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SUKILĖLIAI PUOLA SAN 
SEBASTIANĄ 

Derybos nepasisekė ir paliau
bos tuoj nutrauktos 

' -

RADIKALAI DEGINA IR GRIAUJA 
BILBAO MIESTĄ 

SAN SEBASTIAN APY
LINKE, Ispanija, rūgs. 10. — 
Sukilėliai atnaujino puolimą 
prieš San Sebastian miestą, 
kurį gina Basque nacionalis
tai, komunistai ir anarchistai. 
Paliaubos nutrauktos, kai ne-
pasisiekė derybos dėl pasida
vimo, f 

_r 

Mieste vyrauja nacionalistai. 
Jie nusprendė ir toliau gintis, 
bet podraug žiūrėti, kad ko
munistai ir anarchistai nede
gintų namų. Miesto civilinis 
gubernatorius ir nacionalistų 
vadai įsakė, kad įtariami mie 
sto naikinimu radikalai būtų 
suimami ir uždaromi kalėji-
man. 

Nacionalistai nusprendė 
ginti miestą iki kol bus gali
mumo, o paskiau — nutraukti 
kovą. 

Be kitko radikalams neleid
žiama nė įkaitų žudyti. 

.-jiH-.Uft.i-u perkirto -#e]«_in-
kelį tarp San Sebastian ir Bil 
bao. San Sebastian radika
lams uždarytas pabėgimas. 

Gauta žinia, kad radikalai 
pradėjo deginti Bilbao mies
tą. 

SUKILĖLIAI BOMBAR
DUOJA TOLEDO 

TOLEDO, Ispanija, rūgs. 
10. — Sukilėlių lakūnai vakar 
bombardavo šį miestą. 9 asme 
nys žuvo, 30 sužeista, 4 namai 
sugriauta ir vieni namai sude
gė. Tas įvyko dienos laiku. 

Alcazar tvirtovės sukilėliai 
ir toliau atsisako pasiduoti ra 
dikalams. Laukia išvadavimo. 

NESPĖJO SUSIRINKTI 
IR IŠKRIKO 

LONDONAS, rūgs. 10. — 
Čia -buvo susirinkę 26 tautų 
atstovai tartis dėl neutralumo 
Ispanijos reikalu. Po trumpo 
mintimis pasikeitimo iškriko. 
Nežinia, ar įvyks katąs susi
rinkimas. 

' i 

Sakoma, rasta, kad kai ku
rios valstybes, kurios daugiau 
sia kalba apie "neutralumą", 
remia sau sveikos įsikariavu-
sią Ispaniją. Tad pasitarimai 
nebuvo galimi. 

MADRIDUI TRŪKSTA 
MAISTO 

HENDAYE, Prancūzija, 
r,ugs. 10. — Iš Madrido gauta 
čia necenzūruotų žinių, kad 
tam miestui trūksta maisto, 
kadangi įdirbamosios žemės 
plotai yra sukilėlių žinyboje. 

HENDAYE, Prancūzija, 
rūgs. 10. — Sukilėliai prieš 
San Sebastian pradėjo naudo 
ti artileriją, kad sudaužus pa 
skutinės radikalų pozicijas. 

LONDONAS, r.ugs. 10. — 
Iš Lisabonos praneša, kad 
Portugalijos karo laivų įgulos 
sukėlė kitus maištus prieš vy
riausybę ir apšaudo Lisaboną. 
Kai kuriuose laivuose karinin 
kai žudomi. 

Prieš keletą dienų vyriau
sybė numalšino jūrininkų mai 
štus dviejuose karo laivuose. 

GRĮŠ ISPANIJON, JEI 
SUKILĖLIAI LAIMĖS 
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TUCSON, Arizona, rūgs. 
10. — Kun. Carmelo Corbella, 
ispanas karmelitas, jau 15 me 
tų darbuojasi Bažnyčios dir
voje AmtfmT- vwlstyi>ėje ~~ir-
Meksikoj. J is pareiškia, kad 
jei Ispanijos sukilėliai laimės, 
jis tuojau grįš savo gimtinėn 
šalin ir mėgins gelbėti karme
litų kongregacijos savastis, 
kurias radikalai sunaikino. 

Bet jeii kovą laimės radika
lai, Bažnyčia per ilgus metus 
ten negalės išvysti šviesos. 

Ispanijos nelaimią priežastį 
kun. Corbella aiškina, kad kai 
kurioms Ispanijos dalims la
bai trūko kunigų. Nebuvo ga
limumo daugelio žmonių suce
mentuoti su Bažnvčia. 

Jo Emin. kardinolas Cerejeira ("kairėje), Lisabonos 
patriarchas ir Portugalijos primas anc^&itiš Kaliforni
jos vykdamas New Yorkan, keljas vaiandąį sustojo Chi-
cagoje ir aplankė jo Emin. kardinolą MuiĮįeleiną. 

(Acme) 

NACIAI ATNAUJINA 
BAŽNYČIOS PERSE-

SIRIJAI PRIPAŽINTA 
NEPRIKLAUSOMYBĖ 

PARYŽIUS, rūgs. 10. 
Prancūzija pasirašė sutartį 
su Sirijos nacionalistų atsto
vais. Sutartimi Sirijai pripa
žinta nepriklausomybė ir pa
silieka s a f l ^ > m ^ i i q ? c T 4 
zija. Prancūzija užtikrina, 
kad j i darbuosis, kad Sirija 
būtų priimta T. Sąjungon 
kaipo paskiri nepriklausoma 
valstybė. 

Tai nepaprastas Sirijos lai
mėjimas. Šis įvykis bus skau
dus Anglijai, kuri neduoda 
visiškos laisvės savo valdo
miems kraštams. 

( 

LENKIJA SUSIRŪPINUSI 
GEN. SMIGLY NUVEI

KTAIS 

VOKIETIJOJ GIRDIMA, 
KAD STALINAS SERGA 

NUSKENDO LAIVAS; 265 
IŠGELBĖTA 

BERLYNAS, rūgs. 10. — 
Nacių spauda iš Varšuvos g l -
vusi žinių, kad Rusijos dikta
torius Stalinas sunkiai serga 
Maskvoje. Sovietiją valdo 
triumviratas: Vorošilovas Or-
džionikidze ir Kaganovič. 

Pas Staliną į Kremlių iš už 
sienio pakviesti t rys gydyto
jai specialistai. 

MASKVA, rūgs. 10. — So
vietų užsienų ofisas užgina di 
ktatoriaus Stalino sirgimą. 

T. SĄJUNGOS SEKRETO
RIUS ROMOJE 

ROMA, rūgs. 10. — T. Są
jungos sekretorius Avenol at
vyko Romon ir turėjo pasita
rimų su diktatorium Mussoli-
niu. I r*/} 

Italijos vyriausybė paskelbė, 
kad ji aktualiai prisidės prie 
T. Sąjungos veiklos, jei iš 
Sąjungos visiškai bus ištrauk
ta Etiopija, 

BOSTON, Mass., rūgs. 10 
— Netoli šio miesto prieplau
kos Atlantike rūkų lai
ku susidaužė du garlaiviai: 
keleivinis "New York" ir ek
skursinis "Bomance , \ Pasta
rajam prakiurintas šonas ir 
po kiek laiko jis nuskendo. 
Tačiau jo visi keleiviai ir į-
gula suspėta perkelti " N e * 
York" laivan, kurs taip pat 
daug nukentėjo. 

"New York" turėjo savo 
apie 350 keleivių. Vis gi pa
jėgė iš "Romance" paimti 
265 asmenis daugiau ir grįžo 
atgal Bostono uostan. J i s iš 
čia plaukė į New York City, 
kai nelaimė ištiko. 

KUNIGAS UŽMUŠTAS 
KRIKŠTIJANT KODIKJ 

VARŠUVJįt rūgs. 9. — Ofi 
ciali Lenkijajdaug susirūpinu 
si, kokia r^ftkeija pasireikš 
Vokieti j o į jy I i gėn. Bydz-

panaujino Lenkijos militarinę 
sutartį su Pranciizija. 

Užsienių reikalų ministeris 
Beckas jau pranešė Berlynui, 
kad minėtos sutarties panau-
jinimas nieku būdu nekliudo 
draugingų lenkų vokiečių san
tykių. 

Bet Varšuva lukeriuoja, ką 
naciai pasakys apie tai, kad 
Prancūzija nusprendusi įgin
kluoti Lenkiją ir padidinti 
lenkams ginklų ir amunicijos 
fabrikus. Be to, Prancūzija 
dar žadėjusi finansuoti gele
žinkelio išvedimą iš Silezijos 
anglių kasyklįų srities į Gdy-
nio uostą. 

Nežiūrint to, Lenkija vis gi 
džiūgauja, kad gen. Rydz-Smi 
gly kelionė Paryžiuje apvaini 
kuota puikiuoju pasisekimu. 

AMSTERDAMAS, rūgs. 10 
— Anądien paduotos žinios iš 
Berlyno, kad naciai viršinin
kai pradeda palankiau žiūrėti 
į Katalikų Bažnyčią ir, būk, 
ragina nacių organizacijų 
narius katalikus, kad jie 
dažniau lankytų bažnyčiose 
pamaldas, yra pramanytos. 
Tas yra žinių rašinėtojų pasą 
kos. Nacių viršininkai nepasi
traukia iš užimtų pozicijų, 
nors jie gerai žino, kad jų ve 
dama kova prieš Katalikų 
Bažnyčią jiems patiems yra 
kenkianti. 

Bažnyčios persekiojimai bu 
vo sustabdyti per olimpines 
žaismes. Bet pasibaigus šioms 
žaismėms ir vėl atnaujinti 
persekiojimai. , 

Pareinio krašte ir AVestfali-
joj areštuota katalikų jauni
mo grupių 26 vadai. Už ką? 
Girdi, jie "sankalbiauja su ko 
munistais' ' . Naciai neturi nė 
gėdos paduoti areštavimo to
kią priežastį. Tik piktos va
lios, arba nesveiko proto as
menys gali sakyti, kad katali
kai turį santykių su komunis-

Be to, atnaujintas " nedoro 
vės" bylų nagrinėjimas, kas 

j buvo nutraukta per olimpines 
žaismes. Nacių laikraščiai ra
šo plačiai apie tų tariamų by
lų eigą ir šmeižia katalikus. 
Katalikams gi uždrausta at
sakyti į tuos burnojimus. Ka
talikai priverčiami tylėti. Kol 
kas tik vienų vyskupų balsas 
bažnyčiose nevaržomas. 

Kai kuriose Vokietijos daly 
se naciai naikina katalikiškas 
šventųjų statulas. 

Šie ir kiti nacių smerktini 
darbai negali būt vykdomi be 
Hitlerio žinios. O Hitleris yra 
pasakęs, kad jis nėra "nei 
katalikas, nei protestantas, 
bet vokietys. •* 

11 ASMENŲ ĮKALTINTA 
UŽ SUKTYBES 

VOKIETIJA NEPRIPAŽĮS
TA ISPANIJOS NAUJO 

ATSTOVO 

ROBLElGORDO, Ispanija, I 
rūgs. 9. — Anądien Madrido 
radikalų lėktuvas išmetė čia 
bomba, kuri pataikė į vietog 
bažnyčią. 

Žuvo 6 asmenys. Tuo laiku 
bažnyčia buvo tuščia, tik bu-
bo krikštijamas kūdikis. Žuvo 
kunigas, kūdikis, krikštatėviai 
ir kūdikio-tėvai. 

Cooko apskrities "grand ju 
r y " vakar įkaitino 10 vyrų 
ir vieną moteriškę už padary
tas pinigiškas suktybes aps
krities teismuose, pristatant 
klastotus pareiškimus ir liūdy 
mus apie paliktus turtus. Tuo 
būdu ši gauja susižėrusi apie 
100,000 dol. iš įvairių fondų. 

Vakar popiet teisme 7 įkai
tintųjų prisipažino kaltais , i r 
nubausti nuo 1 iki 5 metų ka
lėti. 

BERLYNAS, rūgs. 10. — 
Ispanijos sukilimų pradžioje 
čia atsistatydino ispanų amba 
sadorius. Madrido radikalų 
vyriausybė paskyrė kitą am
basadorių. Vokietija atsisako 
jį pripažinti. 

MASKIVA, rūgs. 10. — Vie 
tos spauda praneša, kad Bu-
charinas ir Rykovas, įtaria
mi sankalbiavimu prieš Stali
ną, išteisinti. 

Tačiau Badekas, Piatako-
vas ir kiti dar neišlaisvinti. 

"AUKSO ŽVAIGŽDŽIŲ MO
TINŲ DIENA" 

WASHINGTON, rūgs. 10. 
— Prez. Rooseveltas paskel
bė, kad "aukso žvaigždžių mo 
tinų diena" šiemet bus mini
ma šio rūgs. mėn. 27 d. Šią 
dieną Amerikoje bus pagerb
tos moitinos, kurios prarado 
sūnus, arba dukteris pasauli
niam kare. 

KENOSHA, Wis., rūgs. 
10. — Čia nutrauktas pieno 
vežiotojų streikas. 

A. A. KUN. V. KULIKAUSKO KONAS 
RYTOJ PERVEŽAMAS (AUŠROS 

VARTUS 
SEMINARIJOS AUKLĖTINIAI 
VERKIA PRIE REKTORIAUS 

KARSTO 
Užvakar vakarą prieš septin 

tą valandą a. a. Tėvo Vincen
to Kulikausko kūnas iš Šv. 
Kryžiaus ligonines, kurioj jis 
mirė širdies liga, nulydėtas į 
Marijonų Seminariją. Lydėjo 
kunigai Marijonai, velionies 
brolis Jonas, kun. Ig. Albavi-
čius ir kitL Prie ligoninės su
sirinko daug seserų vienuolių. 

Atvykus prie Seminarijos, 
profesoriai, auklėtiniai ir bro 
Ii ai vienuoliai gražioje tvar
koje pasitiko. Pasitiko su mal 
domis ir giesmėmis. Įnejė pa 
prastą, juodą karstą į Semi
narijos salę. Atidarė. Pamatę 
velionį, pravirko profesoriai 

ir auklėtiniai. Prieš kelias die 
nas palydėjo savo susilpnėju
sį vadą pasigydyti, tikėjosi 
sulaukti sustiprėjusį, bet. , ma 
to karste gulintį, visiškai su* 
nykusį, be gyvybės... Tas vaiz 
das graudino ne tik vienuoly 
no ir Seminarijos gyventojus, 
bet ir pašalinius. 

Rytoj 4 vai. po pietų ve
lionies rektoriaus kūnas bus 
išlydėtas į Aušros Vartų par. 
kleboniją. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį. Tikimasi, kad jo
se dalyvaus ir vienas iš Chi-
cagos vyskupų. Laukiama 
daug kunigų. Smulkmeniškiau 
apie laidotuves rytoj bus pra
nešta. 

TEISMAS NELEIDŽIA GAZO KOM
PANIJA! DIDINTI RATAS 

Apygardos teismas vakar 
atsisakė išduoti "injunction" 
gazo kompanijai Chicagoje, 
kad ji galėtų kaip jai tinka
ma didinti mokestį (ratas) už 
suvartojamą gazą. 

Teime išaiškinta, kad kom
panija neturi teisės reikalauti 
teismo, kad jei būtų leista 
pačiai normuoti mokestį už 
gazą ikikol valstybės preky

bos komisija nėra paskelbusi 
galutino sprendimo. Ši komi
sija painformavo kompaniją, 
kad ji 3Tra priešinga ratų di
dinimui, bet nepaskelbė for
malaus savo sprendimo, kas 
bus padaryta netolimoj atei
ty. Iki to laiko kompanija ne
turi teisės ką nors pradėti. 

Kompanija tad šį kartą ne
laimėjo. 

REIKALAUJA ATŠAUKTI 

ĮSTATYME 
Chicagos Darbo federacija 

iškelia reikalavimą, kad mies
to taryba atšauktų rytinio lai
ko ordinansą (įstatymą), nelau 
kiant gyventojų referendumo 
lapkričio mėnesio pradžią. 

Federacija yra tikra, kad 
daugumas gyventojų yra prie 
šingi rytiniam laikui Chicagoj 
per apskritus metus. Tad nė
ra reikalo laukti to piliečių 
pasisakymo. I r miesto taryba 
gerą darbą atliktų atšaukda
ma šį nelemtąjį įstatymą. To
kiam atsitikime nereikėtų nė 
referendumo. 

Miesto taryba šį klausimą 
pavedė spręsti juridiniam ko
mitetui. 

ATVYKO MAR1ANAPO-
LIEČIAI 

NUŽUDĖ VYRĄ 

Policijai pasidavė Mrs. Ed-
na Smith, 38 m. amž., kuri 
automobilyje nužudė savo pa 
kvaišusį vyrą. Tas vyras, 
kaip ji sako, ją kankinęs, o 
paskutinį kartą norėjęs ją ir 
save nužudytu 

Vakar atvyko į a. a. Tėvo 
Vincento Kulikausko laidotu
ves iš Marianapolio, Thomp
son, Conn., kun. dr. Starkus, 
buvęs "Ž ibur io" gimnazijos 
direktorius, o dabar Mariana-
polio Kolegijos profesorius, 
kun. J . Jenčius, M.I.C., kun: 
A. Švedas, M.I.C. br. Aleksan 
d ras ir jaunasis Jonas Kuli
kauskas, Marianapolio kolegi
jos studentas. 

ŽUVO ŠEŠI ARMIJOS 
LAKŪNAI 

NANCY, Prancūzija, rūgs. 
10. — Skrindant susidaužė du 
kariuomenės lėktuvai. Abu 
nukrito. Žuvo 6 lakūnai. 

KONSTITUCIJOS DIENA 

Chicago rengiasi minėti 
konstitucijos dieną šio rugsė
jo mėn. 17 d. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu 

matomas lietus; popiet kiek 
vėsiau, 
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»• JU. kopija — .fSe, 

KUN. V. KULIKAUSKAS — SPAUDOS 
APAŠTALAS , 

raščio valandose " D r a u g o " jubiliejiniame 
numenje taip rašė: 

'"Nuo 1918 melų 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 
Marijona. 

"Pradžioje, tik 'Draugo' vedimą pa-
ėmv.s, neapsakomas sunkumas sukrito, ypač 
ant nekuriu Maiijonų. Visiems jiems teko 
dirbti ilgas valandas... nekuriems Marijo
nams, dirbusiems šapoje ir ofise, kaip kuo
met užtekdavo dviejų nakties valandų pa
silsėti, gana dažnai trijų, keturių valandų, 
o jau penkias, šešias valandas jei gaudavo 
ilsėtis, tai jau buvo tikras 'liuksusas' — 
prabanga. t 

"Tos, tų Marijonų, nedamiegotos va
landos nešė "Draugu i " daug naudom, nes 

KATALIKIŠKA MOKYKLA, NETOLE-
RANCIJOS IR NE2INYSTES 

NAIKINTOJA 

jam jos nieko nekainavo. Niekas to visko 

Kiekvieno kūdikio brangiau 
šias turtas yra pa veldėta* nuo 
tėvų šventas tikėjimas, kuris 
turi būti ateityje supažindi
namas, sutvirtinamas, apsau-
gojamas. Čėkla be trąšų, Ui 
laukai be vaikių. Pirmiausia, 
žinoma, tą tikėjimo realizaci
jos uždavinį atlieka tėvai. 
Tas tikėjimo auklėjimo užda
vinys yra ding daugiau kom
plikuotas, negu kad mes ga-
'iiire suvokti. Tame tikėjimo 
auklėjime netiktai tur reikš
tis noras įskupyti religijos 

Baso Pranas Gudu 

ISPANIJA 
Dabar Svarbu ir Įdomu Susipažinti Su Jos 

Praeitimi 

nepaskaitys pinigais. Pinigų tie darbininkai c ^ i f f u s w stačiai, kiekvie-

Kun. Vincentui Kulikauskui mirus Ame
rikos lietuvių kat-dikų visuomene neteko di
delio darbininko. Kaip vakar buvo rašyta, 
velionis buvo geras misijonierius - pamoks
lininkas, seminarijos steigėjas ir jaunimo 
auklėtojas, darbavosi parapijose, klebonavo, 
pastatė bažnyčią (Rocfcford, 111.), padidino 
seminarijos patalpas, statė koplyčią ir dau
gybę kitų darbų dirbo su didžiausiu atsida
vimu ir pasišventimu. Be tų visų darbą, jis 
uoliausia dirbo spaudos darbą ir spaudą pla
tino. Kur nenuvažiuodavo su misijomis, vi
sur ir pamoksiuose ir privačiai kalbėdavo 
apie katalikiškus laikraščius ir knygas, iš 
visų savo jėgų, giliausiu nuoširdumu ragin
davo tikinčiuosius ir skaityti ir medžiagiš
kai remti katalikišką spaudą. Mat, Tėvas 
Vincentas giliai buvo įsitikinęs, kad šiais 
laikais spaudos vaidmuo yra didelis, kad 
ir sakomi pamokslai neneš pasekmių, jei 
tikintieji neskaitys katalikiškų laikraščių ir 
knygų. Milijonierių žodžius klausytojai gi \ i t 
užmirš, jei spauda jiems jų neprimins, ne
pakartos, nepagilins. Dėl to a. a. kun. Kuli
kauskas per savo misijas išplatindavo daug 
katalikiškos spaudos. Tuo būdu jo misijos 
visuomet būdavo pasekmingos. 

A. a. Tėvas Vincentas ne vien tik buvo 
uolus spaudos platintojas, bet ir jos darbi- ( 
ninkas, rašytojas, kūrėjas. Kaip vakar jau 
skaitėte, dar mokiniu būdamas Lietuvoje ve
lionis pradėjo rašinėti laikraščiams. Nespė
jo įsišventinti kunigu, jau rašė religinio tu
rinio knygvles, jas išleido ir platino žmonių 
tarpe. Amerikon atvykęs dar didesniu stro
pumu to darbo ėmėsi, nes pamatė, kad čia 
dar didesnis yra katalikiškų knygų ir laik
raščių trūkumas, kad katalikiškoji spauda 
mažai teprasiplatinus. Dėl to ir matome jį 
redaguojant "Tikybą ir Dorą" ir net spaus 
tuvės darbą dirbant. 

Dienraščio •Draugo" Gelbėtojas ^ 

" D r a u g a s " dienraščiu virto 1916 m. Pra- ' 
džioj jam sekėsi neblogai. Bet taip buvo ne
ilgai. Brango popiera ir kiti spaustuvės reik
menys. Perėjo daug administratorių, K t nė 
vienam nepavyko išvesti dienraštį iš me
džiagiškų sunkumų. Dienraštis laikėsi ku
nigų gausia parama. Bet ir jiems našta pa
sidarė per sunki. Pradėta ieškoti "Draugu i " 
gydytojai ir atgaivintojai. 

I r štai, "Draugas" , paskendęs skolose, 
netekęs kredito, tenka Tėvams Marijonams. ] 

A. a. Tėvas Kulikauskas apie **Draugo" 
perėmimą 1934 in. savo atsiminimuose taip 
rašė: 

"Nebėgo Marijonai tą 'kryžių' pasiimti; 
jie buvo kaip Simonas Kyrenietis, beveik 
verste priversti pasiimti ir nešti. Marijonai 
gerai žinojo, kad ir jų pečiai neperstipriau-
si, kati jie gali netesėti, ir likti 'Draugo' 
graboriais nenorėjo". ) 

Kad nebūti dienraščio grabeliais, Ma
rijonai ėmėsi darbo. To nedėkingo, bet gar-, 
biago katalikiško dienraščio išgelbėjimo dar
bo priešakyje atsistojo pats a. a. kun. Vin-
eesitas, kaipo reikalų vedėjas, administra
torius. Kiek čia reikėjo galvosūkio, rūpes
čio ir darbo, kad atgauti kreditą, išlysti iš 
skolų, kurios vienu tarpu siekė tristlešii«ts 
keturių tūkstančių dolerių. Jam reikėjo ne 
tik dienraščio ūkį {biznį) vesti, bet labai j 
dažnai ir pačiam spaustuvėj prie aiašinų 
padirbėti, nes nebuvo iš ko darbininkų sam
dyti tiek, kad jų užtektų. Redaktoriams iš
važiuojant kokiais visuomeniniais reikalais, 
dienraštį ir redaguoti jam pečiam reikėjo. 

Pats velionis apie darbus sunkiose dit»-

ir neieškojo sau. Jiems viena rūpėjo — at
laikyti 'Draugą' nuo žlugimo ir pastatyti 
ant savų kojų. Tam jie nepasigailėjo savų 
rankų, kojų, galvos, akių ir visų savo jėgų". 

Apie save čia Tėvas Vincentas nieko 
nesako. Ret yra faktas, kad ir jis buvo vie
nas tų, kuriam bedirbant prie " D r a u g o " tar
pais tik po dvi, tris valandas tetekdavo mie
goti. Jo m šia buvo dar sunkesnė, nes jam 
reikėjo nešti visa atsakomybė, vadovauti, 
pavaduoti darbininkus pradedant redakto
rių, baigiant paprasčiausiu spaustuvės zece-
riu. O be io, juk dar reikėjo eiti sunkias 
kunigiškrs ir vienuoliškas par.igas, kurioms 
jis taip šventai buvo atsidavęs. 

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

J is dirbo niekam nesiskųsdamas. Dirbo, 
nes matė, kad dienraštis " D r a u g a s " neša 

nas katalikas tėvas tur sau 
laikyti už pareigą, sąžinės va-
įžoma, Dievui atsakomingą, 
tuos daigus išugdyti, juos su
stiprinti ir, pagaliau, atatin
kamai apsaugoti. 

gu paskesnis jo auklėjimas. 
Prasideda vissi naujas tam 
kūdikiui epizodas — mokyk
los gyvenimas. Nėra reikalo 
gvildenti mokyklos gyvenimo. 
Svarbu mums žinoti, kaip tas 

Prisiminkime vieną univer- n} venimas paveiks, suformuos, 
.salini faktą: Dievas su tv** ^ pagaliau, išleis tą ari>a kilę) 
žmogų kūnu ir siela. Dievo (individą gyvenimo mokyklon, 
begalinė išmintis, toliuis, ap
rūpino visus to žmogaus kū
no reikalus. Tas kūnas nau-

bus, veiksmus Dievuje, ati
duoti Jam visą savo širdį, va
lią, pavesti savo tarnybą, vi
są savo gyvenimą. 

Kad tas tikėjimo auklėji- &T**. * l ° j e ' b e t *>?*8°»~> ™™-
mas vra reikalingas, pripa- '<> *ių laikų ispanai neturi pa- " £ ^ į g a r b a pas ispanus au-
žįsta ir nekatalikiški pedago-! !i*ki™<> b l i au t i i užsienius. **** s t o v l ™ n o s e ū m u o s e , 
gai; negalimas dalykas sufor-1 ^ i o j e Ispanijoje aiškiai pa- | * į * "**? v i e M B k , t a a u ; 
muoti charakterį be tikėjimą, 'stebima* provineijolizmas. Sa k * t m a £ ? * ° l^P^i joj , tai 

I kyšime laike fiestų (švenčių) ! r a » k ^ t l ^ 1 l u o m a l mandagiai 
Kūdikio charakterio arti- A u d a l u z i j o j v i s o s j ų d a i n c s į elgetas kalba. Jei elgeta ta

rnas auklėjimas baigiasi, maž- fekamba n e a p i e g r o ž y b ę i r d į . F^ i jo j kreipiasi išmaldos į 
daug, jo septintuose metuose. I d y b ę v i g 0 s I s p a n i j o s , 0 i g ( n _ kokį hidalgo, senjorą, kabal-
Pavadmu šj jo mažų dienų t i n a i a p i e A u d a l ū z i - T a i n 1 ^ a r b a don% i r ** t a * n o " 
auklėjimą artinuoju, glaud-' d a r o g į i r k H o s e p r ( ^ i n c i j o s e # j ri nuo davimo atsisakyti, tai 
nuoju, nes jis arčiau yra su- T , p a n a i y r a p r o v i l l c i j a I i § k i i r 1 elgetą jis šitaip prakalba: 
eijęs su jo tėvų gyvenimu, ne- j i e n e p : s i d u o d a g v e t i m a i į t a . ."Cahallero, perdone usted, no 

kai. Jų laikraščiai taipgi at 1 e n ^ ° moneda", tai yra po-
vaizduoja daugiausia vietinį nu l l> a t « i P r a š a u tamstos, ne
gyvenimą ir mažai žinių te- t u r i u P i n i ^ ' ° Je i e l^"eta PB S 

duoda apie užsienius. Vieši ^ o d i e t į P ^ P ™ ^ n a k v ^ ė s , 

dojasi oru, šviesa, šilima, va
ndeninti valgiumi, žodžiu sa
kant, naudojasi visais gamtos 
elementais. Bet šalia viso to, 
gerasis Ditvulis teikėsi žmo
gų apdovanoti siela, panašia į 
Save. Tarigi, jei Dievas teikė-
; i apdovanoti šį mūsų mirš-

lietuviams kilnius idealus — tikybų, lietu-1 t a n t į k ū f l ą tokiomis malonė-.111^ s a v o s e m o k > 
vybę, Lietuvą Tėvynę. Kurti žmonių šmiy- I ^ ^ iJtikrųjų, to žmogaus ^ , w t o d i * k 

.-e m i l e tiems dalvkams buvo didžiausiai-
c * 

kun. Kulikausko gyvenimo idealai 
siela turėjo būti daug bran
gesniais turtais apdovanota, 

Tie visi darbai ir rūpesčiai pakilto jo kadangi ta siela žmoguje yra 
sveikatą: pagadino akis, susilpnino širdį, tikra Dievo reflekci>. 

Mokyklos, kaip žinome, ski
rstomos į dvi kategorijas: į 
vieš. s (valstybines mokyklas) 
ir parapijines. Kiekviena val
stybė šioje šalyje, sulyg įsta
tymais šalies konstitucija, ne
turi teisės skirti religinio mo
kymo mokyklose. Kitais žo
džiais tariant, valstybė diau-
(!žia bet kokį religijos moky-

mokvklose. Vai-
w 

krimini'cijos; metais, 
ar tai bus žydas, ar pagonis, 

i /i 

parengimai, vakarienės, pofei-
liai yra retas atsitikimas. Jų 
socijalis ir draugijinis judė
jimas daugiausia rubežiuoja-
si šeimyniškuose rateliuose. 
Tas ispanų užsidarymas truk
dė jų progresą. Tą pripažįsta 
i r patys ispanai. 

Ispanai nemėgsta anglų dėl
to, kad jie yra jų namuose 
kampininkai, tai yra ispanai 
nemėgsta anglų už 
Anglija yra Gibraltaro savi
ninkė. Prancūzų ispanai ne
mėgsta nuo Napoleono laiku, 
o Amerikos — nuo karo 1898 

Visiems ;> ra žinomas A nie

kur i ir plyšo dar sulyginamai jaunaii} tebe 
sant. 

Kokiu būoju- Dievas teikėsi 

ar katalikas, ar protestonas, likos 'rugged individualistu', 
jos įstatymai visus lygiai pa- Amerikos individualistai, vie-
liečia. Kaip matome, valsty- 'nok, išgali jungtis į kompani-
binės mokyklas religingumo'jas, korporacijas, unijas ir 

o tas nenorės priimti, tai klo
ni odamasi atsiprašo, kad ne
galįs į savo namus priimti. 

Keliautojai pripažįsta ispa
nams teisingumą. Mažai tesą 
Europoj tokių šalių, kur ke
lionė būtų taip saugi, kai]) 
Ispanijoj. Viešbučio kambario 
duris be baimės gali laikyti 
atdaras — niekas neprapuls. 
Samdininkai ištik&iii samdy-

, i i tojui, tarnai ponams, draugai 
L d Ia K<H 1 j 

draugams. Partneriai biznyje 
taipgi vieni kitiems ištikimi. 
Ispanijoj patarnautojai neįsi-
i/iiklina keliautojams " t ipsų" 
reikalavimu, kaip kitose ša-
ivse kad via. 

Washington Irvine, garsus 
Amerikos rašytojas, ilgai gy
venęs Ispanijoj aprašo savo 
patyrimą su vienu elgeta. Ta-

. . , u . „ ^ lr<;fiodn iCiiro-i tnon^t L^tah' 11 ;+rtu;ot. i^j^mt.'A:L: T u ^ai amerikonas jam davė duo-
aprūpinti brangią Jam žmo- r ; U 8 < t 0 - K U T g l t u 0 i w t ^ t a l i - j kitokias organizacijas. Ispa- , J 

Bet ir sveikatos susilpnėjimas nepalaužė gaus sielą? Dievas t- ip m i - , k i S k a s k Ū d i k i f ^ ^ g a u t i s a " | n : > i i r ^ >T a individualistai 
t ) " V 

is jų stiprios dvasios. Dienraštį "Draugą 
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 bažnyčią, steigia Seminariją, 
rtato koplyčią ir nuolat rašo savaitraščiui 
" L a i v u i " 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. Velionies 
asmenyje netekome tokio spaudos darbinin
ko, kokių savo tarpe visai nedaug teturime. 

AUSTRIJOS KATALIKŲ SROVĖS 

mylėjo žmoniją, kad J is pri
siuntė savo niyi?iuąįjį, viena
tini Sūnų, antrąjį Švč. Trejy
bės asmenį į šį pasaulį, tuos 
imions mokinti tiesos, supa
žindinti juos su tikromis re-
liacijomis tarp Sutvertojo ir 
tvarinio. Bet ar to vieno da
lyko užteko? Šalia viso to, Jis 
tą žmoniją atpirko savo bran
giausiu krauju ir atpirkęs jų 
nepaliko našlaičiais įsteigda-, 
mas savo Bažnyčią, kurios ir 

\o , katalikišką, auklėjimų, j bet jų individualizmas yra ' 
mokslą, charakterio formaci- j toks, kad jiems yra tikra bė-
jęf Aišku, kad ne kur kitur, da susijungti ir bendrai vei-
kaip tik katalikiškoje mokyk
loje. Ten kiekvieno kataliko 
tėvo, po moraline priederme, 
vaikai priklauso. J t i katali
kas brangina savo tikėjimų, 
/is jį apsaugoja ir savo vai
kams. Ceri katalikai tėvai 
brangina savo tikėjimą, kaip 
didžiausią jiems nuo Dievo 
suteiktą malonę. Jie žino, kad 

pragaro vartai BeMgllfe ku - | l l l < , ' l " " a s I l e S a l '"",t atskirtas 
u turėjo skleisti, mokinti, ap- ' " u o v a l l < u g>voiiHno. Mokslas 
sakinėti tikrąjį tikėjimą vi- b ( «**"*"> yra tuščias. Moks-
soms tautoms, visam s u t v e r i - > P"™*™ uždavinys yra cha 
mui ,,o Šv. Uvasios globa ir ' ^ t e r . o formacija. O ckarak-
v«dovvste. OavėJisSakra-me-1 1 0 ' '1 0 formacija negulima, jei 
ritas, autoritetą, pasiliko ta- , e l l 8 ' . l a n e t u r i d a l i e s W fo" 

Tadgi, aišku, kad įmavime 
" X X Amžiaus" žiniomis, Austrijos su

sitarimas su Vokietija ir katalikus įstūmė 11/ernakule, kad, ten gyvenda-
] keblų padėjimą: kaip nusistatyti atžvilgiu :nas, galėtų tuos vargstančius, ^digijinis auklėjimas, ypač fo-
Vokietijos, kurioje palaikoma naujoji stab- J a m Uip mylimus žmows pa- ^ntyvušm kūdikio dienose, 
meldybė. "Journal de Geneve" <š. m. 22 d.) | g u o s t i , I ) a i a i nH l l t i , suteikti > r a « v a ^ ' a » « a « gyvenimo 
rašo, kad dabar Austrijoje esama dviejų ka- ! l a į k i n ų k mįi^nų l l i a l o I l i l ] y P a k t a s ir negali būti igno-

.1o amžinos Hvč. Širdies ma- ™>jaina«. ^'™ turi užimti 
loniu šaltinio. Visomis tomis i J i n n a v , e t » « » * ^ ***»-

lyje. Bet viešose mokyklose 
nei J o vardas nėia minimas, 

kti. Pas ispanus "foot-ball" 
nesivysto vien dėlto, kad is
panų būdas nesiderina su 
"team play". Ispanai yra gi
liai religingi, het šv. llašto 
l'asakymas, kad kuomet vie
nas sąnarys nesveikauja, tai 
visas kūnas kenčia, neprigijo 
juose. 

Nors ispanai pasižymėjo ne-
svetingumu, nors pokyliai k 
parengimai pas juos nėra ma- j 

TIOS kepalėlį ir vyno butelį. 
Su tomis gėrybėmis elgeta pa
ėjo galuką, atsisėdo ir pradė-
jo rengtis valgyti. Tą darė 
išlėto, iškilmingai, prisilaiky
damas gražiausių manierų. Va 
!gė, kaip koks hidalgo — di
dikas laike iškilmingų pietų. 
Irving- spėjo, kad tas elge«« 
yra matęs skaistesnių dienų, 
kad yra koks nors susibank-
ratavęs didikas. Ypač, kad 

l tas elgeta kalbėjo iškilmių-
fgai, palinktais žodžiais, su 
:pritinkamais pasikloniojimais. 

{Daugiau bus.)' 

Kkime katalikiškos mokyklos Pasteuras, Amperas, kurio ši-
kriterijum^i, jos vertę. |mtą metų sukaktuves minėjo 

Po gerų vienuolių sesučių birželio mėnesy, Kopernikas, 

ta lik ų srovių: 

" i š vienos pustės vad. Bnr ckenbauer ', 
kuriems priklauso atstovai tokių žurnalų, 
kaip lteichspost, Sehoenere Zukunft, Neulami 
ir profesoriai Spann, Eibl, Sibik, (įlaise — 
Korstenau, susitarimą sutiko su džiaugsmu. 
Šitie katalikai pabrėžia savo priklausomumą 
vokiškumui. J ie skiria dvi nacionalsocializ-
mo kryptis: konservatinę, kuri skelbia krikš-
č'onybės pirmenybę, ir kitą, kairią jų, kurioje 
susitelkė marksistai... 

Antra grupė spiečiasi aplinkui filosofą 
D. v. Hildebrand, kuris leidžia žurnalą "Kri 
kščioniškoji valstybė"", kuris buvo Dolfusso 
noru įsteigtas ir medžiagiškai jo remiamas, 
ko nedarė kancleris Schusehniggas. "Krikš
čioniškoji valstybe" atstovauja monarchisti-
nei Austrijos minčiai. Aplink ją telkiasi le-
gitiniistai ir tie katalikai kurie nenori daryti 
jokių kompromisų su neopagonizmu. Šitie 
shtogsniai susitarimą su Keichu sutiko aiš-
i ' č i nepasitenkinę >> 

dovanomis Dievas žmogų a-
pipyiė. Tadgi, ar yra ko abe
joti apie tikėjtaio svarbumą? 

Šeimos tėvai privalo šį fa
ktą g-erai suprasti ir savo šir
dyse pajusti. 

Neužtenka duoti savo vai
keliams tik namuose tikėji
mo instrukcijas, pamokynius, 
arba leisti vaikučiams sekma
dieniais parapijinėn mokyklon 
katekizmo mokytis. Tas dar 
nesudaro vaikui pilnutį auklė
jimą. Toks auklėjimas nesu
gebės šiais moderniniais lai
kais išdirbti tvirtą kūdikyje 
valią, jautrią sąžinę ir reika
laujamą patvarų teisingumą,. 

jšskyrus maldos forma, kuri 
atkalbama paviršutiniu būdu. 
Kaip gali, tokiu būdu, kata
likas kūdikis apturėti tokioje 
mokykloje religinį auklėjimą! 
Ar nenukrečia jus, katalikai 
tėvai šiurpas, kurie leidžiate 
savo vaikus į vitšas mokyk
las 

Katalikiška mokykla būti
nai yra reikalinga kiekvienam 
katalikui. 

Pažvelgkime į pozityvinias, 
intelektualinius bei praktiš
kus turtus, kuriuos kataliko 
vaikas praranda lankydamas 

globa mažasis kūdikis apturi 
netiktai paprastąjį pasaulinį 
mokslą, bet dar įgija platesnį 
f,avo tikėjimo pažinimą, susi
pažįsta su paprastu moraliniu 
etikos kodu ir pasideda rei
kiamą gyvenimui moralinį pa
grindą. Toliaus, jei jis seka 
aukštesnį mokslą aukštesnėse 
mokyklose, tas jau pirmesnių-

Marconni — katalikai moks
lininkai. Šių dienų kontraver-
salistai, a. a. (J. K. Chester-
tonas, H. Belloc, Arnoldas 
Lunn, Al. Noyes ir kt. žymūs 
rašytojai katalikai. 

Kiekvienas katalikas turi 
būti tiesos ir mokslo šulas. 
J is tur realizuot, kad ignora 
ntijoje, nežinystėje sėjama y-

jų dienų moralinis pagrindas i ra netolerancijos, pavydo r 
sustiprinamas, mąstymo bū-įnenioralybės sėkla. Katalikas 
dams įgyja tikrą mąstymo si- privalo padaryti tą. mokyk-
stemą, susipažįsta su gilesnė- los diskriminacijos darbą sva
inis tikėjimo tiesomis, kurios;rbiuoju gyvenimo punktu. Gi 
jame sukelia didžiausią tam tas pasirinkimas katalikui tė-
tikėjimui pagarbą. ra vienas: katalikas į katali-

Pagaliau, ir pasaulinis mo- kišką mokyklą. Tik tokiu bū-
kslas jokiu būdu nėra skriau- du jis galės prašalinti tą jo 
džiamas. Jei kas tuo atveju vaikuose tikybinėj ignoranci-
Pamatys, kad katalikai buvo I jos, nežinystės šydą, kuris su
abejoja, tepasiskaito istoriją.'kelia žmonėse pyktį, pavydą, 
pirmieji universitetų steigėjai, kerštą; panaikina Dievo ir ar-
Ckblordo, Cologne, Paryžiaus,' limo meilę, kuri privalėtu bū-
Bolognijos, Salamancos, Pra- tj kiekvieno kataliko gyveni-
gos, Varšuvos universitetai y- mo pagrindinis kriterijumas. 

j kuris verčia pradėti savo dar- viešą knokyklą. I r iš to sprę-jia katalikų padariniai. Voltą,; Romos Iissa 
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R E D A K C I J O S A D R E S A S : 
Pittsburgh'o Lietuvių Žinios 

409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 
KOSTANTAS J . VAIŠNORAS, generalis agentas 

2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Telephone Hemlock 2204 

Įdomūs Pasikalbėjimai 
Kieno Kalte? 

RAULAS: Jonai, girdėjau 

Iš Šv. Kazimiero 
Parapijos 

Šv. Kazimiero parap. pra
džios ir aukštesnės mokyklos 
durys jau atsidarė praeitą, sa
vaitę. Vaikučių prisirinko į 
visus skyrius gana skaitlin
gai. Visi linksmus, kad grįžo 
j savo mokyklą. 

Bet, su širdgėla reikia pa
žymėti, kad toli gražu ne vi
si katalikai tėvai atleido sa-

sipratusių katalikų tėvų, ku- nežinia ką padarytų, kad tik 
rie visus savo vaikus atsiuntė Šv. Kazimiero parapijai nesi-
į savo mokyklą ir užpildė jos sektų. Nors tiek * * atkeršyja'*9 

kambarius. Garbė jiems. G e- kad iš Šv. Kazimiero mokyk-
rasis Dievulis laimins juos i r i los atima vaikus ir siunčia į 
jų vaikučius. J ie išaugs ge- protestonų mokyklas "bara-
rais katalikais, gerais lietu- bano" mušti. 
viais ir gerais šios šalies pi- Lai gyvuoja Šv. Kazimiero 
liečiais. Juozas 

kreipti vaiko būdą, į tą pusę v o v a i k u g į s a v o k a t a l ik i šką 
ir pakryps. O kaip pakryps, j l i e t l J v i š k ą m o k y k i ą . N e visie-
Ui ir sudiržės (sukietės). U m k a t a l i k a m s tėvams rūpi 

sakant, kad vaikų auklėjimas ™nkšto vaško gali nulipdyti k a t a l i k i š k a s v a i k u išauklėji
mą brangesnis negu jų augi- į a nSe l i> a r b a ****** V * š k m

 m a s . Daug atsirado molio Mo-
nimas. Aš to nesuprantu? |nebus skirtumo, tiktai akiai, 

JONAS: Raulai, didelis s k i - . k u r i ž i ū r § s * ** * * * • • Tas 
pats yra su jauno vaiko būdu. 

RAULAS: Kieno priedermė 
nustatyti vaiko būdą? 

JONAS: Pirmiausia priede
rmė yra tėvų, ypač motinos. 
Tiesa, t bu tėvai privalo duo-

įtumas yra ti^rpe auklėjimo 
ir auginimo. Auginimas tik 
A ra padauginimas^ bet ne to
bulinimas, o netobulas daik
tas niekam netinka. Pavyz
džiui, palygink laukinę žo!ę 
ir n: -minę gėlę. Rasi didelį l i £ e r a P a vy^U s a v ° va ik ins , 
skirtumą. Laukinės žolės au- b e t motinos yra didžiausia. 
&a, o naminės yra tobulina
mos. 

Paimk kokį naminį gyvulį 
dresiruotą (išmokslintą) ir ne
dresiruotą. Vieną gali gauti 
dykai, o už kitą reikia mokėti 
didelius pinigus. O ką kalbėti 
apie žmogų. Žmogus gali už
augti barbaras ir švelnus filo
sofas. 

RAULAS: Kas čia per ski
rtumas? Kiekvienas turi sa
vo darbą atlikti ir to jam už
tenka. 

JONAS: Visiška i ne. Pav., 
nu žmonės dirbs vieną darbą, 
o sėkmės bus visiškai kito
kios. Bet tas dar mus nėra 
t r ip svarbu. Didžiausia svar
ba yra — 3mogaus būdas. Bū
das padaro žmogų maloniu 
arba žiauriu, teisingą arba 
snkc-ių, ištikimą pilietį arba 
išdaviką ir t.t. Tas pats žmo-
yus, bet jis priklauso nuo bū
do ir jo išlavinimo. 

RAULAS: Kada geriausias 
laikas lavinti žmogaus būdą? 

JONAS: Iš pat mažens, nuo 
pat kūdikystės. Mažo vaikelio 
valia yra lanksti, kaip jau
nas medis: kur lenksi, ten 
links, kaip genėsi, taip išau
ginsi. Tas pats yra su jaunu 
vaiku: į kokią pusę pradėsi 

RAILAS: Jei tėvų tokia 
d idJė priedermė vaikų auklė
jime, tai kam dar jie turi sių
sti savo vaikus į katalikiškas 
mokyklas? 

JONAS: Kam žmogus turi 
dvi kojas? 

RAULAS: Kad galėtų tie
siai vaikščioti. 

JONAS: Ta pati priedermė 
\ r a tėvams siųsti vaikus ka-
talikiškon mokyklon. Jei tė
vai norės vaiką gerai išauk
lėti ir neduos gero, sveiko 
mokslo, tas vaikas šlubuos, ne
galės gerai bei tiesiai eiti. Te
gul tėvas ir motina duos ge-

tiejų, kurių vaikams, girdi, 
vra svarbesnis "barabano mu-
šimas", negu katalikybė bei 
lietuvvbė. Viens tėvas atim-
damas vaiką, iš mūsų mokyk
los seserims mokytojoms pa
reiškė: Girdi, jis tik dėl to 
siunčiąs savo vaiką, į publi-
kinę, nes tenai jo vaikas nori 

Praeitą savaitę Antanas 
'Blažaitis antriems metatms iš
važiavo į Tėvų Marijonų Ko
legiją, Thompson, Conn. Su 
juo išvažiavo ir Martinaitis 
— pirmametis. Gi Tamošius 
Volteris išvažiavo į Dunkirk, 
N. Y., pas Tėvus Pasijonis-
tus mokytis į misijonierius. 
Jau antri metai kai ten mo
kinasi. Juozas Girdauskas ir 
Juozas Stankevičius čia pat 
Pittsburghe lanko vyskupijos 
kolegiją. Jie pradeda pirmus 
kolegijos metus. Danielius A-
domaitis toje pačioje kolegi
joje, vyskupijos lėšomis eina 
trečiuosius metus. Juozas Pa-

"barabaną mušti , o cia ius , .. , . . -
,A , . ' . ' kutinskas važiuoja \ šv. Vm-

netunte barabano. O katahky- eento seminariją. O kiek mer
gaičių išvažiavo į įvairius vie
nuolynus, negaliu nei suskai
tyti. Tai matote, kad dėl ke-
letos molio Motiejų čia, Šv. 
Kazimiero parapijoje, dar nė
ra taip blogai. Kaip sakoma, 
"be vieno žydo kermošius 

ro mokyklą, nes daugiau reiks įbus". Dėl keletos lepšių išti-
mokytis, negu publikinėje —j želių molio Motiejų Šv. Kazi-
vaikui persunku..." Ką jau jmiero parapija nepražus. Sa-
bekalbėti apie tokius tėvus, j koma, seniai jai buvo lemtas 
Jei jau dabar juos vaikai vai- ["subankrutinimas". Maištini-
do, tai kas bus kaip vaikai nkai nezaliežninkai jau 1920 
suaugs?... Baugu ir pamąsty- m. buvo paskelbę bankruta. 
ti, kad jie nepradėtų tėvams Bet ji ne tik nesubankrutijo. 

bės galės pati motina namie 
užtektinai išmokyti ir, apart 
to, bus pigiau... Tai, ot, tau 
ir tėvas, katalikas. 

Daugelis kitų molio Motie
jų teisinasi, kad "mano vai
kas nenori eiti į Šv. Kazilmie-

vis naujos dovanos parūpina
ma laimėjusiems. Už tat visi 
labai myli pas mus. lošti. Vi
same Pittsburghe nieks tokių 
•dovanų neduoda. Žingeidu, ko 
dėl mūsiškiai neremia savo 
reikalų? M. P. 

Federacijos Pittsburghio 
Apskrities Sus-mas 

parapija, mokykla su visais 
parapijonais ir jos vadais. 

Reporteris 

Praeitą savaitę atlankė mus 
garbingi svečiai iš Thompson, 
Conn.: kun. prof. Vaškas su 
broliuku - dailyde ir viešnios: 
Motina Uršulė1 ir Sesuo Aloy
za iš Lietuvos Vargdienių se
selių vienuolyno. Mutnis labai 
buvo malonu sutikti svečius 
ir viešnias. Neilgai teviešėje, 
gi eitai iškeliavo toliau savo 
įeikalais. Laimingos kelionės. 

Šv. Kazimiero parapija pa
staromis dienomis sparčiai pa
didėjo, nes kun. Skripkus a-
part Kvederių dvynukų pra
eitą ekmadienį pakrikštijo Ka
zimiero ir Onos Stepušaičių 
dukrelę vardais: Emilija - Ce
cilija. Kūmais buvo: K. Ste-
pušaitis ir Zosė Nabažas. Au-
gkite visi dideliais. 

Be to, dar praeitą sekma-
eilė 

Seimas 

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
rėmėjai rengiasi prie nepa
prasto seimo, kuris įvyks ru
gsėjo 27 d., Šv. Pranciškaus 
vienuolyne, Pittsburgh, Pa. 

Del ko vadiname šį seliną 
nepaprastu? Dėl to, kad visa 
valdyba deda daug pastangų 
Leimo rengimui, kad šiais me
tais daug nuveikta darbų, ku
riais domisi ne vien rėmėjai, 
bet ir visa kat. visuomenė ir 
kad seimui bus patiekta visa 
eilė naujų sumanymų. 

Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. Mižiomis 10:30 ry- j r 0 r eikalai. Nutarta bendrai' 
to. Po Mišių pietūs delega- j c } 1 0 r ą vįSdmis galėmis remti 
tams. Posėdžiai prasidės 2 v. I Federacijos apskritis nuta
po pietų. 

Rugpiūčio 27 d., Federaci
jos Pittsburgro apskrities į 
vyko susirinkimas, kuriame 
Kastas Vaišnoras ir Juozą* 
Tomkevičius papasakojo apie 
Federacijos seimą. Atstovai 
sužavėti ir negali pamiršt* 
kun. Urbonavičiaus turiningo 
įeferato, kuriuomi raginama 
Federacijos skyriai daugiau 
ir energingiau darbuotis re
liginiais tautiniais reikalais. 

Išklausius atstovų raportų, 
svarstyta aktualūs reikalai. 
Vienbalsiai nutarta spalių 9 
d. iškilmingai paminėti. Ka
dangi spalių 9 pripuola sek
madienį, tad skaitlingesnę 
minią bus galima sutraukti. 
Išrinkta komisija parūpins 
tai dienai tinkamų kalbėtojų. 

Po to, svarstyta bendro cho-

Per sesijas įžymus kalbėto
jas nušvies seimo tikslą ir 
reikalingumą. 

Rėmėjų valdyba ir sesutės 
šiuo kreipiasi į gerbiamus ku
nigus klebonus ir visus asis-

dienį paskelbta visa eilė ei- j t c n t u s k v i e s dami į seimą su 
iiančių luoman moterystės. A 

(Tęsinys ant 4-to pusi.) 

i i. 

l iausią savo vaikui pavyzdį, l ' b a r a b a n ą ant kupros muš- ,be t da r įsigijo gražiausias ka-
bet jei mokykloj jis negirdės 
apie Dievą, dorą, tikėjimą, jis 
neturės ant ko pareknti savo 
būdo. 

RAULAS: Kodėl kitose (vie 
>ose) mokyklose negali išla
vinti būdo ? 

JONAS: Ko vaikui neduo
si, to jis neturės. Viešose mo
kyklose tikėjimo nemokina, 
Viešas mokyklas lanko viso
kio tikėjimo vaikai. Kad juos 
patenkinus, tai viešoji moky
kla ir nemokina jokio tikėji
mo. J . V. S. 

t i". . . Gaila tokių lepšių, ne-jpines ir už jas jau išsimokė-
susipratusių tėvų, o dar la-. jo. Per "Labor D a y " ant ka
biau gaila tų vaikų. Bet tik- p m h ] į d e g i n t a s "foiortgage" 
tai išimtis. /beį yį si paskolos dokumentai. 

Šv. Kazimiero parapijoje y- j Žinoma, molio Motiejams tas 
ra didelė, didžiuma gerų, su- labai nepatinka. Jei galėtų, tai 

pie jų ••vmeius" parašysime 
-sėliau. Net ir " b i n g o " lošė
jų lietuvių skaičius smarkiai 
auga. Praeitą savaitę buvo 
tik 23, o šią jau net 30. Sve
timtaučių gi kimšte užkimšta 
svetainė, kaikada net nesutel-
].a vienoj, tenka vartoti abi 
svetainės. 

Praeitą sekmadienį, glrdė-
iau, uždirbta netoli $200.00. 
Bingo gi lošiama trečiadie
niais ir sekmadieniais lygiai 

Sveikatos Apdraudimas 
Nusilpusiems Žmonėms 

Apie 3c Dienoje j 
NUGA-TONE yra jau Įrodęs, kad 
jis yra sveikatos užtikrinimas nusil-
pusums, alpėjantiems vyrams ir m o 
terims peržengusiems viduti a|pižiaus. 
Tai yra tikras vaistas, naturalė pa
galba silpniems organams. Visas kū
nas atsiliepia paėimis šiuos vaiav-
tua Jaunystės dvasia sugrįžta s i lp
niems ir seniems. Naujasis NUGA-
TONE moksliškai sustiprintas su 
VITAMINAIS A ir D — s u s t i p r i n a 
nervus, muskulus ir susilpusius or
ganus, kurie yra sutinge ir tik da
linai veikia. Nervuotumą išvaro 
tifcpj. nes NUGA-TONE turi be vais
tų VITAMINŲ A ir D, kas veikia 
kaip vaistas j nervų sistema- Tas 
tyrasis vaistas parduodamas su g a 
rantuojama pinigus grąžinti pas v i 
sus vaistininkus. Jsigykit bonką to 
naujojo NUGA-TONE šiandien. Jūs 

t l l S . VISUS m a l o n i a i S u t i k s i m e , j nusistebėsite tuo, ku jis jums s u . 
—, _ , . i teiks. 
K e n g e j a i į Nuo užkietėjimo imk—UOA-SOU— 

tai idealus liuosuotojas. 2 5c ir 50or 

praktiškais patarimais ir su 
morale pagelba. Pasitikime, 
kad dvasinki ja maloniai pa
tars savo draugijoms siųsti 
delegatus. Ne vien Šv. Pran
ciškaus rėmėjai kviečiami, bet 
ir visos kitos draugijos pra
šomos prisiųsti savo delega -

Kiekvieno kataliko yra prieder
mė skaityti savo katalikišką spati 
ūą. Kas skaito katalikišką spauda. 
tas platina Dievo karalystę Čia 

valanda vakare. Kas kar tą Į ant žemės. 

Buy g loves w i t h what 
it savęs 

Rekolekcijos Soda-
lietems 

Rekolekcijos bus spalių 1U, 
11, .12 dienomis, Šv. Pranciš
kaus akademijoje, Mt. Provi-
dence, South Hills. Visos so
dai ietes kviečiamos suvažiuo
ti ir savo drauges paraginti 
prie to švento darbo. 

Malonėkite užsiregistruoti 

"VALGIU GAMINIMAS IR " u ? g r e i ' i a u s i a ' . H
k a d

i r
t u r ' j u s 

I M L U I Ų UHIflIllIlflHO III i laiko prisiruošti. Uzsiregis-
J | truoti reikia ne vėliau kaip 

įugsėjo 27 d. telefonu: Carrick 

<:ANNIN<; 

NAMU PRIŽIŪRĖJIMAS1 

"Draugo" Knygų Skyrius 
1. Mažas Naujas Ankso Altorius, odo« viršeliais, kaina $1.75 
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliomis raidomis, ger. virš. 2.50 
3. Aniuolas Sarras, gerais juodais viršeliais 1.50 
4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina .75 
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais 50 
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais 40 
7. Maldų Knygele, juodais viršeliais 1.00 i 

' • 

wUoi um ūd (Cjfi Gttfy 

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

Šią knygą galima gauti per 
paštą arba raŠtinąįt: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley 

Chicago, ūl. 
KAINA SU PERSIUNTIMU 

TIKTAI $ -j .05 

£913 arba laišku. 
Seserys šv. Pranciškaus 

8. Maldaknyge ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65 
9. Maldaknyge ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75 

10. Maldaknyge ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais . . 1.25 
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab 1.50 
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab 1.25 
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina 1.75 
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina, . . . . 1.75 
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais 2.50 
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais 1.50 
16. Maldų Knygele, baltais viršeliais IMS 
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais 1.75 

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne-
dauer beturime, mokestį eralite siųsti Money Order, Čekiais, 
ar Stampomis (Markėmis). 

"DRAUGO" KNYGŲ SKYRIUS 
2334 South Oakley A ve., Chicago, 111. 

•fr UNUSUAL ACCIOENT POLICY PAYS UP TO $100 A MONTH. 
from the rety first day ot dhabllity, #or 24 monthi — and 
UP TO $1.000.00 in co»e of death. Cosfs exactly one eent 
a day — $3.65 a year. Pays fer ANY and EVERY aceideat. 

E want you to see thi» pol-
icy for yourself and will 

tnail it to you under our U N C O N -
D I T I O N A L G U A R A N T E E that 
there is absolutely no obligation on 
your part to kecp it. See for your
self the benefits it pays. as clearly 
stated in plain English. You may re-

aro to be the only judge of ita value 
aince no agent will call to make up 
your tnind for you. If you decide it 
is not the policy you want, simply 
return it with the premium receipt. 
We will refund not only the pre
mium but the 6 cents postage spent 
by you. Your 10 day s' proteetion 
will then have cost you nothing. 
That'a tair, isn't it? 

Of Nerelk niokėtl 60c 
daotų moatj LlsTerln 
ott> Pa«t* gaunama po SSo. 
f>-nyk. kaip serai JI va i . 
k la,. j ą rartotadam&a par 
uietua sutaupai 11 • • 

) • To-

turn the policy for ANY reason — or 
for no reason at alL You yourself 

(Auy man or woman u p to the age of S0, and child over 10. is 
eligibte for this CENT-A-DAY Accident Policy.) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

FREE INSPECTION COUPON 
THE FIRST MUTUAL HEALTH INSURANCE CO.. topt. l o 2 
Wilmii»9ton, Delawor«. 

Send me the CENT-A-DAY Accident PoBcy on your falr and stioare offer of 
10 dayt' inspection FREE. I enclose $3.65, which payi for a full year'j proteetion. 
I a«ree to read the policy promptly. If 1 decide it i* not the policy I want, I 
•hall return H, within 10 dayt togteher with the premium receipt. You wiU then 
retum my $3.65 in full, ai weu as the 6c pottage tpent by me—and my 10 dayi" 
accident proteetion b then to cost me ABSOLUTELY N O T H I N O . 

Full name (P/eaaa Prmt) — 

8treet or R . F . D . — 

m— . I I I I I I I • • « « • • 

Town_ 

8ex_ Occupat Birth date: Dsy„ Year.. 

I 

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c 

MEN LOVE * 
PEPPY GIRLS 
/bu can become peppy 

this easy way 
If you are bappy and peppy aad tutl of fua; 

men wtli take you places. If you are Uveljr, 
tbey wil| lnvlte you to danoea and part MM. 

BUT, If you are croaa and llfeleaa and always 
tlred out , men w o o t be Interested In you. 
Men don't llke gulėt giria. Man *o to 
partlea to enjoy tbemselvea. Tbey want Ėlrb) 
along wbo are full ot pep. 
D ^ . T ? A \ E . "NKHAM'S VEGETABLE OOM-
r o U N D belpa gtve you pep and energy. Foa 
over alzty years giria and women ha»e beea 
takia g tbla f i m o u i old medtcine to pep them 
up . . . to belp gl*e them atrength, energy. 
sparkle. Notice the giria aad women abouC 
you wbo are full of pep. A»k them what makaa 
them peppy. I f they are booeat, many of 
them w«ll glve the credlt to LYDIA E. PINK-
HAM'S VEGETABLE C O M P O U N D . You 
•hould glve LYDIA E. PINKHAM'S VEG-
ETABLF COMPOUND a try. CUU wltb pep 
e«a t » w t attracti*e t o m e o . 

Mus Aplanke 
Atvykusios iš Lietuvos Va-

rgdienes sesutės: Motina Ur
šule Navickaite ir sesuo Aloy
za buvo apsistojusios Šv. Pra
nciškaus vienuolyne. Apžiūrė
jo vienuolyną ir apylinkes. 

Tuo pačiu metu aplanke 
mus kun. Juozas Vaškevičius, 
Marianapolio Kolegijos moky
tojas. 

Turėjome svečių ir iš Phila-
'lelphijos — Kazimierą ir Jo
ną Čiurlionius. Jie viešėjo ke
letą dienų. Susipažino su Pi-
ttsburgho lietuviais. 

DETECTIVE RILEY 
' UEUTnENANT, KEEP GR1UHKK5 
LBOKiAt?D = DO^'T LET up 
THE eacrr LEAvne F o p 
HOf4CX.Ln-U 1M H-8 HOURS 
POSSIBLE FRONi uCOt^RD 
BCRDRE X 3AIU ,V. 
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Penktadieniu rugsėjo 11, 1938 
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FEDERACIJJOS APSKRI 
610 SUSIRINKIMAS 

(Tęsinys i* 3 pusi.) 

j pardavinėjime *— nuoaunttis 
j — $22.00. 

Mabanoy City už buttons 
pardavinėjimą — nuošimtis — 
$15.70. 

Į Mahanoy City dviem puli-
cijautam už dabojimą $10.00. 

iv remti ir skulpt. Petro liiiu- Shenandoah už buttons par
šo^ paroda. Visi valdybos na- d avi nė j imą — nuošimtis — 
riai pasiiada parodoje daly-1 $13.80. 
rauti ir taip pat kviesti Pitts- Minersville už buttons par-
burgho ir apylinkės lietuvius davinėjimą — $8.50. 
skaitlingai dalyvauti. Mt. Carmel už buttons par

davinėjime, — nuošimtis — 
$4.40. 

(Jirardviile už buttons par
davinėjimą. — $3.84. 

McAdoo už buttons parda
vinėjimą — $1.14. 

St. Clair už buttons parda
vinėjimą — 60c. 

Mahanoy City, Šv. Juozapo 
parap., chorui už programos 
išpildymą — $15.00. 

Padeik3 MŪSŲ 
Prieteliams 

KELIAS | AMERIKOS PELIETYBC 
Ateivis, kuris po ilgo ap- ir nemokytas, vistiek gali pra-

svarstymo jau nutarė pakeisti syti " pirmų popierų". 
piHetybę ir tapti Amerikos [ Po dviejų ir ne ilgiau *epty-
piliečiu, kartais, nežino ką nių metų gavus "pirmas po-
toliau daryti. Bet naturaliza- fpieras*' (upirmcw popie-
cijos procedūra nėra sunki. 
Kiekvienas ateivis gali ją se
kti be jokios kitų pagalbos. 

ros geros septyniems me
tams), pilietybės kandidatas 
gali paduoti aplikaciją u fn t -

J« 

Kaip malonu žinoti, kad 
turime tiek daug palankių 
prieleliu, kurio atjaučia ir į-
vertina mūsų darbuotę, remia 
mus savo darbu, žodžiu ir au
ka. 

mokykloje arba socialės 
gerovės įstaigoj savo apylin
kėje. Už tokią pagalbą nerei
kia mokėti jokių pinigų. 

Visų pirmiausia ateivis tu
ri pareikšti intenciją tapti pi
liečiu, tai yra išsiimti u pir
ma s popieras". Tam tikslui 
reikia išpildyti blanką Form 
A2213. Je igu jis nežino, kur 
ją gauti savo apylinkėje, ga-

Kurie ko nors nesupranta, ga-Iroms", arba "paskutinėms po 
U gauti informacijų vakarinė- pieroms". 

Dabar jis jau turi mokėti 
pasirašyti vardą ir kalbėti a-
ngliškai. Kai kuriuose teis
muose jis turi ne tik kalbtt> 
angliškai, bet ir skaityti. 

Su dviem ištikimais liūdi 
ninkais, jis turi nuvykti į na
tūralizacijos ofisą ir patvir
tinti, kad jis prisilaiko įsta
tymo reikalavimų i\ zklenei-
jos ir kad yra gero būdo žmo
gų*, kad ne tik tiki į J. A 

A t jausdamos tokių prietelių 
1 •- • v .. v,, v. ,. ;iiov Cit v, už auto tags $10.35. 
tuusą, norime išreikšti širdi
ngiausią ačiū už prisiųstą čekį $3St>.09 iš Lietuvių Dienos 
uždarbio. Tariame ačiū kun. 
P. Česnai, Šv. Juozapo parap. 
klebonui, Alalianov City, Pa.; 
kun. J . Karaliui, 8v. Jurgiu 
pjrap. , Shenand'jah, Pa.; kun. 
A. Degučiui, kun. Pr. J . Kon
čiui ir kun. Klimui, Šv. Kry
žiaus parap., Mt. Carmel, Pa.; 
kun. 8. Struckui, kun. klebu 
no M. Daumanto pavaduoto
jui, 6v. Vincento parap., (Ji
rardviile, Pa.; kun. \V. V. Ma
tulaičiui, Šv. Kazimiero par.. 
St. Clair, Pa.; kun. K. Kle-

\i pasiųsti laišką į Commis 
Saulė Prmting Co., Maha- s i o n t * * Immigration and Na i y a U t y b i ų konstitucijos pr 

turaiization, Washington, D. 
C. prašydamas, kad jam at
siųstų. 

jau negalima skaityti gero bū 
do žmogum, ir tokiam pilie- i 
tybė bus atsakyta. 

i 
Komunistai ir anai kištai ne- \ 

gili tapti Amerikos piliečiais 
Pabtrtiniu laiku tas liepia ir 
tuos imones, kurįe negalį, 
dėl asmeninio nusistatymo, į 
sitikinimo arba kitų priežaa 
čių, prisiekti, kad jie ims gi 
nklą, jeigu nuo jo bus reika 
iar.jama "ginti ir remti .). 
A, Valstybių Konstituciją ir 
įstatymus nuo visų prieše, na 
minių ir svttimų". 

Tai ir visi svarbiausi fak
tai apie natūralizacijos įsta
tymą ir pilietybės procedūrą. 
l)S& pilnesnių informacijų pi
lietybės kandidatas gali krei
ptis prie mokytojo, socialčs 
gerovės įstaigos, arba nusi
pirkti gerą pilietybės knygu
te. Procedūra yra vienokia vy
rams ir moterims. Amerikos 

TfflNGS THAT NEVTR HAPPEN 
By GENE BYRNES 

— • 

UTTLf 
B O Y WHO fctDNt 
K N O W HOW TO 
PINO O U T FO* 
HJKSfcLP, WHWT 
M A D t SlSTlftft 
DOLUiC <įo 

Siūlai ir darbas prie auto 
tags - $5.6;"). 

Paštininkei Lietuvių Die
nos — $10.36. 

Iždininkui Lietuvių Dienos 
— $10.00. 

Kiekvienas ateivis, sulaukęs 
18 metų, ar daugiau, ar pri
klauso baltai, ar juodai ra
sei, gali prašyti "pii'mų po-

in 
I cipus, bet ir } jos gerą tvar- piliečių vyrai ir moterys turi 
ką ir laimę. Jei, bėgiu penkių ] ; a i k u r į a s p rįvilegijas, kaip 
metų prieš paduosiant aph i r k e l i o s k i t o , s k i e s o s # N a t u . 
kaoiją "antroms popieroms" j' rajizacijos mokestis jau nu-
jis buvo išvykęs iš J. A. Vai. 
metams arba ilgiau, tada skai
toma, kad jis pertraukė nuo 
latinę J. A. Valstybėse rezi
denciją natūralizacijos tiks
lams ir turi laukti kitus pen-

mušta. Dabar paprastam žmo
gui pilietybė kainuoja $10. 
Kitiems aplikantams dar ma
žiau. 

t S*TtkW IrOtKNATIONAl. CARTOON 
mmmmm^m . • 

ir. T. <£*&£ Y««s«€.* 

Skelbimas Lietuvių Dienos pierų", jei tik legaliai gyve-
— $b\00. , na J, A. Valstybėse. Jei jis 

I Kun. Dr. J . Končiui už šv. j nelegaliai atvyko, tada negali 
j Mišias — $10.00. Įprašyti natūralizacijos, ir ne-

Spaudos Komisijos išlaidos j reikia jos prašyti. Aplikantui prašymą 'antroms popieroms'. 
$b.()0. į "pirmų popierų" net nerei-' Jeigu p t r tą laiką peržengė k u , i s ^ l l n a i t i k i» k a ( l V®***-

Viso išlaidų $153.34. kia mokėti anglų kalba. Kad įstatvma, tai tokio kandidato i b e >Ta 1 ^ k t l l l l ^ a jo n- jo vai-
o $772.17. i " - ... '- ' i k u gfi'ovei, arba kuris dva 

šioje yra amerikietis ir nori 

N'.u-s ir kaž kaip sunku bū-
Hs metus, kad vėl paduoti t'i keliauti prie pilietybės, bet 

niekas nesulaikys žmog. us, 

Gryno pelno liko $77: 
Pasiųsta Šv. Kazimiero Se

serims, Chicago, 111. $386.08. 
Pasiusta Šv. Pranciškaus se-

•r 
męfm^m^^m^ ^^^•^^"•^^ 

Vb, 
Lapinskas, 

Iždininkas 22 Lietuvių Die- I 
nos, Mahanoy City, Pa., 

rugsėjo 8 d., 1936 m. 

RADIO 

vin.skui, šv . Pranciškaus par 
klebonui, Minersvflle, Pa.; ^ , i m s < K»tohwgk, Pa. * t t 
taip pat 22 Lietuvių Dknos 
valdybai, komisijomis. Ypatin
gai ačiū kun. J. Klimui iš Alt. 
Carmel, spaude* komisijos p i 
rmininkui už paraginančius 
straipsnius Lietuvių Dienos 
icikale. Ueiškiame ačiū tai]>o-
gi paidavinėtojams Lietuvių 
Dienos ženklelių, Šv. Juozapo 
parapijos klerikalus ir dar
buotojams prie auto tags įei-

1 v 

Nuoširdžią jmdėką leiškia-
jne visiems atsilankusiems, ku
rie prisidėjo prie šio paren
gimo. 

Dėkingos, 
&v. Pranciškaus Seserys 

Atskaita 

22 Lietuvių Dienos įvykusios 
iugpiūčio 15 dieną, 1936 m., 

Lak-wood Park, Pa. 

j E i c j a s 

Padėka 

Skambiausios nelaimės pa
liestas aš, vargšas, tariu šir-

. , Įdingiausį ačiū visiems, kurie Bv. Juozapu piiiapija, Ma- I . . . , 
; ,,.. v T 44 „ Q 'mpmas kaip nors man pagel-Janoy City, uz buttons $/8.40 t .f. [ZZT9 ^ r 

Šv. Juozapo parapija, Ala 

Labai graži radio progra
ma buvo sekmadienio vakare, 
8 vai., iš Ciceros (VYHKC) 
stoties. Žagariečių duetas tik
ini mano svečius ir šeimyną 
su/.avėjo. Patartina ir kitiems 
lietuviams pasiklausyti tos 
gražios programos, kuriai va
de va uja P. Šaltmiieras. Lauk
sime kitos tokios radio pro
gramos būsimo sekmadienio 
vakare. Žagari&tis 

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAPIJOS 

Išvažiavimas 
- i -

LABDARIŲ FARMĄ 

Sekmai, Rūgs .-Sept. 20 d., 1936 
PARAPIJOS NAUDAI 

Su visokiais išlaimėjimais ir pamarginimais. 
Bus skanių užkandžiu ir gėrimų. 
Turėsime "good t ime" tyrame ore. 
.Maloniai užprašome visus parapijomis, ypatingai get-

biamus mūsų Biznierius ir kitus mūsų prietelius. 
Įžanga veltui. KLEBONAS IR KOMITETAS 

; ^ i 

^ 

tapti piliečiu. FLIS 

30 MUTŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamo* — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 ik' 

12 — 1 :H<> iki 8 v»k. 
T«l CANal OfiOS 

DAROME 

MORGICIUS 
Gerom Išlygom 

B. R. PIETKEMCZ 
2608 West 47th St. 

^ = 

LAFayette 1083 
. . . , , <? 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Rea. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

^ 

t DR. J. J, SIMONAITIS 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N A R U I 

Ofiso Phone 
PltOspect 1028 

liHiioy Ci ty , 
9110.24. 

už auto tags — 

hėti sukėlimu; nors $200, kati 
Įgalėčiau tuojau nuvykt į mi-
jneralines vanas pasigydyti. 

Meldžiu gailestingos lietu-
Hv. Jurgio parapija, 8henan- vių visuomenes prisidėti. 

doali, už buttons — $69.(K>. 
6v. Pianeiškaus parapija, 

Ifinersville, u i buttons $42.50. 
Šv. Kryžiaus parapija, ^It. 

Carmel, už buttons — $22.50. 

i 
Žinodamas mano padėtį, 

pradžią padarė gerb. kun. M. 
J . Vaičūnas, aukodamas $5.00. 

J . Nakrošius aukojo $1.00 
ir prie bažnyčios du gerašir-

Šv. \ ineento pampija, (Ji- džiai, kuriu pavardžių nesu-
lardville, už buttons — $19.20. 

Šv. Kazimiero parapija, Mo-
Adoo, už buttons — $5.70. 

Šv. Kazimiero parapija, St. 
Clair, už buttons — $3.00. 

Kolekta laike šv. Mišių — 
$25.27. j 

Lakewood Park Manage
ment (auka Lietuvių Dienai) 
— $550.00. 

Viso labo įeigų — $925.5J. 
IŠLAIDOS 

JVIflJmnoy City ui auto tags 

žinojau, aukojo po $1.00. Smu
lkiais suaukojo $1,25. 

Visiems širdingiausia ačiū. 
J . Lapinskas, 

1526 So. 50 Ct., 
Cicero, 111. 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 07U6 

OR. J . J . K0WAR 
(KOU'AKSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, ChJcago 

OFFICE HOURS 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment 
' • ' • " i • • m 

DR. STRKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7120 
Nainų Tei. PR0ap«a 19^0 

UL OAKal 6129 

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

Vaiandos 1—3 ir 7—8 
Šaradomis ir Nedėi. pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
66S1 S. CaUfornia Ave. -

TeAafonaf BEPublic TO68 

Tel. CANal 0257 
lies. PROspect 0650 

DR. P. 2 . ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
artį 47tn Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

TeL Ofiso BOUlevar<; 5913—14 
Res. KENwood 5107. 

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

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS » CHIRURGĄ* 

4157 Archer Avenue 
Tel VIRgiaia 0036 

Ofiso va i : 2—4 ir fc~8 P̂  m-
Nedeliomis pagal sutartį 

'• • 

NURKMB&RGAS, Vokie^ 
tija, rūgs. 8- — Atidarytas na 
eių partijos suvažiavimas. Y-
ra keli šimtai tūkstančių da
lyvių. Nmnatonuį nauji pai-ti-
jos sprendimai 

Į V A I & Ę S P A E T A R A I 

2423 W. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

• • i II m I I • • i • • - i i i 

Tei. CANal 2345 

DR. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 YV. Cermak Road 
V a i : 2— i ir 7—9 vai vakare 

Ketveriais pagal sutarti 
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So, 49th C t , Cicero, 1IL 
Utarn, Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

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

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTO«ini» XH0 4070 Archer Ava 
Valandos: 1—*3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti 

^ 

JOKIŲ SUODŽIŲ JOKIŲ P I L Ė N Ų 
SILVER FLASH" — RANGE OIL 

Vandene Baltumo — N^smirda — Švariai Dcga — LvffUf 
PRODUKTAM DlO^I.MSlo IH i:i. OUJ l lAFlNlKiroi\MO 

ŠIOJ Ti:itlTOKUO.I 
Mvs greitai prisUttonu> ir uaiaiilnojaiiH- pilną inhnj su Ciiy Sc*a er 

apiiūrėtais sitikuutais (rūkais. 
1LLOMKT MBUUA ALISAI S NKfAMS ŠAl K i l t 

CANal 2020 

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

Kl K l l AI.IKJ.VI IIW MII MII SILUiTl VAMS 
PETER BALSITIS, Manager 

4> 

Č* 

mn! 

OR. CHARLES SE6AL 
On8A8 

4729 So. Ashland Ave. 
l luboa 

CHICAGO, U I * 
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Kw» 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki i 
vakaro. Nedeliomis ano 10 iki 1£ 

v»j„ ya vietų i? aca 1 iki %m ¥•! 
n k t t i 

DR. MAURICE KAHN 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel YAEda 0994 
Eea.: Tei PLAia 2400 

VALAKPOS: 
Nu« 404^ v. ryto; %£ įf 7-3 v. vai, 

' ¥ i * L | N e d ė l i o k UUQ 1Q iki U di&^4 

Residenęe 
6600 S. Artedan A?e. 
PROspect 3403 

DR. A. J . SHIMKUS 
GYPYTOJAS IB CHIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 59th St. 
HEMlock 5998 
VAM-NOOS: 

2-Ą. popiet mm 7 » 9 vakare 
Tr^iadieiuais ir Sekniadiemais 

p4gai sutarlį m_9 

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

Lietuvos Istorija — Pranas — 40e. 
Mažas Katekizmas — Kun. V. K. — 20c. 
Vaiku. Žvaigždutė — P. Bendorius 

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

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

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

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

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

knygyne, kur taipgi rasite visokių naudingų knygų 
pasiskaitymui. 

. ^ 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, ui. 

http://vin.sk


wPfWPF r 
r 

fc22 
Penktadienis, rugsėjo 11, 1936 T > 1 * "A "T O A S 

Ką Skaitytojai Rašo 
WAUKKGANO LIETUVIŲ 

VEIKLA 

Kartą Juozas Kazlauskas 

Dirbdami iš vien su savo kle
bonu per 4 metus atmokėjo 
:>0 tūkstančių dolerių parapi-. 

i ^J i^-i • i „ T i mokamos, nieko neliko neuz-jos skolos, lstikrųju, kun. J . ' 

jonų aukas: po $100, o drau
gijų aukos po $500. Aukotojai 
dar labiau brangesni, kuomet 
atsimena depresiją, finansų 
žiugimą,. O juk depresijos lai
kais buvo iš bilos ir algos at-

WDLE WIGGILY,S TRICKS 

t ę s d a m a suvo klibona " u p ' J . Čužauskas turi būti sunia- mokėto. 
t o w n " šiaip pareiškė: 

* Klebone, tamstoje yra kaž 
"kokio magneto, ar elektros ki
birkštis, o pasiekusi parapi
jomis taip galingai į juos pa
veikia, kad bematant sukelia 

nus darbininkas. Sakoma, kad kuomet vagis 
1 aplanko, jis palieka sienas, 

§T. Baltramiejaus parapija !] e n tynas; kuomet ugnelė ap-
yra mačiusi ir juodo ir balto. 
Kuomet ką statė: ar tai baž
nyčią, a r mokykla, a r klebo

niją, statė teturėdama kelio-
dulel, entu^azmą, išsaukia , £ - ^ ^ ^ Q ^ s k o . 
nepaprastą dosnumą. Panašiai 
kaip elektros kibirkštis, kuo
met pasiekia automobiliuje 
gazoliną, tuoj uždega jį ir 
automobilius pradeda bėgti ' ' . 

Juozas Kazlauskas čia tik
rą tiesą pasakė. 

Kun. Juozui J . Čužauskui 
klebonaujant, parapijonai iš
moko tūkstančius dolerių pa
daryti savo p : ra pi jos kieme. 

linosi. 
Dabar tie patys parapijo

nai rengiasi statyti bažnyčią 
turėdami 30 tūkstančių deg
lių. Ir, yra vilties, kad besta
tant bažnyčią gerieji parapi-
jonai suaukos ibent 10 tūks
tančių dolerių. Lyginant su 

silanko, ji nieko nepalieka. 
Kun. Juozas J . Čužauskas, pa-
?-ėjęs j Šv. Baltramiejaus pa
rapiją 1931 metais, rado pa
rapiją be iždo, paskendusią 
didelėje skoloje. 

"Viena bėda ne bėda, pen
kios, šešios tai bėda". 1933 
metais, liepos 22 dieną, para
pijos bažnyčioje ištiko gais
ras. Bažnyčia gerokai apde
gė. Tuomet nebuvo kito išė
jimo, reikėjo pasidaryti vie-

pestis, prašymas ir dėkojimas,bejėgį palikome likimui. Ne, 
Laitojęsis kas sekmadienis ba ' t o nebus. Maldaujame Dievo, 
žnyčioje ne bažnyčioje apardė 
klebono, kim. J. Oužausko, 
sveikatą. 

Gal negalima būtų išsprę
sti, ar Waukegano lietuviai 

Pakraščių artilerija tuojau kilėlių) vyriausias vadas gen. 
atidarė ugnį prieš maištinin-! Franco pranešė J . A. .Valsty-

kad mūsų senukui klebonui j kus. Maištai numalšinti, bet Ibių konsului Seville mieste, 
<luotų ilgą, ilgą amžių ir kad {ir abudu laivai sudaužyti. kad, rasi, Madrido radikalų 
vis būtų -mūsų klebonas". , . .v, . . , „ . , 

Maistai buvo sukelti Ispam 
Tai retas parapi jonų u ž s i - | j o s r a d i k a l ų n a u d a i 

mojimas, nusistatymas kas 

seniau statybai suaukotomis t o g j ^ n ^ j į ^ mokyklos kam 
aukomis, nerasi mažiausio pa
našumo į šiandienines parapi 

bariuose ir ten kasdien ir se
kmadieniais išsitekti su pa 
•maldomis. Kambariai anksti, 
troškūs, nepatogūs. Kas gali 
kitaip suprasti negu kad tai 
pats Dievas savo gailestingu
mu ir meile visus parapijonus 
sušaukia ir palaiko kasdien 
tuose kambariuose ir kad ne
atsiranda nei vieno, kuris bū- i e S k o d a l b o - Scrantone, sako: 

bedarbė. Ten žmonės gyvena 
iš relief. 

Pamačiau 8 g. einant nepa
žįstamą jauną žmogų. Pašne
kinus pasisakė esąs atvykęs 
L j J ^ u ^ ^ „ ,Ų r uJk 

gailestingesni už lietuvius ka
talikus kituose miestuose, ko
lonijose, parapijose. 

Iš Scranton į Waukegan y-
ra atvažiavęs nemažas lietu
vių būrelis. Jiems čia patiko, 
d a ir apsigyveno. 

Šiomis dienomis dar vienai 
lietuvis iš Scranton atvažia
vo pas savo gimines. Čia j i t 

tų pamojęs ranka ir nubėgęs į 
kitą bažnyčią. 

Parapijos jaunimo vienas 
būrelis mokyklos laiptuose su-
Upęs nei klupoja, nei sėdi, 
\ien U^**Ai*#^ 

> • « 

KUNIGAS VINCENTAS KULIKAUSKAS, M.I.C. 
Tėvų Marijonų vice provincijolai ir Seminarijos 

rektoiius, mirė rugsėjo men. 9 d., 1936 m., 4 vai. 
rytą, sulaukęs 58 metų amžiaus. 

Velionis kilo iš Vilkaviškio parap., Viščiakaimio 
kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime Marijonus, Semina
rijos auklėtinius, savo bendradarbius, brolius — 
Amerikoj: Joną su šeima; Lietuvoj: Stanislovą, Pi
jų, Dominiką, Albiną, Kazimierą, Justiną ir jų šei
mas. 

Dabar kūnas pašarvotas Marijonų/ Kunigų Se
minarijoj, Hinsdale, 111.. Šeštadienį, rūgs. 12 d., 
4 vai. po pietų iš ten išveš į Aušos Vartų parap. 
kleboniją. Iš čia nulydes į Aušros Vartų bažny
čią sekmadienį 4 vai. po pietų. Pirmadienį, 10 
vai. bus gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes ir palaidotas šalia savo draugo — Tėvo F. 
Kudirkos. 

Lietuvių katalikų visuomenė prašoma atvykti į 
laidotuves ir atiduoti paskutinį patarnavimą a. a. 
Tėvui Vincentui Kulikauskui. 

Nuliūdę: Tėvai Marijonai, veHonies brolis Jonas 
ir gimines. 

Laidotuves tvarko laidotuvių direktorius Lacha-
wicz ir sūnai. 

jęs Iforidontfje? viį^, laiką sto
vi kaip pastatytos žvakės; tre
čias — mažučių vaikelių ka
mbary mažuose suoluose įsi
spraudęs šiaip taip per Mi
siąs, bei per kitas pamaldas, 
meldžiasi. 

Nedidelis vargas, nedidelis 
kentėjimas žmogui, ar tautai 
yra gera pamoka įvertinimui-

' gero gyvenimo. Ir Šv. Baltrą 
į miejaus parapi jonai pavargs, 
| pasimokins, liksis turtingesni 
j žiniomis, pažins vienybės rei
kalingumą. 

Nuo darbų, nuo vargų nėra 
liuosas nei parapijos klebonas, 
kun. Juozas J . Čužauskas. Ne
retai girdi jį skundžia n ties: 
" A š nesijaučiu gerai1 ' . Kaip 
parapijonai pasistatys bažny
čią, kažin kaip jie pasielgs 
su savo klebonu ? Dabar ne
kartų parapijonai u i pinigų 
prašymą nesigaili pasakyti aš
trių pajjeikimų, nors atsisuka, 
žiūrėk, ir benešą savo šimti
nę naujai bažnyčiai. Per pe
nkerius metus darbas ir n . 

liauskas. S^esJ gimęs i r au
gęs Scranton, Pa. J is papasa
kojo apie Šv. Juozapo paru
piją, Scranton, apie kleboną, 
kun. Kūrą. Parapijos nuosa
vybė esanti be skolos, viskas 
išmokėta. Klebonas jau dėl 
senatvės nestiprus. Buvę kilę 
gandų, kad parapijos klebonas 
paliuosuojanias ir kad klebo
nu skiriamas jaunas kunigas. 
Parapija vyskupui įteikusi 
prašymą, kad jiems palikti] 
jų senuką kleboną vietoj, o 
skirtų vikarą. Vyskupas pra
šymą išklausęs, atsiuntęs jau
ną vikarą. Paklausiau (jruh-
liausko, kodėl parapijonai 
kun. Kuro nenori paleisti. 
Man šiaip atsakė: "Mūsų pa
rapija yra pergyvenusi dide
les suirutes, baisias audras, 
skaudžius laikus klebonaujant 
mylimam klebonui, kun. Ku
rui. Jo nenuilstamu darbu, di
dele išmintimi viską laimėjo
me bažnyčiai. Tuomet mūsų 
klebonui teko daug dirbti, sko 
las mokėti, nuo piktos valios 

katalikai yra išmintingesni ir link savo klebono. Iš tos pa
rapijos parapijonų gerumo, iš
mintingumo turėtų pasimoki
nti visos kitos parapijos, kad 
klebono amžiaus gale reikia 
jį palaikyti savo tarpe i r sa
vo klebonu iki jo gyvos gal
vos. 

Drąsuolių parapijoj niekur 
netrūksta. Jie mažvte kibirk-
štim pabando kleboną pagąs
dinti. Netrukus pamatai, kad 
parapiją užkūrė ir toje ug 
nyje degina kleboną. Ugnie-
kūrėjai teisinas nemanę, kad 
iŠ mažytės kibirkšties sukuri 
didelę ugnį. Manę tik pagąs 
dinti, o tuo tarpu pažeidė k u 

jau niv kuomet neDesugrąžin>. 
Ne.su dar girdėjęs tokio pa-1 

vyzdžio, kaip kad dabar iš j 
girdau iš (h-ubliausko, nor* 
ir aš jau seniai ant svieto gy
venu. Bažnvčios rėdąs yra 
kleboną iškelti į kitą parapi
ją, k nei net atsiranda promo-
cija, vertesnė parapija. 

Nekartą prisimenu Cliicagos 
lietuvius klebonus: buvusius 
ir dabar esamus. Iš jų visų 
'.aimitigiausias yra gerb. Alek
sandras Skrypko, H v. Kry
žiaus parai/įjos klebonas. Kai 
kas jau pradeda kleboną kun. 
A. Skrypko patrij^irku vadin
ti. J is Šv. Kryžiaus parapiją 
suorganizavo, visus parapijos 
trobesius pastatė, atvykę^, 
1903 metais. Parapija verta 
didelės pagarbos už savo ga
rbingo klebono gerbimą, bra
nginimą, mylėjimą. 

Saulė leidžiasi, temsta. Ai
šku, nebegalima daugiau ra
šyti. Ką suspėjau, parašiau. 
Tik prisibijau, ar teks mano 

! vyriausybės lakūnas svaidė 
bombas į amerikonišką karo 

I laivą. Sakosi jis padarė tyri-
Portugalijos vyriausybė ė- mus ir nerado, kad tai būtų 

mesi priemonių, kad ateityje darę jo kariuomenės lakūnai 
nepasikartotų ka s panašaus. | 
Ypač žemyno kariuomenė sau 
gojama nuo radikalų propa
gandos. 

GAL TAI RADIKALŲ 
LAKŪNŲ DARBAS 

AVASHlNliTON, rūgs. 9. 
— Ispanijos kariuomenės (su 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

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

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chkagos Lietuvių 

527 NORfJTKŠfERN AYE. 
arti Grand Ava. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviy Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

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

žmonių kentėti. Jeigu mūsų'raštui , rytoj saulutei tekant, 
S. M. Skudas 718 West hSth Street 

Phone MONroe 3377 

J . F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ] 

YARds 1741-1742 

j 
Phone 

GAKY, CTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KKLNER — PRUZIN 

Geriausia* patarnavimą* — Moteria patarnauja 
wo «•• W. thth Ava 

A. * A 
KAZIMIERAS ŠARKA 

mirė Rūgs. 9, 1336, 3:40 
ryte, sulaukęs puses aimž. 

Kilo iš Tauragės Aps., 
Švieksnių par. ir miesto. 

Paliko dideliame nu
liūdime daug savo drau-

Kūnas pašarvotas 4906 
So. Prineeton Ave. 

Laidotuvėmis rūpinasi 
draugas Dominikas Juse-
lis. 

Laidotuves įvyks Šeš
tadienį, Rugsėjo 12 d. 

Iš namų 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Cecilijos 
par. bažnyčiai, (45th ir \ 
\Yallace) kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti šio 
se laidotuvėse. 

Nuliūdę Drangai. 
Laidotuvių direktorius J F. 

Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

senukas klebonas šiandie ne
gali tiek mums dirbti, kaip 
kad dirbdavo, dėl to mes ne
galime nuo jo atsipaiaidoti. 
Mums būtų negražu, padary-
tumė>m tiesiog didelį nusikal
timą, prieš patį teisingumų, 
net ir patį Dievą,. Sąžine nuo
lat prikaišiotų, kad mes savo 
ištikimų, tarną, pavargusį ir 

pasaulį pamatyti. Begilas 

PORTUGALIJOS JŪRININ
KŲ MAIŠTAI 

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Piione BOUlevard 5203 

LISABONA, rūgs. 9. — Ta 
gus upėje, netoli šios Portu
galijos sostines, dviejuose 
portugalų karo laivuose jūri
ninkai šukele maištus. 

Ezerskis ir Sūnus 10734 S. Micbigan Av«. 
Tel. PULlman 5703 

Lacuawicz ir Šonai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

j . F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YAfids 1741—1742 
Skyr.—4447 S. FairfVld Ave 

S. C. Lachamicz 42-44 E. 108th Street 
rfaoae PULlman 1270 
arba CANal 2515 

Tykus, gilus mąstytojas, ne garbes ieškotojas, 
bet Dievui ir Tėvynei darbuotojas—a. a. kim. Vin
centas Kulikauskas, M.I.C. ; 

Jo nuopelnai neišdildomi labui Amerikos lietu
viams! 

Reiškiame užuojautą Marijonų Kongregacijai... 
Ona ir Stasys Pteža. 

J. Liulevičius 4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 

3319 Iituanica Are 
Phone YABds 1138 

3307 Lituanika Are. 
Phone BOUlevard 4139 

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

http://Ne.su
file:///Yallace
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PASKUTINIS SV. ANTANO PARAPIJOS 
SEKMADIENYJE-RUGSĖJO (SEPT.) 13 D., 1936 M. 

Vytauto Darže 1 1 5 t a r p Cicero i r Cr*awford Avės. 

S I D A B R O 
JUBILIEJAUS METŲ PIKNIKAS-JOMARKAS 

Skanūs valgiai — gėrimai. — Daug visokio sporto. AT METRICK'S muzika. Mote
rys valgys P. Šepučio- arbūzus. — Trauksime A. Globio veršiuką. Senis Drapežnas Dzūkas 
imsis. — Gerb. Kun. A. Linkus airoplanu iš Lietuvos atlėks į pikniką. — etc. etc. — 

Nuoširdžiai kviečia visus 
KLEBONAS IE KOMITETAS 

VIETINĖS 2INI0S 
West Pullmano 

Naujienos 

Rūgs. 30 d., parapijos daj-
le ir svet. įvyko šaunus pikni-
kelis, kuris buvo surengtas, 
kad padengus seserų mokyto
jų namo dekoravimo išlaidas 
ir kuopuikiausiai pavyko. Pa-
tfaryta pelno suvirs 80 dol. ir 
fcpmokėta visos dekoravimo 
lėšos. Žymesne auka prisidė
jo mūsų biznieriai: Al. Zube 
5 dol. ir J . Zube 5 dol. 

Tą ^kilnų darbą atliko Šv. 
Kazimiero Akad. Reni. vietine 
kuopa, ypač daug dirbo pirm. 
Peredniene, O. Šliužienė ir ki
tos. Labai ačiū. 

Po So. Chicagę 

Praeitą šeštadienį žymi mū
sų parap. choriste — Stanisla
va Grigalaite pakeitė savo 
pavardę. Nauja jos pavardė 

I dabar vra Stanislava Vilienė 
— Antano Viliaus žmona. 

Per šliūbą parap. choras 
j gražiai giedojo "Veni Crea-
, t o r ' \ Be to, solo giedojo G. 
'Giedraitienė. Moterystės Sa
kramentą suteikė kleb. kun. 

<Pr. Vaitukaitis. Bažnyčia bu-
,vo išpuošta gy\romis gėlėmis. 

Vakare vestuvių puota įvy
ko parap. svetainėje. Daug 

jsuvyko kviestų svečių, taipgi 

Kalbės Kenosha, WlS.'&u restauranu parapijai už- j Paskutinieji rinkimai įvyks tikoje. Laikykimės. Balsuo-
dirbo $300.00: "subyt ino" vi-.lapkr. 3 d. ir tą dieną Ame- kim už demokratų sąrašą lie
sų buvusių mūsų parapijos pi- ' likos piliečiai pareikš savo tuvių naudai. A. .£. 
knikų restoranų pelną. Bravo, pasiryžimą — sugrąžinti į 
lėmėjos! ]Wfashingtono Baltuosius na

štai, vėl judaįie, krutame, 
kad pasidarbavus tam tiks
lui, kuriam esame susiorgani
zavę, būtent akademijai. Re
ngiame vėl "Indian S u m i n e i 
pikniką Vytauto darže, spalių 
4 d. Įžanga tik 15c. Visas pe
lnas eis Šv. Kazimiero Aka
demijos reikalams. 

mus prezidentą Rooseveltą. 
Kartu su juo bus pasodintas 
ir lietuvis Jonas Zūris į tei
sėjo kėdę Čikagos mieste. 

Paskutinis ir Įdomiau
sias piknikas 

DAVENPORT, Towa, rūgs 
9. — Sulaikyti du japonai užJ 

daromas Rock Island arsenai 
nuotraukas. 

INDIANA HARBOR, IND. 
— Paskutini ir įdomiausią pi-

Žinoma, kad respublikonų kniką rengia Šv. Pranciškau? 
yartija leidžia daug pinigo ir lietuvių parapija sekmadienį, 
bando sugriauti lietuvių pasi
ryžimą remti savo tautietį. 
Nuo to tai turftne saugotis, 

Rugsėjo 13 d., parapijos da
rže ir svet. rengiaftna pikni
kas parapijos naudai. Jei oras 
bus gražus, galima iš anksto 
tikėti, kad piknikas bus sėk
mingas. Mat, pikniką rengia 
\ isos prie parapijos priklau
sančios draugijos. 

Bus gera orkestrą ir daug 
kitokio įvairumo. 

Visus prašome dalyvauti. 

buvo pakviestas ir parap. kle
bonas, kuris tfasakė gražią 
kalbą, linkėdamas jauniesiems 
laimingos ateities. 

Rugsėjo 5 d. mūsų žymių 
parapijos rėmėjų M. Kiupeliu 
rezidencijoj buvo surengta šau 
nus išleistuvių vakarėlis. 

Kiupeliu dukrelė Sofija yra 
apsigyvenusi šios šalies sosti
nėje — Washingtone ir turi 
pelningą valdžios ofise darbą. 

Kiupclifrtė buvo atvykusi 
pas tėvelius vakacijoms, o pe
reitą seUnadienio vakarą ap
leido West Pullmaną. 

Ta proga tėveliai savo du
krelei surengė šaunią išleis
tuvių puotą; buvo daug sve
čių ir visus vaišino. 

Parap. choras turėjo mėne
sinį susirinkimą penktadienio 
vakare. Svarstyta daug ir į-
vairių klausymų choro gero
vei. Dalis sumanymų palikti 
išspręsti kitam susirinkimui. 

Rugp. 30 d. klebonas pakri
kštijo Stanislovo ir Sofijos 
Pocevičių dukrelę vardais Ma
rija - Zuzana. Krikšto tėvais 
buvo Antanas ir Marijona Po-

Ch. Kai. 

Penktadienį, rūgs. 11 d., 
Šv. Petro parap. svetainėje, 7 
vai. vak. įvyksta prakalbos 
politinės. Kenošiečiai laiko sau 
už garbę turėti šiose prakal
bose kalbėtoją adv. C. Kai iš 
Chicagos, Illinois vai. proku
roro padėjėją, kuris patieks 
mu'ms iš politikos lauko visą 
pluoštą žinių bei nurodymų, 
kaip mes privalome organizuo
tis ir susiorganizavus veikti 
jx)litikos dirvoje bei teikti sa
vo broliams ir seserims pagel-
bą. Be to, dar kalbės dabar-
tinieji laikinai išrinkti pirm. 
Pr. Marčiulaitis ir sek r. K 

demokratų tikiete. Šis žygis 
buvo Čikagos lietuviams lai
mingas, nes balandžio mėne
sio- primary. rinkimuose Čika
gos gyventojai atidavė 376,000 

Stulgaitis. Prakalbų tikslas . b a l s u s Hetuvfį^ai&idatui Zū-

J šio pikniko komisiją nuo nes jeigu lapkr. 3 d. nelaimės 
2 skyr. apsiėmė V. Visockie- Rooseveltas, klausimas yra, a.r 
nė ir J . Mačeikienė, abi vei- laimės lietuvis Jonas Zūris? 
klios ir nuoširdžios rėmėjos. Dėl to, patartina saugotis į-

Prašome visų rengtis į "va- vairių priekaištų, pažadų kitų 
saros užbaigimą , ,, spalių 4 d., partijų, kurie bando sugriauti 
Vytauto darže. Rėmėja lietuvių demokratišką moralę, 

papirkdami įvairius lietuvius 
kalbėtojus, kuriuos išgirsite 
ateityje, kad lietuviška visuo
menė balsuotų už lietuvį Zū-
i į, bet ne už Rooseveltą. Tai 
tokia respublikonų skraistė, 

rugsėjo 13 d., Black Oak 
Spring darže, Erving ave. ta~ 
rpe Black Oak and Ridge 
Road. 

Grieš labai gera orkestrą. 

CLASSIFIED į[ 
RENDON KEPYKLA 

RENDON^ kepykla su dviem mūi 
riniais pečiais. Tinkama urmui-
wholesalc. Telefonuokite BOUlevard 
0861. 

PARDAVIMUI BIZNIS 

Skaitytoju Balsai 

ZŪRIO Į TEISĖJUS 
REIKALU 

Čikagos lietuviai apturėjo Po kuria yra noras sumažinti 
didelę garbę kuomet politikos , šiandieninį lietuvių politikoj, 
\ adai pripažino lietuvį Joną j *P$ Ir JŲ ateitį Čikagos poli 
T. Zūrį kandidatu į teisėjus 

cevičiai. 

Parapijos mokykla pradėjo 
mokslo metą rugsėjo 8 d. iš
kilmingomis šv. Mišiomis vai-

Šio mėn. 4 d. pakrikštyta 
duktė Alberto ir Genovaitės 
Kigavičių, vardais Vijana -

! Marijona. Linkime jauniems 
piliečiams sveikiems augti. 

Choro Rap. 

kūčių intencija. Mišias laikė 
klebono pavaduotojas kun. 
Būblys, M. I. C , ir pasakė 
pritaikintą vaikučiams pamo
kslėlį. Mokyklą veda Šv. Ka-

| zimiero Seserys. 
Rap. 

paaiškės į jas atsilankius. To 
dėl, visus Šv. Petro parap 
parapijiečius nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti prakalbose. 

Valdyba 

Šv. Kazimiero Akad. 
Remejy Veikla 

THINC? THAT NEVER KAPFEN 

OMFITYEP FOR CFFlce. , 
iVl <JO CROOK£p I 
Cookp HIPC £>£:HIND 

BRIDGBPORT. — Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 2 sk. 
susirinkimas, įvykęs rugsėjo 
4 d., buvo labai skaitlingas. 

Pikniko komisijos išdavė ra 
portus. Pasirodė, kad U. Pfet-
raitienė ir O. Kazlauskaitė 
gražiai pasidarbavo ARD pi
knike, rugp. 16 d. Parapijos 
pikniko komisija išdavė ra
portą iš kurio paaiškėjo, kad 

ii ui ir tuomi-nominuotas 
teisėjus. 

ATYDAI Uu kurie turi 
gimines LENKIJOJ 

Gnlite siusti pundelius senų dra
bužiu, nuo 25 tt#Į 4 2 svarų savo 
f i m i n ^ ' s T FNKIJOJ, B E MUI
TO MOKESČIU. 

JOKIŲ LEIDIMU N E R E I K I A 
Kiekvienas pundelis yra apdrau
stas ir pristatymas garantuoja
mas. 

l a i v a i iT<ru!iai iai ve-"Hfa 
Del informacijų kreipkitės j 

POLISH ATLANTIC 
SHIPPING CO. 

1143 So. Spaulding Ave. 
Telefonas VAN Buren 6681 

SUGRĮŽO 

Pardavimui čeverykų taisymo krau
tuvo. Pilnai jrongta — turi visas 
mašinerijas. Biznis g-erai išdirbtas. 

Kiebon°s papasakos, ką ma- Kreipkitės į 608 W. 47th St 
te ir girdėjo Lietuvoj. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Didelis bargeuas; — pardavimui 2 

aukštų namas. Po 5 ir 6 kambarius. 
Pastoge. Maudynes. Aukštas beis-
monta.s. Ploviniui rėčkos. Naujai 
perdekoruota. Visi taksai ir ases-
mentai pilnai užmokėti. Kaina: tik 
$2.800. Tik $1.200. įmokoti. Savi
ninkas 1111 W. 59th. St., 1-maa 
aukštas. 

PARDAVIMUI UŽEIGA 

= — . . . . . - —2 Pardavimui ererai išdirbta užeiga 
L I E T U V I A I A D V O K A T A I ii" restoranas. Prieinama kaina. Prie-
_ _ _ _ _ ^ — _ — — . . ^tstiM. turiu išvažiuoti. Kreipkitės 

Pm-ne^t i # i j M J o e Neiedly, 10011 Archer Ave., 
Lemont, 111. (Sag Bridge), telefo-

Bus įvairūs žaidimai ir tri-
ksai. Kvieslys 

GHERNAUGKAS COAL 
CHMPANY 

1900 So. Union Ave. 
Tel. CANAL 2183 

Statp 4*90 

KAL & ZARETSKY 

Aušros Vartų parapijos vi 
karas, kun. -A. Jeskevioius, | 
snsrrižo iš atostoani ketvirta- • 
dienj, rugsėjo' 10 d. \ 

THE BRIDGFPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus i r Storus Vilno
nius Sv^derius dėl Tym, Mo

toru, Moreraičų i r Vaiku. 
NEINA VlfcNONKS PAN-

GIAKAS f>ET, M O T E R Ų 
I R VATKTT. 

Tfn«o serm^ svederins. Pa r 
duodam vilnonas arijas storai! 

i r plonas dėl mezgimo. 

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

Tel. VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais i r 

sekmadieniais. 

ATTORNFTS AT T.4W 
6322 So. Wo*torn Ave., 

Valandos; kasdien nuo 3:30 po plpt 
Iki 8:30 v. vak Snhatoj nuo 12 lkl 

fi-no vakare 
1R8 W flandolnh St. 

Valandos: ka«d«on n i l o 9:00 ryto 
Iki 3:00 po T>l*»t. 

Telenhonp: BOTTIpvard 2800 

JOSEPH J. 6RISH 
TT^TTTVTS ADVOKATAS 
4631 Ronth Ashland Avonne 
Pe«. «1R R. "Rnf>Vwell Stropt 
Telpphone: KEPublic 9723 

m. i M I - l l — I ' — M. i — — ^ — ^ — • ^ • ^ • ^ M — • ' • • • -

JOHN B. BORDEN 
IIFTIJVIS ADVOKATAS 
2201 W. CermaU Road 

rWAst 22nd St.) 
M^troTvolltan State Bank name 
Valanda*! ka^dlpn nuo 9 Iki K 
Panedčllo. Seredos ir PAtnyčlos 

va ragais n"o <» Iki ** 
T<>lAfon«o r A V a l l t 7 5 

nas Lemont 493. 

REIKALINGA DARBININKĖS 

Reikalaujama 2 merginos namą 
darbui. Maži apartmentai. Būti nak
timis. Geri namai. Krreikia dirbti 
sekmadieniais. Kreipkitės po 6-tos 
valandos vakare, šeštadieniais visa 
diena, i LeVine, 624 W. Coroelia. 

PARriAVTMin NAMAS 
Tikras Bargenas 

Pardavimui namas. Labai pienai. 
TobuNm P^OV^T. Kreinkitos į 2312 
W. 72nd St.. REPuMic 9354. 

Pardavimui 2 apartamentų namas. 
S ir 5 kambarius. 8 m. senumo. 
ITot water šiluma. Lotas: 30 'x l25\ 
Arti Maro"ette Park. Bargenas. 
Ralvgos. Vieniut<"li.s aerentas. Te
lefonuokite: BEVerly 4482. 

Pardavimui 2 aukštų medinis na-
j mas. Stovi ant 2 lotų. 1 — 5 kam-
I bariu, 1 — 4 kambarių. Kaina: 
I $4.500. $500. jmokėti. Balansą tik 
' $40.00 i mėnesį iškaitant ir nuošim-

Namaf: 6459 S. Rockwell St. i «"*• Kreipkitės i 3101 N. Kiibaum, 
Telefonas RFPuh'ie 9600 telefonas PALisade 2978. 

ŠUKYS - D000Y - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Uernies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklu ir t. t. 

EMIL DENEMARK, INC. 
Buick - Cadillac - La Salle 

<f 

a-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 kokybės darbą, eikite j 

11 DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. 

Del informacijų šaukite 
CANal 7790 

: ^ 

AUTHORIZED 

Chas. Chasas 
Lietuvis 

savininkas 

HUDSON - TERRAPLANE 
SALES AND SERVICE 

CHASAS MOTOR SALES 
2037-41 W. CERMAK ROAD 

Tel. CANal 2469 

CHICAGO 

Šiomis dienomis didžiausi Vartotų Karų Bargenai. 

1929 De įSoto — 4 durų Sedan — $75.00 

Atsakanti Vartoti Karai 
RUDENS IŠPARDAVIMAS 

Rudens sezono pradžia užtiko mus «u dideliu staku 
puikių, vartotu karu vprtvbiu, ypatingai iš frer?sniu 
automobilių. Kainos šių metų žemiausios. Atveski
te savo seną karą. Neatsakysime ne vieno teisingo 
pasiūlymo. 

BFTCK '35, 5 C'ub Sedan. tobulas, grarant $895. 
PTTTr'T.f '«4# R Rodon 47. tnhulam «»to\iT 
BTTTCK *34, 5 Sedan 67, Juodas, kaip naujas 
RTTTCTC 'R4. P'Tib Sedan <M. tnmk, pulkus , 
RTTTCK '34. 5 Sedan, tobulai bofrąs 
RTTTCK '32, 5 S^dan. pulkus karas 
FTTICK '30. 5 Sedan 57, labai fferam sto^T , 
OADTTXAC '34, 5 Sedan, kaip naujas 
r A D I U L A r '30, fi Town Sedan. reroj tvarkol 
C*T*ni;AC '3?. 7 S^^an. p-rn*us karas, gurant 
CADILLAC '32, 5 Coupe, tobulam stovy 
CA1DTT/LAC 'S 2, 6 Town Sedan, labai greras karas . 
r-ATUTT.AC *St. 5 Sfdan, lokiu trūkumu 
CADN-LAr '29. 5 Sedan, atsakantis, žetna kaina . . . . 
r fTRTSLER '35. 5 Sedan. trunk. kaip naujas gurant. 
PTTEVROT.FT '31, 2 Coupe, pvrai b%ąs , 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan. gražus mažas karas 
DODGE '33, 5 Sedan, švarus mažas karas. 

IU5. 
Mft. 
•M. 
5»5. 
450. 
195. 

10*5. 
«»«. 
875. 
645. 
745. 
S45. 
145. 
•ti, 
245. 
125. 
ttft. 

FORD '35, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas SPEXJFAli. 
FORP *34. 2 door Sedan, labai puikiam stovy S§5. 
HIJPMOBTLE *30. B Sedan. tvirtas mažas karas 1»5. 
LA SALLE '34, 5 Sedan, labai puikus karas 725. 
LA SALLE *S1, 5 Sedan, greras karas, žema kaina S45. 
LA SALLE '30, 5 Sedan, geras karas žema kaina, 245. 
LA SALLE '80, 7 P-nJan, g-eroj tvarkoj 195. 
LTKCCLN '33, 7 Sedan. Dulkiam stovy 1195. 
LINCOLN '31, 7 Limo. labai gražus karas 545. 
LINCOLN '30, 7 Town Čar, puikiam stovy MR. 
NASH '32, 5 Sedan. čionai gera vertvbS 245. 
OAKLAND '30, 5 Sedan, geroj tvarkoj 175. 
PATKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 795. 
PAPKARD '31, 7 Sedan, gerai bėgas, žema kaina 275, 
PONTIAC '34, 5 Sedan, nepaprastas pirkinys 495. 

Mainykite savo senajj karą aukščiausia kaina ant vieno 1S Slų pui
kių vartotų karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

^ 

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


