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PAŠARVOTAS MARIJONŲ SEMINARIJOJ 

VELIONIS BUVO VIENAS 
PIRMŲJŲ TĖVŲ MARIJONŲ 

LIETUVIŲ IŠEIVIJOJE 
Vakar 4 valandą ryto amžinu miegu užmigo didysis 

Amerikos lietuvių misionierius, rašytojas, uolusis laikraš
tininkas, Marijonų Seminarijos steigėjas ir jos rektorius. 

Mirtis buvo staigi ir netikėta. 
Tiesa, velionis sirguliavo, kelias dienas praleido li

goninėj savo gydytojo priežiūroj, tiesa, kad buvo tiek su
menkęs, nuolatinių darbų nukamuotas, bet ikipat mirčiai 
veržėsi prie darbo, nes jo didžiausias troškimas buvo už
baigti Seminarijos koplyčią. Į ligoninę buvo atvežtas ke
liais atvejais, tačiau vis išvažiuodavo. Ir šį kartą norėjo 
dar grįžti prie savo darbų, tačiau iš ligoninės neišleido. 

I? --^aro velionis dar sėdėjo ir linksmai šnekučiavo 
su savo broliu Jonu apie darbus, darė ateičiai planus, sa
kėsi atvyksiąs pasitarti kai kuriais dalykais į Aušros Var
tus. B t t ^ Rugsėjo 9ML 4.vai. rytą., sesutė Patricjj 
Tusi ITa l^aTTl ' aSo^unk laT^ 
dcns. Skundėsi, kad sunku, tačiau velionies akyse matėsi 
viltis, lūpos kalbėjo apie pareigas ir darbą. Tik staiga 
skaudžiai sudejavo, griebėsi širdies ir tai buvo paskuti
nis a. a. Vincento judėjimas. Sustojo plakusi širdis, kuri 
taip karštai mylėjo Dievą, artimą ir Tėvynę... 

Prie mirties patalo buvo tik sesuo Patricija. Pašaukė 
kapelioną ir gydytoją, tačiau jau buvo vėlu. 

VAKAR 6 VAL. VAKARE A, A. KUN. VINCENTO 
KŪNAS NULYDĖTAS J MARIJONŲ SEMINARIJĄ, HINS 
DALE, ILL., KUR BUS PAŠARVOTAS IKI ŠEŠTADIE
NIO. 

ŠEŠTADIENI 4 VAL. PO PIETŲ BUS ATLYDĖTAS 
I AUŠROS VARTŲ KLEBONIJĄ. 

SEKMADIENI 4 VAL. PO PIETŲ BUS NULYDĖ
TAS J AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIĄ. 

IŠKILMINGOS LAIDOTUVĖS BUS PIRMADIENI 10 
VAL. RYTĄ IŠ AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOS I ŠV. KA
ZIMIERO KAPINES. 

Į laidotuves atvažiuoja profesoriai iš Marianapolio 
Kolafg îjoJs: Kuri. K. Vengras, kun. J. Jenčius ir kun. dr. 
Starkus, kuris yra tik ką atvykęs iš Lietuvos. Tikimasi, 
kad atvyks ir kun. J. Lietuvininkas iš Baltimore, Md.., 
velionies giminaitis. 

Žinia apie a. a. Tėvo Vincento mirtį sujudino visą 
Amerikos lietuvių katalikų Visuomenę, kuriai jis tiek daug 
ir taip nuoširdžiai dirbo. 

Amžiną atilsį suteik jam, Viešpatie! 

IŠ KORNŲ STIEBŲ 
LENTOS 

AREŠTUOJAMI ISPANŲ 
RADIKALŲ ŠALININKAI 

WASHINGTON, rūgs. 9. 
— The Bureau of Standards 
praneša, kad rasta priemonė, 
kaip iš kornų stiebų dirbti me 
dines lentas. I r šis išradimas 
yra sėkmingas. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; popiet kiek 
šilčiau. i bj 

FERNI, Italija, rūgs. 9. — 
Policija čia suėmė apie 20 
darbininkų su raudonomis, 
darbininkų su raudonomis idė 
jomis, kurie skleidė lapelius, 
pareiškiančius sąjausmą Ispa
nijos radikalams. 

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
9. — Kalifornija valstybe šian 
dien mini 86 metų sukaktuves, 
kaip priimta valstybių unijon. 

JON BUS ATLYDĖTAS ŠEŠTADIENI 4 VAL. PC PJETŲ 
~ ŠUK^IATVEl^ASrpAČIAJr 

SAN SEBASTIAN MIESTAN 
MIESTE REIŠKIASI PASIAUBA; MADRI

DE RADIKALAI ŽUDO 
GYVENTOJUS 

KUN. VINCENTAS KULIKAUSKAS, 
Marijonų Seminarijos Rektorius 
ir Marijonų Vienuolijos Vice Provin
cijolas Amerikoje, miręs vakar 4 vai. 
rytą. 

Dienraščio "Draugo" redakci
jos ir spaustuves darbininkai reiškia 
gilią užuojautą Tėvams Marijonams, 
velionies broliui Jonui ir giminėms. 

A. A. SESUO M. TERE-
SITA VAKAR PALAIDOTA 
Vakar Šv. Kazimiero ka

rmose palaidota anądien mi
rusi Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijos sesuo M. Tere-
sita. 

Gedulo pamaldos įvyko &v. 
Kazimiero vienuolyno koply
čioje. Laikytos trejos Mišios. 
Iškilmingų gedulo Mišių ce
lebrantu buvo vienuolyno ka
pelionas, gerb. kun. W. Ur
ba; jam asistavo dijakonu 
gerb. kun. P. Skruodenis, M. 
I. C, o subdijakonu gerb. 
kun. J. Šlikas. 

Prie kitų dviejų altorių Mi
šias laikė gerb. kun. P. Vai
tukaitis ir gerb. kun. J. Ma-
čiulionis, M. I. C. 

D. gerb. kun. pralotas M. 
Krušas kapuose atliko pas
kutines pamaldas už mirufia.* 
ii. 
<Be seserų kazimieriečių ir 

kunigij prie velionės laidotu
vių prisidėjo gausingas bū
relis ir pasaulininkų — vyrų 
ir moterų. 

Amžiną atilsį suteik, Vieš
patie, mirusiai seseriai M. Te-
resitai. 

ARGENTINIEČIAI REMIA 
ISPANUS SUKILĖLIUS 

BUENOS, AIRES, rūgs. 9. 
— Ispanijos sukilėlių šalinin
kai argentiniečiai organizuo
ja 400 savanorių, kurie bus 
pasiųsti Ispanijon kovoti su 
radikalais. 

Be to, bus pasiųsta kele
tas šimtų tonų reikalingų dai
ktų. 

HITLERIS REIKALAUJA 
KOLONIJŲ 

NUREMBERGAS, Vokie
tija, rūgs. 9. — Nacių parti
jos suvažiavime diktatorius 
Hitleris reikalauja, kad Yokie 
tijai būtų grąžintos kolonijos. 

HENDAYE, Prancūzija, Į BURGOS, Ispanra, rūgs. 9. 
rūgs. 9. — Sukilėliai staiga 
nutraukė puolimą prieš San 
Sebastianą. Sukilėlių lakūnai 
apie tai paskleidė mieste la
pelius. 

Niekas nežino, kokiais su
metimais puolimas nutrauk
tas. Gal tai paliaubos? Rasi, 
eina derybos dėl pasidavimo ? 

» » ^ — — . ^ ^ » * » 

PRANCŪZIJOJE PLINTA 
DARBININKU STREIKAI 
PARYŽIUS, rūgs. 9. — 

Prancūzijoje iš naujo prade
da plisti streikai visuose pra
monių centruose. Streikų prie 
šakyje yra komunistai. 

Šį kartą streikai keliami ne 
darbo sąlygų gerinimo sumoti 
mais, bet kad privertus vy
riausybę, kad ji gelbėtų Ispa
nijos radikalams, kuriuos is
panų aktyve kariuomenė triuš 
kiną. 

Socialisto premjero Blumo 
vyriausybė seniau darbininkų 
streikams prijautė, kadangi 
ėjosi apie darbininkų buities 
gerinimą. Šiandien gi vyriau
sybė nusprendė kovoti prieš 
streikus, nes jie yra priešingi 
vyriausybės nusistatymui. 

Aiškinama, kad Prancūzijos 
radikalams pakanka Ispani
jos radikalus remti slapta. 
Vyriausybė tai žino ir nedrau 
džia. Tačiau viešasis rėmimas 
yra pavojingas, nepaisant to, 
kad Madrido radikalai yra ar 
timi premjero Blumo vyriau
sybės širdžiai. 

SOVIETŲ MANIEVRAI 
LENKIJOS PASIENY 

MASKVA, rūgs. 9. — Sov. 
Rusijos kariuomenė turi ma-
nievrus Lenkijos pasienyje. 
Vadovauja karo komisaras 
Vorošilovas. Jis yra Minsko 
apylinkėse. 

— Sukilėlių lakūnai šiandien 
pradėjo iš oro bombarduoti 
San Sebastian miestą, kai ra
dikalai atsisakė besąlyginiai 
pasiduoti. 

Lakūnai praneša, jie aiškiai 
matę tarp gyventojų ir radi
kalų milicininkų pasireišku
sią pasiaubąs, kai susprogo iš
mestas -pirmosios bombos. 

Daug žtnbUitpmetesi į įlan
kos pakraščius, lipo į luote
lius, kad pabėgus Prancūzi-
jon. Lakūnai jiems to daryti 
nekliudė. Kiti žmonės leidosi 
bėgti įlankos pakraščiais va
karų link. 

Sukilėlių šiaurinės armijos 
vadas gen. Molą šiandien 
prieš auštant apžiūrėjo savo 
karių linijas ir po to įsakė 
pradėti puolimus. Pirmieji 
lakūnai leidosi į San Sebas
tian padanges su bombomis. 

Keturios sukilėlių kolium-
nos veržiasi miestan. Viena 
koliumnų jau įėjusi į miesto 
ribas. Kulkosvaidininkai užė
mė pozicijas. 

Sukilėliams nėra žinoma, ar 
komunistai su anarchistais 
vykdys savo grasinimus, kad 
sugriovus ir sudeginus mies
tą. Kalbattna, kad San Sebas
tian miesto civilinis guberna
torius A. Ortega suojganiza-
vo sau palankią policiją, ku
ri areštuoja, arba šaudo ko
munistus ir anarchistus, no
rinčius išgriauti miestą. Po
draug miesto gatvėse stipri
namos barikados. 

Madrido radikalai praneša, 
kad Katalonįjos milicija ap
gulusi sukilėlių valdomą Hu 
esca miestą, per kurį eina 
geležinkelis į Prancūziją. 
Taip pat radikalai sakosi, 
kad mainieriai taikosi paim
ti Oviedo miestą. 

Pačiam Madride ir toliau 
radikalai žudo beginklius gy
ventojus, įtariamus "fašiz-
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DIENOS KLAUSIMAI 
• ^ » • 

A. A. KUN. VINCAS KULIKAUSKAS, 
M, L C. 

Vakar, anksti ryte, mirtis išpiešė gy
vybę Marijonų Seminarijos rektoriui kun. 
\ meentui Kulikauskui, žymiam rašytojui, 
garsiam misijonieriui, uoliam vienuoliui. 

lštikrųjų, vargiai rasis Amerikoj lie
tuvių katalikų, kurie vieni asmeniškai bū
tų nepažinę a. a. kun. Vincento, kiti ne
būtų skaitę jo raštų ir paties redaguotų 
laikraščių, jo parašytų knygų, negirdėję 
jo iškalbingų žodžių, kaip nnsijonieriaus, 
lankant Amerikos lietuvių kat. parapijas. 
Žodžiu, jis buvo visiems žinomas ir kaipo 
uolusis misijonierius, pamokslininkas ir 
žymus kalbėtojas, publicistas ir redakto
rius, pagalios, net ir geras administrato
rius, sumanus jam patikėtos įstaigos reika
lų vedėjas. Visi jo darbai, visi jo žygiai 
buvo taikomi prie aiškaus tikslo, gražioje 
vaizdžioje programoje, kurioje bet-gi nesi
veržia žvimausios rolės vaidinti. 
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Pamatine ir žymiausia žmogaus ypa
tybė yra jo būdas, pasireiškia^ ar tai drau-
gijinUmc, ar visuomeniniame veikime duo
da pažinti jo vidujinį karakterį — turinį 
dvasinių turtų, aukštos kilnybės. 

A. a. kun. V. Kulikauskas, tat ir pri
klausė prie retų žmonių, kurie, be lakios 
minties, tveriančios gražins darbus, turė
jo malonu, visus save patraukiantį, kilta-
dvasį būda, karakterį; jo gyvenimą visa
dos lydėjo nuolatinė veido šypsena ir vi
sokie rūpesčiai, sunkūs galvosūkiai dide
liuose darbuose ir užlietose atsakomingose 
pareigose, nepajėgė jos, tos šypsenos, už
temdyti. Tik tokie žmonės gali didelius 
darbus nuveikti, masėms vadovauti ir vi
sus savo brolius bei seseris vesti į skais
tesnę ateitį ir amžinųjų laimę. 

Tautinėje mūsų išeivijos dirvoje velio
nis buvo visuomet energingas, ir nenuil
stamas darbininkas, tik savo darbais ne-
sigiriąs, kreditų neieškos, garbės netrokš
tas. Gyvai reaguodavo į kiekvienų mūsų 
"Visuomenėje upsireiškinį;], kuris silpnina 
intehktualos katalikų pajėgas, ardo vie
nybę ir sėja vieni] kitais nepasitikėjimą. 
Kiekviena graži mintis, naudingas suma
nymas jame rado širdingo pritarimo ir, 
kiek i plinkybės ir [lareigus, kaipo vienuo
lio, leido, vykino gyvenimam 

A. «. Tčviie V i l e n t a s buvo vienas 
uoliausių darbuotojų katalikiškos spaudos 
dirvoje. Atvykus jam Amerikon tuojau 
buvo pakviestas redaguoti tikybinio turi
nio mėnraštį MTikyba ir Dora". Vėliau 
buvo " D r a u g o " administratorius, o da vė
liau ir atsakomasis redaktorius. Adminis-
tratoriaudamas "Draugu i " kun. Vincas 
geriausias savo jėgas pašventė mūsų dien
raščiui, kad išvtdus jį iš sunkios padė
ties. Tas darbas, rūpesčiai ir galvosūkis 
nesriaža jam sveikatos atėmė. 

A. a. kun. V. Kulikauskas, yra para
šęs ir išvertęs šias knygas: Lietuvoje: 
"Užslėptas tur tas" , "Pamokymas apie 
šventes", "Trumpa religijos istorija", 
"Šalin svaigalai", "Žibur io" kalendorius 
iš vien su kun. Totoraičiu rašytas ir sa
vomis lėnomis atspaudintas. 

Amerikoje būdamas parašė-. "Patar
mes 'moterims", "Krikščionybė ir mote
r i s " , "Desenzano mergelė", "Amerikos 
dovanos Lietuvoje", " L ž tėvynę malonu 
kentėt i" , " A r esi čia, mano Jėzau?" "Tik 
pinigų ir pinigų", "Kask — rasi užslėptų 
turtą", "Katekizmas mažiems vaikams", 
"Uršulės va rga i " (ėjo per " L a i v ų " ) . 

Kun. Vinco gimtinė — Viščiakaimis, 
poru* kilometrų aUtiunoje nuo Vilkaviš

kio miesto į vakarus. Tai vienas iš dides
nių Lietuvos kaitom; jo dirvos pašeime-
niais nuotakios, derlingos ir, anot mūs ūki
ninkų, "kviečių ž.mės". Šisai kaimas tuo
met priklausė prie Suvalkijos garsiosios 
Šv. Onos atlaidais Alvito parapijos. 

Jaunystė 

Kun. Vine:s gimė 1878 m. Pradinį 
mokslų ėjo Vilkaviškio miesto mokykloje, 
aukštesnįjį baigė 1898 m. Mariampoiė* kla
sinėje gimnazijoje ir tais pat metais įsto
jo Dvasinėn Seinų Seminarijon būryje net 
23 aspirantų, kurių tarpe jisai ture„o pri
rengiamojo mokslo aukščiausiųjų atesta
cijų, užtat jam ir teko skaitlingojo ateity
je kunigais kurso būti visų laikų pirmuo
ju, taip vadinamuoju dekanu. Tikrai gar
bingai jisai visus savo draugus seminari
joje per penketų metų atstovavo. Kaip lė
to, kantraus būdo, pasielgime kuklus ir 
malonus visų draugas buvo gerbiamas ir 
mylimas. 

Kuomet jaunuoliai filosofai garbingo 
auklėtojo kun. Dak. Antano Staniulio iš
girdo paskatinimų gilintis ir uoliaus la
vintis dvasiniame gyvenime ir ateityje 
ruoštis kovon apsiginklavus plunksna ir 
gražiu dvasinio gyvemlno pavyzdžiu, Vin
centas tuojau tapo vienu pirmųjų dvasi
nės seminarijoje lygos nariu ir vienu pir
mųjų slaptojo lietuvių kalboje rašytojų 
ratelio, kuris savo narius rengė, anot mū
sų dainiaus, stoti į kovę ginkluotais "plun-
nksna įstabia". 

Imasi plunksnos dar^o 
Dar seminarijoje būdamas Vinemlas 

jau ruošia ir daugina lietuvių menkutę 
dvasinę literatūrų. Verčia iš svetimų kal
bų dvasinio turinio knygeles ir imasi la-
•b-i sunkaus tuomet draudžiamų lietuvių 
kalboje raštų leidinio. Štai, kada (1898 — 
)9Q3) jisai atliko pasiruošimo darbų į 
Amerikos " D r a u g o " redaktorius ir ad
ministratorius. 

Seinuose tais laikais gyveno garsusis 
vyskupas Antanas Baranauskas, Juiris sa
vo raštais, o ypač poema "Anykščių Ši
lelis" užimponavo visiems kilnių idėjų 
jaunuoliams klurikams. 

Vincentas kunigas 

Vyskupas Baranauskas filosofijos mo
kslo aniruose metuose Vincentui suteikė 
tonsūrą ir keturis žemesniuosius šventi
mus ir taip pat teologijos kurso antruose 
metuose — subdiakonatų ir diakonatų da
vė. Kunigystės šventimus Vincentas priė
mė mirus 1902 m. vyskupui Baranauskui 
iš rankų vyskupo Kazimiero Buškevičiaus, 
Varsa vos arkivyskupijos pavyskupio 12 
Jiepos, 1903 nu, Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Kadangi tik už poros savaičių kun. Vin
cento gimtinėje, Alvito parapijoje, buvo 
didieji šv. Onos atlaidai, lai iškarto jisai 
savo primicijoms ir pasirinko tų didžiąjų 
iškilmę, kurioje gavo iš Apskrities virši
ninko, rūpesčiu savo klebono kun. Mas-
lausko, ypatingų leidimų pasikviesi net iš 
kitų Suvalkijos apskričių kunigus svečius 
ir taikyti pirmąsias iškilmingas giedoti
nes šv. Mišias bei atlaidų šv. Onos Sumą. 

Po primicijų iškilmės ir gražios tėve
lių iškeltos puotos tėviškėje, štai kaip to
liau pats kun. Vincentas rašo apie save 
savo draugui kun. Antanui Petrauskui, 

" P o įšventinimo del nelaikytų iš rusų 
kalbos kvotimų, rusų valdžios nesu tvir
tinamas į jokią parapijų ir galiu laikyti 
vien tik skaitytines šv. Mišias. Netikėtai 

s) 

aplankiau Sintautus, kur klebonavo gerb. 
kun. V. Paulionis. Jis pakvietė mane pasi
likti. Likausi. Kadangi tuometinis Nau
miesčio apskr. viršininkas buvo "l iberal" , 
kaip jis pats save vadino, tai aš ir dirbau 
Sintautuose visokį kunigo darbų, kaip tik
ras vikaras. Taip praslinko du metai. Mi
rus Sintautų parap. vikarui kun. A. Sli-
vinskui ir pasibaigus kvotimų klausimui, 
buvau užtvirtintas tikruoju vikaru. Bet 
neilgam. 

"Lapkr. mėiu, 1905 metais, tapau per
keltas į Pilviškius. Čia išgyvenau įki 1912 
nu tų. 

"Susipažinęs su atnaujinta Brolių Ma
rijonų Kongregicija, pasiprašiau jon sto
ti ir išvažiavau Šveicarijon atlikti savo 
naujokavimo metus. Bet to neužteka Tuo
laikinis Marijonų (Jenerolas, a. a. arkivys
kupas Matulevičius, paragino lankyti Fry-

bur^o universitetų. NeLabai man, jau at-
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pratusiam mokytis, tas paraginimas pati
ko. Bet pildžiau. 1915 metuose jau pasiju 
tau Jungt. Amerikos Valstybėse, kurįpse 
jau buvo įsikūręs Marijonų namas. 

"Amerikoje iki rudeniui 19lti m. bu
vau "Tikybos ir Doros", Marijonų l i-
džiamo mėnesinio laikraštėlio, pnsredakto-
rius ir puszeceris ir dirbau parapijoje. Nuo 
191b' iki 1918 pabaigos dirbau misijonic-
riaus daubą. Apvažiavau beveik visas Ame
rikos lietuvių parap. ir kolonijas. Nuo 
1919 iki 192b' metų dienraščio " D r a u g o " 
administratorius. Šis darbas buvo sunkiau
sias. Nuo 192G metų rudenio man susir
gus, kito ko negalint dirbti, teko "Drau
g a s " redaguoti iki 1927 metų pavasario. 
Nuo 1927 metų rudenio iki 1928 metų bir
e l i o mėnesio, vėl teko misijonieriauti". 

Kun. V. Kulikauskas kaipo mk-ijenierius 
Žmonės prasimanė visokių mierų - mie-

relių, svarstyklių - svarstyklėlių, saikų -
saikelių, kuriais išmieruoja, pasveria įvai
riausius daiktus. Mokslo vyrai išrado bū
dus pasverti net tokius daiktus, kaip že
mė, mėnulis, saulė, žvaigždės. 

Niekas, vienok, nėra išradęs būdo iš-
mieruoti žmogaus proto, jo išminties, nei 
pasverti jo užpelnų iki tokio tikrumo, iki 
kokio išmieruoja medžiaginius daiktus. To
dėl kuomet pakeliama kas yra didžiausi 
išminčiai b- i mokslo vyrai žmonijos isto
rijoj, tai nuomonės visada susiskaldo ir 
vieni vienus, kiti kitus įvardija. 

Jei pakelsime klausimų apie tai, kat
ras iš mūsų gerbiamų 'misijonierių būrelio 
yra žmonių mėgiamiausias, kuris labiau
sia patraukia žmones Dievop, tai bendros 
nuomonės nesudarysime ir tokios nuomo
nės negali būti. Čia dedasi taip, kad žmo
gus sprendžia pagal asmenišką supratimą. 

(iavęs progos pabrėžti keletą žodžių 
apie didįjį misijonu rių, marijoną kun. V. 

Kulikauskų su džiaugsmu pareiškiu, kad iš 
visų lietuvių misijonierių man žinomų ji
sai buvo man patinkamiausias. Toje nuo
monėje aš nesu vienas, esu girdėjęs nuo 
daugelio žmonių panašiai išsireiškiant. 

Šitokis pareiškimas nėra ir negali bū
ti pažeminimu kitų garbingų'mūsų misi
jonierių, nes kaip viršuje sakau bendros 
nuomonės čia būti negali. Aš su savo ben
draminčiais turiu taisės pirmenybę atiduoti 
a. a. kun. V. Kulikauskui, kiti su ta pačia 
teise gali pirmenybę atiduoti kitam misi
jonieriui. 

A. a. kun. V. Kulikausko turėjau pro
gos prisižiūrėti bažnyčioje šv. Misijas ve
dant, viešuose susirinkimuose, šeimyniniuo
se parengimuose ir šiek tiek pažinau as
meniškai. Visur jis man išrodė gražiai sa
votiškas, originališkas. Šiaip jau misijo
nierius buvo be jokios pretenzijos ženklų 
ir neišrodė, kad jis gali būti sėkmingas 
misijonierius. Ir po teisybei jo galybė pil
nybėje apsireiškia sakykloj. Jo paprastu
mas, vienok, matėsi ir sakykloj. Jo įspū
dingas pamokslas liejosi paprasta, lengva 
kalba, palyginamai liaudies supratimui 
gražiai pritaikinti, pamokymai teikiami 
liaudžiai prieinami ir toki, kokius visi ga
lime išpildyti. Viskas pasakoma taip, kad 
"girdėk ir daryk". 

Velionis visoje savo misionieriškoje 
galybėje man pasimatė, kuomet jis vienų 
sykį baigdamas šv. misijos pamokslų sakė 
apie kryžių. O kaip reikšmingas man pasi
darė kryžius po to pamokslo. Gerb. mi
si jonu-rius jausmingai išrodė kaip pirma 
kryžius buvo paniekos ženklas ir kaip 
paskui, kuomet atlikta didžiausia pasau
lyje tragedija, Kristaus nukryžiavojimas 
kryžius tapo išganymo ženklu. Man ir ti
kiu daugeliui kitų šis pamokslas apie kry
žių neišdildomai liks atminty. 

Daugiau apie velionį bus parašyta vė
liau. 

5v. P. Apsireiškimas 
(Pabaiga) 

Užkietino jį Dievas, pada
lęs aklu tikėjimo dalykuose 
ir neregiu stebuklui, (i raudu 
liko Šv. Panelei. Bet piemenys 
pargina valu re bandų visu 
vaikišku ir nekaltu atvirumu 
ir nuoširdumu papasakoja tą 
i'iuą atsitikimą namiškiams ir 
pažįstamiems. Visi susiįdoma-
\o ir ant rytojaus, lyg ką. ne
paprastu nujausdami, susire
nka į tą vietą ir nustebę lyg 
kažin ko laukė. Atėjo ir kal
vinų pastorius su mokytoju, 
he tuščio žingeidumo ar malo-
•jios kibirkštėlės vedami, bet 
kad susirinkusius išbartų ir 
išvaikytų. Mat jie, kaip ir vi
si eretikai, netikėdami stebuk-
'ais, ėmė visaip juos plūsti, 
k: m jie tikį niekais, kaž ko
kios baidyklės laukią ir išva
dino juos minkštapročiais ir 
laiko gaišintojais. Artinos pa-
Miierkimas. Besibarant staiga 
tame momente visi išvydo toj 
pačioj vietoj skaisčią gailiai 
\ ei kit'iičių su kūdikiu ranko
se moteriškę. Nustebęs ir išsi
gandęs pastorius paklausė ją, 
h o verkianti. J i atsakė, išbla
škydama visas tamsybes ir 
klaidas; "Kitados šitoje vie
toje buvo mano mylimas su
nūs garbinamrs, o dabar čia 
ariama ir sėjama". Tai pasa
kius išnyko. Abu kalvinai, lyg 
žado netekę, kaip perkūno tre
nkti užčiaupė burnas, nieko, 
negalėdami atsakyti. Tų ištar
mę visi girdėjo ir matė. 

Pats įvykis begalinės reikš
mės. Kas begali abgoti? J is 
savo aplinkybėmis panašus 
Viešpaties Jėzaus Kristaus už
gimimui. Išganytojui užgims
tant žydų tikėjimas buvo že
miausiai nupuolęs. B<J<lievyb-l 
įr supagonėjinias buvo paeina 

ksniu išdidžią kalvinų moksij 
I galybę ir išdidumą, sumuša 
i jų klaidingą mokslą, parodo 

iviišų. Žmonės užmiršę tiesos *> nevertumų ir netinkamumą. 
Ii ievą, kurio nemaža šaukėsi JVodo, kad klaidos t i tarp-
j Visagalio: rasok^;dangau iš * l a h ' 1)UJ°Ja k u o geriausiai 
'aukštvbės, diebeiv* išliekite l l k tamsybėse, o šviesoj tuoj 
I Teisųjį, teatsi veria žemė ir te- *ing*t» k *fk&*> 
.išdaigina mums Išgelbėtoją.' Tas apsireiškimo įvykis ir 
'Skausmas ir karšta Išgany- davė šiluviečiams progos ųo-
tojaaus laukimo ateinant vii- liai ieškoti bažnytinių turtų 
tis pasieki tada aukščiausi i»" juos atsiimti. Sustiprinti 
punktą. O Marijos apsir.iški- visomis jėgomis ėmėsi to dar
nias ar ne tokiose pat sąlygo- uu. Bet niekur negalėjo sura
šė:; rren piemenėliams linksmą sti žymių ir dokumentų. Šv. 
n ujieną praneša angelai, o Panelė vėl neapleidžia žmonių j 
čia pirmieji piemenėliai Imi ^>vo gidiugu veikimu, 
gulbės regėti Mariją. Leidžia' Tame laike viename kaime 
save patirti ir žmonėms. Ap- atsirado šimtainetissemlis, k u 
sireiškia kartu su Marija ii- iis ėmė pasakoti, kad netoli 
Kūdikėlis Kristus. Stebuklą apsireiškimo vietos prieš 80 j 
mato daugybė žmonių. Jis metų stovėjusi kat. bažnyčia, 
ilsėsi dyi dienas. Kiekvienas kurį sudegusi, o jos vietoj e-
turi pripažinti Marijos apsi- santi užkasta geležinė skry-
iankymo Šiluvoje įvykio di- nia su bažnytiniais daiktais 

| (iinguuu'i ir tikrumą. Negana ir paveikslu. Buvo pakvies 
' to . Nurodo Marija reikšmę vi- las minėtas senelis. Prasideda 
šiems laikams kenčiančio žmo-' stebuklai. Kaip tik jį atvedė 
gaus. Ji verkia'matydama prie arti ieškomosios vietos, jis 

I ko priė0o tikėjimas. (Jailisi' prai\ gėjo ir nurodė tų vietų, 
; paklydusių žmonių. J i t a r ia 'kur reikia kasti. Ir ištikrųjų 
i galingus pasmerkimo klaida- buvo rasta skrynia su bažny 
fikianis žodžius, pareikšdama 

Įkas g'era, o k a s M o g a : never-
Ui, tušti ir nuodėmingi yra ta
msybės kunigaikščio, kurio 
sekė kalvinai, darbai, netinka 
Dievui — nemeilūs ir begė
diški. Kitados čia buvo tie
sos, kuri švietė žmonėms ke 
lyje, mokslas, kurs teikė Jos 
Sūnui garbę, o dabar toji v io 

tiniais daiktais. Ir čia Šv. Pa
nelė stebuklingu savo malo 
nes veikimu ir stebuklu pa 
rodė turtų šaltinį — tikrąją 
iaimę, vienintelę išganingą 
katalikų bažnyčių. Joje tėra 
nukrauti neišsemiami ir nc-
inkstantieji begaliniai turtai. 
Marija teikti malonių ir to
liau nesiliovė. Atšalęs katali-

ta ne tik dirvonuoja, bet dai'jkų tikėjlCnas atgijo. Kalvinai 
vejama netikusi klaidos sėkla, j ėmė tirpti, kaip sniegas nuo 

Bet kokia stebėtinai didžiu
lė galybė ir didybe to apsi-
uiškiino pasėkose. Neišsemia
mi vaisiai. Apsireiškimo tikru
mas pasitvirtina juose,' neat-

pavasario karštų saulės spin
dulių. Atgijimas ėjo visu sma
ilumui. Pagaliau, vis veikiant 
malonei, visiškai neverta klai
da išnykp ir išsikraustė ne 
tik iš Šiluvos bet ir iš visoj-

j Lietuvos. Suskambo galingas s'lieka galingas veikimas. Ir 
0 

iš tiesų. Tuojau a k y v a i z d o j ' ' i m ^ k o s h . g a r f e A u k ^ i a u 

gerų ir ištikimų Dievui žmo-: siajam himnas, suliepsnojo 
nių sutriuškina vienu akimir-į žmonių širdvse Dievo meile u 

prisirišimas prįe Kristaus U 
Šv. Mergelės Marijos, 

Taip praej- audra, prasi 
blaivė dangus ir vėl katali 
kams spindėti skaisti saulute 
Visa Lietuva virto karšta ka 
talikų šalimi. Ypatingai pii-
biriso prie Marijos garbinimo. 
Ir neveltui. -_ 

Šiluvos vardas ėjo garsyn. 
Lmė plaukti žmonės ir jų au
kos iš visų kraštų, kad išgar
bintų stebuklingajame paveik
sle ir apsireiškimo vietoj Ma
rijų, padėkotų Jai už gautas 
malones, išlietų visus savo ši-
rdiis troškinius bei slaptybe.-
ir apturėtų vėl naujų reikalin 
gų išganymo sielos ir kūno 
sveikatos malonių. 

Marijos reikšmė ir šiandien 
palieka toki pat didelė. Jos 
šventovė gausiai žmonių lan
koma. Patiriama labai daug 
niulonių ir džiaugsmų. Nė vie
nas neišeina nepastiprintas įr 
nepaguostas. Nė vieno Mari
ja neapleidžia savo galinguo
ju užtarymu. Bet už tai Ma-
lija trokšta garbės ir meilės 
LUVO Sūnui. Tik deja! Visa
me pasaulyj ir pas mus vėl 
Įvairios tik kitose formose kil
sią dvasinės ir tautinės klai
dos. Modernizmo ir liberaliz
mo priedanga skelbiamos idė
jos vis nuolat gyvenime įgau
damos sau teisių, naikina re
ligingai nusiteikusią dvasią. 
Bolševizmo ir bedievybės bail
i a beldžiasi į mūsų vidų, per
sunkdama visus mus bereligi-
niu charakteriu ir grųsinda-
ma visai sunaikinti žmoniš
kumų. Netikri pranašai ir su
vedžiotojai, skelbdami religi
nę laisvę ir kurdami naujrs 
rrezijas, klaidina tikinčius ka
talikus ir išplėšia iš jų šir
džių visokeriopą laimės ir pa
guodos šaltinį. Ar ilgai lauk-
j-inie ir pasiliksime nerangūs? 
Prisidėkime prie Marijos gar
bės išplatinimo, nes J i kiek-
\ienų pas save kviečia ir ma
loniai laukia. J i vėl padarys 
didžius darbus. Galinga Ma-
i j jos pagalba atsiginsime nuo 
visų idėjos ir tautos priešų. 
Skubėkime prie Marijos. J i 
savo galinga pagalba ir už-
tarvuiu tikrai sutriuškins klai 

dingas nuomones, išblaškys 
paklydimus ir užžiebs karštų 
Kristaus meilę ir pagarbų. 
Suliepsnos tada skaistus do-
JOS gyvenimas ir sušvis ka
talikybė savo skaistume. 

D. Bivainis 

Lietuvoje Jau Ruošia
masi spalių 9 d. 

Šiemet spalių f; d. sueina 
lygiai l(i *n< tų, kai lenkai pa-
gixj.be Lietuvos sostinę Vil
nių. Šias sukaktuves Lietuvos 
oiganizacijos ruošiasi labai 
piačiai ir turiningai paminė
ti. Jos bus minimos visame 
Liašte. Vilniui vaduoti sąjun
gos centro komitetas pasku
tiniuoju metu Vilniaus pagro
bimo Iii metų pagrobimo pro
gramų taip pat gana gyvai 
svarsto. Minėjimui ruošti vi
same krašte sudaromi komi
tetai, į kuriuos įeina visų vie
tinių organizacijų atstovai. Y-
pač platus ir turiningas spa
lių 9 d. minėjimas rengiamas 
laikinojoje Lietuvos sostinėje 
Kaune. fab. 
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Rašo Pranas Gudas 

ISPANTJA 
Dabar Svarbu ir Įdomu Susipažinti Su Jos 

Praeitimi 

(Tęsinys) 

Leninas apie Ispaniją 
kaip ispanai, taip ir rusai ne
šė svetimą jungą. Rus?i nešė 
totorių jungą, o ispanai — 

Leninas, sovietinės valdžios' maurų. Rusija, vergavusi to-
jsteigėjas Rusijoj, pasakė, kad toriams 250 metų, nusikratė 
po Rusijos Ispanija bus se-' jų j u n g o 1480 metais prie I-
kanti valstybė, kurioj bus į- j vano III , o Ispanija su mau-
steigta sovietų valdžia. Lėni- 3 ais tąsėsi per 800 metų ir 
nas tą mintį pareiškė ne ta ip ' j u o s pagalios išvijo 1492 me-
sau, bet palyginęs abiejų ša- tais. 
lių socijalj ir ekonominį sto- Tai, mat, kokių panašumų 
VI. 

Kokių panašumų mes ma
tyme tarp caristinės Rusijos 
ir monarchistinės Ispanijos? 
Abu "kraštai atsilikę pramonės 

turi tos dvi tautos. 

Ispanų būdo savitumai 

BIRUTES KALNO ŽEME IŠPLAUKĖ Į 
AMERIKĄ 

Šiemet Amerikos Jungtinė
se Valstybėse įvyksta suva
žiavimas legijonierių, kurie 
dalyvavo didžiajame pasaulio 
kare. Tų legijonierių eilėse 
kovėsi nemažas skaičius ir lie
tuvi ų. Legijonierių vadovybė Iškilmes pradėjo Palangos bu-
neseniai kreipėsi į draugiją 
užsienio lietuviams remti, kad 
ji į Ameriką atsiųstų vieną 
pėdą lietuviškos žemės. Tos 
žemės tuo tarpu negalima pa
imti iš brangiausio Lietuvos 
kalno — Gedimino pilies kal
no Vilniuje, todėl nutarta ją 
paimti iš Palangos Birutės 
kalno. 

Rugpiūčio 20 d. įvyko tos 
žemės paėmimo iškilmėms. Or
ganizuotai su savo vėliavomis 
susirinko Palangos organizaci
jos, atėjo nemažas būrys va
sarotojų ir daug palangiškių. 

ve vakarėlį viešbuty. Ispanai, 
kaipo tauta, nėra linkę eiti 

nepaisė teisių ir reikalų beje 
gių budrių masių. Rusijoj Sa
le giliai religingos liaudies 
stiprėjo nihilistai, o Ispanijoj 
sale giliai religingų masių sti
prėjo anarkistai, sindikalistai 
ir kitokie panašūs elementai. 
Vienu žodžiu, abiejuose kran
tuose išsivystė medžiaginės, 
religinės ir intelektualės kraš-
tutinybės. Taip dalykams e-
sant, gyvenimas neina ramiu 
keliu; tada gyvenimas nėra 
pastovus. Tada gyvenimas ei
na ne evoliucijos, o revoliuci
jų keliu. Senoji caristinė Ru
sija pasižymėjo teroristiniais 
veiksmais, tas pat dėjosi ir 
monarkistinėj Ispanijoj. Ru
sija susilaukė naminio karo, 
dabar Ispanijoj liepsnoja toks 
karas. 

Nagrinėjant neigiamas rusų 
ir ispanų tautų puses, nerei
kia užsimerkti prieš tų tautų 
teigiamas puses. Abi tautos 
turi savo kreditan didvyriš
kų darbų ir didžių užpelnų 
k u l t ū r o s s r i t y s e . A b i t a u t o s 
turi daug ko, kuo visi civili
zuoti žmonės susižavi. 

Prisiminkime dar tą., kad 

nansuose arba intelektualėse 
srityse. Senovėj ispanai buvo 
garsūs keliautojai, atrado A-
meriką ir didesnę jos dalį ap-
kolonizavo. Kalifornija ir vi
sos pietinės valstybės nešioja 
aiškų ispanišką antspaudą. O 
centralinė ir pietų Amerika 
išimtinai ispanų i r portugalų 
užkariautos ir apkolonizuotos. 

(Daugiau bus.) 

Graikų geografas Strabo, 
gyvenęs Kristaus laikais, a-

ir biznio žvilgsniu. Abiejuose pie senovės Ispanijos gyven- "l k o k į ben<iravimą su kitomis 
kraštuose apie 80 nuoš. gy- tojus sako, kad jie buvo drą- t a u t o m i S ar tai prekyboj, fi-
v ntojų yra žemdirbiai. Abie- sūs, nuožmūs ir išdidūs. Jie 
jų kraštų liaudis, nors giliai taipgi nebuvę pssi tikėtini. Ro-
religinga, bet tamsi. Abiejr.o- mos istorikas Livijus apie 
se kraštuose be galo įsigalėję juos mini, kad buvę neramūs 
aukšti tituluoti aristokratai, ir linkę, prie maišto. 

Ką šių laikų keliautojai po 
Ispaniją sako apie ispanus! 
Vienas tokių keliautojų sako, 
kad niekur Europoj, ar kito
se šalvse, svetimšalis nėra 
taip lydimas čiabuvių akimis, 
kaip Ispanijoj. Į svetimšalį 
len gatvėj žiūri, kaip į ko
kius dyvus. Žinoma, taip ne-
sidaro Madride arba Barce-
lonoj. Iš tokio ispanų elgesio 
galėtum daryti išvadą, kad 
jie svetimšalio vengia, kaip 
kekio raupsuočio. Ret tegu 
keliautojas bet kurio tokio 
žiopsotojo paklausia kokių 
nors informacijų — kur hote-
lis, paštas ar geležinkelio sto
tis. Tada atsiveria ispano bur
na ir mandagiausiu būdu jis 
ima pasakoti. O jei reikalau
jama vieta toli ir painu rasti, 
tai ispanas ima tam svetim
šaliui už rankos ir kalbėda
mas eina keletą blokų iki tą 
vietą galės parodyti. 

I s p a n ų spokso j imas į sve
t imša l ius n ė r a pan iekos ženk
las , o t ik jų n a t ū r a l u s žingei
dumas . T a s tol iau pa rodo , k a d 
ispanai mažai pasaulio tėra 
matę. 

Antra ispanų būdo ypaty
bė yra tai jų lėtumas, nesisku-
binimas. J ie visada turi lai
ko. Pas mus laikas bėgte bė
ga, ten-gi laikas tartum žin
gine eina. Ispanijoj nežino
ma, ką reiškia " s t ep livery". 
Ten tebėra jaučių gadynė, da
rbas tebevaromas jaučio žing
sniais. Ten tebegyvenama Vi

durinių amžių gadynė. Ispa
nai sako: "Dievas davė sau-

NAMU PRIŽIŪRĖJIMAS": '»** ™ l d ž i a
t
 dnod* £ ? » ci 

C . garėtų, miestas suteikia par-
Didelė 223 puslapių knyga. kuose sėdynių — tai kam di-

su naujausiais receptais įvai- r o t i ! " Taigi ispanai yra ge-

rmistras Kraujelis. Adv. Ba-
gdžiūnas amerikiečių vardu 

tas ir Palangos kalno koply
tėlė. Žemę dėžėn supylė visų 
Palangos organizacijų ir val
džios atstovai. Ją supylus dė
žė buvo užantspauduota. Bi
rutės kalno žemė plaukia į 
Ameriką skelbti taiką ir žmo
nių sugyvenimą. 

Pr. K. Lubinas Atvyko 
Į Lietuvę 

Tariasi Baltijos Užsie
nių reikalu ministeriai 

sveikino brolius ir seseris lie- Š i o m i s d i e n o m i s Latvijoje, 
tuvius, džiaugėsi didele Lietu-f k a i p ° l a t v i ų U Ž S i e n i l J r e i k a l ų 

™« ™*«™« ir- «oo«w«« [nimisterio Munteno svečiai, 
viešėjo Lietuvos užsienių rei-

vos pažanga ir paaiškino, kad 
Birutės kalno žema bus su
pilta su kitų tautų žemėmis 
į vieną kalvą, nuo kurios A-
merikos legijdnieriai pasakys 
visam pasauliui, kad jie vi
sados kovos už afmžiną žmo
nių taiką. Dar kalbėjo DULR 
reikalų vedėjas J . Vilkaitis ir 
prof. Elisonas, kurie priminė 
didelius Amerikos lietuvių 
nuopelnus atstatant nepriklau 
somą Lietuvą. 

Po kalbų buvo perskaity
tas tam tikras žemės paėmi
mo aktas ir sugrotas lietuvių 
Tautos himnas. Dėžę žemei į 
Ameriką padarė žinomas Lie
tuvos dailininkas Adomas Va
rnas. Dėžė papuošta gintaru, 
iš kurio padarytas Klaipėdos 
herbas, Gedimino poiies bokš-

kalų ministeris Lozoraitis ir 
Estijos užsienių reikalų mi
nisteris Akelis. Pasinaudoda
mi tuo susitikimu, ministeriai 
aptarė klausimus, kurie yra 
įtraukti į šio rudens Tautų 
Sąjungos pilnaties dienotvar-
kį. Taip pat buvo nuodugniai 
pasikeista mintimis dėl Tautų 

Rugpiūčio 20 d. į Kauną 
atvyko žymus Amerikos spor
tininkas lietuvis Pranas K. 
Lubinas, kuris pasaulinėje 
sporto olimpiadoje Berlyne 
vadovavo Amerikos krepšia-
svydžio komandai. Drauge at
vyko ir jo tėvas, senas Ame
rikos lietuvių veikėjas. Pr. K. 
Lubinas Lietuvoje yra pirmą 
kartą. Jo tėvas, Kostas Lubi
nas, iš Lietuvos į Ameriką y-
ra išvykęs prieš 40 metų ir 
dabar po savo išvykimo lan
kosi taip pat pirmą kartą. Lu
binai Kaune buvo labai iškil
mingai sutikti. Jie Lietuvoje j 

ir visą laiką bus Lietuvos 
sportininkų svečiais. Taip pat 
laukiama atvykstant ir antro 
Amerikos lietuvio, Berlyno o-
limpiados dalyvio, įJono Ma-
cionio, kurio motina jau ku
ris laikas kai vieši pas savo 
gimines netoli Kelmės, Rasei
nių apskr. Jonas Macioni^ 
taip pat bus Lietuvos sporti 
ninku svečias. Tso. 

CHICAGOS GATVIŲ 
PAŽYMĖJIMAI 

Iš AVashingtono pranešta, 
kad ateinančią žiemą Chicago 
susilauks gatvėms naujus pa
žymėjimus. Šios iškabėlės 
bus geltonos su juodais įra-

ATYDAI tu, kurie turi 
gimines LENKIJOJ 

Sąjungos pertvarkymo. Ta i ! 
c'' ° \ # \ . 1 1 Galite siusti pundelius senų dra-

proga, paaiškėjo visiškas tri- DUŽIU, nuo 25 iki 42 svarų savo 
1 & ' r \ ~ . I Aminėms T.FNKIJOJ, BE MUI-

jų Pabaltijo valstybių vyriau- J TO MOKESČIU. 

sybių nuomonių vieningumą^ 
šiais klausimais. Šis užsienių 
reikalų ministerių pasitarimas 
Europos politiniuose sluoks
niuose sukėlė gyvo susidomė
jimo ir rado plataus atgarsio 
užsienių spaudoje. Tsb. 

sais. 
viešės apie dvi savaites laiko j T a į . r e n g g w p A g i a m d a r 

bui skirta 43,000 dolerių. Rus 
pagaminta apie 64,000 pažy
mėjimų. 

• • » , • • . * 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

Krautuvėm ir Pečiais-Šildomiem Fletam 

G A Z O Š I L U A 
• Kokia nebūtų jūsų šildymo problema, galima 
vartoti gazą,k"ad išrišti. P>e rūpesčių ir švari, 
gazo šiluma prašalina visus senoviškus šildymo 
rūpesčius. Išraskite faktus apie gazo šilumą. 
Siųskite kuponą, kuris randasi apačioj. 

JOKIU liEIDIMV NEREIKIA 
Kiekvienas pundelis yra apdrau
stas ir pristatymas garantuoja
mas. 

Laivai reguliariai vežioja 
Del informacijų kreipkitės į 

POLISH ATLANTIC 
SHIPPING CO. 

1143 So. Spaulding Ave. 
Telefonas VA\ Buren 6081 

THE BRIDGEPORT 
KNITT1NG SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaie'ų ir Vailkų. 
NERTA VILNONES PAN-

ČIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones jrijas. storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St. 
(Netoli Normai Ave.) 

Tel. VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

. i Draugas ' ' atlieka visokius 
spaudos darbus greitai, gerai 
ir prieinama kaina 
SPAUSDINANT 

KNYGAS 
KVITAS 

KONSTITUCIJAS 
TIKIETUS 

PLAKATUS 
LAIŠKUS 

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

<r DRAUGAS' ' 
2334 So. Oakley Ave. 

Dėl informacijų šaukite 
CANal 7790 

.<:ANNINK. 
"VALGIU GAMINIMAS IR 

Cirkuliuojantis 
šildytuvas 

Įtaisytas krautuvėj ar fle-
te, šis mažai vietos užiman
tis, veiklus šildytuvas duo
da sveiką šilumą tik kuo
met ir kur norite. 

Gasteam 
Radiatorius 

Viską, s a v y j e t u 
r i n t i s š i l d y t u v a s . 

Kiekvienas ra
diatorius daro 
savo steam heafc. 
Visokių dydžių. 

Stop 
Itching 
Skin 

ZEMO greitai atleidžia skausmą 
nuo niežimo ir rinqworm — paleng
vina niežimą, eezemą, spaugų skau
dėjimą ir kitas panašias odos li-
gras. Per 25 metus ZEMO yra var
tojamas milijonų žmonių, kurie greria 
jj kaipo švariausią, saugiausią ir at-
sakomingiausią vaistą šeimoms. Už
tvirtintas GOOD HOUSEKEEEPING 
BUREAU, NO. 4874. 35c, 60, $1. 
Visose vaistinėse. 

AREYOU « 
NERVOUS? 
Here is a way to help calm 

quivering nerves 

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY 
Telephone WABash 6000 

rių valgių gaminimui, pyragų, 
pajų, ir duonų kepimui, įvai

riausi kandidatai į reliefinin-
kus. Ispanas yra labiau lin-

PADARYKITE 
DABAR 

Siųskite šį 
Kupone 

del Pilny 
Informacijų 

Please send me full details of the Circulating Heater and the Gasteam 
Radiator, with free estimate of what it will cost me to have one 
installed. 

r«e1 s o n e n o u i t h a t y o u w n t « o 
m e t m ? Are t h e r e t i t n e s w b e o y o u s i c i m— 
• nd irr i table . . . d m e i vvlien y o u mcoUt t l w i t 
who are deareit t o you? 

I f you r nerves are on edge, try LYDIA B. 
PINKHAM'S VEGETABI.E COMPOUND. It 
helpa calm your ąuiverinfi nerve, aod šiton 1d 
•Mve you the atrengtb and energy to (aoe Ufa 
v»lth a smile. 

vVhen your worrlea and care* become too 
much for you and you wanr to run away from 
lt all . . . take LYDIA E. PINKHAM'S VEG-
ETABLE COMPOUND. Many vromen bare 
faad nerve* aa janftled aa your*. but they hav« 
been able to bulld up thelr pep and enerftr and 
fe t back to normai with the aid of LYDIA E. 
PI N KH AM S VBGETABLE COMPOUND. 

VV'ben your mother and your grandinotber 
uaed to become oervous, irritable and rundovrn 
they depended upon tbia famoua old medicina 
to pep them up again . . . to help their oervea 
. . . to belp tUve them a cheei fui dUpoaitloa. 

f//?//v^ 

YVrife for Free Bool 
"A VVorld of Comforf for Yovf iyat" 

Night and Morning 
Dėl akių pavargusių nuo Saulės. 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la-

šus Murinę: i'alcn-\ma uuvatrg<u-
sias akis. 
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse. 

MURINĘ C0MPANYc
D„^T

A U 

vių konservų ir preservų da- kęs mažinti savo reikalavi-
rymui, paukštienos kepimui 
ar virimui, daržovių ir vaisių 

mus, negu didinti darbus. 
Trečia ispanų būdo ypaty-

užlaikymui, ir t. t. Taipgi yra j M yra tai jų užsidarymas sa-
visokių naudingų patarimų vyje. Jie yra tokie, kaipo as-
šeimininkėms. menys ir kaipo tauta. Atski

ri piliečiai nenori turėti ar
timų santykių su pašaliečiais. 
J ie yra labai 'mandagūs su 
pašaliečiais, bet aričiau ben
drauti nenori. Sako, kad vie
na amerikiete Levilijos mieste 
išgyvenus 14 metų ir turėjo 
daug pažinčių, bet niekas jos 
rekvietęs } svečius, išskiriant 
tą, kad kartais jai surengda-

Šią knygą galima gauti per 
paštą arba ratt inėjt : 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakleįr 

Chicago, UI. 

KAINA SU PEKSIUNTTMU 
TIKTAI $ -\ .05 

DETECTIVE RILEY By Richard Lee 

HA-'VA-NOYV Hfc-THINKS HE'LL 
GET 60ME «NFOQMATVON FQOM 
ME - - THERE!S TEAR. C3AS TD 
ANAKE A GCN' CRY- - LAU6H|fslG-< 

OA2) TO MAKE MIM LAOGH, 
8UT NO TAUKINO- GA£> TO 
MAKE HIM TALK// 

LEE 



T> T? Ą TT O \ « Ketvirtadienis, rūgs. 10, 1936 

PROTOKOLAS 
L. R. K. Vargonininky Sąjungos 25-tyjy Mėty 

Jubiliejinio Seimo, [vykusio Rugp. 19 d., 
1936 m., Šv. Jurgio Parapijos Patalpose, 
Brooidyn, N. Y. 

(l 'žhaiga) i£us įuilaikyimii "Muzikus Ži-
Raportai <W*?\ 

Dva*kw vado kun. J . Si , j 8- Konstitucijos projekto ^ d a r h . a n t t o l i u u . P i r m i „ 
moiiair.io, pirm. J . Kudirkos, »*•»*?*•% pataisymas ir jos ! n i n k u įš r įnktas tas pats J. 

neimąs į garbes narius pakSle 
komp. Alek. Aleksį. 

16. Pr. Dulke išdavė rapor
te; iš priešseiminio koncerto 
"Muzikos Žinių" naudai. Ko
ncerto pelnas $26.25. "Muzi
kos Žinių" pardavė už $11.50. 
V7iso pridavė $37.75. 

Valdytos rnMmas 
17. Dvasios vadas prašomas 

i apsįeme kun. J . Simonaitis 

\ ice pirm. J . Brazaičio, sekr. P******** 
N. Kulio, ižd. B. Janušausko 
h knygiaus J . Brundzos. Vi 
si raportai su pagyrimu pri
imti. 

Svarstymai bei nutarimai 
nebaigtų reikalų 

1. Albumo klausimas. Ra
portuoja J. Žilevičius ir J . 
Šiaučiūnas. Paaiškinta, jog 
dar darbas neįvykdytas. Pa
likta tai pačiai komisijai tęs
ti darbų iki užbaigos. 

2. Chorų Sąjungos Statutas 
nutarta vykdyti ir mėginti, 
kur tik galima. 

3. Centro iždininko' kauci
ja palikta po senovei kaip 
buvo. 

Nauji nutarimai 
4. Nutarta įvesti į "Muat-

Kudirka, Pittston, Pa., vice 
pirm, — A. Visminas, Lawre~ 

5S., rast. — Nikod, Ku-nce, 

9. Darinktas prie- esančios 
komisijos, suredagavihia ir at
spausdinimo J . Šaučiūnas; ko- Į ̂  c l l i c a g 0 > m., įžd. — A. 
nstitucijos spausdinti nedau- į o n d e i k a > cicero, III., Įmy
giau 906 egzempliorių. Varg. g i u m _ j B r u n d z a > Brooklyn, 
Sąjungos nariams konstituci- x y r e d a k t o r i a t e : prof. A. 
ja bus parduodama be uždar
bio, tik padengiant spaudos 
lėšas. 

10. Seimas įgaliavo Centro 
valdybų, reikalui esant, skel-

UNCLE WlGUSILrS TRICKS 
! 

JIE PASIRYŽĘ MIRTI 

Kaso Dr. John L. Rice, XovT ta učių žmonių. N galinu? lei 
Yorko Miesto Sveikatos Ko 
milijonierius. 

l)r, Rosenau pastaroje jo 

sti jai plėtotis. 

Sifilis yra greit užkrečia
ma liga. Skaitydami tokia, 

gerai žinomes knygos " P * h Įmanytume, kad lengvąją ko-
« 

ventive Medicine and Hygi 
u n e 1 ' laidoje sako, kad lksil'i 

bti tkMuzikos Žiniose'' pagar - l i | U M Jm3l^i n u t a r ė suteikti 
bos nariais asmenis, suteiku- ( i o v a n a $25.00. N. Kuliui, u/ 
sius paramų, nustatytų kons
titucijos $25. 

11. Pareikštas pageidavi
mas, kad Varg. Sųjungos pro-
vincijos ir Chorų Sųjunga tu
rėtų omenyje rengtis prie atei
ni nčios 1038 m. New Yorke 

Pocius ir N. Kulys, Chicago. 
Iii. 

18. Seimas suprasdamas ko-
mpoz. A. Pociaus pasišventi
mų ir darbuotę "Muzikos Ži- lis yra priežastini daugiau į 

protinio ir fizinio kentėjimo, ! 

ntroliuoti. Bet patyrimas ro- krečia žmones; žinome, kaip 
<io, kad ki t i ip yra. Mes už- būna perduotas vieno asmens 
lėktinai žinome apie sifilį; ga- kitam; žinome, kaip jį išgy-
iima sulaikyti jo plėtojimąsi; dyti. 
pažįstame '.nikrobų, kuris už-1 (Tęsinys 5 pusi.) 

AKIŲ GYDYTOJAI 

k o s Ž i n i a s ' ' s k y r i ų C h o r ų Sų- P a s a u l i n ė s P a r o d o s i r k a r t u 
j u n g o s " r e i k a l a m s . v i s u o t i n o s " D a i n ų D i e n o s " . 

5. Nutarta, kad Varg. Sų- Tam komisija išrinkta: J . Ži-
jungos nariai metine mokestį levįčius, J . Čižauskas ir A. 
mokės $1.00 ir už žurnalų i Visminas. 

i •4 M įtaiko*— Ž i n i a s " , t a i p p a t 1 2 . Į s k i l u s , .m s u s i p r a t i m a m s 
$1.00! Nė nariams "Muzikos įtarpe seimo rengėjų Brookly-
Žmių" prenumeiata po seno- ne, N. Y., ir tų ginčų neišrj-
\ei $1.50. 

(k Nutarta, kad kai kurie 
• • |a rg . Sąjungos nariai dar ne-

*Tspilde kvotos $10.00, palai
kymui "Muzikos Žinių", bū
tinai privalo atsilyginti. 

PASTABA. Prisirašius Va
rgonininkų Sųjungon po 2-1-
tojo seimo (1935 metais) šis 
nutarimas neliečia, bet prašo-
l*»i, kuris išgali, išpildyti mi
nėtą kvotų. 

7. Nutarta išreikšti pagei
davimų, ir prašymų, kad Varg. 
Sąjungos provincijos ir at
skiri eho-4 i rengtų pramo

simo vietoje, bet iškėlimų vie
šai spaudoje, šiuomi seimas 
išieiške mandagų papeikimų. 

,13. Ateinančiais metais sei
mas nutarta laikyti Massachu-
setts valst., kur Naujosios A-
nglijos Varg. provincija pa
skirs vietų. 

administracijos vtdimų pake
lta alga $10.00 mėnesiui. 

Baigiant seilių išreikšta pa
dėka atsistojimu ir rankų plo
jimu seimo vedėjui ir vietos 
klebonui kun. J. Paulioniui už 
prielankumų ir seimui patal
pas. 

Dvasios vadui kun. J. Si
monaičiui atkalbėjus 
25 jubiliejinis seimas baigės 
S: 15 v a i . v a k a r e . 

S e i m o p i r m . , A . S. P o c i u s 

Seimo rast. A. Visminas 

Paieškojimas Nr. 79 

negu bile kokia kita liga, ne- i 
paisant kokia baisi ji būtų. 
Sifilis yra nukreipiama iiga, 
galima jų išgydyti. Bet nei 
viena kita liga taip baisiai 
nekankina ir naikina žmoni
jos, kaip sifilis". 

DR. VAITUSH, O P T . 
141/rirvia 

OITOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palenervins akių j teinpimą, ku r i s 
J A \ ' , 1 ,+ l • • i '*'** priežast imi galvos skHU<18jimo. 

A. V a l s t y b ė s e \ l 'a SU- Į^vaiKimo, ak iu a p t e m i m o , nervuotu-
• v v v. • ••• - v • v i m o. s k a u d a m a ak iu karžti , a t i ta iso 

VII-S S e Š l m i l i j o n a i Z m O l l i ų , U'A- ! t r u m p a r e g y s t ę ir to l t reKys t* Pr iron-
s . i l v £ i 1 i i i i l ' i l i i i Ttxxi ii<> )YI_ ' f f i a t e i s inga i a k i n i u s V i s u o s e aJsiti-
M K i e i l l . ^ i ų S H l l l l l . - t>ei J i e l ) l - S i m u o s e e g z a m i n a v i m a s d a r o m a s su 

Į • « " 1 -. . . ^ ^ +'. c e lekt ra , pa rodanč ia mažiaus ia* klai 
m a l d ų , ! . : 0 a p i e J} K ų n o r s S U Z i n O t l , i H S Special* a t y d a a t k r e i p i a m a i 

mokyk los va ikus Kn ' ivos a k y s at i 
ta isomos. Va landos nuo 10 Iki 8 v 
N*-dėlloJ nuo U> iki 12 bau»c«ly *t 
šti ikiniŲ Hkvs a t i t a i s o m a s be a k l i n ų 
kaliK(.> pilniau k a i p p irmiau . 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

•-

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

"~N 

D A B A R Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokiom ltūši«'s InsuraiH*' — l i^nk ' s . Viesulo, Aiiloiuobilių, 

M i k l u ir t. t. 

^ ^ 1 

Lietuvos Konsulatas Chiea-
goje paieško: 

Andrėkio Jono ir Mateušo. 
Kilę iš Rokiškes km., Blakių 
valse., Mažeikiu apskr. (lyve-
no C'hieagoje. 

14. Užgirta dvasios vado re-j Masavieiaus Jurgio. 1JM2 -
/oliuei.JM, kad Varg. Sąjungos M JM!) m. gyveno Manchester, 
provincijos turėtų savo dva
sios vadus, kurie palaikytų 
artimus ryšius su erntro dva
sios vadu visais dvasiniais 

HOS organizaeijos reikalais. 
* 

io. 25-kių metų jubiliejinis 

<? 

INSURED 

^ : 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
Skolinamo pinigus ant pirmų morgi-

eių lengvais išmokėjimais. 
Jūsų padėti pinigai yra apdrausti iki 

$5,0<X).00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Del ini'ormacijų 
kreipkitės į 

I*EDERAL SAVINGS 
AND L O A N ASSOCIATION 

Of CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
Ben J. Kazanauskas, Raštininkas. 

^s 

.Mass. 
Liet. Konsulatas Chicagoje, 

100 E. Bellevue Place, 
Cbicago, Illinois 

Superior 5611). 

jie pasiryžę mirti, o .m> prisi
pažinti, kad kenčia nuo sifi
lio. 

Ar sunku supratusiam žmo
gui realizuoti, kad sililis yra 
liga, kaip ir bile kokia kita 
liga, ir kad jis reikalauja ti
nkamo gydymo taip pat, kaip 
ir kitos ligos! Žmogus niekad 
viešumoj nevaikščioja su dif 
terija, arba karštlige. Jie ge
tai žino, kad, sirgdami ta li
ga, turį pasiduoti gydytojui. 
Bet sifilininkai visur vai
kščioja prašydami palminių 
draugų, arba, dar blogiau, jie 
kreipiasi į šundaktarius. 

Atėjo laikas pabusti. Mes 
neturime leisti šiai I i mpn il
čiai ligai žudyti šimtus tūks-

4712 SO ASHLAND A VE. 
Phone Boulevard 7589 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
V A L A N D O S : kasd ien nuo 9 ik-

12 — 1 :M\ iki H v»,k. 
T«l OANal 059.3 

\ * 

DAROME 

MORGIČIUS 
G e r o m Išlygom 

B. R. PIETKEWICZ 
2608 West 47th St. LAFayette 1083 

V ss 
f zzz 

^ 1 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Ofiso P h o n e 
P R O s p e c t 1028 

Res. and Office TeL CANal 0257 
235*J S. I ^ a v i t t St. 

CANal 070G 

^ 

# ^ 

AUTHORIZED 

Chas. Chasas 
Lietuvis 

savininkas 

KUDSON - TERRAPLANE 
SALES AND SERVICE 

ii: 

CHASAS MOTOR SALES 
2037-41 W. CERMAK ROAD 

Tel. CANal 2469 
CHICAGO 

Šiomis dienomis didžiausi Vartotų Karu Bargenai. 
1929 Pe &oto «H 4 durų Sedaų ^- $75.00 ^ ^ 

1 1 • I I i irf— 

DR. J. J. K0WAR 
( K O U A K S R A S ) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2403 W. 63rd St, Chicago 
O F F I C E H O l KS 

2 to 4 a n d 7 to 9 P . M. 
S u n d a y by A p p o i n t m e n t 

DR. STRIKOUIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
heUėliomia pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOulevard 7820 
Mamų TeL PKOspect 1930 

Tel CANal 6122 

DR. S . B O I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—S 
Seredomis ir Nedėl. pagal satartj 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. • 

Talefonaa BJJPųglic 7868 

Kcs. PKOspect 6660 

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

Rezidencija 6*600 So. Ai lesiau Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

TeL BOUlevard 7042 

DR. G. Z, VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Res. Tel. GROveiiiil 0617 
Oifice Tel. REMlock 4bi8 

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

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir Medelioniib riUsitatUH 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. WiNSKUNAS 
GYDYTOJAS IR GHlKOUGAiJ 

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

Ketveriais pa^al 8titH»tj 
ZJUO £>0. I i eaVl t l b t . 

Tel. CAHal 0402 

JOKIŲ SUODŽIŲ JOKIŲ PELENŲ 
•SILVER FLASH' ' - RANGE OIL 

Vandens Baltumo — Ncsiniida — švariai Dega — Lygiu 
r i t O l H KTAS glllMU M SIO V\ \.\. O l l , K A I i N l K l l O T O J O 

Š I O J T I : U I I O I : I , I O . I 
Mos Ri<cit3i prisUUoiiU" ir ^ a r a i i l uo j ame Į>IIII;,I IIIJII-;J SU t ' i ly fck'a vr 

ap/ jū ivi i t i s , s.iik<iolai> (rokui.'-. 
k l ' O M E T K E I K I A A L I E J A I S PIJt IAMS ŠALKlTl i : 

CANal 2020 

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

K U K U AI.Ii; .IAI VISOlvIi:>IS šll,DYTLVA31fc» 
PETER BALEITIS, Manfl^er 

^ 

Tel Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. KENwood 5107. 

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

756 YVest 35th Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DAM TĮSTAS 

1446 So. 4!tth Ct., Cicero, 111. 
Utaru, Ketv. ir IVtu. 10—9 vai 
8147 So. Halsted St., Chicago 

Paued., bered. ir SSubat. 2—a vai. 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

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

Į V A I & Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2890 

OFISO VALANDOS: 
Kuo 10 iki 12 va i ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedaliomis «uo 10 iki 12 

KO pietq ir suo T iki S:3Q į s i 
Istkati 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0lJU4 
Rez.: Tel i'LAza aiUO 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. į-ytoį 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedelioniia &UQ 1U iki JU diezia 

DR. A. J. MANKĄS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valūnuos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
putrai sutarti 

Rcsidence 
6609 S. Arte ian Ave. 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti ( 

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

Lietuvos Istorija — Pranas — 40c. 
Mažas Katekizmas — KŲH. V. K. — 20c. 
Vaiky 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" 
3334 i>o. Oakley Ave. Chicago, UI. 

^ 
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LABDARIŲ DIRVA 
Pavykęs Išvažiavimas p̂̂ niąukus, o apie dvylikti 

'va landa dLna. enie smarkiai 

Priežodis sako — tas gera, 
Jl>ti. J a u buvo manoma, kati 

kas gerai užsibaigia. j v i 8 : s k u o P l l P a r e n g i m a s nu-
Bet da r n e viski s.. Kas n*-*** ™ek» i s> nes lyjant niekas 

turi geros pradžios, gali abe- * tookva nevažiuos. Tačiau iš 
joti apie t inkamą i>abaigą. 

Taikant šiuos žodžiu.s pri<> 
praėjusį sekmadienį įvykusio 
Lietuvių R K. Labdarių Są
jungos išvažiavimo į savąjį 
ūkį, reikia pasakyti , kad ren
gėjai neabejojo apie pasise
kimą. Neabejojo dėl to, kad 
gerai dirbo, gerai prisirengė. 
Taip sakant , turėjo gerą pra
džią, tad ir pabaiga gerai iš-
.'jo. 

Labdariu išvažiavimą galė
jo Mitrukdyti tik nepakenčia
mas oras. l ieikia pasakyt i , 
kad ir grasino. Iš ryto buvo 

Mblaivė ir diena buvo saulė
ta, graži, šilta. (Jai kiek ir 
susilaikė nuo važiavimo, ma
nydami, kad i r vėl ims lyti, 
tačiau sveteliu. į ūkį suvažia
vo daug ir visi buvo paten
kinti savo likimu: vaišinosi, 
dainavo, riešutavo. Labdariu 
ūkio girios skambėjo nuo liau 
dies dainų. Susidarė ne vie
nas, bet daug chorų. Ypatin
gai gražiabalsis Žiurlys pa
traukė į save dėmesį. Visą 

• vasarą tėvynę aplankė) , tad 
'moka daugybę, gražių, naujų 
dainų. Dėl to susidarė t ikrai 
jauki , lietuviška nuotaika. 
Jautėmės lyg ir Lietuvoj be-
t są. 

Kelios labdarių kuopom i. 
suvo muzikantus buvo atsivė
rusios. Taip kad ir šokta. Be 
to, Juozo j3udriko garsiakal
bis irgi daug prisidėjo prįfi 
piogramo paįvairinamo ir pa
gyvinimo. Centro valdyba dė-

Taksu Klausimu 
Pranešimas Namy 

Savininkams 

Daugelis žmonių labai ne
patenkinti 1935 m. taksomis. 
Daugelio taksos y r a gerokai 
pakeltos. Žinoma, taksos žmo
nėms nėra malonus dalykas, 
kadangi reikia iš savo kiše-

koja dainininkams, muzikam jnio mokėt pinigus užlaikymui 
tams, Budrikui, visiems dar-Į valdžios įstaigų. Bet nei aš. 
bininkams ir atsilankiusiems, nei kas kitas negali dalyko 
Taip pat dėkoja ir kalbėto 
jains, pasakiusiems kalbas. 
Kalbėjo: kun. Ig . Albavieius, 
kun. Eudžinskas, dr. Ą. Ila-
kauskas i r L. Simutis. Prog-
lamai vadovavo labdarių cen 
iro pirm. A. Bacevičius. 

Beje, tenka dėkoti Koosevelt 
Furni turo Co., kur i aukojo 

nei pagerint, nei pablogin i 
Aš galiu tik patarimus namų 
savininkams duoti. 

1. Kur ie jaučiatės, kad jūsų 
taksos y ra perdidelės, užmo
kėkite pirmą dalį (1-st install-
ment ) . Tada galite pat iekt i 
protestą Board of Appeals 
(kambarys 337, County Build-

(Ofisas a tdaras nuo 12 vai. 
dieną iki 8 vakaro) . Aš pas
kirčiau kiekvieną dieną nuo 
1 iki 3 po pietų išpildymui 
tų aplikacijų be jokio atlygi
nimo. Tą darbą atliktų sekre
torė. Kad vienu kar tu nesu
eitų daug žmonių, galite pa
šaukti mano ofisą Prosptct 
1012 ir padaryt i sutartį su 
sekretore dėl laiko. J i t inka 
mai viską atliks. Beje, ateida
mi į mano ofisą nepamirškite 
atsinešti 1935 m. taksų bilas. 

Adv. Charles P. Kai 

kiaurą dienele iki vėlumai jis k g d c k u r ^ ] a m i ? j o W e n t e b ing), kur gausite blanką. Ga-
Jainavo, o ki t i jam pritarė, i ^ w j>u i ; im a n . Kitos t rys do- vus blanką ir teisingai ' išpi l-
Kauangi jis msenia i y ra atvy- | y a n o s t e k Q g i l i u k i n g ų t į k i e t l J j į ^ r e i k i a p r i g e g t i p r i e -Qį. 

dalį taksų užmokėtos bilos ir 

A I A A 
JUOZAPAS LENKARTAS 
IVrsisfcyre su šiuo pasauliu 

rugrsčjo <> d. 1936 m.. • : * • vai. 
rylt'. sulaukęs puses amžiaus, 
Kinius Lietuvoj, Tauragės ap-
sk-r . Kvėdarnos para p., Var-
niuiaukiŲ kaime. 

A m e r i k o j i šgyveno 42 metus. 
Patiko dideliame nuliūdime 

moterį Marijona (po tėvais 
š m p a i l ė ) . i' dukteris: Oną ir 
žen t a Augusta l>apser. ir Alek
sandra ir žentą Vladislovą Blin, 
sūnų Juozapą ir marčią Oną, 
2 seseris Veroniką Žogiene ir 
Uarborą 'Lekienę, 5 aiįūkus ir 
gimines. 

Priklausė prie Simano Dau
kanto Draugijos. 

Kūnas pašarvotas randasi 
84H \ \ , s t 33rd Place. 

I^aidotuves įvyks šeštadienį. 
rugsėjo 12 d., 9:20 vai. ryto. 
Iš namų bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku 
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Visi a. u. Juozapo Lenkarto-
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-
h \ a u t i laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame: .Moteris, 
Unikteryn, Kfun**, žentai. Mar
ti, Ntv-.er.vs ir (amines. 

l-i idoruv iu direktorius A. M. 
Phillips. Tel. BOl'levard 413!>. 

. MOTIEJUS VIŠINSKIS . 
M*rė rgusėju * d., 1936 m., 

S: 15 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Kilo iš Tauragės apskr., Ši
lalės parap.. Tūbinių kaimo. 

I*nliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Kazimierą, po 
tėvais Bergužaitė, 3 sūnus: .Bo
leslovą, Kastantirią ir 'fedvardg, 
seserį Oną Brazauskienę ir jos 
šeimyną, brolienę Stanislavą 
Brazauskienę ir jos šeimyną ir 
daug kiti; giminių: o Lietuvoje 
2 brolius: Kastantiną ir Vin-
eentą. 

Kūnas pašarvoias 4605 So. 
Hermitage A ve. 

la idotuvės įvyks penkiadienį, 
rugsėjo 1 1 d. Iš J. F. Eudei-
kio koplyčios 8 vai. ryt o bus 
atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Se
suo. Broliene ir (atminės. 

laidotuvių direktorius J. F. 
Ludeikis. Tel. YAKds 1741. 

kes iš Lietuvos (o dar ir šią , ftavininkams: ^Uulžiūnui is 

West Pul lman; plunksna teko 
Stoniui, o trečia dovana Al-
biui, abu iš Cicero. 

Taigi, vasarėle praėjo. Mū
sų sąjunga nebeturės nei pik
nikų, nei išvažiavimų. Sveiki 
lauksime kitos vasaros. Dabar 
vyriausias labdarių rūpestis 
— ta i seimas, kuris bus lap
kričio men. Dievo Apvaizdos 
parap. salėj. L a b d 

. , . ., ^ ... 

Labdarybės direktorių susi
rinkimas Įvyks rugsėjo 11 d., 
S vai. vakare, Aušros Vartų 
parapijos salėj. Valdyba 

J I E PASIRYŽC M I R T I 

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

palikti tam pačiam kambary, 
kur valdininkas išduos nume-
rų. K a d a ateis laikas tyrinėti 
jūs aplikacijų, jeigu dalykas 
bus pers ta tytas aiškiai, tak
sos bus numuštos. Pirmų tak 
sų mokėjimo dalį reikia su
mokėti iki 28 d. šio mėnesio. 
Po tos datos jau prasidės bau
smė. Taigi, protestuot, kad 
jūs taksos yra perdidelės tu
n t e visą mėnesi, befr neatidė-
lieki t e. Je i kurie ir neturi pi
nigų kad užmokėjus pirmą 
taksų dali, ir tie galite pro
testuoti. 

2. Je igu kam Board of Ap
peals nenimiuš taksų, o jau
sitės, kad jos tur i būt numuš
tos, t ada galima pat iekt i pro-

CICERO ŽINIOS 
Gražiai Pagerbti 

Petras ir Augustina Šatkai 
minėjo 15 metų vedybinio gy
venimo sukakti rugpiūčio 28 
d. Ta proga jos sesutės B. 
Palubinskienė, padedant K. 
Bai'č.ienei, surengė gražių puo
tų Barčių name rugpiūčio 29 
d. Susirinko gražus būrelis 
Šatkų giminių, draugų bei 
prietelių. Pr ie skanių vaišių 
sudėta daug gražių linkėjimų, 

A.L.R.K. FEDERAC. PIRMININKO UŽUOJAUTA 
Visiškai nelaukta a. a. kun. Vincento Kulikausko, 

M.I .C, mirtis sukrėtė visų Amerikos lietuvių išeivija. 
Šis smūgis Tėvų Marijonų Kongregacijai yra ypatin
gai skaudžiai atjaučiamas. Pareigose j is lieka ne
pamainomas. Tai buvo atviras , tylus, pilnas nusi
žeminimo, kantrus, visur ir visuomet taktingas, link-
smaus, patraukiančio būdo, su ypatingu švelnumu ir 
gilia Dievo i r jam pavestų ganyti J o vaikų meile, 
aukšto tobulumo, vedės šventa gyvenimų kunigas-vie-
nuolis. Šių nepaprasta dorybių mokyti mus jis pali
ko vieton savęs savo gyvenimų. 

Liūdinčiai iš priežasties Tėvo Vincento mirties Tė
vų Marijonų Kongregacijai, Bvč. Marijos Seminari
jos auklėtiniams-klierikams, velionies broliui Jonui 
Kulikauskui ir kitoms giminėms, lietuvių katalikų iš
eivijai netekusiai daug dirbusio ir daug dar žadėju
sio padirbėti didelio vario A. L. R. Katalikų Fede
racijos, savo ir mano| žmonos- vardu reiškiu giliau
sios užuojautos. 

Dr. A. G. Rakauskas, 
(Federacijos pirmininkas. 

ypač nuo sąjungiečių, kadan-1 Grįžta į Lietuvą,. Kun. V. 
gi A. Šatkienė yra Sąjungoj j Rudzinskas, kuris pabuvojęs 
veikėja, praeity buvus Centro j Amerikoj (daugiausia laiko 
pirmininkė, daug darbuojasi j V1 a l ( i d o t'liieagoj) grįsta at-
ni,- „,„„„ i .. gal į Lietuvų. Šį vakarą nortli 
Cnieagos apskr. i r j au treti ~ * v. . i l r ? , , . . . 

. . . . . . . saidieciai, parap. salėj, lo44 
metai, kai eina finansų rasti- \ i r .. . -v, . 

* |\Vabansia ave., rengia įsleis-
ninkės pareigas 2 kuopoj, Ci- | t u v e , L a i m į n g ( W kelionės! 
cero. J i visa širdimi darbuo
jasi Moterų Sąjungai^ 

Nuo visų susirinkusių įteik
ia graži dovana. Dalyve 

Pasir ink gvvenimų ir svei- , , . . . . . . ti^ 
; P* v . . testų apsk r i t u s teismui (Cou 

katu sau ir savo seimymu vy 

PADĖKONĖ 

A. * A 
JUOZAPAS KARČAUSKIS 

Kuris mirė rugsėjo 1 d., 19oG m . , ir tapo palaidotas| 
Irugsėjo 5 dU o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse am
žinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie su-l 
teikė jam paskutinį patarnavimų ir palydėjo jį į ta į 
[neišvengiamų amžinybės vietų. 

Mes atmindami ii* apgailėdami jo prasišalininui išj 
I m ūsų tarpo oTkojanie mūsų dvasiškam tėvui kleb. kun. 
(Aleksandrui Skripkui, kuris atlaike įspūdingas pamal
das LŽ jo sielų ir pasakė pritaikintų pamokslų, kuni
gams Jonui Juška i ir Jonui Statkui, kurie at laikė j-l 
įspūdingas pamaldas u/ jo si* lų, ir kunigui Jonu i Juš- | 
i kai už pamokslų kapinėse. 

Dėkojame šv. Mišių ir gelių aukotojams. Dėkojame| 
gėlių nešėjoms. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui J . F. EudeikiuiJ 
|kuris savo Reni ir mandagiu patarnavimu ^arbin^ai 
nulydėjo jį į amžinastį, o nifAua palengvino perkęsti 

Į nuliūdima u' rūijesėius. Dėkojame grabnešiams ir vi-| 
šiems, kurie paguodė mus mūsų nuliūdimo valandoje 
ir pagalios, dėkojame visinns dalyvavusiems laidotu-1 
Įvėse žmonėms; o tau tėveli, lai Gailestingas Dievas] 
suteikia amžinų atilsį. 

Nuliūdę lieka: Dukterys* Sūnus, žentai , Mart i , Anū-
Ikai i r Giminės. 

kdamas pas gerų, teisingų gy
dytojų arba į klinikų, jeigu 
tik manai, kad esi tąja liga 
užkrėstas. Tinkamas gydymas 
pradžioje ligų išgydo. 

Nesidėk su šundaktar iais ir 
nevartok patentuotų vaistų. 
J ie gei'o neatneš. F L I S 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 

YARds 1741-1742 

uty Court) . Apskri t ies teis
mas paskiria t ik ta i vienų mė
nesį patiekimui protestų. Tas 
mėnuo dažniausia būna po Ka
lėdų. Tėmykite lietuviškuose 
laikraščiuose, per juos aš apie 
tai pranešiu. 

3. Mūs žmonėms yra didelė 
sunkenybe dėl nežinojimo an
glų kalbos ir rašto. Nors ap
likacija yra labai paprasta, 
tačiau reikia jų išpildyti an
glų kalba. Daug žmonių atei
na pas mane j prokuroro ofi
sų taksų klausiniu. Nors ma
no valandos y r a nuo 9 ryto 
iki 5 po ptet, tačiau užėjus 
daugeliui žmonių, nepajėgiu 
visų patenkinti , o pagelbėti 
žmonėms aš labai noriu. Tat 
kviečiu ateiti į privatų mano 
oi'isų &V22 8. Western ave. 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
o *. 

Didžiausia paminklų dirbtuve Cbieagoj 
o 

Suvirs 50 metų pri tyr imo 
o 

Pirki te tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORTH VVESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvini 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

A Pptkiic 1410 So# 49th ct'1 cicero 

. I U I M I J PLone CICero 2109 

] . F. Radzios Pbone CANal 6174 
668 West 18th Street 

Sena Formula Dabar 
Pagerinta su 

Vienas žymus sveikatos speeialistas 
yra pasakęs, kad 83% iš visų šios 
šalies gyventojų yra slogrų paliesti. 

I Jo patarimas yra vengti persaldymo 
' palaikant savyje atsparumą. 

NUGA-TONE — dabar moksliš-
Ikai sustiprintas su VITAMINAIS A 
ir D yra jau įrodęs tą stebėtina 
sveikatos budavotojo ir palaikytojo 

j atsparumo. Jis paliečia kai tik sil
pnuosius organus. Juos sustiprina 

' taip, kad nuodus, kurie sveikatą sil-
jpnina, jie patys nuo savęs pašalina. 
'Dabar jums kai tik laikas budavoti 
[atsparumą prieš šalčio persaldymą. 
; Mėgink naująjį NUGA-TONK turintį 
VITAMINUS A ir D. Parduodamas 
ir garantuojamas pas vsus vaistinin
kus. Lengvas imti ir palaiko jus 
vaizde. 

Nuo užkietėjimo imk—I'f? A-SOL— 
tai idealus liuosuotojas. 25e ir 50c. 

S. M. Skydas 718 West USth Street 
Phone MONroe 3377 

'•• 

Skalbimui ir Prosijinio 
Alaš>inos už 

$54.SO 
Gražūs žieminiai pečiai po 

s19.50 
pečiai su Anglimis ir 

gasu po 
$49.5Q 

Pečiai -su alyva (OiJ) 
Btirnera po 

' 29 .50 
Gražūs Bedrooni setai — 

Par lor - setai po 

38.00 

I. J. Zolp 
Ezerskis ir Sunūs 

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

l a t B a i c ir Sanai 
J. F. Eudeikis 

2314 West 23rd Piaee 
Phoiie Cąnal 2515 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

GARY, nCD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
&ELNER — PRUZIN 

0«rlaiulM p»t*n>Avliiia» — UotąrlM ištarnauja 
Phone IOM «9© W. 15tli Avo. 

Laimėjo lenktynes, Ameri
kos lakūnė Lonisse Thaden, 
kur i laimėjo Bendixo u c r o s s 
c o u n t r y " lenktynes. J i iš New 
Yorko į Los Angeles lėktuvu 
nuskrido per 14 vai. ir 54 nii-
nutas. Be Bendr i dovanos j i f 

laimėjo dar 7 tūkst. doL REPubiic 8340 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

42-44 E. 108th Street 
tfnena PŲLlman 1270 
arba CANal 3515 
4002 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YAEdš 1138 

A. Masalskis 3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

Modei Noi 10-S-160 

1D37 metų radios visu iš-
dirbysčių išmainome se

ną radio a r piano 
Midget radios po 

'9.95 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3417 S. Halsted S t J 
Tel. BOUlevard 4705 I 

BUDRIK FURNITURE 
MART 

3347 S. Halsted St 

7 vaL Nedėlioj W.C.F.L. samius 
programas su didele orkestrą. 

5 vaL vakare W.A.A.F. Panedėlį 
ir Pėtnyčioj. t ^ 
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Vajaus Alkos Marijonu Seminarijos 
Fi 

Vienas Žodis Ne Šneka, Vienas Vyras Ne Talka 

Tai Lietuvos didžiavyrio, 1 randasi knygučių aukoms ri-
rr.šytojo, poeto, kritiko ir ma
tematiko kun. prelato Dam
brausko (Adomo Jakšto) žod
žiai paimti iš " Dainų Skry
neles^. Tais žodžiais Adomas 
Jakštas aiškiai sako, kad jei 
norima atlikti didelis darbas, 
jį turi dirbti ne vienas žmo
gus, bet daugelis žmonių — 
talka. Šitą gerai supranta Ma
rijonų Kolegijos ir Seminari
jos rėmėjai, kurie deda pas
tangų padėti Tėvams Marijo
nams realizuoti didelį darbą 
- - baigti statybą būtinai rei
kalingos koplyčios prie įstei
gtos seminarijos. Tr ne tik rė
mėjai tą supranta, supranta 
taip pat ir visa lietuviška ka
talikiška visuomene ir stoja 
į talką. 

Vakar paskelbime naujus 
talkininkus iš Bridgeporto, 
kurie talkon atėjo su stambia 
auka. Šiandie vėl skelbiame 
naujus stambius talkininkus, 
būtent ponus Būdvičrus, 140 
W. 46 st., Chicago, 111. Jie 
taip pat prisidėjo stambia au
ka — 50 dol. Širdingas ačiū 
j i e m s ! ***8j 

Vajaus Komiteto susirinki
me visi nariai pasiėmę tam 
tikras knygutes aukoms rink
ti prašomi kuogreičiausia pri-

nkti. Norintieji gauti tų kny
gučių prašomi laišku kreiptis 
į vajaus komiteto sekr. J . Ku
likauską, 2334 So. Oakley av., 
arba telefonu Canal 7790. 

Visos aukos, ar tai pavie
nių, ar draugijų ar organiza
cijų, bus skelbiamos dienraš
ty " D r a u g e " ir savaitrašty 
"La ive" . 

Visas aukas prašome siųsti: 
St. Mary's Seminary, Hins-
dale, Ulinois. 

Vajaus Komisija 

Kun. V. Rudžinsko 
Išleistuves 

Kurie varto bažnyčios isto- ir giesmėmis prie Pan. Šv., 
rijos lapus randa kaip, Ma- pamokslu, Mišiomis prie į-
rijos užtarymu, Bažnyčia į vai- statyto Šv. Sakramento ir pa-
riuose šimtmečiuose buvo ap- laiminimu, 
saugota nuo nelaimių ir pa-j Kartu su malonėmis Nekal-
vojų. Šiandien nepaprastame to Prasidėjimo Pan. Šv., da-
pasauliniame sumišime, kur Jyvaujantieji bus įrašomi į 
griūva viešpatystės, kilsta stebuklingąjį Panelės Šv. me-
Žiaurūs žudikai, liejasi nekal-' dalikėlį ir naudosis visais me-
tųjų kraujas, vargdienis žmo- dalikėlio draugijos atlaidais, 
gus vergiamas, Marijos pa- Tikimasi, kad ir dabar ti-
gelba ypatingai reikalinga, jkintieji atsilmins Motinos Die-

Turėdamas tai omenyje, v o pagelbos ranką ir minio-
Didž. Oerb. Pralotas Mykolas m i s kreipsis prie Jos galingo 
Krušas, gavęs leidimą nuo J o . užtarymo. Ypatingai atidary-
Eminencijos Kardinolo Mun-!™o apeigose paaukokime vi-
delein, įveda Šv. Jurgio baž- s a s s a v 0 maldas dėl palaimi-

NORTH SIDE. — Šv. My
kolo parapijos svetainėj, 1644 
"VVabansia ave., rengiamos iš
leistuvės kun. V. Rudžinskui, 
kuris atvykęs iš Lietuvos bu
vo apsistojęs pas savo brolį 
Kazimierą, gyvenantį Nortli 
Side. Visu buvusiu metu jis 
gelbėjo kleb. kun. J . Šaulins-

NEKALTO PRASIDĖJIMO PANELES ŠV. i ™k* turėtų gana gerai žino-

GARBEI NOVENA ŠV. JURGIO i11 sąjungos vald^ba ir neai-
R A ^ r V T V V s m T T ? 'manuoti susirinkime, kad na-
B A ^ I N . r C i U J t i naį nesilanko. 

b . Narių nesilankymas pilnai 
Vyskupas B. J, Sheil Apeigose Atidarymo įrodė, kad jie nepritaria da-

D a l v v a U S bartinei valdybai. 
Ar gi dabai- laikas šaukti 

golfo narių visuotiną susirin
kimą kada j a u sezonas eina 
prie užbaigos? Tas turėjo bū
ti atlikta pavasarį, kai golfo 
sezonas atsidarė. O to nepa
daryta. 

Taipgi nepranešta nariams 
apie pasitraukimą iš valdy
bos užrašų sekretoriaus ir 
korespondento. Nešaukta su
sirinkimas, kad išrinkti nau
jus į jų vietas. Bet pasikvie
sta žmonės be narių žinios. 

Kur dingo sąjungiečių 1936 
m. pradžios nutarimai, kurie 
tapo užrekorduoti užrašų kny
goj sekr. Dr. A. J . Gussen. 

Buvo nutarta surengti bun-
eo party, sočiai dance, rody
ti iliustruotus paveikslus iš 
golfo srities. Tas viskas tu
rėjo būti atlikta susipažini
mui ir užmezgimui tampres
nių, draugiškesnių ryšių tar 
pe L. G. S. narių. 

Kitą kartą pakalbėsime a-
pie įvykusius golfo turname 
ntus ir jų seldmes. 

Golfo mėgėjas 

vak. Stoties galingumas, or-
kestros tobulumas, geriausiai 
solistai tai tradicinės šių pro
gramų savybes. 

Praeita sekmadienio Budri-
ko programoj dalyvavo geras 
solistas ir galinga naujoji Bu-

nyeioje avnzmą noveną prie 
Nekaltai Pradėtos Panelės 
Švenčiausios. 

Novena bus iškilmingai ati
daryta šeštadienio rytą, rūgs. 
12 d., 9 vai., Šv. Jurgio baž
nyčioje. Atidarymo apeigose 
dalyvaus Jo Ekscelencija vy
skupas B. J . Slieil, kuris pa
šventins naujai nudekoruotas 
stovylas ir pasakys novenai 
įžanginį pamokslą. Po to seks 
novenai pritaikintos maldos kui. Šventadieniais pasakyda

vo pamokinančių pamokslų, j ir giesmės prie P. Šv. ir pa 
Išvažiavimuose ir piknikuose ' mokinimas. Apeigos baigsis 
yra pasakęs daug gražių kai- i iškilmingomis šv. Mišiomis 
bų apie Lietuvą. 

Išleistuvės bus šį vakarą, 
duoti naujų, stojusių į talką • rugsėjo 10 d. Bus graži mn-
žmonių vardus, pavardes ir 
aukas. ' 

Ta proga pranešame, kad 
\ajaus komiteto raštinėj dar kolonijų. 

zikalė programa. 

Visi kviečiami atsilankyti. 
Kviečiami svečiai ir iš kitu 

'prie įstatyto Šv. Sakramento 
ir palaiminimu. Mišias laikys 
pralotas M. Krušas, asistuos 
diakonu kun. A. Kiškūnas ir 
subdiakonu kun. J . Juška. 

Tolimesnė novenos eiga tę
sis visada kiekvieną šeštadie

ninio šios novenos, kad ji vi
siems neštų tikrai dvasine 
naudą. 

Marija, Nekaltai Pradėta, 
melskis už mus, kurie prie 
tavęs šaukiamės. 

Kun. A. Valančius 

SPORTAS 
IŠ GOLFO SRITIES 

Komitetas nio rytą 9 vai. su maldomis 

Lietuvių Golfininkų Sąjun
gos susirinkimas įvyko rug
sėjo 2 d., Holywood salėj. 

Tai buvo pirmas šių metų 
golfininkų susirinkimas. Daly
vavo apie tuzinas narių, o 
sąjungai priklauso pilnai už
simokėjusių ,160 narių. Kodėl 
jie nedalyvavo ir del ko? Ne
įeik ia aiškinti to dalyko. Tą 

RADIO 
Daug turime Chicagoje lie

tuviškų radi o programų. Vi
sos jos savotiškai įdomios, ta
čiau toli gražu jos neprilyg 
sta įdomiausioms sekmadieni
nėms Budriko radio progra
moms iš stoties WCFL, 7 vai. 

A. » A 
KAZIMIERAS ŠARKA 

mirė Rūgs. 9, 1936, 3:40 
ryte, sulaukęs pusės a<mž. 

Kilo iš Tauragės Aps., 
Šviekšnių p^r. ir miesto. 

Paliko dideliame nu
liūdime daug savo drau
gu. 

Kūnas pašarvotas 4906 
So. Princetoh Ave. 

Laidotuvėmis rūpinasi 
draugas Dominikas Juse-
lis. 

Laidotuvės i vyks Šeš
tadienį, Ruerseio 12 d. 

Iš namų 9 vai. rvto bus 
atlydėtas į Šv. Cecilijos 
r»nr. bažnyčiai, (45th ir 
Wallace) kurioi įvyks 
gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, drauarus ir 
pažvstamus dalyvauti šio 
se laidotuvėse. 

Nuliūdę Draugai, 
laidotuvių direktorius J. F. 

Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

GHERNAUGKAS COAL 
COMPANY 

1900 So. Union Ave. 
Tel. CANAL 2183 

driko radio orkestrą. 
Be šių programų Budrikas 

leidžia dar ir kitas, būtent: 
pirmadieniais ir penktadie
niais 5 vai. vak. iš stoties 
WAAF, o ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. iš stoties 
WHFC. ZO 

CLASSIFIED 
RENDON KAMBARYS 

Rendon apšildomas kambarys* 
Kreipkitės į 6425 So. Richmond. 

* 

I 

RENDON K E P Y K L A 

RFATDONT kepykla su dviem mū-
( r in ia is pečiais. Tinkama urmui-
I wholesale. Telefonuokite BOUlevard 
10861. 

1 

PARDAVIMUI UŽEIGA 

Pardavimui užeiga. Geriausia an t 
visos 63-eios cratvės. Pardavimo prie
žast is : li^a. Kreipkitės i ARHTUR 
CLYVE, 532 W. 63rd ST. 

Pardavimui eerai išdirbta užeiga 
ir restoranas. Prieinama kaina. Pr ie 
žastis, turiu išvažiuoti. Kreipki tės 
į Joe Nejedly, 10011 Archer Ave., 
Lemont, I1L (Sag Bridge), telefo
nas Lemont 493. 

REIKALINGA DARBININKES 

Reikalaujama merjrina suvirs 19 
metu amžiaus, namų darbui. Nerei
kia skalbti. Geruose namuose. Kreip
kitės j Mrs. Leavitt, 430 S. Elm-
wood Ave., Oak Park, Euclid 9617. 

. .Reikalaujama mergina namų dar
bui. Nereikia skalbti nei virti. Maža 
šeimyna. Geruose namuose. Būti nak
timis ar ne. Kroink ; tės i Schmidt, 
1537 So. Avers Ave.. ROCkwell 5691. 

Reikalaujama 2 merginos namų 
Į g ' darbui. Maži apartmentai. Būti nak-

L I E T U V I A I A D V O K A T A I , ^ ' ' ^ G ^ i na»nai. Nereikia dirbti 
sekmadieniais. Kreipkitės po 6-tos 

State 4690 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Ave., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po plet 
iki 8:30 v. vak. Suimtoj nuo 12 iki 

6:00 vakare, 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3-00 no o»pt 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LTETUVTS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenne 
Reg. 6515 S. Rwkwe11 Strppt 
TpĮpphoTip: KEPnhlic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(Wpst 22nd St.) 
Metrom>litan Stnte Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vsrasaia' nuo 6 iki 9 
Telefn»>*»<* CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwel! St. 
Telefonas REP'iibMc 9600 

Prospeet 1012 i valandos vakare, šeštadieniais visa 
dieaia, j LeVine, 624 W. Cornelia, 

REIKALINGA DARBININKĖ 
• 

REIKALINGA merjrina namų dar
bui. Pri tyrusi . Būti naktimis. Alga 
nuo $500 iki $6.00 j savaitę. Krei 
pki tės : 1901 S. Millard Ave., tele
fonas ROCkwell 9069. 

PARDAVIMUI NAMAS 
» Tikras Bargenas 

Pardavimui namas. Labai pieriai. 
Tobulam stovv. KYemkires į 2312 
W. 72nd St.. ' REPublie 9354. 

Pardavimui 2 anartamentų namas. 
5 ir 5 kambarius. 8 m. senumo. 
ITot wnter Šiluma. Lotas : 3 0 ' x l 2 5 \ 
Arti Marouette Park. B a d e n a s . 
Salvfjos. Vienintelis agentas. Te
lefonuokite: BEVerly 4482. 

Pardavimui 2 aukštų medinis na
mas. Stovi ant 2 lotų. 1 — 5 kam-

I bariu, 1 — 4 kambarių. K a i n a : 
$4.500. $500. įmokėti. Balansą tik 
$40.00 j mėnesį įskaitant ir nuošim
čius. Kreipkitės į 3101 N. Kilbourn, 
telefonas PALisade 2978. 

t Chesterfield laimi dėlto, 
kad turi pastovią kokybę 

.. del Pastovios Kokybes 
Chesterfield turi visiška pasto

vumą lengvo, sunokusio tabako 
. . . visiškai pastovi tyra cigaretų popiera 
...visiškai pastovus maišymui ir per-
maišymui, kurio negalima nukopijuoti 
. . . ir pastovus del naujausios rūšies iš-
dirbimo būdų. 

EMIL DENEMARK, INC. 
Buick • Cadillac - La Salle 

Atsakanti Vartoti Karai 
RUDENS IŠPARDAVIMAS 

Rudens sezono pradžia užtiko mus «u dideliu staku 
puikiij, vartotu karų vertvbiu, ypatingai iš geresnių 
automobilį. Kainos šių metų žemiausios. Atveski
te savo seną karą. Neatsakysime ne vieno teisingo 
pasiūlymo. 

BUICK '35, 5 Club Sedan. tobulas, garant $895. 
RTTTPK 'S4. 5 Sp^an 47. tobulam f»tov>'. 
BUICK '34, 5 Sedan 67, Juodas, kaip naujas 
RTTTPK '34. C'ub Sedan 61. trunk, pulkus . 
BUICK '34, 5 S«»dan, tobulai bėg^s 
RTTTCK '32. 5 S^dan. pulkus karas 
BUICK '30, 5 Sedan 57, labai geram stovy . . . 
CADILLAC '34, 5 Sedan. kslp naujas 
OAniLLAr' *30, 6 Town Sedan. geroj tvarkol, 
pADTT.T.Ar '3?. 7 Sodan. pra?us karas, garant. 
CADILLAC '32, 5 Coupe, tobulam stovy 
CADTLLAC '32, 6 Town Sedan. labai geras karas . 
r'ADTTT.AC '31, 5 S^dan, 1oUlu trūkumu 
C4DIT,LAr" '29. 5 Sedan, atsakantis, žetna kaina . . . 
PHRYSLER '85. 5 Sedan. trunk. kaln naujas garant. 
PTTKVROLFT '31, 2 Coupo. gerai b^gąs , 
CHEVROLET *30, 2 Door Sedan. gražus mažas karas 
DODGE '33, 5 Sedan, Svarus mažas karas, 

C 19*6, LKMKT A MYIM TOMttOCOb 

MH. 
•Mk 
AUS. 
505. 
450. 
1»5. 

1095. 
Mft. 
875. 
• 4 5 . 
745. 
845. 
145. 
8ft5. 
245. 
125. 

895. 
FORD '35, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas SPECIAL. 
FORD '34. 2 door Sedan, labai puikiam stovy 885. 
HUPMOBTLE '30. 5 Sedan. tvirta" mažas karas 1»5. 
LA SALLE '34, 5 Sedan, labai puikus karas 725. 
LA SALLE '81, 5 Sedan, geras karas, Žema kaina 845, 
LA SALLE '80. 6 Sedan, geras karas žema kaina. 145. 
LA SALLE '30, 7 P »dan, geroj tvarkoj 185. 
LINCOLN '88, 7 Sedan. Dulkiam stovy 1188. 
LINCOLN '31, 7 Limo. labai gražus karas 648. 
LINCOLN '80. 7 Town Car, puikiam stovy 115. 
NASH '32, 5 Sedan, Čionai gera vertvbg 145. 
OAKLAND '30, 5 Sedan, geroj tvarkoj 175. 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 795. 
PACKARD '31, 7 Sedan.- gerai bėgas, žema kaina 175. 
PONTIAC '34, 5 Sedan, nepaprastas pirkinys 485. 

Mainykite savo senaJJ karą aukščiausia kaina ant vieno IS šių pui
kių vartotų karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniai* mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

3860 Ogden Avenue y^Tel. CRAwford 4100 
EMIL D E N E M A R K , I N C . 

I 
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