, galite dabar suprasti, 

patepimą. 

Garbusis Tėvas Kulikaus
kas, vienas pirmųjų pionierių 
Amerikos Marijonų, semina
rijos pirmasis rektorius, daug 
veikęs mūsų tarpe daugiau 
jau nebeveiks. Bet jo pavyz
dys bus pavyzdžiu kiekvie
nam vienuoliui kunigui. 

Tam, kuris gerą kovą atkor 

voja, tikėjimą pilnai išlaiko 
yra tik vienas užmokestis — 
dangus, tai mums tvirtina 
pats tautų apaštalas Šv. Pau
l a s . 

Dėlei kun. Kulikausko mir
ties, reiškiame gilios užuojau
tos. Peldžiai. 

So. Boston, Mass. 
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Ražo Pranas Gudas 

I S P A N I J A 
Dabar Svarbu ir Įdomu Susipažinti Su Jos 

Praeitimi 

(Tęsinys) 

Vienuolynas buvo baigtas 
per 21 metus. Tai buvo tu lai
ku statybos rekordas. Nei jo-
kis kitas pastatas tokio di
dumo nebuvo baigtas \ toki 
trumpa laiką, kaip Eskuria-
]as. 

Eskurialo kiemuose tviskėjo 
P8 fontanai. Pastatas turi 12,-
000 langų ir dury. Visų durį] 
raktai svėrė pusę tonos. 

Kai atėjo žinia apie didžią 
ispanų pergalę ant jūrų prie 
Lepanto, tai tame vienuolvne 
ėjo mišparai ir ten buvo pats 
karalius. Vienuolyno perdeti-
nis pertraukė pamaldas ir su
jaudintu balsu paskelbė links
mą žinią, kad krikščionys su-

Ispanų rašytojai ir jų raštai 
Viduriniuose amžiuose vi

sokeriopa ispsmij kūryba žy
dėjo ir klestėjo. Jų rašytojai 
ir meno kūrėjai lygiai stovė
jo su kitomis Europos tauto
mis. Žinoma, tų rašytojų dau
guma tuomet gamino tiky
binius veikalus. Kaikurie tų 
religinių rašytojų yra pasie
kę tokios aukštumos, kad pa
traukia ne vien visi) tautų 
katalikiškos visuomenės, o ir 
visų tautų šviesuomenės dė
mesį. Pavyzdžiui šv. Teresės 
ir šv. Jono nuo Kryžiaus raš-

• t / 

tai imponuoja plačiajai šių 
laikų apšviestunijai. Bet vie
nas rašytojas su vienu savo 
veikalu pagarsėjo po platų 

to, rimtas dėmesys bus krei- kas mano, tik vadintis lietu-
piamas į Mažąją Lietuvą, j viu. Reikia būti sąmoningu 
Drauge bus rūpinimąsi ir kul- (lietuviu ir įvertinti tą aukš
tinimais Mažosios Lietuvos eiausios valios paskirtį, kuri 

Pliekė mahometonus. Karalius I p a s a i l ! į ^ T> la<' iau?ias ž m o " 
nei nekrustelėjo. Po mišparų \™U ^ 1 ^ ! ! ^ ^ 
pasikvietė perdėtinį ir liepė j 

Sunaikintas miestelis. Vienas miestelių pakeliui į Irun, Ispanijoj, kuris, radika
lams m apleidžiant, smarkiai nukentėjo nuo sukilėlių bombardavimo. Panašiai nuken
tėjo ir kiti miesteliai pakeliui į San Sabestian, kur tik radikalai sukilėliams pasi
priešino. 

KAIP LIETUVOJE PRAĖJO JOROS 
VASARA 

^ . l 
sas su savo veikalu Don Ki-

I chotas. Šis veikelas yra iš-

Šiemet nuo liepos mėn. 1 d. rų komitetų. Komitetai savo 
ligi rugpiįV-io mėn. 31 d. Lie- apylinkių visuomenei suruošė 
tuvoje buvo paskelbta jūros 

giedoti " T e Deum". 
T- „ , . TV, . _ [verstas i visu civilizuotų tau- tr , „ • <,.... 
Karalius Pilvpas mirė ta- • T L 1 \ . . , „ . vakarų sąjunga, drauge su 

^ ... , '-,-no • • ' tu kalbas. Lietuvių kalboj , u ' . A . 
me vienuolyne 1598 metais ir ., , . . . . kitomis organizacijomis. Šios 

visą eilę paskaitų lietuviško-

šian-
ten buvo palaidotas. 

Eskurialas randasi į 
rės vakarus nuo Madrido, 
Guadarramo kalnuose. Dabar 
sekantieji žinias apie naminį 
karą Ispanijoj daug sykių y-
ra užtikę pranešimų apie mū
šius tuose kalnuose. Keiskia 
smarkiausieji mūšiai aplink 
Madridą eina Eskurialo apy
linkėse. 

Pastaraisiais laikais Esku
rialas jau buvo netekęs savo 
svarbos. Ttn buvo įsteigta 
mokvkla. 

Apie ispanų meną in/.. Šla
pelis savo veikale K. Bažny-
čics Meno Istorija šitaip ra
šo: "Š is pusiausalis, dėka 
maurų ilgam viešpatavimui, 
pusiau suafrikėjęs, pridavė 
savotiškus bruožus meno for
moms, gautoms iš svetur. 
Svarbiausia: jis nuostabiai 
sugeba jungti griežtą realiz
mą su mistika, rūstumu, rem
tumu, netgi tr.agingumu. Nuo 
to laiko, kaip Tridento susi-
įinkimas sustiprino meno ro
lę bažnyčioj, jokio krašto me
nas neatliko taip gerai savo 
pašaukimo, kaip ispanų vaiz-
dyba. Ispanų religinė vaizdy-
ba, rodos, išlaikė afrikiečių 
kraujo karštį. Čia katalikiš
ka dvasia gavo stipriausią iš
raišką vaizdyboj i r skulptū
r o j " . Šis Ign. Šlapelio vei
kalas: K. Bažnyčios Meno Is
torija g.a imama * * Draugo' ' 
knygyne. Rašoma apie visų 
katalikiškų tautų bažnytinį 
meną, inimant ir lietuvių tau
tos bažnytinį meną). 

tas veikalas sutrumpinto.] for-

Tašara. Ją paskelbė Lietuvos šios jūros klausimu. Kai ku
rios organizacijos Vakarų są
jungos iškeltą idėją — steig-

jūros vasaros tikslas buvo pa ti Vakarų kultūros fondą ė-
mėsi remti aukomis ir šiam 
sumanymui gyvai pritarė. Iš-

moi išverstas ir išleistas Lie- \ ,. 
. 1 0 0 , m . . daryti jzangą j visą eilę nm-

tuvoi 1924 m. Tais pat me- . , - , , T . , . 
. *' „ . . ;" tų darbų, kad Lietuva taptų 

tais Don Kichotas ejo per . ._ , . , ... . ,. , ; 1__ ~. . "._ 
^ , , ^ , . • i ,, « Į jūros valstybe, tikra to zo-'judinti kuryoiBei juros min-
Bostono "Darbininką/ P. i , v . T . . , v i v. . T r * • u « . 
._ _ . dzio prasme. Lietuvai pnes ciai Vakaru sąjunga paskelbė 
(aidas vertime. , . . . . . . 

inkis stovi laivyno klausimas, 
Don Kichoto autorius Cer- žvejybos reikalai, žvejų būk-\ antesas gyveno karaliaus 

Pilypo IT laikais. Jisai daly
vavo jūrų mūšyje prie Lepan
to, kur neteko kairiosios ran
kos. Jisai buvo didžiojo ang
lų rašytojo Shakespearo lai-
kininkas. Abu mirė tais pat 
metais ir tą pat mėnesį (16-
16 m. balandžio m.). 

(Bus daugiau) 

lė, pajūrio kurortai ir visa 
eilė kitų kultūrinių, ūkiškų ir 
socialinių klausimų, susijusių 
su Baltijos pajūriu. Drauge 
su jūros vasara turėjo tikslo 
lietuių tautą išjudinti, kad ji 
būtų netik žemdirbių, bet ir 
jūrininkų tauta, kad ji pa
justų tą garbę, kokią ji turi 
nuo amžių, kad ji tai supras
dama kiekvieno piliečio pasi-

~ . . . g^, ,ry/knu užpildvtų tas spragas, 
Pagarsėjimas Crown k l i r ios dar ne le idž ia „ at]M] 
P o i n t g a l i p a s i b a i g t i j jūrinės valstybės uždavinių. 

. i Per maža dar plevėsuoja lie-
Pastaraisiais laikais Crown tuviška vėliava pasaulio van-

Point, Ind., buvo pagarsėjęs denynuose. Taigi, jūros vasa 
vedybų bizniu. Pabėgę nuo rGs metu Lietuvos organizaci-
tėvų jaunuoliai nuvykdavo į jos stengiasi visuomenę pas-
Crown Point ir ten "susi- katinti užimti jai prideramą 
tuokdavo". Dabar miestelio vietą jūros valstybių gyveni-
majoras W. V. Youkey pa- m « ir kartu pažadinti dide* 
kilo kovoti tą vedybų raketą. Ti? ™eil<? P™ Baltijos jūros. 
J i s sako, kad vedybų malūno j Besibaigianti jūros vasara 
padėtis Crown Point yra gė- parodė, kad šiam uždaviniui 
da, pažeminimas ir jis eina P daug patarnavo. Didelį vai-
vis dar aršyn. Aš, sako, pa- d m e i H suvaidino Baltijos pa
kilsiu jį valyti. , ^ ' e esančios lietuviškos or

ganizacijos. Nuo pat pirmųjų 
Majoras savo pareiškime --^ ^ ^ d i e n u t e b ė r a 

sako reikalausiąs miestelio ta- a t g i m e s v i s a s p a j ū r į s Pirmoji 
rybos pravesti įstatymą, ku- ž v e j u r e g a t a Karklininkuose 
ris visiškai sulaikytų tą ve- DUV0> k a i p i r į ž a n g a į šios 
dybų malūną i r atstatytų ge- vasaros nuolatinę jūros šven-

literatūrinį konkursą, paskyrė 
premiją už geriausią laikraš
tinį straipsnį jūros klausimu. 

Baigiantis jūros vasarai, tuo 
pačiu dar nesibaigia lietuvių 
tautos duoklė savajai jūrai. 

Jūros vasaros pabaiga reiškia 
tik pradžią didesnių darbų. 
Ši vasara buvo tik įžanga į 
tuos darbus. Pirmoje eilėje, 

| kaip jau minėta, yra pribren
dęs lietuvikojo laivyno klau
simas. Šis klausimas nebegali 
būti toliau atidėliojamas. Lai
kas visai lietuvių tautai su
telkti visas savo išgales ir 
jėgas, kad lietuviškas laivy
nas, kurio užuomazga jau yra, 
būtų pradėta kurti platesniu 
mastu. Tai yra dienos klausi
mas, nes tik savas laivynas 
Lietuvą padarys tikra jūros 
valstybe. Šiuo reikalu arti-
miausioj ateityj bus daromi 
rimti žygiai. Svarbus vaidmuo 
čia priklausys Lietuvos išei
vijai Šiaurės Amerikoje. Be 

reikalais. Nepaskutinėje vieto
je bus steigiamoji propagan
da tiek viduje, tiek užsieniuo
se ir moksliški Baltijos jūros j 
bei Mažosios Lietuvos tyrinė
jimai. Taigi matome, kad da
rbų daug, jų svarba lietuvių 
tautai ir Lietuvos valstybei 
yra didelė. 

Į jūros darbą yra kviečia
mi visi geros valios lietuviai, 
nežiūrint, kur jie gyventų. 
Sutartinai dirbdami ir subū-

lėmė lietuvių gimtį. 

^ 6 ^ 
r« visas jėgas, pasaulio lietu- | " D » « g « w " atlieka visokius 
via) išugdys protu ir širdimi i f P a u d o s d a r b u s fe l t a l ' * e r a i 

vieningą lietuvių tautą ir su
stiprins .Lietuvos valstybės jū
rinę galią. Lietuvos kelias Į 
savo pajūrį eina per to pajū
rio lietuvių širdį. Lietuvių į 
sitvirtinimas savame pajūryje 
glūdi nuoširdžiame sugyveni 
me tarp Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos žmonių. O šį su
gyvenimą gali pažadinti tik 
gilus tautinis susipratimas is 
abiejų pusių, meilė prie vis
ko, kas lietuviška, meilė sa
vai jūrai, nes nepakanka, kaip 

• i 

ir prieinama kaina 
SPAUSDINANT 

KNYGAS 
KVITAS 

KONSTITUCIJAS 
TIKIETUS 

PLAKATUS 
LAIŠKUS 

BLANKAS 
ir t. p., ir norint gauti aukš
tos kokybės darbą, eikite į 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. 

Dėl informacijų šaukite 
CANal 7790 

PI 
PAMOKOS 

PRASIDĖS Ketvirtadienį, 
rugsėjo 24 d., 1936, 7:30 vai. 
vakare. 

Kreipkitės į 

Joseph Gristi 
4631 S. Ashland ave. 

Tel. BOUlevard 2800 

rą miestelio vardą. 

. . . I look ten year$ younger. My hair I t no longe* 
faded and streaked with grey. Once again it ha» that 
lovely lotter and rich shade that John admired so before 
we wero marrled. And I owe it all to Clairol which, In 
one quick 3 - i n - l treatment, thampooed, reconditioned 
and tinted rtiy hair to its present natural-looking beauty* 

• • • 

Ask your beautician about a Clairol treatment for 
yoor hair. Or write for FREE booklet, FREE advice 
on care of hair and FREE beauty analysis. 

Not with common, old-fashioned hair dyes...but 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SKOP 

Noria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, IfergaiS ų ir Vaitkų. 
NEETA VTLNONBS PAN-

CIAKAS DftL MOTERŲ 
IR VATKŲ. 

Taiso šonus svodorins. Pnr-
duodam vilnonas arijas sto**as 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavicia 
504 W. 33rd St. 
(Notoli Normai Avo.) 

Tel. VIOtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

H - a - , -— » » » » » » » » » - » » » » » » » - *<{ 

PLATINKITE * DRAUGĄ " 

t? : ^ 

LINKSMAS REPORTERIŲ PIKNIKAS 
R u g s e i o 2 7 dM 1 9 3 6 m . 

VILNIAUS KALNELIUOSE — SUNSET PARK 
135th ir Archer Avenue 

rengia 
Katalikų Laikraščių Reporteriai su Chicagos 

ir Ciceros Biznieriais 
Ckra Muzika — Įdomios Ristynės — Daug Dovanų 

Vardas 

- Pavarde 

Antrašas 

lAMkIRPKITK H T I K I E T 4 . J IS GERAS INfiJIMUI I DARŽĄ. 

^ : f 

tę. Gražiai pasirodė skautu 
jachtklubas, daug gyvumo j -
neše jūros skautų stovykla 
Kopgalyje. Iš pat pirmųjų 
dienų pasirodė ir jaunalietu
vių stovykla Giruliuose, o vė
liau sąskrydis Palangoje su 
priesaika jūrai. Buvo ir dau
giau visos eilės organizacijų 
sąskrydžių prie jūros. Galima 
sakyti, kad nebuvo praleista 
ne vienos šventės, nei vieno» 
progos, kad mūsų pajūrys ne
būtų turėjęs atitinkamos pro
gramos. Ii visų Lietuvos ka
mpelių plauke ekskursijos ir 
pavieniai asmens į lietuviška 
jį pajūrį. 

Visoje Lietuvoje jūros va
saros propagandai varyti, bu 
vo sudaryta apie 600 tam tik-

Beverly King, Consultant 
Clairol, Inc.. 132 W M t 46th Street, New York Gry 

Please » n d FREE Cloirol booklet. FREE advice ond FREE ai»aly»h\ 

Stati 

My Beouticion lt 
rjBv.r" rn.ii 

ATYDAI tu. kuHe turi 
gimines LENKIJOJ 

Onlite siusti pundelius s^nų dra- \ 
bužiu. nuo 25 iki 4 2 SVPT-U mjm Į 
p-tniip5«'s T F : V K I J O J , BE MUI
TO MOKF.Sf-ir. 

,IOKHT UBDIMIT KERETKIA 
Kiekvienas pundelis yra apdrau
stos ir pristatymas garantuoja-
DMA 

Laivai reguliariai veT.io.'a 
Siunči.^Tie pinigiis j Lietuvą. Iš
mokama doleriais. «Taipgi siun
čiame pinigus j kitus kraštus. 
Del informacijų kreipkitės j 

POLISH ATLANTIC 
SHIPPING CO. 

1143 So. Spaulding Ave. 
Telefonas VAN Buren 6681 

I 
I 
; 

Moderniškas Mokslas 
Pagerino Populiaru 

Vaistą i 
Jei iūsu organai yra nusilpę ir jau
čiatės pasenę, bandykit naująjį NU-
GA-T|ONE—ta stebėtinąjj gelbėtoją—• 
dabar moksliškai sustiprintą su ge
rai žinomais VTTAMINAIS A ir D. 
Tas tikrasis vaistas sustiprina įvai-

I rius žmogaus kūno organus, pageri-
I na apetitą, sustiprina virškinimo or
ganus ir išsivaliiimo procesą. Su
teikia naujos pajėgos muskulams ir 
nervų sistemai ir atsparumą. Dau
gelis skelbiasi, kad NUGA-TGNE pa
dėjo tenai kur kiti vaistai nieko ne
gelbėjo. Sužadinkite savo sistemą 
Naujam Gyvenimui, imdamas sustip
rintą NFGA-TONE. kurs parsiduoda 
su garantija pas visus vaistininkus. 
Pinigus g-ražinsim, jei nepatenkintaa 

Nuo užkietėjimo i m k — U G A - S O I J — • 
tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c. 

Help Kidneys 
Don't Take Drastic Drugs , 

Your Kldney» contain 9 mll l lon t l n y 
tubes or niters wh!ch may be endan*ered 
by neg-lect or drastic, irritating drug-s. Ba 
careful. If functional Kldney or Bladder 
diaorders make you suffer from G e t t i n c 
U p Nljhta , Nervouaness, Loss of Pep, L e e 
Pains. Rheumat ic Patna, Dizzinesa, Clr-
c les TJnder Eyes, Neuralgla , Acldi ty , 
Burnlng, Smart lng or Itchinr. You don't 
need to U k e chancea. Ali d r u « l a t B now 
have the most modern advanced t r e a t 
ment for ttaeae trouble*—a Doctor'a prea-
eription called Cyatex (Sla«-Tex). Work» 
fast—safe and sure. tn 48 houra it muat 
brlngr new vltal l ty and is guaranteed to 
make you feel 10 yeara younger Ip one 
week or money back on return of emptjr 
package Cyatez costa only "c a dose a t 
druggists and the guarante* proteeta you. 

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

•vholesome 
Halitosis (bad breath) quickly yields 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant 
(Clthpr becauae of stornach disturbaneea, frod 
fermentatton, or the w^aring of falše teeth, old 
people frequfatly nave halit.^ia (bad breath). 
K o wonder athers consider them a nuisanca. 

But now Science has fnund that the regular 
tise of Listerine will often overcome offenaive 
mouth odora due to the fermentation of tiny 
bitą of food on mouth, teeth, or dental plate 
surfacea. 

This safe antiseptic and quick deodorant 
worka quicUy. It cleansc^ mouth, teeth, and 
gum aurfacea. Halts fermentation and putra < 
faction, a major cauae of odors, and theo 
counteracta the odora themaelves. 

Try using Listerine evtry two or three daya. 
See how much more who!oaome it leavea your 
mouth. How it sweetena your breath. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis, Mo. 

Don't offend others • Check 
halitosis with LISTERINE 

U N C L E V^IGGILY^S T K l C t i S 

f *'I cant blow any inore <^^ iidn t mean 

http://rn.ii


D R A F O A Q 

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIAI LENKŲ , 
TERORO NEPABŪGS I 

Antradienis, rugsėjo 15, 193d 

Prieš kelis mėnesius lenku dėl Vilniaus krašto lietuviš-
pradetasis visuotinis lietuvių kos sąmones, del jų gimtosios 
įstaigų ir kultūrinių organi* kalbos ir kultūros. Aišku, kad 
zacijų griovimo darbas nesi- lenkų valdžios griaunamieji a-
liauja ir, matyti, baigsis tik ktai siekia ne įdiegti lenkiš-
tada, kai nebeliks kas beuž- kajį ištikiniunnj Vilniaus kra-
darinėti. Kaip žinome, lenkų što lietuviams, bet išnaikinti 
valdžios atstovai su Vilniaus lietuvybe, išvaryti iš amžių, i 
vaivada pulk. Bacianskiu prie iš istorijos glūdumos pavel- j 
šakyje savo žygius aiškina ne- dėtą lietuviška dvasia. Todėl ' 
žinojimu jokio Vilniaus klau- šitoms lenkų pastangoms ne
šimo ir reikalu pakirsti neiš- gali nepasipriešinti visi lie-
tikimą lenkų valstybei lietu- tuviai, vistitk, kurioje pašau-
vių veikimą, tariamai palai- lio dalyje jie gyventų. Pakė-
koma iš Lietuvos ir ypač i& lę rusiškąjį netik mokyklų ir 
Vilniui vaduoti sąjungos. | organizacijų, bet ir spaudos 

Šitas lenkų valdžios darbas 'uraudimą, lietuviai pakels ir 
yra retas pavyzdys ntsiskai- 'lenkiškąją priespaudą, nenu-
t jmu su Vilniaus krašto tei- ' stodami vilties išsikovoti gra
bine padėtimi. Tarp Lietuvos žesnę ateitį, glaudžiau sujung-
ir Lenkijos tebeveikia du tarp- darni savo pajėgas ir savo pa 
tautiniai susitarimai, kurie 

CHICAGOJE N>uo Potvynio Nuk&nltėjusiems 
Kaz. Murka, Fort \Villiam, ! 

Ont., Canada. $1.50; Moterų 
Vienybe, Brooklyn, New York T % • .* 
$135.00; J . Ruagaičiai, Water- l t g"**™™* tų mOtUMĮ 
byry. Conn. $1.00; Paulina 
Pranskūnaite, Shenandoah, 
Pa. $5.00. 

Vaikelio Jėzaus Draugijai 
Kun. Jūras, Lawren,ce Mass. 

$3.00. 
Aukavusiems tariamas nuo

širdus ačiū. 
Lietuvos Gen. Konsulatas. 

Vyriausias sukilėlių vudas. Gen. Caban-ellas (vidury,) galva provizijonalės (lai
kinos Ispanijos sukilėlių vyriausybės., kur i šiuo metu suorganizuota Buigos mies
te. J is ilsisi vienam Burgos sodų su kita is vyriausybės nariais. 

Bvrn Mawr Business Men's 
association šiomis dienomis 
buvo surengus taip vadinama 
"baby carr iage" paradą. Mrs. 
J . Morą, 5530 N. Spaulding 
avc, savo 3 metų amž. try
nukus ir Mrs. L. Gordon, 5551 
N. Spaulding ave., taip pat 
savo 3 m. amž. dvynukus ap
rengė panašiai pagarsėjusioms 

Kiekvieno kataliko yra prieder- •' r\_- i • i - n . 
. , x. , ,...„, Dionne penkiukėms, suguldė i 

me skaityti savo katalikišką spau v. ,. . , f. 
dą. Kas skaito katalikišką spauda, ^žirnelius ir parade laimėjo 
tas platina Dievo karalystę fca pirmą dovaną už atvaizdavi-
ant žemės. , mą Dionne penkiukių. 

L* 

• > 
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privalomi žinoti netik Lenki-
stangas. Saulius alsavo pilna krūtine, 

Matydami laisvam gyveni- [lyg kad norėdamas kuo dali
jos vyriausybei, bet ir jos žy.-'inui atsikėlusios savo tautos lgiau įtraukti į save Lietuvos 
mesniems valdininkams. Tai greitą tautinę kultūrinę ir ū- \ oro> ku 'io taip 
Suvalkų ir Karaliaučiaus su-1 kišką pažangą, Vilniaus kra-
tartį. Suvalkų sutartis išveda što lietuviai niekuomet negali 
laikinę demarkacijos liniją, sutikti, kad sostinės ir dide-
paliekaneią Lietuvos pusėje j lio krašto lietuviai būtų at 
Vilnių ir didesnę dalį jo kra
što, o Karaliaučiaus sutartis 
a i š k i a i p a b r ė ž i a V i l n i a u s k r a -

što padėtus ypatingumą ii 
net laikinumą, nustatydama 
ne tarpvalstybinę Lietuvos ir 
Lenkijos sieną, bet tik,admi
nistracijos liniją. Kitų bet 
kokių susitarimų tarp Lietu
vos ir Lenkijos nėra. Lenkų 
i ė/imas\ Vilniaus krašte yra 
atsiradęs smurto keliu, ką pri
pažino ir Tautų Sąjunga. Vil
niaus kraštas ir anksčiau nie
kuomet nepriklausė Lenkijai. 
Tad Vilniaus klausimas nėra 
išnykęs ir neišnyks, kol jis 
bus išspręstas abiejų šalių su
sitarimu. 

Kun. Saulius tberžu alėjoj trijų šonų apriestas sidabrine 
sėdėdamas ant suolelio, ilgai Nemuno juosta. 
žiūrėjo į šitą nepaprastai gra
žų gamtos stebuklą. 

"Svečių Birštone buvo dik-
tokai. Jie, šnekučiuodami, dau 
giausia poromis vaikštinėjo 
po parką. Tačiau kun. Sau
lius, 
mu, j u tartum nematė, kad 

kęs. 
"Pa rke kun. Juozą ypač 

domino beržų alėja, nusidrie
kusi Nemuno pakrante. Tie 

skirti nuo to naujo kūrybi- j aukštų, su žemyn nudribusio 
nio gyvenimo, Vilniaus kraš-1 m\t> Šakomis, beržų šešėliai, at-
t o l i e t u v i a i n i e k u o m e t n e s u - \ s i m u š d a m i N e m u n o v a n d e n s 
tiko ir nesutiks, kad jie būtų paviršiuje, darė įspūdžio, lyg 
paskandinti lenkinimo bango- kad eilė Lietuvos 'mergelių, 
se. J ie reikalavo ir reikalaus, sustojusių prieš didelį veid- (mpanijos neieškojo; jam už-
jiems pripažintų tautinių tei- rodi, šukuotų savo gausius teko parios gamtos gražumo 
sių gerMrtfc'•& kjultfirAittM^i- plaukus ir pintų kasas, 
kimo laisvės. Tfegul nemano " I r Nemunas tą dieną bu-
lenkai, kad Vilniaus lietuviai vo labai gražus. Jo vandens 
pabūgs jų teroro. Niekados, paviršius, ne mažiausio vėje-j vėl pasireiškė nepaprastai gra 

Tsb. lio nejudinamas, iš tikro bu-1 ži panorama. Po kojų buvo 
vo lygus, kaip veidrodžio sti- i kurortų parka 

sužavėtas reginio gražu-
jų tartum nematė, 

jie ir ėjo pro jį, nepamiršda
mi pažvelgti į naująjį svečią. 
Kun. Saulius pažinčių ir ko-

Kun. Saulius dairėsi, gėrė
josi ir atsigėrėti negalėje. 

i4kKur yra Mozūrų žemėje vie
ta, kuri bent kiek būtų p. na
ši į š i t ą?" — klausė save kun. 
Saulius". 

A. K. 

Aukos Lietuvos 
reikalams 

Knygy Lentinoje 

"Tiesiu K l i u " . Leisdamas 
atostogas pas gerb. kunigą 
Juozą J . Čužauską, kleboną 

I'Pasidžiaugęs Nemunu ir be
ržų alėja, kun. Saulius palipo 

Sv. Baltramiejaus parapijos, 
Todėl lenkų valdomame Vi- W a u k e g a n e > s u s į pa/ inai i su 

iniaus krašte lutuviai turi pa-• k e I t f t u L i e t u v o s r ašytojų dar-
giindo tikėtis ir net reikalau
ti, savo teisių gerbimo. Jie 
Iš senų senovės yra to krašto 
gyventojai, smurto keliu pa 
vergti lenkų valdžios. Tuo 
tarpu lietuviai savo toleran
tiška politika lenkų atžvilgiu 
istorinės Lietuvos laikais nė
ra pelnę jokio keršto, jokio 
smurto. Atidarę visus L i e t u - ' j ^ v a ž i u o j a į Lietuvą ne tik 
vos vartus lenkų kalbai ir 

bais. Viena įdomi knyga, Gin
tauto apysaka 4tTiesiu Keliu" 
mane sudomino. Knyga pasa
kojo apie kun. Juozo Saulio \ 
gyvenimą nuo studento iki pa
skutinių klebono dienų. Vie
na vieta ypač man labai pa
tiko, 

"Gražią vasarą kun. Sau

kiąs, kuriame puikiai reiškė-
Vi skaisčios saulutės atspin
dys. Tas, tartum stiklinis, va
ndens paviršius susijudina tik 
tuomet, kai linksma žuvytė 
iššokusi iš vandens, vėl atgal 
į jį pliumptelia, ar skrajojan
ti kregždelė savo sparneliu le
ngvai paliečia vandenį. Tuo
met susidaręs lengvų bangų 
ratas laužo atsimušančius į 
vandenį saulės spindulius ir 
n ginį sudaro juo gražesnį. 

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas N?w Yorke yra ga
vęs ir jau Lietuvon persiun-

į Vytauto kalną. Čia jo ak in i ' t ( , s a i l k a s i g sek&mų asmenų: 

Ginkhi Fondui: 
Y. V. Są-gos sk., Ansonia, 

ŠUKYS - D000Y - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokio* l l ū č i o Insuranoo -

Stiklų 
Ugni<*fl. Viesulo, Automobilių. 

•r t. t. 

J* 

gražiais me
džiais nusodintas, žvyruotaisX < 0 T n L ' $5 1-°°; G i r ^ a s Kapla-
takais išraižytas. Kairiame ' n a s> Moųtreal, Canada, $2.50; 
parko šone medžiuose skęsta Motiejus Vilkišius, Lawren-
visa eilė gražių vilų, stilin 

DAROME 

MORGIČIUS 
Gerom Išlygom 

B. R. PIETKEWICZ 
4 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 

gai pastatytų. Prieš save, už 
parko, kun. Saulius turėjo 
prieš akis baltus viešbučius 
ir maudykles, kurio skendėjo 
plačiai iškerojusiuose medžiuo 
se. Dar toliau — miestelis su 
į dangų šaujančiu bažnyčios 
kuoru. Dešinėje buvo Ūžne-'. Office Tel-HEMločk 4848 
munės puikus pušų miškas, iš 

ce, Mass., $10.00; Jonas Grin
kevičius, Amherst, Mass. $3: 
Petras ir Joana Krakauskai. 
Waterbury, Conn. $1.00. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

^ 

Res. 6924 S T aiman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARE DRAUGIJOS NARIAI 
TeL CANal Ofiso Phone 

PROspcct 1028 

kultūrai, daug amžių drauge 
kovoja su bmdrais priešais, 
kentę tų pačių valstybių prie
spauda, jie yra nusipelnė ki
tokio jų teisių vertinimo. Len 
kų valdžia netik nesiskaito su 
tos artimos ir tolimesnės pra
eities laktais, bet pavergė lie
tuviams net apsisprendimo 
teisę, kurios pagrindais patys 
lenkai yra atstatę savo nepri
klausoma valstybę. 

Varydami toliau savo smu-
rto politikų, pradėta, prieš lf 
metų, lenkai siekė netik ga
lutinai įsitvirtinti pagrobtuc 
se okupuotosios Lietuvos kra
štuose, bet ir palaužti laisvo
sios Lietuvos nusistatymą fa
ktų ir kovoti dėl sumindžio
tų teisių. 

Šešiolika metų ėjo lietuviai 
nepalaužiamu tiesiu kovos ke
liu dėl Vilniaus. Tad ir nau
jieji smurto faktai neįvarys 
jų į nusiminimą, kaip neįvarė 
Suvalkų sutarties sulaužymas. 
Lietuviai Vilniaus krašte nė
jo prieš lenkų valdžią, ir ne 
Vilniui vaduoti sąjungos sky
rius kūrė įvairių organizaci
jų, paritiaje, o tik daiba^o*i 

jos pamatyti ir ja pasidžiau
gti, bet ir sveikatai sustip
rinti. Tuo tikslu jis pasiryž
ta atlikti sezonų Birštono ku
rorte. 

"Birštono kun. Saulius dar 
nebuvo matęs. Į Birštoną at-
\yko vėlai vakare, todėl gra
žios to kurorto gamtos įžiū-

| rėti jau negalėjo. Ryto metų, 
atlaikęs Mišias ir išsimaudęs 
kurorto maudyklėse, kun. Sau
lius skubinosi apsipažinti su 
pačia vietos gamta. 

"Piiimiausia, žinoma, leido
si jis į parkų. Saulutė jau ' 
buvo gerokai pakilusi, tačiau ' 
ant žolės ir ant medžių lapų I 
dar tebekabojo stambūs rasos 
lašai, kurie saulės spinduliuo
se atrodė lyg koki brilijantai. 
Gėlės ir medžiai skleidė nuos
tabiai malonų aromatą. Kun. 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(KOVVARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chlcago 
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL1S 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir NedėL pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. Calitornia Ave. ~ 

Telefonai REPnblic 7868 

0257 
Res . PROspcct 6659 

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

Rezidencija 6600 So. Artesiau Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

TeL BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti 

TeL Ofiso BOUlevaru 5913—14 
Res. KENwood 5107. 

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

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartį 

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

V ei. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Kctv. ir Nedėliomis susitarus 

Tel. CAfcal 2345 

DR. F. C. VYINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveriais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt S t 

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir P6tn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chicago 

Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava 
Valandos: 1—3 popiet ii 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd Si 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti 

JOKIŲ SUODŽIŲ JOKIŲ PELENŲ 
"SILVER FLASH" — RANGE OIL 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai IK'ga — Lygus 
FKODC4LTAS DIDŽI U SIO T I K I . OIL I tAFlNl lULOTOJO 

ŠIOJ Tlvi i lTOKIJOJ 
3Ics greitai pristatome ir garantuojame pilių) tnierą su City Sea er 

apžiūrėtais, saikuotais trukais. 
KUOMET 11K1K1A A L I E J A I S PLC1AMS ŠALKITE 

CANal 2020 

TRIANGLE OIL COMPANY 
2430 West 26th St., Chicago, 111. 

KURI/1 ALIEJAI VISOKIEMS Š I L D \ T U V A 3 I S 
PETER BALSITIS, Manager 

^S 

ifmol. 
Openi/ 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — a*™*** 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
TeL CAJfa! 0523 

'ii m tm 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFI8A8 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nw> 10 iki 12 vai ryto, nao 2 iki i 
vakaro. Nedėliomis ano 10 iki 12 

Tai fio pietų, ir nuo 7 iki 8:30 TA'. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IS CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

TeL PLAsa 2400 

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

jNi&deUoam mm XQ iki 12 čtasi 

Residence 
6609 S. Artesian Ave. 
FROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 59th St. 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

2—4 popiet -* 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sfkoiadieiuais 

pefel latartj 

Atsidarė mokyklos. Mokiniams ir vėl yra reikalin
gos visokios knygos. "Drauge" galite gauti: 

Lietuvos Istorija — Pranas — 40c. 
Mažas Katekizmas — Kyn. V. K. — 20c. 
Vaikų Žvaigždutė — P. Bendorius 

Pirmoji dalis — 30c. 
Antroji dalis — 40c. 

Skaitymo Pradžiamokslis — J. Damijonaitis 
Antroji dalis — 40c. 

ABC Pradžiamokslis — 30c. 
Šventoji Istorija — Kun. šuster — 30c. 

Giedojimo Mokykla — $1.00 
Mandagumas — Kun. A. St. — 20c. 

ir daug kitų mokyklai reikalingų knygų. 
Nusipirkite visokias reikalingas knygas "Draugo" 

knygyne, kur taipgi rasite visokių naudingų knygų 
pasiskaitymui. 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave, 

S* ss* » 

Chicago, UL 

file:///Villiam
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Atvyksta operos daįni-! ciUDnoc^ Conn., rugsėjo 6 d 
ninke Ona Kitkaus

kaite 

HARTFORD, CONN. — 
Hartlordo anglų laikraščiai 
paskubo linksnVI lietuviai!.-' 
harfordiečiams žinią, kad New 
York Metropolitan operos dai
nininke O. Katkauskaite spa-
[ų men. (dieną vėliau prane-

- imq) su Tito Schipa rengia 
oivcerta Bushnell Memorial. 

ffražus^ jos paveikslas tilpo 
.fartford Current' , o 'Har t -

1 >rd Times' įdėjo net tauti-
iani lietuviškam kostiume, 

' a i pirmutinis Onos 'recitaT 
Hartforde. Visi hartfordiečiai 
laukia tos dienos. 

Ona Katkauskaite, kaip ži
noma, savo dainavimo karje
rą pradėjo Trejybes bažny
čioje, Šv. Cecilijos chore. Pas-

švente 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuves. P o Mišių 
jų intencija Šv. Juozapo baž-
nyęioįe* Pocįuonock, į pokylį 
suvažiavo daug giminių iš į-
vairių vietų, net iš IĮJew York, 
Newark ir kt. Dalyvavo per 
šimtas žmonių. Pietus buvo jų 
pačių namuose. Dalyvavo 
taipgi ir kunigai: Ambotas, 
Roac, Valantiejus, dr. Ražai
tis, Gauronskas, Karlonas ir 
Kripas. Aleksandras Plunge 
yra kun. I^ripo dėdė ir krikš
to tėvas. 

Per pokylį Plungiai sulau
kė daug sveikinimų ir dova
nų. Gimines i r prieteliai nu-

THINGS THATTTEVTR HAPPEK 
By GENE B 

•smm 

jiems 
' setą. 

ražų "dining pirko 
room, 

Plungiai išaugino didelę, 
gražią šeimyną. 

Linkime Plungiams ir jų 
kui giedojo Šv. Juozapo ka-1 šeimynai ilgu metų. Lai Die-
tedroj. Ja i ten daug gelbėjo Vas laimina juos per visas jų 

dienas. 

Žinutes 

monsignoras Duggan, o ypač 
kun. Travis. Paskui ji laimė
jo radio "aud i t ion" kontes
tą ir galop pateko į New York | š v - Trejybės parap. mokyk. 
Metropolitan operą. J i jau j l a atsidarė, rugsėjo 9 d. Vai-
yra dainavusi t r i l \oIe ' s pen~' k u # a i iškaukę'sv. Mišių su-
kiose operose: Rigoletto, Or- ėjo į niokyklą. 
•'*> ir Barterfil Bride. Orfeo | j ^ į vi»i lietuviai siųstų sa-
ouvo jos-..svarbiausia rolė. .Šį- Vl> v ajkus į parap. mokyklą, 
met j i turis dainuoti dvide- jį \)ūių p i i n a _ mokykla di-
simt rolių. B e Met r. operos, ji di>fo Bt% di^ly ; k i t i l i e t u v į a į 
dainuos Montreal (Kanadoj) ( | a r v i s n e pr a mato , kad ge-
ir su Buffalo Sympliony or- r i a u s i a j y v a i k a m s m okykla— 
* * * * * : *' įL iKTrVIŠKA KATALIKIŠ-

Jos pasirodymas Hartforde KA mokykla. 

bus po -lobą ir * l H B | M ' » j n Į t o ė t be 9 klasių, bus Ju-
Kellog Concert S e n e i kurie n i o r l l i g h S a l e p r i v a l o m o j 0 

bus reguliariai kas sekma- mokslo seserys pranciškietės 
dienį popiet. i mokins ir rankų darbo bei 

Šventi Sidabrinės Sukaktuves n a i u u ū k i o : siūvi"">> kepimo, 
j virimo ir t t Lietuviai turėtų 

ii 
Mtsiju Maršrutas 

rugsėjo 2o 

spalių 19 
Mačiulio-

* 

— spalių 
Marku-

W!SC0NSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS 
Padangėj 

K a s NatlJO MŪSŲ Sehool, Racine, mokinių turi 
'450. Mat, mokykla turi gerą 
vardą. Mokytojauja seserys. 
Daug ir nekatalikų savo vai
kus leidžia ton 'mokyklon. Y-
ra net ir keletas žydų. Tėvai 

Ponai Plungiai, gyv. Po-

A. * A 
JUOZAPAS ARMALIS 

, mirė rugsėjo 11, 19-36, 3 vai. 
popiet, sulaukęs 52 metų am
žiaus. 

Kilo iš siaubių Apskr., Šau
kėnų parap. Amerikoje išgy
veno 30 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Mareijoną. sūnų Leonaiv 
dą, seserį Jievą Dapkienę ir 
jų šeimyną ir daug giminiu ir 
pažystamų, o Lietuvoje brolį 
Antaną ir brolienę Juzefą ir 
gimines. 

Kūnas pašarvotas 4549 So. 
Paulina st., 2-ros lubos. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 16 d. Iš namų &.: 30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nul>ūdę Moteris, Sūnus, Se
suo ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Telefonas BOUlevard 
5"203. 

/. 

tuo pasinaudoti, lštikrųjų, 
lietuvaičių pasišventimas lie
tuviams nepaprastas, o visgi 
kai kurios šeimynos nesinau
doja ir gana. Būkime susi
pratę, naudokimės savomis į-
staigomis, remkime vienas 
kitą, siekime aukštesnio moks
lo. Lietuviai juk pažangūs, 
mokslą myli ir jo siekia. 

Vincas Kripas, kuris buvo 
susirgęs ir išgulėjo šv. Pran
ciškaus ligoninėje keturias 
savaites, pasveiko ir parva
žiavo namo. Labai yra dėkin
gas lietuviui gydytojui M. 
Mikolainiui už patarnavimą. 
Piie progos reikia pažymėti, 
kad d r. Mikolainis neseniai 
suėjo į porų su gera katalike 
lietuvaite. į 

Ilgiausių jiems metų. 

Neseniai mirė a. a. Vištor-
tas. Palaidotas rugsėjo 8 d. 

P I C I N E , W1S. — Šv. Ka
zimiero parapija rugpiūčio 30 
d. turėjo rudeninį pikniką. 
Pelno liko 120 doL £ ū t dar 
geriau pasisekęs, jei ne lie
tus, kurs vakare greit išsi
skirstė žmones. 

Vyriausiu pikniko gaspado-
iium buvo klebonas kun. J. 
S. Martis, pagelbininkas A. 
Vasiliauskas, A. Urbusas, pa-
lapijos iždininkas ir O. Dok-
šienė. Svečius vaišino žinomos 
vietinės veikėjos A. Radavi-
eiene ir T. Petkienė; jos dati-
giausia ir pasidarbavo suren
gime pikniko. A. Cališanskas 
turėjo garsiakalbį, kuris pa
lengvino gaspadoriams ir da
rbininkams. 

Rugsėjo b d. klebonas vi
siems darbuotojams ir prisi
dėjusiems prie parengimo pa
dėkojo. 

St. Clair, Pa. -
d. iki spalio 3 d. (Kun. J . 
Mačiulionis, M. I. C ) . 

Kenosha, Wis. — spalių 12 
— 18 dd. (Kun. J . Mačiulio
nis, M. I. C ) . 

Westville, 111. — 
— 25 dd. (Kun. J 
nis, M. I. C.). 

New York, N. Y. 
19—28 dd. (Kun. A 
nas, M. L C ) . 

Frackville, Pa. — lapkri
čio 1—15 dd. (Kun. J . Ma
čiulionis, M. I. C. ir A. Mar
kūnas, M. I. C ) . 

Brooldyn, N. Y. (Apreiški
mo bažnyčioje) — lapkričio 
29 d. iki gruodžio B d. (Kun. 
J. Mačiulionis, M. I. C ) . 

Pittsburgh, Pa. — (pas 
Kun. Jurgutį) — gruodžio 11 
— 20 dd. (Kun. J . Mačiulio-
nios, M. I. C ) . 

Sugar Noteh, Pa. — sausio 
25—31 dd. (Kun. J . Mačiu
lionis, M. L C ) . 

Cambridge, Mass. — vasa
rio 8—21 dd. (Kun. J . Mačiu
lionis, M. I. C ) . 

Providence, R. I. — kovo 
1 -7 dd. 

Waterbury, Conn. — kovo 
11—20 dd. (Kun. J . Mačiu
lionis, M. I. C. ir A. Mar
kūnas, M. I. C ) . 

Brockton, Mass. — kovo 15 
— 27 dd. 

Brooklyn, N. Y. (pas Kun. 
Aleksiuną) kovo 8—16 dd. 

Maspeth, N. Y. — kovo 15 
—23 dd. 

Pittsburgh, Pa. (pas Kun. 
Vaišnorą) balandžio 5—13 
dd. (Kun. J. Mačiulionis, M. 
1. C ) . 

Shenandoah, Fa. — balan
džio 19 d. iki gegužės 2 d. 
(Kun. J . Mačiulionis, M. L C. 
ir Kun. A. Markūnas, M. 
L. C ) . 

Philadelphia, Pa. (p..1 s Kun. 
Zimbi į) gegužės 31 d. iki 
birželio 6 d. ( Kun. J . Ma-
čiulionis, M. I. C ) . 

Prieš didįjį karą kai kurį 
laiką gyveno Amerikoje, per 
k&rą Rusijoje, o po karo Lie
tuvoje. 1931 metais atvyko į 
Kanadą, kur ir baigė savo 
gyvenimą. Paliko dideliame 
nuliūdime mylimą žmoną Ma
rijoną, 4 sūnus ir 2 dukteris. 
Lietuvoje 2 brolius ir 1 sese
rį, Amerikoje \ brolį ir 3 se
seris. Be to, daug giminių ir 
draugų. 

Gedulo paimakios už jo sie-
buvo Šv. Mykolo katedro

je, 8 d. rugsėjo. 

Velionis buvo darbštus ir 
sąžiningas žmogus, prie to 
geras katalikas. 

BIZNIERIAI, GARSINKI
TE* "DRAUGE" 

Netekome Veikėjo 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

New Philadelphia, Pa. — 

supranta, ką reiškia 'jaunuo- v a s a r - 2 2 i k i k o v o 7 c k i ( K u n ' 
J . Mačiulionis, M. I. C.),-

l€jrrna^^.v g 
P-lė Elena Kumpytė šiemet 

irgi mokytojaus viešoj mo
kykloj, kaip ir praeitais nie- jįį P l i e t o k i o ^ i s a u s galo. 
tais. 1 B 

tas ir verkęs. Bet tėvas sako, 
nieko nežinąs, kas būtų vedę 

• n 

V. 

TORONTO, KANADA. — 
Rugsėjo 5 d. mirė a. a. Kazi
mieras Pocius 51 nu tų amž. 
Velionis kilo iš Lietuvos, Tel
šių apskr. 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 

geri 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĮ IR NAKTĮ 

Rugsėjo 6 d. seni ir 
parapijonai M. ir O. Sokeliai 
surengė išleistuves savo sūnui 
Zenonui, kuris išvažiavo į St. 
Mary's Mission House, Tech-
ny, 111. Jaunuolis visa siela 
atsidavęs Dievui ir mokslui. 

Į išleistuves Sokeliai užsi
prašė gerus draugus, drauges, 
iškėlė turtingą vakarienę. Ne
apsieita ir be kalbų. A. Vasi
liauskas, pažymėjęs vakaro 
tikslą, pakvietė pakalbėti T. 
Zizminską, parapijos sekreto
rių. Paskui kalbėjo K. Jurgai
tienė, J . Vintis, F . Vasiliaus
kas, A. Petronis ir kiti. Kil- ' 
niam jaunuoliui suteikta do-

Per keletą dienų buvo pa- i 
sigesta Vincento Čibiro. Pra-f 
eitą sekmadienį Root river 
rastas pluduruojantis lavonas. 
Pasirodė, kad, tai Čibiras. 

Velionis buvo 30 metų, ne
vedęs, 1931: ui. atvažiavo iš 
Lietuvos Kirdeikių parapijos, 
Strazdų kaimo. Turi tėvą Ra
tine. Banke paliko 501 dol. 
Palaidotas rugsėjo 9 d., Holy 
Cioss kapinėse. Vietiniai lai-
kiaščiai rašo, kad nusižudė, 
bet dėl kokios priežasties, ne-
ia£o. Kurie vėliausia jį ma
tė, sako buvęs labai nervuo-

• 

KViVI £[ 

YARds 1741-1742 
( m\ 

GARY, nn>. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

G«rU.uaiJLs p«t»rn»Ttma» — Moterfe patarnauja 
W. 15th Aro, 

\anų. 
Be Sokelių sūnaus, E. ir A. 

Jurgaičių sūnus Jonas lanko 
Madisono universitetą. Moki
nasi advokatūros. M. ir A. Pe
tronių sūnus mokinasi St. Fra
ncis seminarijoj; siekia kuni
go luomo. Be to, daug lietu
vių vaikų lanko Higli Sehool. 

Racine lietuviai neturi sa
vo parapijinės mokyklos, tad 
daugelis vaikus leidžia į sve
timas parapijines mokyklas. 
O kurių vaikai eina į viešas 
mokyklas, tuos klebonas ka
tekizmo mokina bažnyčioj. 

Šiemet S i Catberine High i. 

"VALGIU GAMINIMAS IR 
NAMĮJ PRIŽIŪRĖJIMAS" 

Didelė 223 puslapių knyga 
įsų naujausiais receptais įvai
rių valgių gaminimui, pyragų, 
pajų, ir duonų kepimui, įvai
rių konservų ir preservų da
rymui, paukštienos kepimui 
ar virimui, daržovių ir vaisių 
užlaikymui, ir t. t. Taipgi yra 
visokių naudingų patarimų 
šeimininkėms. 

Šia knygą galima gauti per 
paštą arba rastinėje: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley 

Chicago, IB. 
KAINA SU PERSIUNTIMU 

TIKTAI $ % 05 

Yra lengva išmokti groti 
Akordioną, kadangi pilnas 
kursas lekcijų yra duoda
mas dykai. Dabar laikas 
įsigyti gerą Akordioną ir 
pradėti mokintis arba seną 
Akordioną išmainyti ant 
naujo. Budrdkas aplaikė 
200 Akordionų iš Europos. 

Kainos nuo 

*31 .OQ 
iki 

$: 

Lengvais Išmokėjimais. 

JOS, F. BUDRIK, INC, 
3417 S. Halsted St 
Tel. BOUlevard 4705 

BUDRIK FURNITURE 
MART 

3347 S. Halsted $ t 

Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

o 
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

o 
Suvirs 50 metų prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

527 NMHlŠTEBN AYE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

] . F. Radzius Phone CANal 6174 
668 West 18th Street 

S. M. Skudas 718 West U3th Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir SUDUS 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Utbitz ir Snai 
J. F. Eudeikis 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YABds 1741—1742 
Skyy._-.4447 S. Fairfield Ave 

___• 

Budriko duodami radio progra
mai nedėliomis W€FL 970 kil., 
7 vai. vak. 

Panedelį WAAF 920 kil., 5 
vai. vak. 

Ketvirtadieni WHFC 1420 kil., 
8 vai. vak. 

Fetnyčiomis WAAF 920 kil., 
5 vai. vak. 

S. C. Lachawicz 42-44 E. 108th Street 
rtone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

J. Liulevicius 4092 Archer Ąva. 
Phone LAFayette 3^72 

S. P. Mažeika Š3Į9 Ldtnanica Ave. 
Phone YABds 1138 

• »• ' m u w iv it iv 
3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

http://Skyy._-.4447


tSUTFnTfl 

VIETINES ŽINIOS 
Antradienis, rugsSjo 15, 1936 

UŽUOJAUTOS 
Sukrėtė mus, rėmėjus, a. a. 

kun. V. Kulikausko staigi 
mirtis. J is paliko neišdildomų 
nuopelnų Amerikos Marijo
nams ir visai išeivijai. 

Reiškiame užuojautos Ma
rijonų Kongregacijai i r ve
lionio broliui Jonui ir gimi
nėms. 

M. K. ir S. rėm. 35 sk. 

tuviams netekus vieno bran
giausiųjų asmemi, akmenyje 
Tėvo Kulikausko! 

Šioje liūdnoje dienoje, reiš
kiu velionio visiems gimi
nėms, draugams, jo bendra
darbiams ir jo pažįstamiems 
lygiai ir TT. Marijonams už
uojautą. 

J . Šliogeris. 

I 

A. a. Rektoriaus, Kun. 
Vincento Kulikaiu&o, 

M.I.C. Netekus 

Netekus brangaus vado, mi
lijonieriaus, laikraštininko, 
didelio veikėjo Bažnyčios ir 
Tautos dirvoje, šiandien liūdi 
visa lietuvių katalikų Ame 
rikos išeivija; liūdi ir verkia! 

Su katalikais, rodos, pra
virki ir gamta, lyg pritarda
ma tam liūdnam momentui! 
Nes po velionio mirtie* pra
kiuro ir dangus. Lyja kas
dieną. Kartais susijudina vi-
• I gamta galingais griaus
mais, žaibais ir vėtra. Tai vi
sa daro įspūdžio lyg ir gam
ta nerimsta iš gailesčio, lie-

Chicagos vargonininkai 
dalyvaus Šiluvos 

Atlaiduose 

Prasidės vakarines 
mokyklos 

Neužilgo prasidės vakarines 
mokyklos augusiems. Norin
tieji lankyti vakarines klesas 

, turi dabar užsiregistruoti. 
Paskutine registracijos diena 
bus rūgs. 26. Mokislas prasi
dės rūgs. 27 d. Vakarines 
klases bus šiose mokyklose: 

1 Austin, Crane, Englewood, 
, Tenger, Lakeview ir Schurz 
high mokyklose. 

MARQUETTE PARK. — 
Ištisų savaitę Gimimo Pan. 

Švene. bažnyčioje buvo iškil
minga oktava prie Gim. Pa
neles Švenčiausios. Rytais ir 
vakarais daug žmonių lanke 
bažnyčių i r naudojosi atlai
dais. 

Šį vakarų baigsis oktava 
iškilminga procesija, pamoks
lu ir palaiminimu. 

Kad labiau papuošus pamal
das, varg. Janušauskas pa
kvietė Chicagos Provincijos 
vargonininkus ir jų vadų pro
fesorių A. Pocių dalyvauti iš
kilmėse. Gražiu giedojimu, sy-

Baudžia už pikttj šunų 
laikymą 

Municipalio. teismo teisėjas 
Frank M. Pądden 50 dol. nu
baudė A. A. Buttenvick, 808 
S. Sacramento ave., už slė
pimo pikto šūnies. Liudinin
kai liudijo, kad Buttenvick 
savo šunį paleido ant 10 m. 
amž. berniukų, kuriam šuo 
keturis sykius įkando į kojų. 

J. Phillips, 901 N. Western 
ave., kurio šuo įkando 2 m. 
amž. mergaitę, nubaustas 20 
dolerių. 

Pagal sidabrinius dole
rius susekė vagį 

Atrodo, kad sidabriniai do
leriai dabar mažai kursuoja, 
kad jų pagelba policija net 
vagis suima. Taip dėjosi su 
Francis Mahoney, J15 m. amž., 
3280 Milwaukee ave., kuriam 
pradėjus leisti apyvarton si
dabrinius dolerius policija jų 
pėdomis sulaikė jaunuolį, ku
ris prisipažino, kad tai dalis 
pavogtų nuo J . Vavesny, $680 
Forrest Glen ave. Be to, po
licija sueme saliunininka M. 
Livingston, 3501 N. Crawford 
ave., pas kur] rado 20 bonkų 
Mahoney vogtos degtinės, i r 
saliuno 3280 MhVaukee ave. 
porterį—negrų, pas kurį rado 
to paties vagio pavogtus du 
laikrodžius. 

CICERO, ILL. 
Pranešime įvyko klaida. Šv. 

Antano parap. Namų Savi
ninkų Kliubo susirinkimas į-
vyks šianden vakare parapi
jos svet. arba 8-me mokyklos 
kambary. Bus svečiaą kuris 
mums paaiškins apie aukštas 

j taksas ir kaip prieš jas kovo
ti. Valdyba. 

Pranešimai KUN. COUGHLIN PRIEŠ 
ROOSEVELTĄ 

Draiverys pabėgo, 
plėšikai jo taksi 

nuvažiavo 

kiu su parapijos choru, tik
rai kels didesnį žmonių pa
maldumų. 

Ieva Lukoškdė. 

Anų naktį vyras ir moteris 
pasisamdė taksį. Važiuojant 

1 staiga vyras pareikalavo drai-
verio Peter Tallas atiduoti 
pinigus. Sulaikęs taksi drai
verys spruko lauk ir pabėgo. 
Tada plėšikas sėdo jo vieton 
ir nuvažiavo savo keliu. 

Dainuos Genovaite-
Giedraitiene, Akvile 
Ančiūte, Antanas 

Čiapas ir kiti. 
Šiandie 7 vai. vakare iš sto

ties WGES, 1360 kilocycles, 
oro bangomis plauks 'žavejan-
Čios lietuviškos dainos, graži 
muzika, įdomios žinios ir pra
nešimai. Programoj dalyvaus, 
kaip virš minėta, žymios dai
nininkes, dainininkai ir muzi
kai. Prie to programos ve
dėjas, J . Krukas, praneš daug 
įdomių žinių. Ypatingai bus 
visuomenei įdomu žinoti apie 
pirkimus visokių namams rei^ 
kmenų, kurių šiomis dienomis 
eina didis išpardavimas Peo-
plės Furniture Co., 2536 W. 
63d St. i r r 4183 Archer ave. 
Patart ina nepamiršti užsista-
tvti savo radio minėtu laiku 

— 
Rep. 

WEST SIDE. — Moterų 
Sąjungos 55 kuopa laikys mė
nesinį susirinkimų šį vakarų, 
7.30 vai., parapijos svetainėj, 
iant antrų lubų. 

Visos nares kviečiamos at
silankyti. Turime labai daug 
reikalų aptarti. 

Prie progos priimkite ma
no širdingų ačiū visos sajun-
gietes, kurios dirbote pikni-
kely; komisijai: S. Balčiūnie
nei, M. Aitutienei, Dobrovols
kį enei, Klikunienei, Karia vi-
čienei, Būdavičienei, Budri-
kianei, Aleknienei, Senevičie-
nei, Dobrovolskienei. Visoms, 
kurios prisidėjo aukomis; 
vestsidiečiams, kurie savo at
silankymu pareme mūsų ren
giamų pramogų. 

Ačiū radio leidėjams už pa
skelbimų; dienraščiui " Drau
g u i " už dėjimų pranešimų. 

R. Mazeliauskienė, pirm. 

NEW YORK, rūgs. 14. — 
Vakar kalbėdamas per radijų 
kun. C. E. Coughlin ragino pi 
liečius, kad per rinkimus jie 
nepaduotų savo balsų už tuos 
kongreso atstovus, kuria re
mia prezidentų Rooseveltų. 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

CLASSIFIED 

i 

Lengvas Užsirū I 

GARS1NKITĖS "DRAUGE" 

CHERNAUCK4S COAL 
COMPANY 

1900 So. Union Ave. 

PARDAVIMUI CHILI PAELOR 
• 

Į..Pardavimui John's Chili Parlor. 
Labai geras biznis. Geroj vietoj. Prie
žastis pardavimo: savininkas važiuo
ja į savo gimtinę. Randasi lietuviu 

i apgyventoj apylinkėj. 2149 Cermak 
JRoad, telefonas SEEley 3389. 

PARDAVIMUI UŽEIGA 

Pardavimui gerai išdirbta užeiga 
ir restoranas. Prieinama kaina. Prie
žastis, turiu išvažiuoti. Kreipkitės 
j Joe Nejedly, 10011 Archer Ave., 

Į Lemont, 111. (Sag Bridge), telefo
nas Lemont 493. 

REIKALINGA DARBININKES 

Reikalaujama kompetentiška namų 
darbininkė. 1 vaikutis, 2 suausrę. 
\uosavas kambarys. Baltiniai išsiun
čiami išplauti. Saukite RAVenswood 
1677 arba į 2719 Winnemac Ave., 
P Rosenberg. 

Tel. OANAL 2183 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Stste 4690 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNFYS AT T.AW 
• 8 2 2 So. Western Ave., 

Valandos: kasdien rmo S:30 po ptet 
iki 8:80 v. vak. Rubatoj nuo 12 iki 

188 W Randolph Sf. 
Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 

iki 3:00 po "plot. 

REIKALINGA mergina lengvam na
mų darbui. Turės būti naktimis 2 
sykiu į savaite. Nereikia dirbti ket
virtadieniais nei sekmadieniais. Te-
lefonuokite BRIargate 2096, 6510 

Prosppot 1012 Saint Anthony Court. 

I 

PARDAVIMUI NAMAS 
Tikras Bargenaa 

i Pardavimui namas. Labai pigiai. 
Tnbnlf»m stovv. Kreinkitos \ 2312 
W. 72nd St . ' REPublic 9354. 

Telephone: BOTJlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
UF/TFVTS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Av^nu* 
Rpg. 6515 S. Rockwp|] StrPPt 
TeJpphone: REPnblic 9723 

Lygtai Taip Malonui Kaip Ir PrHmnu*! 

Nes Lucky Strike yra netiktai švelniu ir išnokė* 
skonyje, bet tikrai lengvas uisirūkymas, kuris visuo
met jumis maloniai sutinka. Jūs atrasite jį lengvu 
jūsų gerklei, maloniu kada užsitraukiate, draugišku 
per ištisa dieną. Jei jūs pasitikite švelniam užsirū* 
k yni ui, jūs pasitikite Luckies! Visų cigaretų tarpe 
šis yra vienu, kuris suteikia jums to garsaus, žinomo 
pasauliui kaipo "lt*s Toasted" proceso lauktiną 
apsaugą. Ir šis yra vienu, i kurį milionai kreipiasi 
—del skoningumo, dėl apsaugos, dėl ištisos dienos 
užsirūkymo malonumo! Luckies yra Lengvas Uisi
rūkymas iš turtingo, brandaus-kūno tabako. 

• • VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! • • 

> JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(W«-*t 2<h«\ Si.) 
MetroiK)litan State Bank narus 
Valandos kasdien nuo 9 iki S 
Panedėllo, Seredos fr Potnyčios 

va rasai* nuo « Iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. RockweI! St. 
f i i H I REPub'lc 9800 

Pardavimui 2 apartamentų namas. 
B ir 5 kambarius. 8 m. senumo. 
Hot wnter šiluma. Lotas: 30'xl25\ 
Arti Marqnette Psrk. Barmenas. 
Rąlvsros. Vienintelis arentas. Te-
lefonuokite: BEVerly 4482. 

Pardavimui 2 aukštų mehnls na-
imas. Randasi 4425 So. Roekwell 
j St. Stovi ant 2 lotu. 1 — 5 kam-
į bariu, 1 — 4 kambariu. Kaina: 
$4.500. $500. įmokc'ti. Balansą tik 

I $40.00 i mėnesį iškaitant ir nuošim-
i čius. Kroipkitos į 3101 N. Klibamu, 
telefonai PALisade 2978 

Didelis bar«jems; — pardavimui 2 
aukštu nanias. Po 5 ir 6 kambarius. 
Pastoge. Maudynes. Aukštas beis-
monta.s. Plovimui r<"ekos. Naujai 
perdekoruota. Visi taksai ir ases-
mentai pilnai užmokėti. Kaina: tik 
$2.800. Tik $1.200. imokėti. Savi-
n>k-»s 1111 W. 59th. St, 1-ma* 
aukštas. 

JEMIL DENEMARK. INC. 
Buick - Cadillac - La Salle 

"Sweepstakes" panaudoja 6,000 žmonių 
} adresavimui įstojimo blankas! 

MALONŪS JŪSŲ 
GERKLEI — 

Ltagvas Uisiriikymas 
0 

Kiekviename užsitrau
kime yra jaukus poilsis, 
ir suraminimo ir paleng
vinimo jausmas, kada 
[ūsų c i g a r e t e i yra 
lengvas Uisirūkymas 3 
turtingo, brandaus-kūno 

tabako—LUCKY; 

Viri 6 ,000 žmonių yra duota darbas 
adresuoti grąžinimui įatojtmo blankas 
tam | didžiuliui tautiniam lošimui, 

vJupa Lucky Strike "Sweep»takes". 
[stojantieji randasi i i kiekvienos iio» 
r«Įfr» Valstijos. 

Ar jūs jau jstojot? Ar laimė jot smvo 
uekles - plokščią 50 skoningu Lucky"*** 

įtrikes blekine? Atsisukite ant radio 
•4Your Hit Parade" - trečiadienio ii 
šeštadienio vakarais. Klausykite, spręs 
kitę ir palyginkite melodijas - tada 
pabandykite jūsų Lucky Strike MSweep 
•take.". 

Ir jeigu dar nerūkote Luckies. nusi
pirkite pakelj šiandien ir taipgi pa
bandykite iuos. Gal būt tuo ką nors 
netenkate? Jus {vertinsite Luekles 
pirmenybe - Lengvą Uisirūkymą ii 
turtingo, brandaus-kūno tabake. 

Atsakanti Vartoti Karai 
RUDENS IŠPARDAVIMAS 

Rudeni sezono pradžia užtiko mus su dideliu staku 
puikiu, vartotu karu vprtvbiu, vpatirurai iš geresnių 
automobilių. Kainos šių metu žemiausios. Atveski
te savo seną karą. Neatsakysime ne vieno teisingo 
pasiūlymo. 

CAOTT.LAC 
PArULLAO 
C A r u T T ^ r 

• • • • * » 

FTTTCK '35. 5 r'lnh Se<1an. tobulas, pnrant 
BUICK '34. 5 Sedan 67, Juodaa. kaip naujas . . . 
PTTTOK 'S4, CMih Sodan lt . trunk, puikus 
PUICK '32, 5 Sodan, puikus karas 
FUJOK '3fl. 5 Sedan 57, labai fferam stovy . . . 

34, 5 Sodan, kaip naujas 
30. 5 Town Sodan, tferoj tvarkol. . . . 
%% 7 Sodan. prn?us Varas, parant. . . . 

rADILLAO '32, 5 Coupe, tobulam stovy 
CADILLAC *32, 6 Town Sedan, labat geras karas 
PAIMT T.AP 'I| , 5 Rndan. iokln trūkumu 
CADILLAC '29. 6 Sedan, atsakantis, žotna kaina 
CHRYSLER '35. 5 Sedan, trunk. kaip naujas garant 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan. gražus mažas karas 
nnbOF '33. I Spdrn $vn»"'i«i Įnafni V'»»M»« 
FORD '36. Durų Sedan, kaip naujas, DIDELIS SUTAUPYMAS 

' FORD 'SB, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotai . . . . . , . 
FORD '34. 2 door Sodan, labai puikiam stovy . . \ 
HIIPMOBTLE '30, 6 Sedan. tvirtas mažas karas, 
LA SALLE '34, 5 Sedan, labai puikus karas 
r*A SALLE '31. 5 Sedan, greras karas, žema kaina 
LA SALLE '30. 5 Sedan. peras karas žema kaina 
LA SALLE '30, 7 P.dan, *eroj tvarko] . 
LINCOLN '88, 7 Sedan. puikiam stovy. . 
LINCOLN '80, 7 Town Car, puikiam stovy, 
NASH *32, 5 Sedan, čionai *era vertybl 
OAKLAND '30. 5 Sedan. gero] tvarkoj 
OLDS 6, '34, 2 Dury Sedan, puklam stovy 
PACKARD '34, 5 Sodan, tobulam stovy 
PACKARD '31, 7 Sedan, gerai bėgas, žema kaina 

• • « 

• • • 

• » • 
• • • 

• • • • • 

- lengvas užstrūkymas 
I§ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-'MT'S TOASTED" 

OuęniMttt lMf. Th« Aiuorlc4B T<*ace» Comttanr 
^ . u u r f 

• •••••••• 
• • • • • • *••** 
• •••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • e 

•Sft. 
<l»5. 
4MI. 
195. 

1M5. 
m. 
875. 
• 4 5 . 
745. 
S45. 
145. 
• 9 5 . 
125. 
395. 

SPECIAL. 
395. 
195. 
725. 
345. 
2t5. 
191. 

1195. 
335. 
345. 
175. 
395 

795. 
975. 

Mainykite savo senąjį karą aukščiausia kaina ant vieno Ii Siu pui
kių vartotų karų, Ir balansą, mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

EMIL DENEMARK, INC. 
3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100 

file:///uosavas

