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Rusijos bolševikai Italijai grasina karu
•f, ’
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MASKVA NUSIVYLĖ
PULDAMA ITALIJĄ

Prancūzija atsisako remti jos 
žygius prieš fašistus

MASKVA, rūgs. 8. — So
vietų Rusijos kariuomenės or
ganas Krasnaja Zviezda (Rau 
donoji Žvaigždė) pareiškia, 
kad bolševikų vyriausybė Ita
lijos jūros “piratus” (plėši
kus) jėgomis privers prisipa
žinti prie piratizmo su povan
deniniais laivais, jei Italija ne 
norės ganapadaryti sovietams 
už dviejų laivų nuskandinimų 
ir nesusitaikys gražiuoju. ,

Girdi, jei penktadienį vals
tybių konferencijoje Italija ne 
atsiprašys sovietų Rusijos, 
Maskva panaudos savąsias 
priemones prieš Italiją.

Kokias priemones ji nau
dos, nepasakyta. Gal nutrauks 
diplomatinius santykius, gal 
paskelbs karų Italijai.

Sovietai juk neturi karo lai 
vyno Juodojoj -jtkoj.. Lėktu
vams per toli skristi. Bet ir I- 
talija turi ar tik ne geresnius 
karo lėktuvus.

ROMA, rūgs. 8. r.-« Italijos 
vyriausybė pripažįsta^ kad ji 
gavusi kitų Maskvos notą ir 
tai su grasinimais. Kol kas 
bolševikų grasinimai neigiami.

PARYŽIUS, rūgs. 8. — 
Sov. Rusijos vyriausybė ban
dė pakišti kojų Anglijai ir 
Prancūzijai, bet pati netikėtai 
suklupo.

Anglija su Prancūzija su
šaukia konferenciją į Šveicari
ją povandeninių laivų veikimo 
Viduržemių jūroje klausimu. 
Maskva rado, kad toje konfe
rencijoje vyraus Anglija ir ji 
išteisins Italiją. Kad tas‘neį
vyktų, sovietų vyriausybė štai 
ga pasiuntė Italijai notų, įkai
tindama jų sovietų laivų skan
dinimu ir reikalaudama atly
ginimo. Maskva protavo, kad 
jos šį žygį parems Prancūzija 
ir sušaukiama konferencija 
nebeteks reikšmingumo.

Sovietai skaudžiai nusivylė. 
Prancūzija ne tik neremia 
Maskvos žygių prieš Italiją, 
bet Ji dar negali atsistebėti, 
kad bolševikai apie savo žy
gius nė nepasitarė su ja, bet 
savarankiai veikė.

Prancūzų spauda plačiai ra
šo apie Maskvos žygius prieš! 
Italiją ir pareiškia, kad sovie
tai tenelaukia Prancūzijos pa
ramos.

Po šiurpaus japonų boinbaidavimo Šanchajaus viena gat
vė nuklota kinų lavonais. Fotografui darant to reginio nuo
trauką, sunkiai sužeistas kinų kareivis pakelia galvą ir žingei- 
dauja, kas aplink darosi. (Aotue Photo.)

i ........................ -g . r..'.ui

r

Stebėtojai pareiškia, kad 
bolševikų grasinimai yra pap
rastas baubas.

A

LONDONAS, rūgs. 8. — 
Žiniomis iš Maskvds, sovietų 
vyriausybė .nusprendė dalyvau 
ti valstybių konferencijoje 
Šveicarijoje svarstyti povan
deninių laivų Viduržemio jū
roj siautimo klausimą.

Anglijos vyriausybė susirū
pinusi Maskvos išsišokimais 
prieš Italiją. Pažymi, kad tai 
aiški provokacija.

JAPONAI NENORI AP
LEISTI ŠANCHAJAUS 

SRITIES

Kinijoj gyvena amerikiečiai patys 
ttsirųriia sauga
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PAŠALINTAS SOVIETŲ 
LENGVOSIOS PRAMO

NES VIRŠININKAS

ŠANCHAJUS, rūgs. 8. — 
Britanija, Prancūzija ir Ame
rikos J. Valstybės reikalavo, 
kad japonai ištrauktų savo-ka 
ro laivus ir kariuomenę ir šio 
miesto tarptautinės dalies pa
ribių, kad nebūtų pavojaus 
svetimšaliams.

Japonų karo vadovybė grie
žtai atmetė šį reikalavimą*ir 
bombarduoja visą sritį, nepai
sant svetimšalių likimo.

WASHINGTON, rūgs. 8.— 
Valstybės departamentas, ftt-J • , t
sakydamas į Kinijos ameriltie 
čių šauksmų dihoti jiems rei
kalingų apsaugų pareiškia, a- 
merikiečiai patys turi Saugo
tis ir budėti, kad nepakliūti į 
kariaujančių šalių ugnį.

Iš NAUJO AREŠTUOTAS 
PROTESTANTŲ DVA

SININKAS

VATIKANO PRELATAI RE- 
M'A ISPANIJOS NACIO

NALISTUS
VATIKANAS, nigs. 5. — 

Ispanijos hierarchija neseniai 
išleido bendrų ganytojišką lai
škų, kurį pasirašo du kardino
lai ir 46 arkivyskupai ir vys
kupai. Laiške pažymima, kad 
gen. Franco vedamas karas 
prieš kairiuosius gaivalus yra 
teisėtas ir hierarchija stovi 
gen. Franco pusėje. • ' •

Vatikanas: už šio laiško turi 
nį nepasisako, tačiau laiškų 
pasirašiusieji kardinolai be 
(Vatikano atsiklausimo juk ne
galėjo veikti. Ir Vatikano pre 
latai pareiškia, kad tas laiš-
kas nėra kontradikcijoje. ,su
Vatikano nusistatymu. Jie pa 
žymi, kad laiškas išaiškina už-
sieniuose paskleistas klaidin
gas nuomones apie Ispaniją.

Ispanijos hierarchijos laiš
ke nurodyta, kad Bažnyčia y- 
ra priešinga, civiliniam karui,

tūkstančiai jos ištikimiau

(Valstybės departamentas pa 
žymi, kad amerikiečiai teneiš- 
sižada savo teisių ir interesų 
Kinijoje, bet pirmoj vietoj vi
sados turi būti saugumas. Ka-' 
ro laiku dažnai tenka išsižadė I^P8-0'.!0^

JAPONAI NEĮSTENGIA ĮLAUŽTI
'K
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Kinų karlubrtifenė nepaprastai 
narsi Ir herojiška ,

ŠANCHAJUS, rūgs. — Ne- 
paisant japonų nežmoniškų 
bombardavimų, kinų pozicijos 
Šanchajaus srityje nieku bū
du neįlaužiamos ir kinų ka
riuomenė visam fronte hero
jiškai ir drąsiai laikosi šavb 
vietose. Neįstengdami sulaužy
ti kinų fronto, japonai kas
kart vis labiau šėlsta ir kas
kart atkakliau bombarduoja 
patį miestą.

Su orinėmis bombomis japo 
nei sunaikino kinų moterų pa- 
trijotinę mokyklą arti Saneha

liepiami' griebėsi ginklų gin
ti religinius principus.

• ' • 
Nurodo, kad 1936 m. vasa

rio mėnesį įvykdyti Ispanijo
je rinkimai* pasirodė neteisin
gi. Dešinieji laimėjo apie pu
sę milijono balsų daugiau. Bet 
kairieji pagriebė valstybės vai 
rų vienur ir kitur panaikinę 

I gyventojų, balsavimus.
Toliau, tarptautiniai komu

nistai suorganizavo ir įginkla
vo Ispanijos revoliucinę mili
cijų, kuri turėjo padėti komu
nistams ukurti ovietų reži-

ti ir įgytų privilegijų. Vyriau
sybė negali kištis ten į japonų 

i kinų kovų.

Nacionalistų vedamas pilie-

jaus, kur kinai buvo įsitaisę!girnas.

pozicijų. Visas pastatas eu* ’ 
griautas ir kinų įgula ten ŽU- .
vus.

Japonai eu šoviniais sugrfo j 
ve ir sudegino komercinį spau I 
dos namų, po japonų kinų ka- j 
ro 1932 m. atstatytų. Taip pgi i 
sugriautas britų amerikiečių.M 
vedamas Kinų Tabako kompsL 
nijog cigaretų fabrikas.

Miesto majoras 'paskelbs 
kad kinų lakūnai naktį boflB-Cu 
bardavo japonų karo laivus. 
Vienas laivas sugadinta, o ki
tame — įvykęs smarkus spro-

Be svarstomas katatkisim nokykle

ar.AJUcų-jnųkyiU#atidaęymo klausimu, 
gos arkivyskupijoje katalikiS- j Viršihinkag pareiškia, kad 
kon mokyklos bus atidarytos boardas taikysis prie .įmesto 
ateinantį pirmadienį. sveikatingumo departantento

Katalikiškų mokyklų virši- sprendinio ir jei kaip, tai ruo
niukas kun. D. F. Cnnninghain kyklų atidarymas bus ]tphn i a- 
pareiškia, kad arkivyskupijos tidėtaų. V'aikąjpg .sųflgĮy, i 

Tinti' nĄtilr-rinta 'i ' 'mokyklų boardas (komisija) 
rytoj turės susirinkimų ir nu
tars, kas toliau bus daroma.. * I

būtį' užtikrinta.
Gi pttrąjyžiaus liga liestu

nemažėja.
‘tuLir.rri-r.in j iii# in

MASKVA; rug#*. 8. — Pa
šalintas iš. vieton lengvosios 
pramonės viršininkas I. Liubi- 
movas ir jo keli padėjėjai.

Japonų lakūnai puola ir 
•bombarduoja dar ir kitus Ki
nijos miestus.

BERLYNAS, ., rūgs. 8. —
Nacių politinė policija iš haU- 
jo areštavo protestantų žymų
jį dvarininkų dr. Otto Dlhe- 
liu8. •

"Neseniai jig buvo patrauk- 
tag teisman už “ priešvaJstyhl-

HITLER1S GRIEŽTAI NU- nį” veikimų, bet išteisintas.

VISA JAPONIJA BUS MO
BILIZUOJAMA KARUI

SISTATĘS PRIEŠ BOL- 
ŠEVIKIZMĄ

_________ r

VYRIAUSYBĖ MILIJONUS 
DOLERIŲ IŠLEIDŽIA PRO

PAGANDAI
WASHINGT0N, rūgs, 8. - 

Pnz. Roosevelto admiftistrA-
tinis karas yra teisėtas, ka-|cijo8 priešininkai randa, kad 
dangi per praeitus penkerius, giog administracijos propagah

f • *••
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TOKIO, rūgs. 8. — Japonų 
karo ministerig gen. Sugiya- 
mas pareiškė parlamente, kad 
daromi planai visų Japoniją 
mobilizuoti karui. '

Jis sakė, planai bus pr išta
ryti parlamentui patvirtinti. 
Vyriausybei yra svarbu ,,.pįi>f 

, miausia sumobilizuoti muni- 
eijos ir karo medžiagos ga

mybų. .. . •

NUREMBERGAS, Vokie
tija, rūgs. 8. — Nacių parti
jos suvažiavime paaiški, kad 
diktatorius Hitleris yra griež
tai nusistatęs prieš komuniz
mų in raudonųjų propagandų.

Atsišaukime jis pareiškia, 
kad komunistai sukėlė karus 
Ispanijoje ir Azijos Rytuose. 
Tad Vokietija pasisako už I- 
talijų ir Japonijų, kurios ko
voja prieš komunizmo pliti
mų. i

TRAUKINIS NUŠOKO NUO 
BĖGIŲ, 1 ŽUVO

FORT, WAYNE, Irid., 
rūgs. 8. — Wabash geležinke
lio keleivinis traukinis nušoko
nuo bėgių čia užsisukimą. 1
asmuo žuvo ir 5 
žeista.

sunkiai eu-

metus tarptautinio komunizmo 
Į pastangomis bandyta Ispani
joje išnaikinti katalikybės dva 
šių ir visas religines įstaigas,1 mų algų.
kad visiškai pakeitus valsty-1 , • ......
..... .. Demokratų partija čiabes ir tautos veidų. . ,. ,18 to ir daroma iSvada, I vad,nan;» ?uW,kac,« deP>r‘» 
• JT .. .... |mentų, kuriam nuolat dirba.kad Ispanijos laimingesne a- .

to kinų keleivinį traukinį ties tik I aP'e 300 lr ta;
Snnkiangn, netoli Šanchajaus. lairaejjTarptautiniai, n™_8 P!LT‘"S i;5n‘"kam4

radikalai I.panijai žada nieko' P’8 ' »•«» d»>; f
..... , j paruošia publikacijai visokiądaugiau, kaip tik priespaudą | P >’ |ia, ,

ir nejaimes. Nacionalistai gi medMaW- lai spėt įaustai, 
užtikrina, ir apie tai nereikia
abėjoti, taiką, ramylię ir lai
mingų rytojų.

Sies Ispanijos hierarchijos

JAPONAI LAKŪNAI UŽMU
ŠĖ APIE 300 KINŲ 

BĖGLIŲ

-ŠANCHAJUS, rūgs. 8. — 
Japonų lakūnai subombarda-

Traukiniu vyko kinai bėg
liai, kurių apie 300 žuvo ir a- 
pie 400 sužeista. »

_________

H0NGK0NGA8, Pietų Ki- 
nija^ rūgs. 8. — Pereitų savai
tę šioj srity siautęs viesulas 
(taifūnas) daugiau kaip 500 
asmenų nuvarė į kapus. Lig
šiol atrasta daugiau kaip 400

LONDONAS, rūgs. 8. - 
Britų darbo partija skyrė 
200,000 dol. Valencijos radika 
lams kovoti prieš nacionalis
tus. Radikalai yra šios parti
jos priešakyje.

lavonų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

šiandien debesuota; vidutinė 
temperatūra.

• ’ r
Saulė teka 6:25, leidžia-

• si 7:10.

dai per metus išleidžiama Apie 
230 milijonų dolerių, neskai
tant propagandininkatos moka

tūri

TALLINNAS, Estija, rūgs. 
8. —Estijos Rusijos gfeęnjii 
ant eilės stulpų sovietų įpusė 
je pastebėta nurašyto*r narių 
8wastikos. Bolševikai kdl Ii n a 
estus ir pareiškia, kad tton bū
du tarp abiejų šalių bloginami 
diplomatiniai santykiai. £99

Estija atsako, kad tai ga
lėjo padaryti pasieniais k -bau 
jantieji vokiečiai, bet ne estai, 
kurie nelinkę prie tos rųiep 
nesąmonių.

ISPANIJOJ NUMUŠTAS 
PRANCŪZŲ LĖKTUVAS

HENDAYE, Prancftsija. 
Visokia partijos proftigan- rugs.8. Ispanijos naciona! tai 

da skleidžiama per paštų Ir numušė prancūzų Pireuėjų o- 
tai nemokamai. ’ro linijos lėktuvą, kūrino bu-

-------------------- -  vo vežamas paštas į Rijcn.
išaiškinimai yra suderinami su; ARKIVYSKUPAS SPRIN-
Vatikano pažiūromis.

PARAGVAJUJE ĮVYKDY
TA PERVERSMAS

OOV1CAS PASKELBTAS 
LATVIJOS METROPOLITU

Su numuštu lėktuvu žuvo įa 
kūnaa.

ASUNCION, Paragvajus, 
rūgs. 8. — Šios respublikos 
kariuomenė įvykdė čia politinį 
perversmų. Trys pulkininkai 
laikinai valdo šalį iki pašalin
tas prezidentas Franco grįš iš 
ištrėmimo.

RYGA. — .VIII 24 Elta. 
Popiežius pakėlė Latvijos ka
talikų bažnyčioj galvų arkivy
skupų Springovičų Latvijos 
metroipolitu. Be to, bus įsteig
ta nauja vyskupija su buveine 
Leipojoje, kuri valdys Kuršo 
ir žiemgalijog katalikų parar 
pijąs.

NACIONALISTAI ATSI 
EMB BELCHITt

M* k-1

HENDAYE, Prancūzija, 
nigs. 8. — jAragono frr-nte 
Valencijos radikalai trumpi! 
džiūgavo paėmę Belchite mie
stų. Nacionalistai šį miestą at 
siėmė ir blaško radikalų uin# 
cijų.

Tl;
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Kun. V. Kulikausko Mirties 
Metinės

Šiandien sueina lygiai metai, kai mūsų 
visuomenė neteko didelio veikėjo a, a. kun. 
Vincento Kulikausko. Šių liūdnų sukaktuvių 
proga matome reikalo žodį kitų parašyti, 
nors žinome, kad ir be to visuomenėje tebė
ra gyva to didelio darbininko atmintis. K

Kun. Vincentas Kulikauakas mirė per
nai rugsėjo 9 d. Lietuvių katalikų visuome
nė jo asmenyje neteko tikrai nuoširdaus dar
bininko. Velionis buvo geras misijonierius - 
pamokslininkas, seminarijos steigėjas ir jau
nimo auklėtojas, darbavosi parapijose, kle
bonavo, pastatė bažnyčių (Rockford, III.), 
padidino' seminarijos patalpas, statė koply
čių ir daugybę kitų darbų dirbo su didžiau
siu atsidavimu ir pasišventimu. Be tų visų 
darbų, jis uoliausia dirbo spaudos darbų ir 
spaudų platino. Kur nenuvažiuodavo su mi
sijomis, visur ir pamoksluose ir privačiai 
kalbėdavo apie katalikiškus laikraščius ir 
knygas, iš visų savo jėgų, giliausiu nuošir
dumu ragindavo tikinčiuosius ir skaityti ir 
medžiagiškai remti katalikiškų spaudų. Mat, 
Tėvas Vincentas giliai buvo įsitikinęs, kad 
šiais laikais spaudos vaidmuo yra didelis, 
kad ir sakomi pamokslai neneš pasekmių, jei 
tikintieji neskaitys katalikiškų laikraščjų ir 
knygų. Misijonierių žodžius klausytojai greit 
užmirš, jei spauda jiems jų neprimins, ne
pakartos, nepagilins. Dėl to ą. a. kun, Kuli
kauskas per savo misijas išplatindavo daug 
katalikiškos spaudos. Tuo būdu jo misijos 
Visuomet būdavo pasel&ningos.

A. a. Tėvas Vincentas ne vien tik buvo 
uolus spaudos platintojas, bet ir jos darbi
ninkas, rašytojas, kūrėjas. Dar mokiniu bū
damas Lietuvoje velionis pradėjo rašinėti 

p laikraščiams. Kespėjo įsišventinti kunigu, 
jau rašė religinio turinio knygeles, jas iš
leido ir platino žmonių tarpe. Amerikon at* 

įp vykęs dar didesniu stropumu to darbo ėmė
si, nes pamatė, kad čia dar didesnis yra ka
talikiškų knygų ir laikraščių trūkumas, kad 
katalikiškoji spauda* mažai teprasiplatinus. 
Dėl to ir matome jį redaguojant “Tikybų 
ir Dorų” ir net spaustuvės darbų dirbant.

“Draugas” dienraščiu virto 1916 m, 
Pradžioj jam sekėsi neblogai. Bet taip buvo 
joeilgai. Brango popiera ir kiti. spaustuvės 
reikmenys. Perėjo daug administratorių, bet 
nė vienam nepavyko išvestį dienraštį iš me
džiagiškų sunkumų. Dienraštis laikėsi ku
nigų gausia parama. Bet ir jiems našta pa
sidarė per sunki Pradėta ieškoti “Draugui” 
gydytojai ir atgaivintojai.

r.'

T važiuojant kokiais visuomeniniais reikalais, 
dienrašt| ir redaguoti jam pačiam reikėjo.

Pats velionis apie darbus sunkiose dien
raščio valandose “Drauge” jubiliejiniame 
numeryje taip rašė:

“Nuo 1918 metų Marijonai vedė visus 
dienraščio “Draugo” reikalus. Jų žmonių 
dirbo redakcijoje, administracijoje, šapoje 
ir ekspedicijoje. Ne be to, kad tuose visuo
se darbo skyriuose dirbo dar daugiau ne 
Marijonų.

“Pradžioje, tik “Draugo” vedimų pa
ėmus, neapsakomas sunkumas sukrito, ypač 
ant nekurtų Marijonų. V i si Aus jiems teko 
dirbti ilgas valandas... nekuriems Marijo
nams, dirbusiems šapoje ir ofise, kaip kuo
met užtekdavo dviejų nakties valandų pa
silsėti, gana dainai trijų, keturių valandų, 
o jau penkias, šešias valandas jei gaudavo 
ilsėtis, tai jau buvo tikras “liuksusas” — 
prabanga.

“Tos, tų Marijonų, nedaaniegotos va
landos nešė “Draugui” daug naudos, nes 
jam jos nieko nekainavo. Niekas to visko 
nepaskaitys pinigais. Pinigų tie darbininkai 
ir neieškojo sau. Jiems viena rūpėjo — at
laikyti “Draugų” nuo žlugimo ir pastatyti 
ant savų kojų. Tam jie nepasigailėjo sayų 
rankų, kojų, galvos, akių ir visų savo jėgų”.

Apie save čia Tėvas Vincentas nieko 
nesako. Bet yra faktas, kad ir jis buvo vie
nas tų, kuriam bedirbant prie “Draugo” tar
pais tik po dvi, tris valandas tetekdavo mie
goti. Jo našta buvo dar sunkesnė, nes jam 
reikėjo nešti visa atsakomybė, vadovauti, 
pavaduoti darbininkus pradedant redakto
rių, baigiant paprasčiausiu spaustuvės zece- 
riu. O be to, juk dar reikėjo eiti sunkias 
kunigiškas ir vienuoliškas pareigas, kurioms 
jis taip šventai buvo, atsidavęs.

Nepasitenkino ir tuo. Rašė ir spausdino 
knygas, kurios pasižymi turiningumu ir kal
bos lengvumu. Net scenai parašė keletu vei
kalų.

Jis dirbo niekam nesiskųsdamas. Dirbo, 
nes matė, kad dienraštis “Draugas” neša 
lietuviams kilnios idealus — tikybų, lietu
vybę, Lietuvų Tėvynę. Kurti žmonių širdy
se meilę tiems dalykams buvo didžiausias 
kun. Kulikausko gyvenimo idealas.

KUN. VINCENTAS KULIKAUSKAS, MIC.
— TYLUS VISUOMENININKAS
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Mto ROta

Lųūdna buvo žinia, kuri pa
siekė Tėvus Marijonus ir jų 
auklėtinius 1936 m. rugsėjo 9, 
lygiai prieš metus, kai jų gar
bingasis vienuolis bei mylima
sis rektorius užmigo Viešpa
tyje. Greit žinia pasklido po 
Amerikų ir Europų, nes ir te
nai buvo brolių marijonų. .Šia
me pačiame laikraštyje tilpo 
įvairūs raštai apibudinu jojo 
asmenį ir veiklų.

Tie, kurie yra jį pažinę, gė
rėjosi jo paprastumu ir nuo
širdumu. Jis žmogų neimpo
navo savo ūgiu nei balso gar- 
balsas nors kadaise ir buvęs 
sumu, nes ūgio buvo mažo, o 
stiprus, bet liga ji pakeitė. 
Kiekvienas pamatęs jo veido 
išraiškų ir širdies ptviriimų 
greit glaudėsi ieškodamas pa
tarimų bei nurodymų. Tuo 
pasitikėjimu ir atvirumu ne
buvo apviltas, nes a. a. Tėvas 
Vincentas gerai pažino žmo
gaus psichologijų ir sugebėjo

Vienuolis ir leminarijas

Jis iš pradžių nebuvo vie
nuolis. Tik po septynių metų 
parapijos darbo įstojo į Ma
rijonų naujai atgaivintų vie
nuolijų. Jis yra mums pasa
kojęs, kaip nekantriai laukė 
paliuosavimo nno pareigų kad 
greičiau likti vienuoliu. Būti 
kunigu garbė, bet būti kuni-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS kas Hoduras — visų lietuviš
kų nezaležninkų patronas.

Šliupo “Laisvoji Mintis,” 
o paskui jų ir Bostono cici-

Nepilnai dar
šventoji Zosė —

duoti naudingų ir sumaningi?1 pėjo pagerinti vietos aplin-

gu vienuoliu dar didesnė ga- liatų gazieta išrokavo, kokius1baksorių patronas, 
rbė. Taip ir padarė Tėvas Ku
likauskas. Pasaulyje jam bu
vo šviesi ateitis, bet visų tai 
padėjo į šalį. Savo naujo v i- 
mo dienas praleido Friburge.
Naujokų magistru turėjo ar
kivyskupu J. Matulevičių. Ko
kia pavydėtina laimė! Gauti 
pamokinimai ir nurodymai iš- 
siliko iki mirčiai, nes jis bu- 
vp pavyzdingas vienuolis vi
suomet ir visur.

Tėvams Marijonams įstei
gus savųjų seminarijų Ame
rikoje, reikėjo viršininko, ku
ris turėtų visų darbų tvarky
ti. Tam darbui paskirtas Tė
vas Vincentas. Kai pirtnų me
tų Seminarijos durys buvo o- 
ficialiai atidarytos, buvo tik 
vienas mūrinis namas ir ma
ža koplytėlė. Tuojau jam rū-

laisvamanių 
visų moterų

Lietuviškų balšavikų šven
tieji; Rokas M*> Vincas A. ir 
Luis P. — visų kolektų Spa- 
nijai vaduoti lietuvių tarpe ir 
Rasiejaus darbininkų “ro
jaus patronai.

Čia išrokavau tik pačius di
džiausius laisvamanių, cicil 
tų ir balšavikų šventuosius 
tronus. Jų yra ir daugiau, 
le kiti mažesni ir mažai 
liuoja. Visi jie yra specialii 
tai patronai. Priklodui, jei 

no: {nori, kad Spanijog lojalistai
Laisvamanių šventasis dr. j rebelius muštų, turi Rokui, 

Šliupas (Lietuvoje) — laiva- Vincui ir Luisui duoti apierų. 
manių patronas. Tada jų poperoee rasi išdru-

Cicilistų šventasis tėvas kavota, kad lojalistai jau bai- 
Maikis elektros po žeme vedi- gia rebelius iš Spanijoe iš- 
mo į namus ir viso cicilietiš-(vyti. Jei kuri mergina nori 
kč mokslo sandėlio patronas.; būti apgarsinta gražuole, turi

katalikai turi šventuosius pa
tronus.

Kad katalikai, ir tik katali
kai, turi šventųjų patronų, a- 
pie tai seniai žino visas svie
tas ir tas nėra jokia navyna. 
Ale kai kam gali užeiti ant 
mįslės klausimas; o laisvama
niai ir cicilistai ar neturi jo
kių šventųjų patronų! Taip, 
tavorščiai, ir .jie turi patronų. 
Štai tik ant greitųjų keletu 
jų padėsiu jums ant savo del-

Tie visi darbai ir rūpesčiai pakirto jo1 
sveikatų: pagadino akis, susilpnino širdį, ku
ri Ir plyšo dar sulyginamai jaunam tebesant.

(Bet ir sveikatos susilpnėjimas nepalaužė 
jų stiprios dvasios. Dienraštį “Draugų” iš
gelbėjęs nuo žlugimo, iš jo pasitraukė, ta
čiau neatsiskyrė. 1926 m. ir vėl prie jo grį
žo kaipo redaktorius ir išbuvo iki 1927 m. 
pavasario. Po to ir vėl laiko misijas, klebo
nauja, stato bažnyčių, steigia Seminarijų, 
stato koplyčių ir nuolat rašo savaitraščiui 
“Laivui” religinio turinio straipsnius, atsa
kinėja į skaitytojų paklausimus ir t.t.

A. a. kun. V. Kulikausko nuopelnai A- 
merikos lietuvių katalikų spaudai yra ne
įvertinami, tiesiog milžiniški. Tai buvo lie
tuviškos, katalikiškos spaudos apaštalas pil
na to žodžio prasme. Juo pasiliko iki pasku
tinės savo gyvenimo valandėlės. Velionie>? as
menyje netekome tokio spaudos darbininko, 
kokių savo tarpe visAi nedaug teturime.

Minėdami Tėvo Vincento brangių atmin
tį, padėkime varyti į priekį jo pradėtus kil
nius spaudos, misijų ir auklėjimo darbus. Nė
ra abejonės, kad toks jo atminties pagerbi
mas jam bus maloniausias.

Kur lietuvių. nėra! Jų rasime visuose 
'I pasaulio kraštuose. Draugijai Užsienių Lie- 

lr štai, “Draugas”, paskendęs skolose, | tuviams Remti pavykę sužinoti, kadlietu-
netekęs kredito, tenka Tėvapis Marijonams. 

A. a. Tėvas Kulikauskas apie “Draugo”
perėmimų 1934 m. savo atsiminimuose taip 
rašė: •• '

“Nebėgo Marijonai tų ‘kryžių’ pasiimti; 
jie buvo kaip Simonas Kyrenietis, beveik 
verste priversti pasiimti if nešti. Marijonai 
gerai žinojo, kad ir jų pečiai neperstipriau- 
si, kad jie gali netesėti, ir likti “Drango” 
graboriais nenorėjo”.

Kad nebūti dienraščio graboriais, Mari
jonai ėmėsi darbo. To nedėkingo, bet gar
bingo katalikiško dienraščio išgelbėjimo dar
bo priešakyje atsistojo pats a. a. kun. Vin
centas, kaipo reikalų vedėjas, administra
torius. Kiėk čia reikėjo galvosūkio, rūpes- 

ir darbo, kad atgauti kreditų, išlysti iš
>lų, kurios vienu tarpu siekė trisdešimta 
irių tūkstančių dolerių. Jam reikėjo ne 

tik\dienraščio ūkį (biznį) vesti, bet labai 
dažnai ir pačiam spaustuvėj prie mašinų 
padiibėti, nes nebuvo iž ko darbininkų sam
dyti tiek, kad jų užtektų. Redaktoriams iš-

vių gyvenama ir Ęersijoj. Tuo tarpa surasta, 
kad įvairiuose to krašto miestuose gyvena 
apie 50 mūsų tautiečių. Kai kurie jų gyvenų 
gana pašiturinčiai, esu sukūrę lietuviškas 
šeimas, kalbų lietuviškai, tačiau apie šian
dieninį Lietuvos gyvenimų* beveik jokio su
pratimo neturį. Draugijos Užsienių Lietu
viams Remti valdyba pradėjusi su Persijos 
lietuviais koresponduoti, jau siunčianti jiems 
knygų ir žadanti juos suorganizuoti’ į drau-
g»J4- * »

Iš to aišku, kad Draugija Užsienių Lie
tuviams Remti gerų darbų dirba.

• • e
Tik vienas mėnuo beliko iki spalių m. 

9 d. Kolonijų veikėjai jau turi pradėti reng
tis prie šios Vilniaus užgrobimo dienos mi
nėjimo. Tai dienai reikia surengti tinkamų 
programų mi paskaitomis ar prakalbomis, 
paruošti iš anksto tinkamas rezoliucijas. Ku
ri iš kolonijų šiemet nesurengs spalių įnėn. 
9 d. paminėjimo, tikrai susilauks viešo pa
peikimo.

patarimų.

Misijoniertua

Atvykęs į Amerikų 1913 m. 
po kelių metų pradėjo duoti 
misijas beveik visose lietuvi
škose kolonijose. Tame dar
be, kaip dažnai buvo sakęs 
savo auklėtiniam, rado daug] 
pkmėgimo, tačiau vėliau ligai 
suspaudus, jis jau rečiau sa
kydavo pamokslus, bet ir vis 
dėlto retkarčiais pasirodyda
vo savo iškalbingumu. Skelb
damas misijas, laikydamas re
kolekcijas, jis kalbėjo papra
stai, norėdamas, kad jo žo
džius žmonės sugebėtų supra
sti ’• •

- Rašytojas

Spausdintas žodis laikraš
čiuose ar knygose daugiau 
žmonių pasiekia negu gyvas 
žodis. Kun. Kulikauskas labai 
daug rūpinosi katalikiškos 
spaudos reikalais. Dažnai ka
lbėdavo savo auklėtiniams re
ngtis spaudos* .darbui. Kada 
tik buvo reikalas užeiti į Tė
vo Vincento kambarį, auklė
tiniai- rasdavo: jį rašant ir 
rašant, todėl Visai nenuosta
bu, kad “Draugo” ir “Lai
vo” skiltys ttavo jo raštais 
užpildytos. Bddamas nemen
kas asketas, sa.vo raštuose da
žniausia lietė žmogaus tobu
lybę; išvertė Ą. Rodriguez’o 
parašytų veikalų “Tobulybė”! 
Be to yra išleistos net kelios 
jo brošiūrėlės,V katekizmhs it 
kiti raštai. 'Būt gera kad vi
suomenė arčiau susipažintų s n 
jo veikalais. Ta.ne prakilnia
me spaudos darbe jis ne vien 
vartojo savo plunksnų, bet ir 
savo dvi rankas, dirbdamas
spaustuvėje kai jau dienraš-/
čiui “Draugui” buvo beveik 
nusileidus saulė. Kiek Tėvas 
Kulikauskas dirbo ir prakai
to praliejo prie “Draugo” 
gali liudyti tie, kurie sykiu 
tuos pačius vargus nešė, o 
jie nebuvo maži ir lengvi!

karnų, pastatyti naujus mū
rus, kad būtų patogiau ir gra-
žūtų. Metas po metų augo mū- tojų
rai prie seno vienuolyno ir 
šiandien galime pasidžiaugti 
gražiais mūrais. Vietos dabai* 
užtektinai, patogumų irgi ne- 
trūksta? Fnadėjismatatyti kop
lyčių, bet kaip visuomenė ge
rai žino, nebuvo lemta jam tai 
užbaigti.

Žmogui gyvenant ir nuolat 
veikiant mūsų tarpe nėra lai
ko, net, teisybę sakant, gal 
neįdomu Jfiek jo nuveikta, 
kaip gyventa, bet kai šalta 
mirtis paliečia sąnarius ir su
stingsta širdis, tai tada vi
suomenė ir atskiri žmonės pra 
deda raustyti, rašyti ir kalbė
ti apie velionį. Bet auklėti
niai jau gerai žinojo Savo au
klėtojo asmenį ir nuveiktus 
darbus ir progai atsitikus iš
reikšdavo savo jausmus ir dė
kingumų, * nes prisiminė tų 
priežodį: “Nešykštėkis prato 
rti gerų žodį gyvam, nes mi
ręs jo negirdėsi. Bet irgi no- 
rėtinų kad visuomenė, kuriai 
neteko turėti tampresnių san
tykių su velioniu, žinotų koks 
garbingas asmuo dabar jau 
guli kapuose. Jis dirbo josios 
naudai — visuomenės, net ta 
pati kunigystė buvo ne sau,

.L .ik.

1

Cicilistų šventasis Michailą 
— visų gyvanašlių po ravimo 
patronas.

Laisvamanių švenfasis Eks 
Mockus — velniais bizniavo-

Cicilistų šventasis Pijus — 
visų navynų šėrų ir gražuolių 
patronas.

Cicilistų šventasis Kleofas 
— kojų gydymo ir čainiško 
aliejaus korporacijos ^patro
nas.

šauktis prie cicilistų šventojo 
Pijaus. Jei pabėgus nuo vyro 
gyvanašlė nori vėl apsiženy- 
ti, turi apieras siųsti Bosto
no cicilistų šventajam Michai
lai, kuris per savo poperų su
ras vyrų taip pat pabėgusį 
nuo pačios. Sausų tie patro
nai neklauso. *

Sunku net nijslyti, kad 
20-mė amžiuje šitokiom kvai
lystėm kas vierytų. O bet gi 
mūsų tarpe yra da žmonių,

Nezaležninkų biskupas len- kurie joms vierija.

Kaip Dirba Jaunieji Lietuvos Ūkininkai

Šieno, dobilų ir vasarojų, ninkai lietingo rudens gali 
visai nebijoti. Kai derlius ant 
žaiginių — tai vistiek kų kluo 
ne.

džiovinimas ant žaiginių iki 
šiol Lietuvoje buvo tik kur- 
ne-kur vartojamas, nors visų 
eilę metų ūkiškoje spaudoje 
buvo rašoma propaganda ir 
duodama nurodymai kaip juos 
pagaminti.

Šių metų pradžioje JŪR 
(Jaunųjų Ūkininkų Ratelių) 
Sųjunga paskelbė žaiginių ga 
minimo konkursų. Konkurse 
dalyvavo apie 600 ratelių su 
10,000 žmonių. Kiekvienas pa 
gamino po 15 žaiginių, kas 
sudarė 150,000 stukų. Dau
giausia žaiginių pagamino: 
Trakų, 'Biržų ir Alytaus ap
skričių jaunieji ūkininkai. 
Šiuose apskrityse šių vasarų
Ijau dažnokai užtinkami žai-

bet Tisuomenei ir kiekviena* «initti viki» miSini«
minėtas darbas; spauda, misi- ar 'avsis' Ypatingai Si» vasa- 

rų senieji ūkininkai savo vai
kais —‘jaunaisiais ūkininkais 
yra labai, labai patenkinti — 
su šienu, dobilais, o dabar su 
vasarojum jokio vargo nejau
čia, dažnas lietus nebuvo nei 
pavojingas nei kenksmingas. 
Ant žaiginių džiovinamas šie
nas nėra kratomas, dedamas 
į kupetas ir vėl paleidžiamas 
— nenulūžta pati maistingoji, 
baltymingoji dalis pašaro — 
lapeliui ir žiedai. Be žaiginių 
dobilų džiovinimas yra labai 
nuostolingas. Čia didesnė, ve
rtingiausia, lapelių dalis nuo 
dažno vartymo pasilieka lau
ke. .

Žaiginiais apsišarvavę, ūki-

jos ir auklėjimas buvo daro
mas visuomenės labui ir pa
gerinimui.

Br. J. A. Dambrauskas, MIC

BERLYNAS, rūgs. 5.- Vo
kietijoj ketvertų metų ekono
minės programos vykdymo 
viršininkas pulk. Goerlngas 
gausingam susirinkime Štut
garte tarp kitko pareiškė:
“Jei žydai užsieniuose ir 

toliau vykdys boikotų Vokieti
jai, už padarytu* valstybei 
nuostolius turės atlyginti Vo
kietijoje gyvenantieji žydai.”

žemės ūkio ministeriui pa
geidaujant, greitesniu laiku 
padaryti lengvųsias žemes na
šesnėmis, JCR sųjunga per 
jaunųjų ūkininkų ratelius į- 
rengė propagandinius bandy
mus. Bandymai daromi tose 
apskrityse, kuriose yra dau
giau lengvų žemių: Seinų, Za
rasų, Ukmergės, Alytaus ir 
kt, Bandymus daro 138 jann. 
ūkin. rateliai, įrengę 601 
ndymų per 300 ha bendro pl< 
to. Bandymams sėkla bra 
duota nemokamai, tačiau su 
sųiyga, kad trys ketvirtdaliai 
užsėto lubinu ploto būtų už 
arta žaliajai trųšai, o> ketvir
tadalis palikta sėklai. Į su
artų plotų bus pasėti žiemke
nčiai, o gautoji sėkla ateinan
čiais metais bus pasėta. Be 
to, įvertinti žaliųjų trąšų nau 
dai, šalia sėjamų žiemkenčių 
į plotų, kur apartas lubinas, 
bus sėjama atatinkamas plo
tas ir be lubino. Darant mi
nėtus bandymus, tikimasi, tru 
alpesniu laiku pasiseks išvy
styti lengvose žamčse žaliųjų 
trųšų vartojimų, o drauge ir 
žemės ‘našumų padidinti.

Laikas yra visa, ko iš jo tik 
panorėsi. *

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

Z .

-.

. Nežinia, kurioje valandoje 
laukia, tavęs mirtis.
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Id omus Pasikalbėjimai žauskienės su Mrs. Connors mokykla, lietuvių užlaikoma

Vieta, Kur Kristus 
Gyveno

RAULAS: Jonai, kur Kris
tus praleido daugiausia lai
kot

JONAS: Palestinoj. Teišgy
veno, mokino ir stebuklus da
rė. ' 1 i 1 * " I

RAULAS: Kas tai yra Pa
lestina? Ir kur ji yra? '

JONAS: Palestina tarpe iz
raelitų buvo vadinama Gha- 
naan, o paskui — Judea, gi 
Aabar vadinama — Šventoji

^^H|rAVLAS: Kodėl vadinama 
|^^Jento.ii Žemė? Ar ji netokia,

kitos žemės1?
^^BoNAS: Tiesa, Raulai, ji 

vra tokia pat, kaip ir kitos 
žemės, bet ji yra vadinama 
šventa, dėl to, kad ten Kris
tus vaikštinėjo, kentėjo ir 
ten mirė. Ten Jis atliko di- 
džiausį atpirkimo darbą.

RAULAS: Kur ir kaip da
bar ' vadinas pažadėta žemė 
dėl izraelitų?

JONAS: Ta pati Palestina.
RAULAS: Ar Palestina bu

vo didelė ?

Kristus užėjo ant kalno ir 
žiūrėdamas į Jeruzalę verk
damas sakė: “Jeruzale, Jeru
zale..., persekiojai ir užmušei 
pranašus, nepažinai kas tau 
ant naudos... tvers tave iš pa
matų, apstos tave nepriete
liai... neliks akmens ant ak
menio. Dėl to, kad persekio
jo pranašus, užmušė juos, net 
ir patį Dievą užmušė, neturi 
palaimos.

RAULAS: Ar Palestina pa
siliko tokia, kokia ji buvo?

JONAS: Visiškai ne. Ji ta
po padalinta į sekančias da
lis: pietinę vadinamą — Ju- 
dea. Čia gyveno visi gero ti
kėjimo ištvermingi izraelitai, 
kurie pripažino Tikrąjį Vie
ną Dievą ir Jį garbino ir už
laikė įstatymus. Viduryje bu
vo Samarija. Čia žmonės pa
klydo nuo tikėjimo, pradėjo 
garbinti stabus ir buvo prie
šingi izraelitams. Šiaurinė da
lis buvo vadinama — Galilė
ja, kur buvo baisūs pagonys. 
Vakarinė dalis buvo vadina
ma — Iturėja, kurios žmo
nės buvo visiškai be tikėji
mo.

(aire) pasidarbavimu pagrą
žinimui klebonijos langų su- 
kolektuota $28.00. Aukojo se
kantieji: Mrs. M. Milinick 
$1.00, South Side Coal Co.

ir niekam kitam, kaip tik lie
tuviams. Todėlei leiskite visi 
savo vaikus į Šv. Kazimiero 
nukšt. mokyklą. Ypač lietu
viai katalikai turėtų pasinau-

$1.00, James F. Malone, Jr., doii proga. Katalikai turėtų 
$10.00, Bdwin Doran $5.00,' atsiminti Bažnyčios įstatymus 
Jolip Donley 5.00, Blažaifjįenė. kas link katalikiško vaikų 
Petronėlė $1.00, Mutual Sup-' auklėjimo. Tuos įstatymus J. 
ply Co. $5.00. ! Bi. Pittsburgho vyskupas Re

gis Canevin prilninė jau gruo-

stys turi būti išdėstytos raš
tu vyskupui.

Tai, štai, kokie yra Bažny
čios įstatymai. Žingeddu būtų 
žinoti, kiek yra tėvų, kurie 
leidžia vaikus į nekatalikiš
kas mokyklas, gavę vyskupo 
leidimą? Ir ar tie tėvai laiko 
už nuodėmę vaikų nesirūpin
ti auklėjilmu? Tegul tų tėvų 
sąžinė atsako į tą klausimą.

Moterystės Sakramentą pn 
ėmė sekantieji: i Kazimieras 
Pangonis sn Ona Kuziene, na
šle; Petras Jokša su Alberta 
Monkeliūte. Užsakymai pas
kelbti: Norberto Onaičio su 
Albina Štoroliūte iš McKees 
Roeks, Pa., Šv. Vincento pa
rapijos.

JONAS: Nedidelė. Kaip pu
sė Lietuvos ir, gangreit, dar i tas Betliejus?
mažesnė. Kad ir nedidelė že
mė, bet patogioj I vietoj ir 
labai derlinga. Turėjo daug 
maisto, gerą pramonę, daug 
svetfrnų tautų suseidavo ir dėl

Klimaitienės ir O. Žęsinie- 
nės pasidarbavimu snkolek-. džio 26 d., 1905, ir tuos įsta-
taota $26.75 (Finniaa bnvo ’>mus kart kartž™3 pakar- 
sukolektaota $41.25). Aukojo dabartima Pittsbygho
.sekantieji: Marcelė Stankevi- įVysk' IL C' kad kata-
4ienė $10.00, A. Jonelaitiend 1‘kal ^ kreiptų dang.au
$2.00, Ona Martinaitienė $1, i d6'n,es!° 1 ka“'k‘8k» Va,k'f 
Peseckienė $1.00, Julija Va- aukl«3‘m* Tie Paznyč.os Įsta-

Homestead

Praeitą savaitę prasidėjo 
pradžios mokykla. Vaikučių 
susirinko neperdaugiausiai. 
Gaila, kad mūsų žmonės ne
supranta svarbos katalikiško 
auklėjimo. Iš tokių ne tik pra 
sti katalikai, bet nekokie ir

Praeitą pirmadienį iš ŠŠ.
Petro ir Povilo bažnyčios šv.
Magdalenos kapinėse palaido
ta a. a. Marė Naujokaitienė. P^trijotai. Turėdami savo lie 
Velionė priklausė prie visų'tttvižk* mokyklą, vaikus lei-

tymai sutraukoje taip skam 
ba:
“1. Vietose, kuriose kata-

Mary Bluberienė $1.00, M. Pi- mokykla randas! tar-1 ngi jos sūnus pirmutinis yra
pe dviejų mylių atstu su įstai- žuvęs Homestead p^j;. 
ga, mokytojais ir tvarka su-

lentienė $1.00, K. Streliaus- 
kienė $1.00, F. Paulukonienė 
$1.00, Stepušaitienė $1.00,

vietinių draugijų ir prie La- 
dies Auxiliary of the Vete- 
rans of Foreign Wars. Kada-

kelienė $1.00, M. Stanulis $1, 
Jasinauskienė $1.00, M. Gri
galiūnas $1.00, J. Bliutienė 
.50, Rakickienė .50, Anna Lo- 
mbardi .50, R. Balčienė .50, 
St. Petrikienė .50, 0. Leliu- 
šienė .50, H. Martinaitis .25, 
J. Rupšlaukis .25 ir E. Krun- 
tauskienė .25. Į bendrą klebo
nijos statybos iždą aukojo: 
Zamulevičius Aleksas $10.00, 
Ona Marmokas $4.00 ir Elz-

• RAULAS: Kur yra tnies- bieta RnPSis *500- !*»«««» 
I dar nieko nėra prisidėjęs prie 
naujos klebonijos statybos. 
Pasitikima, kad bent darbą

JONAS: Betliejus yra pie
tuose nuo Jeruzalės. Dar to
liau pietuose yra garsus mie
stas — Hebron, kame gyveno 
Abraomas, Isaokas ir Jokū-

baigiant prisidės.

to buvo Dievo parinkta vieta bas. Taipgi tame mieste gy- 
kaipo centras krikščionybei. į veno šv. Jono tėvai. Rytuose

RAULAS: Kiek žmonių bu-‘ nuo JerazaKs 3™ miea‘a,ia 
— Bethania, kame gyveno Lo-

Praeitą savaitę mūsų kle
bonas ir daugelis iš- South 
Side lietuvių buvo 40 valan
dų atlaiduose ŠŠ. Petro ir Po
vilo bažnyčioje Homestead.

vo Palestinoj laike Kristaus?
JONAS: 5,000,000 su virš. 

Viename Jeruzalės mieste bu
vo apie 1,000,000 gyventojų.

RAULAS: Ar ir dabar Je
ruzalė yra toks didelis mies
tas?

JONAS: Ne. Dabar jis tu
ri apie pusę milijono gyven
tojų.

RAULAS: Kodėl dabar taip 
sumažėjo?

JONAS: Yra priežastis. Krl 
staus žodžiai išsipildė. Kada

tinkanti su vyskupystės nu
sistatymais, tėvams ir globė
jams draudžiama po 'mirtina 
nuodėme savo vaikus siųsti į 
nekatalikiškas mokyklas. Nūo 
dėmklausiai neturi teisės duo
ti išrišimą tiems, kurie nesi
laiko to įstatymo.

2. Vietose, kurios visoje a- 
pylinkėje nėra katalikiškos 
mokyklos, tėvai būtinai turi 
siųsti vaikus į šventadienę 
mokyklą, kad tenai susipažin
tų su tikėjimo tiesomis ir iš
moktų katekizmo, dienomis 
klebono paskirtomis.

3. Tėvai nesilaikantieji šių 
įstatymų ir kurid' siunčia sa
vo vaikus į nekatalikiškas 
mokyklas be joio reialo, ne
gali per išpažintį gauti išri
šimo patol, pakol nebus po

niam kare, todėlei motinai 
buvo suteiktos kareiviškos lai 
dotuvės, į kurias susirinko 
minios žmonių. Palaidota šei
myniškame sklype, šalia sū
naus. Tai buvo veikli mote
rėlė. Ji t rasdavo laiko prisi
dėti prie visokių darbų ir 
niekad neapleisdavo savo dr- 
gijų susirinkimų. Laidotuvė
se dalyvavo ir kaimynai ku
nigai: kun. Kazėnas ir kun. 
Skripkus. Jie laikė Mišias šv. 
prie šoninių altorių, o klebo
nas kun. Vasiliauskas giedo
jo prie didžiojo altoriaus.

džia į nekatalikišką ir nelie
tuvišką. Juk' ten apie Lietu
vą nei žodelio vaikai neiš
girsta. Seniau mes manydavo
me, kad melg geriausi patri- 
jotai visoje apylinkėje. Bet 
pasirodo, kad esame paprasti 
“molio motiejai”. Mokame 
tik apie patrijotizmą kalbėti, 
bet jo darbu ir pasielgimu 
neparodome. Žinoma; čia ne 
reikia Suprasti, kad tai vis 
tokie. Ne. Tik kai kurie. Jie 
garsiai dainuoja: “Mes be 
Vilniaus nenrimsim, mes be 
Vilniaus nenurihisim”, o sa
vo vaikų apie tą Vilnių tai 
nei mur-mur nepamokina.

Dėdė

North Side

zprius, Morta ir Marija. Šiau
rėj nuo Jeruzalės yra miestas 
— Jericko, kame gyveno ga
rsus pranašas Zacheus. To
liau šiaurėje yra miestas Em- 
maus, kur Kristus pasirodė 
dviems apaštalams po prisi
kėlimo.

Visi tie miesteliai yra ne
toli nuo Meditarenian jūrų. 
Čia Kristus gyveno, darė ste
buklus ir yra piadžia Šv. Ka
talikų Bažnyčios. J.V.S.

Labai gražus, dar iš Lietu 
vos atsivežtas, paprotys —' sirengę paklausyti Bažnyčios
važiuoti į atlaidus. Lietuvoje 
į 'atlaidus eina pėsti net ko
letą mylių. Tą mes, senesnie
ji, atvažiavę iš Lietuvos, la
bai gerai atsimename. Čia gi 
daugelis pamiršta tą gražų 
paprotį, o mūsų jaunimas vi
sai tokių dalykų nežino. Jam 
smagiau kur į roadhouses iš
važiuoti, pašokti.

parėdymų.
4. Nevienas klebonas negali

šv. Kazimiero Parapija

šią savaitę moterystėn į-'mais buvo Ignas Mendikas ir 
stojo: Albinas Vdiciekauskas Elena Nyga.

Moundsville, W. Va., su O-A\fo
Rutkauskiūte iš Šv. Kaz.i-

Praeitą savaitę staiga su
sirgo Viktorija Brindzienė. 
Nuvesta į Mercy ligoninę, 
Pittsburgh, kur tiria jos ligos 
priežastį. Sakoma, labai pa
vojingai serga.

40 valandų atlaidai gražiai 
nusisekė. Pamokslus sakė mi-

pats daryti šiuose dalykuose sijonierius kun. Morkūnas,
jokių išimčių. Jei dėl kokių 
nepaprastų priežasčių turi tė
vai siųsti į nekatalikišką mo
kyklą, tai turi gauti leidimą 
nuo vyskupo raštu ir prieža-

kun. Sadauskas ir kun.-Skri
pkus. Baigos dienoje veik vi
sa parapija ėjo prie šv. Ko
munijos.

" Piknikas, turėjęs įvykti ru
gsėjo 5 d., iš'priežasties blo- 
no oro, neįvyko. Moterų klu
bas buvo gerai prisirengęs ir 
daug dovanų gavęs./Taigi pa
sisekimas būtų užtikrintas.

Moterys visgi, nenusimeną 
ir nemano rankų nuleisti. Jos 
tariasi greitu laiku kitą pik
niką surengti ir tas dovanas 
sunaudoti. Greičiausiai tas pi
knikas įvyks rugsėjo 12 d. Į 
lietuvių Country Club, Wil- 
lock, Pa.

Man truputį keistokai atro

do, kad kai kurie džiaugiasi 
moterų nepasisekimu. Girdi, 
“nors sykį boboms nepavy
ko”. Bereikalingas džiaugs
mas. Moterims ir be pikniko 
jau pavyko. Jos turi surinku
sios šimto dolerių vertės do 
vanų. Susimildamas nepavy
dėk, nes tas daroma bažny
čios naudai. Mums reikia tū
kstančių bažnyčios sutvarky
mui.

Bažnyčios dažymas iš lau
ko jau baigiamas. Mačiau, 
mūsų “pentorius” jau ant bo
kšto apie kryžių darbuojasi. 
Net galva sukas į juos žiū
rint.

Kažkas atsitiko su mūsų 
vargonais, jie pradėjo groti 
be vargonininko. Mat, vargo
nai buvo palikti be jokios 
priežiūros per desėtkus metų, 
tatgi nenuostabu, kad jie rė
kia, kaip jiems patinka. Di
desnis dūdų skaičius visai se
niai jau streikuoja, o pedalai 
uoliai • streiką remia. Reikia 
vargonus nuodugniai remon
tuoti, kas nemažai kainuos.

Mūsų sodalietės, matyda
mos vargonininko ir choro 
vargus, savo susirinkime, ru
gsėjo 5 d., paskyrė iš savo 
kasos $25.00 vargonų sutai- 
symui. (Bravo, mergaitės!

Tuo tarpu bažnyčioj remon
tui adkojo po penkinę: Stul- 
ginskienė Elzbieta, Šilkūnas 
S:m., Kumža Kaz. ir Senulis 
Pr. Parapijėnų dauguma lau
kia paties klebono ateinant 
arba nors komiteto renkant 
aukas. Tačiau nei vienas, nei 
kiti matyti negali išsiruošti 
iš namų. Manding, turės tą 

į padaryti anksčiau ar vėliau.

Jonas Greičius buvo keletą 
dienų ligoninėje. Mat, kaž
koks nevidonas su bonka la
bai skaudžiai užgavo jam akį. 
Nors grįžo namo, bet dar il
gai negalės matyti taja aki
mi.

West End

Rugsėjo 2 d., Šv. Vincento 
Moterų klūbas laikė mėnesi-.:

(Tęsinys- 4 pusi.)

Klebonijos statyba, geriau 
parapijos. Ona per ke- sakant, statybos baigimu ir 

lėtą metų priklausė “Marijos jos išpuošimu visi susidome- 
Vaikelių’’ draugijai. Sodalie-
tės jai nupirko dovanėlę ir 
patiesė bažnyčioje baltą dro
bulę.

Praeitą savaitę prasidėjo 
Šv. Kazimiero mokykla. Per 
visą savaitę kasdien ateidi- 
nėjo naujų mokinių. Prisirin
ko gana skaitlingai. Bet visgi 
turėjo būti kur kas daugiau. 
Ne visi katalikai tėvai supra
nta; katalikiškos mokyklos 
svarbą.

Šią savaitę — antradienį 
atsidaro ir aukštesnioji ketu
rių metų mokykia. Tai viena-

jo. Sodalietės rengia balių 
spalių 12 d. Šv. Kazimiero 
parapijos choras panašų ba- tinė tos rūšies prie parapijos
lių rengia rugsėjo 28 d. So-, lietuvių'mokykla visoje Ame-

Rugsėjo 8 d. iš Šv. Kazi
miero bažnyčios parapijos ka
ilinėse šeimyniškame sklype 
palaidota \ a. a. Vladislava 
Žmuidinienė, 29 metų amž. 
Ilgus metus ji buvo uoli Šv. 
Kazilniero parapijos choro 
veikėja. jlBažnyčioj atlaikyta 
trejos šv. Mišios, kurias laikė 
klebonas, kun. Sadauskas iŠ 
Donorą, Pa., ir kun. Skrip
kus..

dalietės pasiryžusios. klebono rikoje. Šv. Kazimiero para- 
miegamąjį kambarį išpuošti I pdjonai gali pasididžiuoti tu- 
ir visus rakandus supirkti.! rėdami tokią mokyklą, kuo-
Clioras darbuojasi, kad ap
mokėti bilą už durų varpelį. 
Vardo Jėzaus vyrų draugija 
šaukia nepaprastą susirinki
mą ateinantį sekmadienį, tuo
jau po pirmųjų Mišių šv. Tu
rbūt, ir vyrai tarsis ką nors 
suruošti. Kai kas tik pasige
nda darbštaus “Rūtos” klū-

met daugelis parapijų, net di
desnių už Šv. Kazimiero, ne
gali nei pradžios mokyklos 
įsisteigti. Šv. Kazimiero aukš
tesnioji mokykla turi visus į- 
rengimus, kaip ir visos kitos 
viešos mokyklos. Kai kurie 
įrengimai, gal, net geresni ir 
praktiškesni, negu kitų mo

Kaune, “Metropolio’’ salėj'! Užsienių Lietuviams Remti Draugijos valdyba surengė susipažinimo su Lietuvoje šią 
vasarą atsilankiusių užsienio lietuvių jaunifcno vakarą. Šiame atvaizde matyti tik dalis to vakaro dalyvių.

Užsienio Lietuvių 
Jaunimo Susipažinimo 

Arbatėle Kaune

ir net tolimų kraštų savo tė-, užsienio lietuviais ilgai įvai- 
vynės aplankyti ir susipažin- riais aktualiais mūsų išeivių

bo, kurs per daug metų gra-i kyklų. Pavyzdžiui, “Banking 
žiai darbuodavos parapijos1 t'— 

naudai. Kas dabar su juo at-
1 Department” įrengtas kaip 
banke. Kitose šakose irgi mo-

ti, didelio būrio, dalyvavo ir 
Lietuvos universiteto studen
tų korporacijų atstovų bei 

KAUNAS. — Rugpiūčio 14 šiaip jaunimo ir visuomeni-

Praeitą sekmadienį kun. J. 
Skripkus pakrikštijo C. Poli- 
tovskio ir Marės Kaizeriūtės 
dukrelę Patricija - Ona. Ku

sitiko? Klebonijos išpuošimas 
kaip tik “Rūtos” klubui la
biausiai turėtų rūpėti.

Praeitą savaitę M. Taka-

kslas stovi ne tik nėŽemian, 
bet dar aukščiau už daugelį' 
r.okyklų, bet ir visos apylin
kes lietuviai. Juk tai lietuvių

d. “Metropolio” salėje Kau
ne Draugija Užsienio Lietu
viams Remti surengė susipa
žinimo arbatėlę. Be užsienio 
lietuvių 'jaunimo, kuris šią 
vasarą atvažiavo iŠ įvairių

ninku būrys. Taip pat daly
vavo ir DULR centro valdy
ba su pirmininku adv. R. Ski
pičiu priešakyje. Į šią jaukią 
susipažinimo arbatėlę atvyko 
ir kartu, su atvykusiais iš

klausimais pasikalbėjo Lietu
vos ministeris pirmininkas 
Juozas Tūbelis.

Arbatėlės programą paįvai
rino operos solistas Babravi
čius, kuris padainavo keletą 
dainelių, ir dramos artistė 
Rymaitė, kuri padeklamavo 
keletą gražių eilėraščių. Iše-
tuvos ir iš užsienio atvykęs PLATINKITE “DRAUGĄ”

lietuvių jaunimas tą vakarą 
praleido labai broliškai: pa
šoko, kartu padainavo ir pa
sidalino mintimis. Vieni kitų 
gyvenimu labai domėjosi, nes 
vieni bnvo atvykę iš Škotijos, 
kiti iš Londono, dar kiti iš 
Kanados bei Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir kitų kraš
tų.

dang.au
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gerbti 'mokyklų, kurioje ran
dasi jų Lyceum, nes atsiran
da tokių, kurie gadina tvar- K*au pasako,
kų ir žemina patį Lyceum.

Vietinis

Bridgeville

(Tęisnys iš 3 pus

nj susirinkimų, kuriame nu
tarė suruošti kortavimo pra
mogų parapijos labui. Vaka
ras įvyks rugsėjo 19 d., 3:30 
po pietų, Šv. Vincento mo
kyklos svetainėje. • • Mūsų bažnyčios dažymai

Moterėlių parengimai visuo- J smarkiai progresuoja. Jei ne- 
inet Lūna sėkmingi. Kų jos' lys, darbas bus baigtas . šių 
užsimoja, tai visos iš širdies, savaitę, 
tikru pasišventimu „darbuoja
si. Po visam turėjo draugiš
kų vakarėlį, kurį surengė Sa
dauskienė ir Šaulienė.

Žmonės mėgsta varpų skutu- linga baimė perima žmogų, 
bėsį. Jų garsus lygina žmonių Varpai taip stipriai kalba ir 
garsams, nes varpų tonai dau- tokį galingų įspūdį daro, kokio 

negu iškalbiu- iškalbingiausios lūpos rteįsteh-
giausi oratoriai. Ne bereikalo gia padaryti, 
žmonės sukūrė apie varpus: Visi daiktai, naudojami Die- 
gražiausių dainų, o įvairias vo garbei, yra šventinami, 
pasakos, legendos apie “pa«- Varpų šventinimų dar 
kendusius1’, “vaitojančius”.vadina krikštu. Taip vaditaa 
Varpus eina iš kartos į kartų, 'dėlto, kad varpų šventinimo

Aukos Kaišedorių , šimulis, Garuckas, Borftiehė, 
Jtai ir Piv<

. Bažnyčiai

Kdtbdhtl ir PivošiūnŲ W ;0PV^
Popel, Ona Rūkas, 
lauskas, Vereckienė, E. Švei- 
kausklenė, O. Zdanevlčiūtė, 
M. Jeremlnaitė, P. ValUėkbi-
tė. ___ Kun. A. Deksnys

SKAITYKITE s BIZNIĖRIŲ 

LIETUVIAI daktarai

$10.00 aukojo J. ir V. Ar 
lauskai.

Po $5.00: J. Baltutis, Nor
kus, M. Brenzaitė, A. Kro-t- 
kaitė, Mališauskienė, J. Kin- 
Čdnas, E. Rudytė.

Po $2.00: L. Gotautas, O. 
Petrauskienė, A. Pikelis, L. 
Abromaitis.

Po $1.00: J. Počiulpas, J.
Kizas, Stunga, Paukštienė,

lll/TUVIAI bAKTARAI

OR. A. J. MANIKAS
OtDttOJAS IR OHIRURGAB

VlRginia illG 4070 Archte Ava.
Valandos: 1—3 pdplet ir 7—8 v. v. 
• Kasdien išskyrus seredą, 

sekmadienį susitarus. 
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
l0—12 ryto.
TU. ČAltal M4b

DR. F. C. WlNSKUNAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

TU. OANal 0408. .................. ..........

tiek kartų į parų rinkdavosi 
į bažnyčias, vadibaibohlg Ka
noniški,his Valandoms; dar 
taip meldžiasi tik kunigai iš 
brevijoriaus). Keturi kryžiai, 
reiškia, kad varpų garsai sklin1 
da į keturias pasaulio šalis, 
primindami visur esantį Die
vų. bundamas šventojo var-

kitaip! das priminimui, kad varpų 
kviečiantį prie maldos reikia 
taip klausyti, lyg pats šventa
sis* šauktų savo šventom lū
pom? prie sielai išganingo 
darbo.

Po to giedama šv. Luko e- 
vangėlija, apie dvi seseris 
Mortų ir Marijų, kuri prime
na, kad žmogus, varpo šauki
mu atėjęs į bažnyčių, taip uo
liai turi klausyti Dievo žod
žio, kaip klausė Marija Kris
taus pamokinimų, sėdėdama 
prįe jo- kojų. F. Jokubauskun

DR, P., ATKOAIŪNAS
■TAsDANTIS! 

. 49th CtČia trumpai žvilgt«ėkin, i ,,|wi«o8 labai <’ana5i'>B KrikS- 
vttrpį atsiiadimo iah.Hi, ir J, hakra'“<'"t° •!«*-
rpikSmę bažnytinėj !iturgijrj K°lns*
ir krikštų. , IškHtniftgų varpų šventirti-

vv. , mų įvedė popiežiui Jonas
Pirmuose krikscionybes am- vrTT, * XIII 968 m., pašventinęs Ro-fenore varpų nebuvo Žmonės Jono

į pamablaa buvo kvteetum, ,m- Krik5tv v>;du Krlk5tu
siuntimais, avbta pfatys tiltejo . * _ . .t r • a. , r, rr v vatpa8 plauhamas sv.a rupia, aaugbt, laikų. Kuka- ,vaBde#1 k
Slonybe. 16 katakombų .ąąjus
į Šviesų, imta Vartoti medines ... . _ .: - , . . varpai septyniUs katt i parų
ir metalines lentas, dar kai . . , • x m. • ■, . . „ . .turi kryžiai šv. Chrizma is vi

sėdynes, išSiūravo gnu- kur ‘nnUt“8- Pagaliau atsirtt-
Ido varpai. Kas jų išradėjas

Bažnyčios remontui šiomis 
dienomis paaukojo: Jonas La
banauskas 20 dol. ir Jonas 
Šarkus 5 dol.

Praeitų savaitę įvyko baž
nytėlės “house elining”. Su-

Rbgsėjo 3 d., sodalietės ėjo 
bendrui prie šv. Komunijos.
Jos taip pdt plabuoja kų tai! sirinkusios parapijos moterys 
nepaprasto suruošti parapijos *r mergaitės numazgojo alto-
labui.

Praeitų savaitę prasidėjo 
Šv. Vincento mokykla. Kužin 
dėl kuriu priežasčių šįmet vai 
kūčių suregistruota mažiau,

rius.
dis ir t.t. Į surengtų talkų 
buvo atėjusios7 šios moterys 
ir merginos: A. Žvirblienė, M. 
Kelminskienė, M. Vasiliaus
kienė, N. Miekūniūtė, P. Jo- 
čiūtė, J. Vasiliauskiūtė. Pa-negu tikėtasi. Štai, ir pasiro- 

do, kad lietuviai tėvai ncpil- idi,b5ta sunkiai- bet darbo val 
nai jvertina svarbų katalikiš-'siai aražūli' Už tai Driklaus°

kos mokyklos. Į mažyčių sky
rių “lįndergarden” ir neper- 
daugiausiai suregistruota. Tė- J 
vai turi žinoti, kad lietuvių 
katalikų vaikučiams tinka
miausia yra katalikiškoji mo
kykla.

siai gražūs. Už tai priklauso 
joms didelė padėka.

Dievo malonių dienos — 40 
vai. atlaidai jau čia pat. Pra
sidės šeštadienį, ir baigsis pi
rmadienį, rūgs. 13 d. Nedaug 
išminties bebūtų pas tų, ku-

tikrai nežinoma; maždaug spė
jama, kad didesnius varpus iš
rado Šv. Paulinas V am. 
Kampanijoj Nuli mieste | dėlto 
ir varpas lotyniškai vadina
mas Nola ir Koittpano.

(Varpai šaukia bažnyčion ti
kinčiuosius, jungia į bendrų 
maldų tuos, kurie dęl svarinus 
priežasties tttri taartri-e pasilik
ti, ptaneša parapijai apie krik
ščionies mirtį ir ragina pasi
melst už ja Sielų. Kiekvienoj 
aplinkybėj varpai atatinkamai

turi m yaicli &v. viiii&uia vi- , , .
daus; pirmieji ženklina, kad mJ14ti «k
Jaukia tikiačltlbsius bendrai r’’ auk5ta "Wlle- tohmc d”°tl 
maldai. (Seniau «si žmonės > . ‘°-
- . .......................... kida PiHwlus'del ial nt-

reikštų nurausti, bet kuriais ji 
gaištų pasigirti. Pelicv

i ■ -atfa, n r. . aa. -

AKIV GYDYTOJAI

OR. VAltUSrt. OPT.
Uetu vis

OPTOMICTRICĄJLLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

SuVlrS 20 metų praktikavimo 
Mano Gąrantavlmaa 

kių )tem ktt>|

1446 So Cicero, Iii.

• i -1 .

(Jtarn, Ketv. ir Pėtn. 10—9,vai. v.
$147 86. ftalstad Ohlcagu

Pvned- »• Subąt- sąp 2—9 v
T^T. Ofiso: Rea.:

LAlayette 4017 84C6 W. 60 St
Tel. natnų:

HElbeak 688C

DR. A, D. RAKAUSKAS
OyDyToJAs ie cfcnttfRaAs 

4142 Archet AvfertUfe
Ofisd vai.: 2-4 ir 6—8 P.
Res. ofiso vai.: 10—12 Ai 

ft 8—9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadie 

_______pagal sutarti

DR, W, V,
PHYSICIAN AND SURGEC

10 N. BtoadtVay, Melrose Patk
Valandos nilo 10 iki 12 diefag ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
T«l. Melrose Park 660 

ttes. 2126 S. 5tl» Ave., MayvvoOd Av.
Pilone Maywood 2413 -

S0 METŲ f’RITYRIMAS 
Skys ėgsanllnuojanlos — ikinto

M/JOfiSsfiETAHA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashtertd Avetttlfc 
Vi&ndoa: krisdied nuo 9 iki 12;

nno 1:30 iki 8 vgl. vak.
Tti. GANU 0883

AMiRIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
■ • 't ' y

T«L LAFayette 8016

DR, C. J. SVENCISKAS
DBNTCBTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vAl. ryto iki 9 v&L vakaro 
Sekmadieniaia ik TreČifcdieniais 

__________ Hntfąl Nutarti ;,,...
r9L Calomet 6974

0F190 VlLAlit)O8:
9 ryte iki 8 vakare išskihant Šek 

madienius ir trečiadienius

Dfi. L P, STULGA
32^9 S. halsted Street

omcAOOe OaLl.

f ti. OANi’ 0867
Ree. PttOHH 6669

I OR. P. L ZALATORIS
GVDttbJAB IR OHIRURGAB 

1821 So. Halsted Shtet 
Rfeaidėtaeija: 6600 8b. Arteaiari Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet 

6 iki 8, vąL .yakgro y

DR. SUSANNA SLAKIS
Motoru ir vaiku lieti gydytoja

L 6900 So, Halsled St
Vfclbnflob 2—4 po piritų, 7—8 #. Vak.

nerednroie ir anhĄtnmia

DR, B, J, ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRtjRGAB

OFISAS Ift RfeZlOENUlJA 
2806 Wfest 03rd Street

Chicągo, Illihoia 
leL HEMiock 6111

Ofiso Valandos: 2 lkl 4 po piet lr 
T lkl 9 vakare

Trečiadieniais lr Šeštadieniais 
pagal sutarti

TaL EOUlevard 7048

DR. C. I. VEZEL’IS
DANTISTAB

4645 So. Ashlahd Ave. 
arti 47th Statot

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
8rirridej pagal riutkrti

TeL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rto. KRVvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vaL'nno 1—3; nno 6:30—8:36 

756 Wfest 35th Street
Ofiao Tel. VII

Reaidrincijoe TeL

DR. T. DUNDULI
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 it 6-8 p. ia. 

fteaideieija
8939 Bo. Claremont Ave.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

.ptttto.
■kaui 

rito, nei

tbūregystf. Phlren-

Palenfcviris A . _
esti priežastimi galvas skaudėjime, 
fcvaiįrlrho. aklų apierturito, nerVuOtd-

ris nęišnaudotų patiektos pro- ^alba į širdį. Kar j ma^au^^aki,. kartai; atitaiso

Šv. Vincento Lyceum vai
kinai laikė nepaprastų susi
rinkimų, kuriame klebonas ra
gino, ir karštai prašė, džen-• e • I
telmoniškiau elgtis ir daugiau <

gos paguosti sielų gaivinan
čiu dvelkimu. * V.

Į.
Skaitykite Bižhietių 

Bargenus

——

tais sugaudžia galingai, links
mai, tada džiugesiu ir kilhiais 
pasiryžimais pripildo žmo
gaus sielų, pv., procesijos me
tu, vyskupo sutikinto metu ir 
kitom aidžiorb Hkflmėrn. Kar
tais prabyla ’liūdnai, šiurpu-

Ia teisingai akinius. Visuose ataltl- 
“ irbniai suklmuofee egzamlnaviriias Uai 

elektra, parodančia m.už>aui>ias klal- i 
das. Specialė atyda atkre'ptnma 1 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'nndoS hno 10 iki 8 V. j y T'E’,PTT'T7Te 
Nedalioj p«aral sutartj. DsugelV i 1U V IO
atsiUUflrhų dxys atitsJšoųifes be. aki
nių. Kainoj pigios kaip pirmiau.
4712 M ASHLANb AVĖ.

Phone Boulevard 7589
■f -

irrf. I jply i ..y'-----

LlEtUVlAi ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800
j. Gaiš#
ADVOKATAS

4631 South Ashland Avėnufe 
Res, 6515 .jfe Roekwęll .Street 

Te|ephone: REPųblię 9723

KLAUSYKIT6S
nuolatinių it labai įdomių, Povilo

ŠA LT I M I E RO
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES W.M.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 valų vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. Vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. Vak.

——
=B=

Jr

J
=

Matykite ji šiandieni
HEALTH-MOR

vacuum-clėAnek
ATLIEKA S2 DARBU8

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pode- 
monBtriieti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Ave., Chicago.

£

GERKIT 1!"1 OER*

žtmbrnaia 
SOUTH SIDE BREWIN6 CMHNV
Visi geria ir mėgsta AMBR0- 
SIA ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Vrtoo (Wholesale) kainomis pri
stato į alinęs ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų it teisingų pa
tarnavimų,

2415 West 64tb Stteet
Stanio TeteMklta BOULEVARD fltl 

. ...----- ,■

s
PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMtt. 
DENEMARK, INC...TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA< 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ 18- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODEtlŲ, KURIŲ KAINOS PRI. 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 

. TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI...LENGVIOS IŠLYGOSPERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA bYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac • LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Cravvford 4100

JO## B. MM
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cehnak Road
Metropolitan Stbtb featak namė 
Valandos kasdien nao 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos įr Pėtnyčiot

vakarais rido Š iki 9 _
Tdef9t>»* CAN»d 117B

Namai: 6459 5. Rockvvell St. 
Tilefonaa REPubuc 9600

KAL & ZAflETSKY ,
' LIETUVIAI ADVOKATAI 
6322 Sd. VVfcstėm Avenue

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. ▼. 

Suhatbj buo 12 iki 6 V. ♦.
T«L Proapert 1018 
Bm. TeL lUpublic 6047

^ir a .1 I, Į-.-- -'-t 1 ,.f- - ’ I.-—-

Offita HritirA
2 to 4 and 7 to 9 P. 14. 

Siindav by Appointment
DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON . 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartj 

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

įvairūs Daktarai
r ......  fa. ..fin ■ ..

OR, CHARLES SEGAL
offeAd v 

4729 So. Ashland Ave.
8 lultae

Chicago, ill.
Telefonas IDDiray 8890

OFISO VALANDOS:
♦rikrib. NedfcUoiiila huo lft iki 12 
Nad 10 iki 12 vai. ryto, n«o 2 iki 4 
^•. Po.jąietu ir nuo 7 iki 8:30 y. ,v.

DR. MADRIDE KAHN
dYDYTdJAl ii OKtRŪft&AA
4^31 So. Ashlarid Ave. 

tol Tarai 0994 -
Ha: M. FUaa !4oo

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

Nedėlitaala Udo 10 iki 12 dleM.

DR. J. SHINGLMAN
■ ų TIK 8U0RI10

ttmfrttMM Mokslo Seimo, Atlantic City 
PrakUkudJa 10 ttteti, 

RwiballAiiee irftirdtae tir* 
jo IpAblyM

Valęndoa 11-12 A. M., 2-4. 7-t P. M. 
Retldeutrija 1B1B tk. kotlt Ave. 
odAu, Vii»hCmKt Itth fArtvt

gLOTiJy ..n,,

feL OANal 6188

DR. S. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR OHIRURGAB 

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

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutartj 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave.
Telefonas REPubiie 7R68

Offiee Phone Ree. and Offiee
PROspeet 1028 8369 S. Leavitt Bt
VAL 1-4 p». Ir 1-9 vak. OANal 0704

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KAS) 

GTDYTOJAB IR OHIRURGAB 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nedėllom lr Trečiadieniais 
PaąaJ Sutartį

DR. A. J, SHIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB '

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
ToL LATayotae 8016

VALANDOS:
2—4 popiėt — 7—9 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniaia
—...... 

Res. 6968 80. Talman Ave.
Rea. Tel. GROveUll 0617 
Office TeL HEMloek 4848

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

1999
rqt 
i 7

DR. A. R. LAURAITIS
dentistaš

2423 We»t Mamuetto Road 
Ayttrkd., ketvutad. tr nenkudlenlair 

»J1I v, ryte; 1-4 p. p.; <-• v v. 
ieautiJemau nuo • v. r. iai i 9. p.

161 Broadvrav *
MBlrOse park, III

PtrtnadtenUlfe Ir treCladlenlala buo 
. 10 v. r. lkl 9 vel. vakaro
MHadlenlkl4 nuo 2 v. lkl 9 v. v.

, Bekraujį parai (tarti4a

Vai. 2—4 ik ?-9 vak.
Ketv. ta NedėHnmik auaitifto 

Subatoma ClceroJ 
1444 So. 4»th Ct 

... . Nąo, 4 lkl 11 vai , vak,

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaus li
goninį taip jų pripažino Atnėriran 
Medical Ataoeiation lr Američkn 
College of Burgeoba, yrk Claą« A 
rfliiea. Tai yra, aukičiauai -Aniriri- 
koe medikaliai autoritetai mtsų U 
goninų priakyri prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės

S
« patarnavimu 9700 W. 69to Bt,
1. HEMloek R70O.

' Naudokitės patarnavimu tų daktarų, debdstų, advokatų lt biznie-

įjg irių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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st^rtadianiM, rūgs. 9, 1937

skirtoe kun. J. Fedel. Naujuo
sius spaustuvės darbininkus 
Šv. Tėvas priėmė ypatingoje 
audiencijoje lr palaimino. Sa
leziečiai yra garsūs savo gra
žiais spaudos darbais.

rias išdavė raportų įš Federa
cijos seimo, paaiškindamas, 
kad seime dalyvavęs vietinis 
katalikų vyskupas ir visa vie
tinė valdžia su majoru prie
šaky, kad vietinė Lawrenee, 
Mase,, anglų spauda plačiai 
išgarsino lietuvių vardų.

Koresp.

PARDAVIMVI NAMAS

METINIS mirties paminėjimas 
A. t A.

Pijus XI Vatikano (Tipog- 
raphia Poliglotta Vaticana) 
vedimų perdavė vienuoliams 
saleziečiams. Direktoriumi pa-

Pardavlmul kampinis nan«j. kuria
me tąverno Ir resturano htsnls iš
dirbtas kuoputkiauslai. Parduodamas 
U priežasties Ilgos. Atsišaukite Mrs. 
Anna BUtln. 3958 West lllth St., 
afbą trintu nuokite Bev. 0006.

Wl’ArHEIt STIIIPS

Kam reikalinga wea.ther strips apie 
langus arba duris kreipkitės ]:

J. PUKTOKAS
6425 8o. Rlchmond Street. 

Tel. Hemlock 3673.
IftKŠSMDAVIMII tavernas

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnamių Renda |40 | mėnesi, pilnai (rengtas, 

šilto vandenio šiluma, po adresu 804 
West žįst Street. Dėl Informacijų 
tel. Virginia 1521 arba atsišauklt i 
2996 Archer Avė.

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
ChlcągoJŠv. KnrimJvrj Akademijos j 

Rėmėjų 9 .kyrius šiuo dėkoja j 
visiem*, kurio kokiu nore bū 
du prisidėjo pie centro pik
niko, Įvykuab rugp. 15 d.

Ačiū geib. kleb. kun. H. J. i 
Vaičūnui, skyriaus pirm. Še > 
putienei, vieni komisiaji ii 
mūsų bizni*; n ms: A. Miliau
skui, Grigui, Anglickui, Kai- 
kariui, Charhr Bakery, Bar 
tašiau i s, Scl.'varžei, Baubka- 
ais; rėmėjam: Bartkui tei, Cer. 
kauskienei, Lujvidienei, Kelp
šienei, A. Šileikienei, Brazau
skienei, Gudams, Česienei, Sa- 
lutam*, ZaremlJlenei, Šileikie
nei, Kiškūnv nei, Švsbienei- 
Servienei,.Feirionel, Milašie. 
nei, KraUauskienei, Dainelių 
nei, daukš'. Tic’, Palūbinienei, 
Jomantienei, Kajanienei, Bei 
viepei, A. Rakauskienei ir jos 
dukterini, Raulinaitienei, O- 
gentienei, Mažonienei, Onai 
Reikauskienci, Raulinaičių r.gi 
mytėi.

Ačiū vis, eini afsilankusie 
uis pikam- n, Padaryto gra
žaus pelno.

A. J.

60 metų prityrimoBuvlrš Manant statyti sau naujų namų 
ar pertaisyti senų, pašankite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspėct 1185.

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes aUlkoms darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

VTRAI
Automobilių mekanlkal ............ |3(
Orill Press operatorius ............ *11
Elektriklnlų Motorų taisytojai .. $21
Mekanlkų padėjėjai ..................... f M
Duonkepiai ................................... *25-81
Indų plovėjai .,......................... *12-11

i Virėjai ............*............................ 318-3(
.Valytojai ........................................ *12-14
■ Pri tarnauto jai .................................. 611

MOTERYS
(Virėjos Restarantuose .. *18-22-*!
Prltarnautojos .......................... *12-14
Generaliniam namų darbut,

mergaitės ................................... 66-13
Beauty Operatorios . . 614.50 ir auk! 
Prašytoja Moterų dresių .... 6U 
Viešbutyje Patarnautojos .... 651

SHAY EMPLOYMENT AGENCY 
14 West Washington Street 

Chicago, Illinois 
Tel. Cen 9800 4

ARTI URANU AVE./ ;•
Telefonas 

SEEIey 6103
CHICAGO, ILL.

KUN. VINCENTO KULIKAUSKO, M.I.C.
Šiandien, rūgs. 9 d. sueini vieni metai nuo a. a. kufi. V. Kulikausku mirties.
Gyvas būdamas jis buvo labai artimas daugeliui: kaipo kunigas, kle

bonas, misijonieiius — jis daugelį privedg, ar grąžino, prie • Amžinosios 
Laimės — Viešpaties Dievo;* kaipo organizuotojo veikimo darbuotojas ir va
das — jis atliko Bažnyčiai, Tautai ir Tėvynei neįkainuojamus tautinio bet. 
religinio susipratimo ir ekonomui io pagerėjimo darbus; kaipo laikraštinin
kas, aĮKilegetas, rašytojas — jis maitino minios protus ir išaugino bendra
darbių aibes; kaipo vienas ii pirmųjų atgaivintosios Marijonų Vienuolijos 
pavyzdingas narys, tos vienuolijos naujokyno bei seminarijos vadas ir ar
kivyskupo Matulevičiaus bendradarbis — jis išauklėjo žymų būrį bendra
darbių pasiryžėlių; kaipo Šv. Kazimiero Seserų kapelionas ir jų ilgametis 
dvasios vadas — jis žymų skaitlių kilnadvasių mergaičių užgrūdino vie
nuoliniame pašaukime, gyvuojančių Dievo Meile ir artimo gerove; kaipo 
skaitlingos Kulikauskų šeimos prakilnus sūnus — palipa saviąkiems gar
bingą ir dideliais nuopelnais papuoštą atfhintį. Žodžiu, kun. ,V. Kulikaus
kas daug kam yra artimas, savas ir atmintinas;

Suėjus, tat, metams nuo jo mirties, beabejonės, daug kas jį ypatingai 
prisimins, jo pasiges ir už jo sielą pasimels.

Marijonų Seminarijos koplyčioje, metinėje kun. V. Kulikausko mirimo 
dienoje —, Šiandien bus viešos įspūdingos pamaldos už jo sielą, į kurias visi 
a. a. kun. Vincento gerbėjai yra kviečiami.

PARDAVIMUIVK1S

Pardavimui ūkia Rhlnela'nder, 
Wis., Route 2. Su gyvuliais ir pa. 
dargals. Už žemą. kainą. Priežaatią 
našlė. Kreipkitės:

Petronela AntanAitis 
IUiinchuuler, Wls.

 Route No. 2.

REIKALINGAS DARBININKAS

Apie pusę amžiaus vyras, arba mo
teris dėl akies darbo, pastovus dar
bas, geras namas. Atsigaukit tuo 
6 iki 8 v. v.

Mrs. Msurlcc Robhison 
Tel. Crawford 1959

■ir LAIDOTUViy^H 
F DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS COAL

Anglys
Vienas Plėšikas 

Apipiešė Valgyklą 
Pilną Žmonių

merių ir patyrūsįų žmonių ta
me darbe. Jonas Šileikis pra
nešė, kad vakarienė bus to
kia, kokios dr-ja dar nėra

WILMINGTON
ANGLYS

ump ...................... $600
Line Run .............. 5-75
gg -........................ 6 00
ut .......................... 6 00
creenings .............. 4-75

|»r PATARNAVIMAS 
Ut DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Rugsėjo 5 d. įvyko draugi- Jonas Šileikis apsiėmė lan 
jos Šv. Antano susirinkimas, kyti dr-jos ligonį A. Kuizinų, turėjusi, 
kuris buvo skaitlingas ir gy- Vice pirm. J. Motetai tis tų Nutarta ir išrinkta komisi- 
vai svarstyta įvairūs dr-jos ligonį lankė per praeitų mė- ja. kad prisidėtų prie para- 
reikalai. ’ nesį. ' pijos bazaro, kuris prasidės

Gauti du laiškai Vienas iš ^inn- A’ Valan«iuB išdavė spalių 3 d. Į komisijų įeina: 
dienraščio “Draugo” kvieti. raPort« iš Federacijos 12 eky J- ®‘!^k“’ ,K' A^r?-;aUsk 
mas į pikniką. Nutarta kuo- ir Lahdariagos S«-gos į
skaitlingiausiai1 dalyvauti pi- kp' velkl“10- ^''tindamas, Olbikae J. Bėručius. K. An- 
knike rmrsėio 6 d Kitas lai- kad Labd’ kuoPa ^pinasi va- drejanskas todejo paaukoti 
šk^gXj m^> IX Juozu Lapinsku. ^rų dovanų dr-jos būdai. .

Paskolos bendrovės — kvie- Draugijos metinė vakarienė Gerb. kun. H. J. Vaičūnas 
timas dr-jos, kaipo šėrininkės {vyks spalių 24 d., parapijos pakvietė visus dr-jos narius 
į metinį susirinkimų, rugsėjo ųvet. Į vakarienės rengimo ko dalyvauti parap. piknike, ru- 
14 d.,, parapijos svetainėje, misijų įeina: J. Šileikis, Ed. 8^j° 1- d., Vytauto darže. 
Atstovu į paskolos bendrovės Mikutis, V. Brazauskas, V. Piknike apsiėmė dirbti prie 
metinį sus-mų išrinktas dr-jos Grigaliūnas ir P. Putrimas. bAr° dr-joa nariai.

Įėjęs į Thompson valgyk
lų, 75 West Monroe st., kuo
met joj valgė 40 žmonių, plė
šiko^ kasininkei padavė raš
te1.} reikalaudamas atiduoti 
pinigus. Kasininkei padavus) 
$35 plėšikas atstatė revolverį 
į visus koetumerins ir atbu
las išėjęs pro duria pabėgo. I

8319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1188-1139

3307 Latuanica Ava. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehill 0^42Lįrta Fknw* Shoppe 

4180 Archer Avenue CONTRACTOR 
2223 VVest 23rd Place

Atlieka visokias medžio darbas,! 
didelius ir mažus, už prieinamą! 
kainą. Apkala namus šingeliais.! 
Dedame stogus.

Turi 35 metu* patyrimo. I

718 W«at 18th Sireet 
Thone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 .So. Westera Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0683LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Tel. CANaI 7514

CHICAGOPADCKONC John F. Eudeikis 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

•EN1AŲSU n DIDILAUSIA laidojimo įstaiga

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

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

4848 So. California Avė.
Phone LAFayette 8573

NORI PASIMATY
TIS SU JUMIS.

Penktadienio 
vakare 

Rugsėjo 1Od

Mes atmindami ir apgailėdami jo* prasišalinimų įš 
mūsų tarpo dėkojame mūsų dva*(škam tėvui kleb. 
kun. A. Skrypkai, ir kun. fcvarliui, ir kun. Juškai, 
kurie atlaikė įspūdinga* pamaldas už jo* rialų ir pa
sakė pritaikintų pamokslų.
/ Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.

Dėkojame graboriui Efterakiui, kuris savo geru Ir 
mandagiu patarnavimo garbingai nulydėjo jų į am
žinantį, q mums palengvino perkęsti nuliūdimų ir rū
pesčius. Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pa
guodė mus tnū|ų nuliūdimo valandoje, ir pagalio*, dė
kojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse hnonėmri; 
o tau Olympla, lai Dievas suteikia amžinų atilsį.

Nuliūdę lieka: Dukterys, Sūnaa, Žentoi, Marti Se
suo, Brolis ir Giminės.

koplyčios visose 

Chicagos dalyse
DYKAI . M BĮ.

A- BITTIN
paminki'V išdirbėjai

Dabar nifilo did/inusius 
^*5 pnr> Tik’ii veityho I»..l i« 

pn/i u;!... namini. vi-
šokių Hkm.Gių ir minių 
Kaino nm. $'.5 00 ir auk

A t sa k n n t i s d n rl .as
3058 VVest lllth St.,

Telefonas BEVerly 0006 
skersai ftf. Kazimiero kapinių vartų.

Klaniniu magų Lietuvių rsdio programų Pirmadienio vakarai!,
10:00 vai vakaro tt W. 8. T. 0. įtotles (1420 K.) — FnuuHju 

P. 4ALTHCERAJ3

OAST, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN 

Oeriansiaa patarnavimas — Moteria patarnanja

PLATINKITE "DRAUGĄ

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue«Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kfc Tonus ar daugiau.
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VIETINES ŽINIOS
•

Baigiasi Vasara
Baigiasi vasara, baigiasi pi

knikai. Netrukus ateis šaltoji 
Žiemužė, kuri uždarys išvažia
vimus.

Turėjome piknikų įvairių 
draugijų, organizacijų, para
pijų ir tt., bet neturėjome 
pramogos jaunutės, tačiau la
bai svarbios, organizacijos — 
Vilniui Vaduoti Sųjungos.

Taigi, Bridgeporto V. V. S. 
skyrius rengia piknikėlį rug
sėjo 12 d., 1 vai. po pietų, prie 
87 ir Westem avė. Vieta gra
ži ir visiems lengva priva
žiuoti. *!

Tat, visi Chicagos lietuviai,

mį skaitlingai suvažiuoti — 
užbaigti vasaros sezonų patri- 
jdtiniu pasilinksminimu. •A *

Tikietus įsigykite iš anks
to. Jų yra Gudų krautuvėj, 
pas pinu. V. Balandų ir ki
tus valdybos narius.

Patrijotas

be skirtumo pažiūrų, kviečia- ntui.

Dvi Operacijos Viena
Diena Toj Pačioj 

šeimoj
•

Vakar Šv. Kryžiaus ligoni
nėj dr. A. Rakauskas padarė, 
topsilų operacijų redaktoriaus 
L. Simučio dukrelei Būtai ri 
jauniausiam sūneliui Algimft-

Žvingių Parapijonai 
Rengia Šunim-Burum

Spalių 23 d.,, namuose ad
resu 6837 So. Maplewood av., 
Žvingių parapijonai rengia 
nepaprastų šunim - burupi.

Visi žino, kad Žvingių baž
nyčia karo metu sudegė, da
bar pastatyta nauja, bet tebė
ra tiktai vieni mūrai: n^i gri
ndų, nei langų, nei altorių 
nėra. Tatgi šis vakaras ren
giamas bažnyčios naudai.

Visi Žvingių parapijonai 
kviečiami į šį vakarų. Bus 
muzika, užkandžio ir 10 dova
nų. Kas suteiks didesnę au
kų bažnyčiai, to vardas bus 
Amerikos ir Lietuvos laikra
ščiuose paskelbtas.

Rengėjos kviečia visus at
silankyti. žvingietu

PAPRASTAS, LENGVAS

KETVIRIAM

Į Turnyrą Už 
Čempijonatą

■ "V t .
lietuvių Golfininkų Sųjun 

ga kviečia dalyvauti rengia
moj sezono užbaigitnui pra
mogoj — baliuje - šokiuose 
ir golfo lošime laimėjimui 
1937 metų Čempijonato.

Ši nepaprasta pramoga į- 
vykg sekmadienį, rugsėjo 12 
d., Oleneaglet Country Club.

1 Golfo lošimas prasidės 9 va
pančių ryto.„.Bus lošiama 36 
: duobutės. Lošėjai bus paskira 
styti į t.ris skyrius, sulig lo
šėjo paduoto pirmesnių jų lo- 

i Šimų kirčių skaičiaus. Sky
riai bus A, B ir C. Sųjunga 
turi paskyrus tris trofejas — 
vjebų kiekvienom skyriui. Be 
to, bus duodamos dovanos kie
kvienam “foursomui”. Vai d v.

=====----------- i

ba ir komisijos, kurio? rūpi
nasi šios pramogos surengi
mu, tikrina, kad, kaip nariai, 
taip ir svečiai bus pilniausiai 
patenkinti šia Sųjupgos meti
ne pramoga.

Moterų lošimas kortomis 
prasidės 2 valandų. Loš “bri 
dgų”, “pinochle”, ir t,t. Lai
mėtojams, kaip golfininkams, 
taip ir kortų lošėjams, dova, 
noš bus įteiktos vakarienės 
metu. Vakarienė prasidės 6 
valandų. Prašoma užsisakyti 
vietas iš anksto, pašaukiant 
vienų iš žemiau pasirašiusių
jų-

D. Pivarūnas, pirm., {Boule
vard 5576; Dr. G. I. Bložis, 
rašt., Canal 6122; Dr. J. Šim
kus, K. N., Hemlock 8400; T 
Shemaitfs, K. N., Canal 0257: 

' Mrs. M. Bložis, Beverly 1868

Engagement Piiotd

NORTH SIDE. — Rugsėjo 
5 d. P. Čerečkienės naune ad
resu 3152 W. North avė. buvo 
surengta engagement {>uota 
jauniausiai dukrelei Džianu- 
tei, • kuri priėmė žiedų nuo 
Wąlterio Dambrausko.

Vėliau pranešiu, kada įvyks 
jų vestuvės. V. Falza

Pasogos Davė Naują 
Buicką

Pp- Sinevičiai, kurių duk
relė Lucija rūgs. 5 d. susi
tuokė su Vaznoniu, pasogos 
davė naujutėlį $1,300 vertės

prirengtos ir dėl to klausyto
jų skaičius kasdien auga.

Šaltimiero garsinimo ofisas 
randasi Bridgeporte, Lietuvių 
Auditorijoj. Kitas Šaltimiero 
programas galima girdėti iŠ 
tos pačios stoties WHFC, 1420 
k., sekmadieniais, 9 valandų 
vakare, ir pirmadieniais, 10 
vai. vakare. (

Klaida
Atsiranda klausytojų, kurio 

mano, kad P. Šaltimieras — 
tai tik pranešėjas ir kad “Ma
rgutis” kontroliuoja radio 
programas. Tai klaida. Povi
las Šaltimieras neturi nieko 
bendro su “Margučiu”, ar su 
kuo kitu, nors programos yra 
leidžiamos iš tos paties sto-Buickų, kuriuo, po gitožios

vestuvių puotos, jaunieji 18- ,le8> bet kitomis valandomis 
Baigdamas primenu visier 

nepamiršti pasiklausyti 
miero radio programos

važiavo į Colorado Springs, 
Colo.

Vestūvių puotoj dalyvavo

Literatiškai

SIS NAUJAS OLD GOLD Kontestas yn tikhi 
JŪSŲ proga praturtėt visam amžiui.

Tai yra kontestas visiems — kontestas, į kur) bi 
vyras ar moteriškė, mokantis skaityt ir rašyt gali 
linksmai ir entuziazdškai įstpt.

Nieko sunkaus. Nieko komplikuoto. Nereikia 
verstis po žodynus ir enciklopedijas. Štai yra kon
testas, kuris ims tik keletą momentėlių jūsų laiko 
ir jūs turėsite daug šypsojimosi ir juoko, kada jūs 
tęsite tą užsiėmimą.

edną, kuriame telpa pa

kalbant, jūs galite šypsotis savo-" 
kelyje šiame kouteste. Visas jūsą darbas laimėti 
$100,000.00, $50,000.00, $25,000.00 ar bi kurj 
1,000 prizų, kurie sudaro $250,000.00 yra pasitenki
nimas grupe interestingų piešinių.

Štai Kaip Jūs Laimėsite
Siame konteste vra 45 piešiniai, 3 piešiniai sudaro 
kiekvienos savaitės seriją. Dabar tuojau jūs galite

giut VELTUI, kur tik cigaretai yra parduodami, 
LD GOLD Kontesto Bulledną, 1 

mieji 12 piešinių.
Visi iš tų piešinių yra panašūs j PAVYZDINĮ

PIEŠINĮ parodomą po dešinei. Viskas ką jūs turite 
daryt, tai suteikt pastabą, ar atsakyt arba suteikt 
kalbą tuščiajam baliūnui. Kiekvienas gali ui pa
daryt. Bi kas gali parašyt 12 žodžių (ar mažiau) 
atsakymui į tai, kas yra sakoma baliūne.

Jūsų kasdieniniai žodžiai, jūsų pačių normališka 
kalba, jūsų pačių idėjos, jūsų pačių pažvalgos--* 
viskas ko jums reikia stojant į lenktynes šiame 
konteste ir duokite sau progą praturtėt visam 
amžiui.

Siektinasis Susldraugaut Dėl x 
Dvi gubai-švelnių Old Golds 

Sis kontestas yra svarbus susidraugavimo žygis ii

virš 100 giminių ir draugų iš nant’ Penktadieni> nuo 7 1ik

abiejų pusių. vai. vakare, iš WHFC ste 
1420 k. Klausytį

Nėra Galvasukio! Nereiki 
Enciklopedijas ir

. . <♦ « i t

1000 PRIZES TOTAUNG

<250,000.00
lsžPrfze

*100,000.00
2«Mf Prize

*50,000.00
*25,000.00 
no,000.00 
*5.000.00 
*5,000.00 
*5,000.00 
*2,500.00 
*2,500.00 

. ■ *3.000.00
■ ■ H.OOft.Ofl 
. .*7,$MJtf
■ .*5.000.00

PIEŠINYS

orą rrizo ■ • • ■ 
4th Prize . . . . 
5th Prize ■ ■ • . 
6th Prize - . ■ ■ 
7th Prize • ■ ■ » 
8tti Prize . • « . 
9th Prize . . . . 
3Prlzn<lJW(LMeech 
U Prizas <500.00 «ech

50 Prizas <10040 Mch 
One Hundred Prize* 

*50.00 aech • • • • 
ElzVit Hundred Prize* 

*25.00

įjotojo
*20,000.00

= A GRAND TOTAL OF
<250,000.00

Kiltu m »aro ai__ _
taraite 5 Old Gold pakelio 

parajus tantilcyle an

prlaloakltc UckrloK 
inkua ar rankos 
taityklim.

GOLDS progą laimėti dar vieną iš milionų savo 
lojališkų draugų.

Met pageidaujame, kad tūkstančiai ii rūkytoju ilmoktų 
pamėgt OLD GOLDS laike iio kootetto, bet nėra reikalo 
pirktis cigaretų norim jatot. Taisyklės daleidiia, kad rankos 
paraias gali būt prisiųstas vietoje reguliirės OLD GOLD 
geltonos pakelio popieriukės.

Gaukite Savo Pietinius Šiandien! Veltui!
Kur Tik Cigaretai Yra Parduodami

Nutitpręskite istot | ii koatgatą Handien. Eikite j H kr 
tuvę, kur cigaretai yra parduodami i 
OLD GOLD Kontesto Bulletino. I kėlėt, m 
ilpildyt ĮSTOJIMO BLANKĄ ir tuo būdu duodate sau pro
ga laimėti S 100,000.00. Padarykite ui iiandiea. Tai yra 
geras

ir prašykite VELTUI 
« minučių jūs galite

SVIEZUSI
visoman Klimate

PRADEKITE DABAR I GAUKITE 
OFICIALI BULLETINĄ No. t 

VELTUI BILE CIGARETŲ KRAUTU
VĖJE AR DAUGELYJE 

VVESTERN UNION OFISŲ
Ja! eot Vietos Jie yra lit (balą?, Pasiųskite 

li Dešieit

Vyčių Dėmesiui!

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskrities susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 9 d., 
Aušros Vartų parapijoj, 8 v. 
vak. Visos kuopos prašomos 
atsiųsti atstovus į šį susirin
kimų, nes bus svarbių įneši
mų svarstymui. Valdyba

RADIO
ŠALTIMIERO PENKTA

DIENIO PROGRAMA

Šiomis dienomis gauta ži
nia, kad Povilo Šaltimiero lie
tuviška radio programa, kuri 
transliuojama oro bangomis 
penktadienio vakarais 7 va
landų, bus pratęsta. Iki šiol 
buvo girdima tiktai pusvala
ndį, bet klausytojai daug sy
kių reiškė noro, kad ši prog
rama būtų ilgesnė. Tų prašy
mų P. Šaltimieras patenkina, 
nes, pradedant ateinančiu pe
nktadieniu, programa prasidės 
lygiai 7 valandų ir tęsis iki 
8 vai. vakaro.

Vertaj šių programų pasi
klausyti. Jos yra pilnos gy- 
vurtio ir įdomumo. Be to, jea- 

.kia duoti P. Šaltimierui kre- 
I dito už tai, kA<l iki šiol nie- 

1 kuomet negirdėta rekordų. 
Visos programos yra gerai

Padėka

ROSELAND. — Labai esa
me dėkingos mūsų brangioms 
'geradarėms, kurios, mums grį 
žus po atostogų, surengė “pa- 
ntry shower”. Be to, dar pa
siuvo gražias mokyklos kam
bariams firankutes, kurios ti
nka labai prie naujai išdažy
tų sienų.

Nuoširdžiai dėkojame viso
ms prisidėjusioms prie to ne
tikėto “surprise”. Būkite ti
kros, jog atminsime jūsų rei
kalus savo kasdieninėse mai- 
dose.

t Šv. Kazimiero Seserys

OAK FOREST, ILL. — Aš, 
Ignacas Rainys, tariu nuošir
dų ačiū broliui Vladui ir bro
lienei ir Sakalauskienei bei 
savo •• brangiems draugams 
Frank Mišeikai ir John'Mu- 
raškai, kurie aplankė prieg
laudoje, pavaišino ir apdova
nojo rugpiūčio 29 d.

Mums visiems labai smagu, 
kuomet kas nors iš pažįsta
mų, ar giminių, atvažiuoja 
pažiūrėti, kaap mes čia gyve
ntume. Šiemet mažai kas tebe- 
lanko mus.

Reiškiu taipgi padėkų P. 
A. Piaulokui, 7042 S. Canift 
bell avė. už knygas.

dilų. Pimdilul. Maryti gali 
(erai padalyti bl kuri ii « 
atsakymų:

. TUi ttfitil, it in tutini), tttjritbttJ, MKi) P, Ltrilltni Ct., lut.

Gaukite Pleilelų Bedetlaų VELTUI Ciųeretų Kreetevice 
Ir VVESTERN UNION OFISUOSE

DMDuou d«ar«n Marų lr Wwara Praiykha aaa kopi|os pas artimiausia d- 
Union Ofisai po tla« kali įsu dabar turi aar«u pardatiių ar Wnteni Union Ofise.

SUTURITE ATSAKYMĄ TUlČIAJAM SAU OMUI
(AlMtyauM rafyjUre a«(Z«

r*A.

.....

Už tai, kad praleido su vežimėliu, gavo $5. Per 35 mi
nutes A. S. Grobai su maža dukrele vežimėly laukė progos, 
kad perėjus skersai Addison avė. (Chicagoj), bet nei vienas 
automobilistų nenorėjo sustoti ir kitų automobilių sulaikyti. 
Bet, štai, privažiavo William Beilfnss, 20 m., 1332 Nelson st. 
Pamatęs žmogų, norintį pereiti skersai gatvę, sulaikė savo 
fliverj ir praleido. Tribūne raporteriai tų scenų sekė ir man
dagiam motoristui pripažino dovanų. ,


