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SUKILĖLIAI V ISU FRONTU DA
RO PAŽANGĄ MADRIDO LINK 

ORO LAIVYNAS IR ARTILERIJA 
RAIŽO MILICININKUS 

Sukilėliai blokuoja Bilbao 
RABATAS, Moroko, rūgs. 

15. — Iš Ispanų sukilėlių ra
dijo stoties Jerez de la Fron-
t^ra šiandien paskelbta, kad 
Madrido radikalų vyriausybė 
nusprendė iš Madrido nusikel
ti Valencijon. 

MADRIDAS, rūgs. 15. — 
Čia pripažįstama, kad sukilė
lių pajėgos visu kovos frontu 
— nuo Irun miesto iki pieti
nio šono, daro pažangą. 

Pietvakariniam fronte radi
kalų milicininkai per 6 mylias 
atblokšti Madrido link. Mad
rido radikalai į šį fronte sta
to parinktiniausia milicija. 
Bet tai tuščias darbas. Sukilę 
lių aro laivynas ir galinga ar 
tiierija. raižo radikalų pajė
gas. Daug milicininkų nukau-
jama ir sužeidžiama. Išliku
sieji sveiki betvarkiai atsime
ta į užpakalines pozicijas. 

Guadarrama kalnuose taip 
pat prasideda smarkus sukilė
lių veikimas. Norima suremti 
Madridą vienu žygiu iš šių 
kalnų ir iš Toledo miesto šo
no. 

ŽYMI DALIS KARIUOME
NES PRIEŠ MADRIDĄ 

SAN SEBASTIAN, Ispani 
ja, rūgs. 15. — Paėmusi šį 
miestą sukilėlių kariuomene 
po trumpo atsilsėjimo pradė
jo žygiuoti vakarų link, kad 
paėmus paskutinį sukilėlių lai 
komą Bilbao miestą Biska-
jaus įlankos pakraščiuos. 

Maurų ir legijonierių ka
riuomenė, kuri gelbėjo paimti 
šį miestą, pasiųsta Madrido 
fromtan. Gen. Molą pareiškia, 
kad šiais visais pakraščiais is 
panų aktyve kariuomenė pati 
viena sugebės apsidirbti su 
radikalų liekanomis ir neleis
ti susiorganizuoti raudonųjų 
naujom* gaujoms. 

BLOGAI RADIKALAMS 
PIETŲ VAKARŲ ŠONE 

HENDAYE, Prancūzija, 
rūgs. 15. — Ispanijos sukilė
lių vadovybe nusprendė blo
kuoti Bilbao ir apylinkių ra
dikalus, kad privertus juos pa 
siduoti be kraujo praliejimo. 
Blokada užtraukiama iš jūros 
ir žemyno pusių. Svetimų ša
lių laivai painformuoti, kad! 
jie greit apleistų Bilbao uos
ta, kurs bus apjuostas mino
mis. 

Savo keliu sukilėlių ko-
liumna bus pasiųsta į Yiedo, 
kad ten išblaškius radikalus 
mainierius, kurie apgulę tą 
miestą. 

CASERES, Ispanija rūgs. 
15. — Sukilėlių pietinės armi
jos rinktinių karių koliumna 
iš Talavera de la Reiną žy
giuoja Magueda link, iš kur 
du keliai eina, vienas Toledo, 
o kitas Madrido link. Aišku, 
kad radikalų milicininkų fron 
tas greit bus sulaužytas. 

Čia sukilėliai turi naują air 
portą, kuriame laikoma ne 
mažas skaičius lėktuvų, dau
giausia bombnešių. Sukilėliai 
su šiais lėktuvais gali triuš
kinti radikalų milicininkus ir 
bombarduoti patį Madridą. 

RADIKALAI NUSPRENDĖ DUMTI IS MADRIDO 

JAU SUSEKA 
"SANKALBININKUS" 

PENKIS KARTUS PUOLĖ 
MADRIDĄ 

GIBRALTARAS, rūgs. 15. 
— Ispanijos sukilėlių vadovy
bė per radiją vakar pranešė, 
kad iper paskutines 72 valan
das sukilėlių lakūnai penkis 
kartus puolė Madridą. 

ŽYDAI KREIPIAS T. 
SĄJUNGON 

MADRIDAS, rūgs. 15. — 
Radikalų vyriausybe skelbia, 
kad jos slaptoji policija suse
kusi "fašiste sankalbį", kad 
nužudžius prezidentą Azaną 
ir premjerą Caballero, Ry
šium su šiuo "sankalbiu" su 
imta 9 asmenys. Tai tik dalis 
"sankalbininkų", pažymima 
pranešimu. 
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Rugiapiūtės pabaigtuvių vai 
r.ikas. Tokius vainikus, bai
gus piauti rugius, dabar pina 
Rytų Lietuvoje. Jie nupinti 
iš tik ką napiautų rugių. 

ATPILDAS UŽ DAROMUS 
DIEVUI ĮŽEIDIMUS 

ISPANIJOJE 

SAN FRANCISCO, Cal., 
j rūgs. 14. — San Francisco ar-
; kivyskupijos visose bažnyčio-
' se laikytos Mišios, išstatytas 

Švč. Sakramentas ir turėta 
šventoji valanda. Tas atlikta 

j atpildui už daromus Ispanijoj 
, didelius įžeidimus Visaga
liam Dievui. 

RANDA, KAD NE ALKO
HOLIS ŽUDO GIR

TUOKLIUS 

ŽENEVA, rūgs. 15. — Or
ganizuotų žydų vadai iš naujo 
su protestu nusiskundžia T. 
sąjungai dėl žydų persekioji
mų Vokietijoje. 

PLATINKITE "DRAUGĄ 

CAMBRIDGE, Mass., rūgs. 
15. — Harvard universiteto 
medikalės mokyklos studentų 
instruktoriai randa, kad gir
tuoklius kankina ir žudo ne 
alkoholis, bet išalkimas. Anot 
jų, daug alkoholio vartoja 
žmonės netenka noro valgyti 
ir išbadė j imas sukelia ligas ir 
juos parbloškia. 

MARIJONŲ IŠKILMĖS 

KATALIKAS PASISAKĖ 
KOMUNISTU IR APSAU

GOJO BAŽNYČIA 
LONDONAS, rūgs. 14. — 

r 

Vienas uolus; :atalikas ispa
nas pasiryžo įi tatyti savo gy
vastį pavojuna kad apsaugo
jus nuo radik* lų Šv. Nikalo-
jaus bažnyčiai ^7alencijos mie
ste. Šis drąsu žygis jam pa
sisekė. Dėja^l radikalai pas
kiau bažnyčią^japiplėšė ir su
degino. 

Viena bėgle|moteriškė iš Is 
panijos štai kį ip apie tai pa-
šakojo Ameiąkos laikraščio 
Catholic Daily Tribūne korės-
pondentui Londono: 

H 

Radikalai šventvagiai aps 
pito Šv. NikaJojaiis bažnyčią 
ir ėmėsi naikini 11 »o žygių. 

» 

Staiga vienas, katalikas prišo
ko prie šių nenaudėlių ii drą
siai atsiliepė: rtJuk jūs ne
griausite ir bedeginsite šios 
bažnyčios, ar ij*e? Juk mes 
paskiau galėsime iš jos gauti 
nemažai pilj įn k > <£a!ė§įmę 
daugelį daiktų parduoti. O 
tas bus naudinga". 

" K a s tu per vienas?" klau 
sė jo nukaitę šventvagiai. 

"Žinoma, esu jūsiškis", at
rėžė drąsiai katalikas. 

Radikalai patikėjo jo žod
žiu. Sulaikytas bažnyčios grio 
vimas. Tas gi drąsus katali
kas nežinia kur dingo. 

Bėglė sako, kad ji žino to 
drąsuolio pavardę, bet nega
li paduoti viešumon. Jo viena 
sesuo yra vienuole. Bėglė ir 
savo pavardės nepasako, ka
dangi ji žada grįžti Ispanijon, 
pasibaigus ten revoliucijai. 

Anot jos, Valencijos padeg
ta katedra per visą savaitę 
degė. Sudeginti vyskupo na
mai ir kiti bažnytiniai trobe
siai. 

RAUDONOJI VĖLIAVA 
VYRAUJA PRANCŪZIJOJE 

PARYŽIUS, rūgs. 15. — 
Lille tekstilių fabrikų savinin 
kai nusprendė nepasiduoti 
premjero Blumo vyriausybei, 
kuri reikalauja įvesti fabri
kuose 40 valandų savaites 
darbą. 

35,000 darbininkų streikuo
ja šiuose fabrikuose. Darbi
ninkai nepaiso trumpesnių 
darbo valandų. J ie nori fabri 
kus sovietinti. 

Metalurgijos 3,000 darbi n in 
kų streikuoja Marselyje. Dėl 
jų streiko apie 20,000 kitų dar 
bininkų neturi darbo. 

Kitur t&vp pat reišikasi dar 
Ivninkų streikai. Visur darbi
ninkai kelia demonstracijas 
už fabrikų sovietinimą. Per 
jų demonstracijas visur vy
rauja raudonoji vėliava — ko 
munistų teroro simbolis. Pran 
eūzijos darbininkai nevarto
ja kitokių vėliavų. 

HITLERIS DAR KARTA 
ĮSPĖJA MASKVOS' 

BOLŠEVIKUS 
NUREMBERGAS, Vokie

tija, rūgs. 15. — Nacių parti
jos suvažiavime diktatorius 
jos suvažiavimas Hitleris 
skvos bolševikus, kad jie per 
daug nesididžiuotų, taip pat 
Europą, kad ji nuolat budėtų 
pųieš gręsiantį raudonąjį pa
vojų. 

Hitleris pareiškė, kad jei 
Maskvos bolševikų propagan
da bus ir toliau pakenčiama, 
netolimoj ateityje Europa pa
pluks kraujuose. Tačiau Vo
kietija nebijo bolševikų. J i pa 
sirengus su jais grumtis ir 
laimėti. 

Hitleris sakė: "Maskvos žy 
dai bolševikai mane vadina 
laukiniu. Jei as esu laukinis, 

nį. I r Ispanijos " liaudies fron 
t o " vyriausybė kitados buvo 
užsimerkusi, kad nemačius so
cialistų ir komunistų vykdo
mo teroro. 

APIE GRIŠKABŪDŽIO 
GAISRĄ 

DAUGIAU FAKTįj APIE 
RADIKALI) TERORį 

MADRIDE 
PARYŽIUS, rūgs. 15. — 

Madrido radikalų cenzūra ne 
leidžia skelbti viešumon visko, 
kas veikias tame, mieste, kur 
vyrauja socialistų ir komunis
tų vadai. 

Apturimomis Čia necenzū-
ruotomrls žiniomis, tarp rug-
piūčio m. 23 ir 27 d. radikalai 
nužudė apie 1,200 dešiniųjų 
asmenų Madrido miesto pa
vyzdingam (modeliniam) ka
lėjime. 

Paskiau kas naktį po kelio* 
liką žmonių, daugiausia kuni
gų ir vienuolių, buvo išveža
ma iš miesto į laukus ir ten 
sušaudoma. 

Anglijos darbietis Kerran 
per radiją iš Madrido paskel-tuo geresnis europietis". 

Jei bolševikai mėgins susi-: b§> k a d Madride įkalinta daa-
mesti prieš Europos valaty-Į ^ a u k a i P 60>°°0 "fašistų". 
bes, sakė diktatorius, tegul i I š Ju a P i e 7>°0° Jau paimta iš 

Preinjero Blumo vyriaų#y- j j i e sajigojasi Vokietijos. Nes kalėjimų ir sušaudyta. 
k V - * * - » . 

,)ie^wi«kfa^^«^a]iBgft am,i!į„. ^g^ygn-pnit i lkia, Kad- "fo-
valstybės kariuomene. 

PUOLA PIRKIMO 
MOKESČIUS 

panijos darbininkai nčra 8ven 
tūoliai. Kai ' ' faš is ta i" jiems 
smogia, jie tuojau atsako to
kiu pat sėkmingu smūgiu". 

GRIŠKABŪDIS. Rugp. 

R?spublikonų partijos kan
didatas į Illinois valstybės gu 
hernatorius Brooks puola gu
bernatorių Hornerį už pirki
mo mokesčių įvedimą. Šiuos 

4 d. Griškabūdyje kilo didelis j mokesčius sumoka biednuo-
gaisras, kurio liepsnose pra- menė ir valstybės iždas že-
žuvo pusė miestelio. Viso su
degė 12 gyvenamų ir 9 negy
venami namai. 

Sudegusiuose P. Stanaičio 
namuose buvo pašto įstaiga. 
Su tarnautojų ir kitų žmonių 
pagelba pinigai ir dauguma 
bylų suspėta išgelbėti. Did
žiuma bylų ir dokumentų sus
pėta išnešti ir iš valsčiaus 
sav-bės namų, kurie dideliam 

RESPUBLIKONAI LAIME- vėjui esant užsidegė pačioje 
JO MAJNE RINKIMUOSE Į gaisro pradžioje. Gyvenamų 

. i namų skaičiuje sudegė 4 krau 

riasi milijonus dolerių. 
Brooks pareiškia, kad pirki 

mo mokesčius reikia panaikin 
ti už maistą, drabužius ir ki
tus gyvenimui būtinus daik
tus. 

PAKLIUVO I POLICIJOS 
SPĄSTUS 

PRANCŪZAI PUOLA AM
BASADORIŲ BULLITTĄ 

PARYŽIUS, rūgs. 15. — 
Prancūzų nacionalistų spauda 
puola U. S. ambasadorių Bu-
llittą, kurs iš Maskvos atke
liamas Paryžiun. Pareiškia, 
kad amb. Bullitt yra Maskvos 
agentas. 

Prancūzijos užsienių reika
lų ofisas atsiprašo amb. Bulli 
ttą. 

NACIONAUS EUCHA
RISTINIS KONGRESAS 

1939 M. 
AVilliam AVate, 18 m. ainž., 

su grasinimais per telefoną 
bandė gauti 10 dolerių nuo J 
brokerio W. H. Logan, 1150' N E W ORLEANS, la., ruge. 

PORTLAND, Me., rūgs. 15. tuvės, arbatinė ir keletas san Lake Shore drive 14. — Arkivyskupas J . P . 
Maine valstybės įvykusiuo dėlių. Negyvenamų namų:} Jam nurodyta stačiai nueiti j R u m n w ? 1 paskelbė, kad aštun-

se rinkimuose respublikonų tvartų., klojimų, daržinių, kl§- į Logano namus, kur policija 
partija laimėjo. Federalinis čių sudegė už 17000 litų. Jie buvo užtaisius spąstus. AVate 
senatorius ir gubernatorius iš visi buvo neapdrausti. Nuosto nuėjo ir (pakliuvo. 
rinkta respublikonai. 

Šių rinkimų daviniai yra vi 
sos šalies respublikonams pa
drąsinimas. 

MARIJAMPOLE. — Per 
žolines Marijampolės Marijo
nų bažnyčioje pirmuosius įža
dus padarė 6 vienuoliai, kiti 
juos atnaujino ir 11 jaunuo-j 
lių įstojo į naujokyną. Aps
kritai, Marijonų vienuolija 
smarkiai didėja. Šiemet įsto
jo nemaža akštesniųjų klasių j 
moksleivių, vienas baigęs uni 
versitetą ir vienas mokyto 
jas. , , 

ILL. KATALIKŲ LIGONI-
NINIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Illinois valstybės Katalikų 

lių bus apie 60 — 70 tūkstan
čių litų. 

SUVAŽINĖJO VAIKIUKĄ 
IR PABĖGO 

STATO FABRIKĄ 

KAUNAS. — Arch. komi-

MAŽEIKIAI. — VaJcų ma 
lūno "La imė" savininkai bro
liai Leibovičiai Mažeikiuose 

Nežinomas automobilinin-' pradėjo statyti didelį mūrinį j s i J ° s P i r m i n m k o P- Pryšman-
kas suvažinėjo ir užmušė Gte- pastatą, kuriame bus įrengtas t o ekspedicija Užvenčio vL, 

tasis J . A. Valstybių naciona-
lis Eucharistinis kongresas į-
vyks šiame mieste 1939 me
tais rudenį. 

RADO LABAI SENĄ 
SVIRNĄ 

raidą Smolinskį, 4 metų amž., linų dirbimo fabrikas. Fabri-
Ligoninių konferencijos šuva- 3656 \V. 54 gat., ir pabėgo. kas bus įrengtas pagal šių die 
žiavimas vyksta Palmer Hou-| 
se viešbutyje. 

Ši konferencija .(skyrius) 
priklauso J . A. Valstybių ir 
Kanados Katalikų Ligonių są 
jungai^ (Catholic Hospital! 

NORI GAUTI 17 MIL. 
PASKOLĄ 

KAUNAS. — Miesto s-bė se su Ž. Ū. Rūmų pašalpa 
sudarė didelį darbų planą, ku- j rengiamos pavyzdingos li-

Association of the United! riam nori gauti 17 mil. lt. pa 
States and Canada). skolą. 

Žeberių kaime, rado 200 me
tų senumo tipišką žemaičių 
svirną ir daug būdingų senų 
kryžių. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — 

nams džiovinti jaujos džio' Šiandien numatomas lietus; 
vykios. daug vešiau. 

nų reikalavimus. Dirbs apie 
1100 darb. Fabrikas pradės 
veikti dar šių metų pabaigoj. 

Šiemet apskrity 4-se vieto-
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gė prie mirties, bet nėra kas jį pr i rengia; 
visiems dalino Iv. sakramentus, bet nėra kas 
jam suteikia, todėl ne vienam kunigui tenka 
numirt i be paskutinių sakramentų. Motinė
les, mokykite savo vaikelius melstis už ku

nigus. 

Prie amžino poilsio vietos 
(Pamokslas d. g. prof. kun. J . Vaitkevi

čiaus, M. I. C , pasakytas Šv. Kazimiero ka
puose laidojant a. a. fcun. V. Kul ikauską) . 

"Aš kovojau geret kovą. bėgimą už
baigiau, t ikcjimą ui alkiau. Galop man 
yra atidėta* teisybė* \ arnikas kui} man 
atkilios anoje dienoje Viešpats, teisus 
Teteėjas; o ne tiktai man, bet ir ticims, 
kurie myli jo atėjimą." 2 Timot. 4. 7-8. 

(Tęsinys) 

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

Bet kaip prieiti prie suaugusiųjų t Jau
no kunigėlio uolumas ir čia surado būdą. 
Prieš Bitiną sekmadieniais pradėjo dėstyti 
katekizmų suaugusiems. Kad tie dėstym: i 
nebūtų užmiršti, išdalino žmonėms katekiz
mo knygeles ir liepė sekti eilutę palei eilutę 
ir klausyti paaiškinimų. Žmonėms ta ip pa
tiko tie aiškinimai, kad gausiai rinkdavosi į 
bažnyčią kai f>er kokius atlaidus. Nustojo 
sėdėję ant vežimų arba smuklėse, o skubin
davosi į bažnyčią, kad galėtų geresnę vietą 
užimti, arčiau sakvklos. 

2. Išturej'imas iki galui 
Antras dalykas, už kurį iv . Povilas ti

kisi teisybės vainiko, tai išturėjimas gerame 
iki galui. Išganytojas mus įspėjo, kad ne visi 
bus išganyti, kurie gražiai pradėjo, o tik tie, 
kurie išturėsiu iki galui. Saliamonas, žydų 
karalius buvo gražiai pradėjęs, geras buvo, 
kol buvo jaunas, bet į senatvę visas pasi
keitė ir paklydo. Gražiai buvo pradėjęs ir 
nelaimingas Judas apaštalas, bet ka ip jis 
liūdnai užbaigė! Kiekvienas tad iš mūs tu
rėtų būti labai susirūpinęs išturėjimu iki 
galui. i 

Rugsėjo 8 dieną, antradie
nis. Vienų ir kitų svarbių rei-

Čikagą 

J a u t ė tai labai gyvai a. a. kun. Vincen
tas, todėl pasiryžo apleisti pasaulinių kuni
gų eiles ir įstoti į Marijonų vienuolyną, kurj 
a. a. Arkivyskupas Matulevičius buvo tuo
met n, seniai atgaivinęs. Baigęs naujokyną 
Šveicarijoje, gavo paskyrimą važiuoti į A-
iiieriką kar tu su a. a. kun. Kudi rka ir tenai 
sukurt i naują Marijonų Kongregacijos žy-
dinį. Kaip atliko jam pavestą darbą, tegul 
liudija šiandieninės Marijonų įstaigos, kur ias 
gerai žinote. M n čia svarbu pabrėžti, kad g įdy to jumi Sv. Kryžiaus h-
pirmaeilis jo įstojimo į vienuolyną tikslas goninėje. 
ne paaukštinimų ieškojimas, nes jų vienuo- Atvykus į ligoninę, sužino-
lijoje nėra, regulos draudžia garbes ir viso- jome, jog gydytojas, atlikęs 
kius paaukštinimus, b t t ar t imas su Dievu ligoninėje svarbius reikalus, 
gyvenimas ir išganymo užtikrinimas. Skun- š a u k k m a s ki tur skubotai iš-
dėsi man nekartą, kad nesitikėjo rast i vie- ^yfc0 Turėda»mi kiek liuoses-
nuolijoje tiek darbų ir rūpesčių. "Maniau , , l i o I a i k o n u t a r ė m e aplankv-

Pastatus Mano Valandos ir Atsisveiki-
irimas SH Gerbiama ir MyHimi Rektoriumi 

- A. A. Kun. V. KufikaHsku, M. L C. 
prabilo; " A i , a i " (ne kad 
būtų nusiskundęs, bet buvo 

Be kitų reikalų, tą 
dieną teko nuvežti vieną bro
lį ligonį pas gydytoją: bro
liukas turėjo pasimatyt* su 

i stodamas į vienuoliją, kad rasiu jo0e pi.ną t į d i ( l ž i a į g e r b r e k to r ių kun 
I ramvl>e ir galėsiu atsiduoti vien i>ievui, o ™ i r - i a . . — w %f i r< bu 

kalų verčiamas, patekau į pratęs dažnai panašiais žod
žiais kalbą pradėt i ) , Mvisos 
bėdos mus vienu kar tu užpuo
lė. Tegul ten ligos ir bėdos 
užpuola mus, senius, bet jūs, 
jaunesnieji, laikykitės, nepa
s iduoki te !" 

Ir Jūs , Tėveli, nesiskubin
kite iš čia pabėgti, sakau. 
Jeigu taip, tai bus vėl pana
šiai kaip ir kitais kar t? is — 
pergreit apleidote ligoninę, to
dėl rv ikėjo vėl atsigulti. Ge
riau ilgesnį laiką pasilikite ir 
ka ip reikia pasilsėkite. Jokie 
reikalai būtinai nevaro. Nesi
skubinkite, nesiverskite su
klupti, ir taip Dievulis savo 
laiku p s i i m s J u s pas Save. 

Ligonis šypsena ant veido 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 

Būna, tavorščiai, atsitikimų, 
kaip priklodas sako, kad de
vyni vyrai vieną gaidį piau-
na. Ale Monfeloj, ' ' t aut iškam 
n a m e " vienas Bostono Pa
daužos redaktorius Ispanijos 
fašistus pjovė. Pjauti nei vie
no fašisto nepapjovė, ale su
sirinkęs 50 dol. atgal į Bos
toną išvandravojo. 

toliau kalbėjo: 
P a s i t i r a v c m e , kuriame ka - , „ ^ ^ ^ g&nm^ g a s p a , 

mbaryje ligoms guli ir pne,;ę ^ . ^ T i e m s i m e N e r e } k i a 

pabarškinome į duris Uzgrr- ^ ^ ( l a , v k a i s p e r d a u g r ū_ 

u e 

3. Tikėjimo išlaikymas skausmą, pasidavė ypatingai 

Trečias dalykas, u i kurį yra pažadėtas &&J*°i° priežiūrai ir dabar 
garbės vainikas yra tikėjimo išlaikymas. [ja* an t ra diena ligoninėje ii 

Žmogus, eidamas per šį pasauli, labai | s , 8 h 

dažnai yra panašus į meili audrų metu. M t -
dis yra audrų lankstomas į visas puses, dau 
gelį jų at laiko nenulūžęs, bet neatlaiko vi
sų, yra tokių, kurios viršija, medžio jėgos, 
todėl joms palietus medį, medis lūžta. Žmo
gus ta ip pat gali at laikyti daugelį gyveni-

' nio audrų, bet neatlaiko visų, yra tokių, 
| kurios jį nulaužia. 8v. August inas jau kal

ba apie tai sakydamas: "Vyskupas es»mi ne
meluoju, Libano kedrus mariau g r iūvan t " . 
K u l i a s yra medis, kuris auga Sirijoje ant 
Libano kalno šlaitų ir taip tvir tas , kad pra^ ligonis. Priėjome ir pasisvei- y^C <Z\\m9, sveikata pasirū-
lenkia savo tv i r tumu ąžuolą. Tačiau nepa- kiliom. Aš greitai akimis per- ' . *. , ... | ą 

bėgau kambarį ir, be kitų da- K u n i g a s y i n c a s tyliai išsi-
lykų, pastebėjau, kad prie- y ^ , 
šais kunigą ant stalelio i>adėti 
pietūs. L i g o n į matyt , nuža i 

kvietuną įėjom. Kunigas ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rektorius sėdėjo minkštoje kg- L ; r | | o f t w i a i B n 
dėje. Buvo tik ką Įvežtas iš | ^ ^ ^ ū e ^ t a ( , i a u 

paveikslų traukimo kambario ^ ^ ^ k a d e s a t e R a ž _ 
U. rbė Jėzui Kris tui ! f ^ ^ i r ž m o n e , n , ( i a r r e i k a _ 
" P e r amžius, A m e n ! " s.lp- l h ^ w k a d g a l i t e d a r l a b a i 

nu, užk'Anusiu balsu atsakė ^ ^ Q B U V e i k t į r e i k j a > 

prastoms audroms ištikus ir tie medžiai bū
na nulaužti. Tad gyvenimo audros nelaužia 
ir tokius žmones, kurie buvo ta ip tvirt i , ka ip 
tie Libano kedrai . 

Nuo tokios nelaimės gah mus išgelbėti ką valgė; vos kokio ten g e r a 

" T a i jau Dievo dalykas. 
Je igu man i r tektų mirt i , nu, 

i tai kas? Baisus čia dalykas. vienas Dievas, nes jis vienas žino, kur kada lo išgėręs. 
' išrinka kokios audros, kokiais keliais jos ei-1 Kaip paprastai , pirmiausia i K a i P b e man9<* dalykai gerai 

na, ir kiek reikia jėgų joms at laikyti n tnu 
lūžtant. Je igu mato, kad mes neatlaikysi
me audros, jo gailestingumas arba nukrei
pia audrų kitais keliais, arba mus prašalina 
audrai iš kelio. Bet tokios malonės nieks 
negali pelnyti geriausiais darbais, galime tik 
išmelsti dievota malda. 

ėmiau ligonio klausinėti, kaip ** t a i P ** m a n ? s i r t a h a u 

sveikata. Pasisakė tik ką grį-1<** Kongregacija, gal, kur. 
Les iš paveikslų t raukimo k a - | J « M atjaustų kok] ten trti-
m b r i o . Paveikslus t raukė, ta-! * — • i r i o s r e į k a l a i k u n a H 1 

Viena cicilistų gazieta ap
rašė, kaip Arizonos indijonai 
šaukia lietų. Esą, ant pagrin
dų išeina keli jų vadai, ku
rių oda nudažyta įvairiomis 
spalvomis, kad išrodytų, kaip 
audringi debesys, ir žaibai. J ie 
visaip kraiposi, šneka nesu-

; prantamus žodžius. Paskui 
pradeda vieni prieš kitus šok
ti su laukiniais klyksmais. Šo
kiui pasibaigus visi eina ratu 
viens paskui kitą. Po tos ce
remonijos išsiri kuoja .kitos 
gru]>ės. Visi kiša lankas į 
maišus, išsitraukia po gyvatę 
ir įsikandę pradeda šokti. 
Paskui gyvates muša ir po 
to paleidžia į keturis vėjus, 
kad eitų dievų ieškoti ir pra
neštų jiems jų reikalavimus. 
0 indijonų vadai tuo tarpu 
kalba maldas. 

4 

Kad pamatyti tokias cere
monijas, tarvorščiai, nereikia 
nei Arizonon važiuoti. Užten
ka būti mitinge draugijos ar

ba klubo, kur priklauso įvai
rių spalvų lietuviškų laisva
manių, cicilistų, halšavikų. 
Čia taip pat jų vadai išeina, 
visaip kraiposi, šneka nesu
prantamus žodžius, vieni prieš 
kitus šoka su laukiniais kivk-
smais, eina ra tu apie mitin
gą ir t. p. 

Kurie buvo ši u metų SLA. 
seime, sako, ir jame buvo pa
našios ceremonijos. 

Skirtumas t a rp Arizonos 
indijonų ir lietuviškų visokios 
spalvos "p rogresyv ių" yra 
tik t ame: indijonai tokiomis 
ceremonijomis siekia lietaus, 
o lietuviški " p r o g r e s y v i a i " 
šiokia vadovavimo ir iždo. 

Čalis Tarbuška buvo sumiš
ti jęs šįmet apsiž?nyti. Išsirin
ko ir merginą Mere Pašnipš-
tadtf. Aną dien eina Tarbuška 
pas Pašnipštį prašyti dukters 
rankos. 

— Mister Pašnipšti, atėjau 
prašyti tamstos dukters ran
kos, — be jokių ceremonijų 
ta rė Tarbuška. 

— Mh... mli... Taip, taip 
jaunas žmogau, — užgiedojo 
Pašnipštis. — () ](.įsk man 
paklausti, a r tamsta turi pi
nigų ? 

— A fui ant tok.:os šnekos! 
— greit atšovė Tarbuška. — 
Tamstos duktė juk ne karvė 
ir aš noriu su j a žemytis, o 
ne pirkti . 

dab: r * laimingai išsinešiu! 
Tas išturėjimas iki galui gera'me yra be 

galo sunkus kiekvienam žmogui, bet ypatin
gai kunigui. Iš seminarijos išneša daug gra
žių pasiryžimų, karštą norą tarnaut i ^Dievui 
ir žmonėms, bet yra atsitikimų, kad kasdie
ninis gyvenimas taip paalsina, kad tie gra
žūs pasiryžimai labai nublanksta, ibetrauk-
damas kitus žmones iš purvo, pats juo su-
siteršia ir ta ip giliai nekartą įklimsta, kad 
jau pats savo jėgomis nė išlipti nebegali, o 
iš t raukt i nėra kam. Visi tuomet piktinasi, 
smerkia, purvais drabsto, bet užuojautos ir 
gailestingumo nieks neparodo. 

Mylimiausieji, gal būsite nustebę girdė
dami, kad ir kunigui nėra lengva išturėti 
iki galui, juk kunigas turi tiek įvairių pa-
g fbų ir apsaugų, argi jų neužtenka. J tą 
nustebimą aš atsakysiu, kad bankuose pini
gai ta ip pat laimi gerai yra saugojami, di
džiausios geležinės spintos su storiausiomis 
sienomis į saugoja tenai sukrautus tur tus , o 
vis vien ats iranda gudrių plėšikų, kurie api
plėšia bankus. Taip ir su kunigais atsit inka. 
Didžiausios ir brangiausios gėrybės yra su
krautos kiekvieno kunigo sieloje, dieviškoji 
galybė jam yra suteikta dalinti šventus sa
kramentus ir vesti žmones į išganymą. Žino 
apie tai gerai pragaras , todėl siunčia gud
riausius plėšikus, kad apiplėštų kunigą iš 
jo gėrybių ir sutrukdytų žmonių išganymą, 
Nors tad kunigas ir y ra apsaugotas, tačiau 
nėra liuosas nuo pavojų, nes dideles gėry
bes nešioja savyje, o tos ypatingą sukelia 
p ragaro atkaklumą. Dažnai pasauliniam ku
nigui tenka gyventi vienam, toli nuo kitų 
kunigų, todėl ne visuomet gali pr is išaukti 
grei ta i pagelbos mirties pavojuje. Visus ren-

ciau ligos priežastis dar tik
rai nežinoma. Kunigo rekto
riaus akyse aš išskaičiau lyg 

Gitus a. a. kun. Vincento dievotumas ' u u t u pasakęs: " M a ž a bėda! 
išmeldė tą Dievo malonę, todėl išsilaikė t i - j N e p i r m ą k.drtą e s u čia, o, 
kėj imenenulūžęs , niekad neturėjo jokių s v y - ' ž m r - k į ž a u s v e i k e s n i s . I r 
ravimų. Savo maldą neapleido net tada, ka
da jėgos atsisakė visiškai tarnaut i . Pasku
tinį sekmadienį prieš mirtį, pradėjęs šv. Mi
šias apalpo prie altoriaus. Kiek atsipeikė
jusiam buvo pasiūlyta tuojaus važiuoti į li
goninę. Atsisakė. Kiek sustiprėjęs, grįžo prie 
altoriaus ir atlaikė šv. Mišias, tai buvo pas
kutinės. Į ligoninę važiuodamas, paėmė bre-
viorių, kad kar tais neapleistų kunigiškų ma
ldų. Nors Bažnyčios įstatymai paliuosuoja j todėl nesinorėjo toliau ir be-
ligonius nuo ilgų ir varginančių maldų, ta - j kalbinti . Rodos, .pats ligonis 

Nuo pat pasikalbėjimo pra
džios ligonis «man išrodė tik
rai sergantis. Veidai įdubę, 
akys pusiau užsimerkusios, 
rodos, visas kūnas po nudė
vėta kamona susitraukęs. Ma- 8 e i a l 

T i r , ; v«Tk&in Ligonio žodžiai buvo 
t y t, dideliu vargu ir kaj|>ejo, 

laikui susimaišytų, bet po to 
viskas vėl tiesia vaga eitų. 
Tiktai tie nenori mirt i , kurie 
jaučiasi, jog jie ta ip būtinai 
kitiems reikalingi, kad be jų 
negalima apseiti. Bet kada 
žmogus t ikra i matai ir žinai, 
kad esi menkas Dievo sutvė
rimas, J o rankų įrankis, žmo
gus tada pasitiki Dievu ir, ne-

Kunigas nk to r ius , lyg- pri_ 
tardamas; a tsakė: 

"Čia nieko stebėtino. J u k 
Lietuvoj visada ta ip daryda
vo. Ten moka labai gražius 

Myliim\s rektorius, lyg mei-
Imga* tėvas savo vaikų liki
mu rūpindamasis, klausinėjo, 
kaip viskas seminarijoj. Ben
drais bruožais ja<m nupasako-

| naminius grabus padaryt i . Ka- j o m e , ką iki tam laikui bu 

žiūrint kada J i s norės tave 
pas Save pasiimti, visa yra 

>> 
h%ra 

lektor ius jautė savo sunkią 
padėtį, tačiau, nežiūrint to, 

čiau velionis nenorėjo naudotis tuo paliuo-
savimu ir lovoje gulėdamas kalbėjo kas ku
riai dienai buvo įsakyta. Tikras esmi, kad k a l b o j p i r apsiėjimuose dėjo 
tą rytą kada mirė turėjo sukalbėjęs iš va- į g t a n g ų n u d u o t i , būk jam 
karo pusę kunigiškų maldų, kurios buvo '. * • KI 
, . ,. , .. , v. _.. jau ne taip bloga, 

skirtos tai dienai, o kur ias galima kalbėti , . . 
, 0 ,-• i , , . _ , Tėjo patarnautoja ir pa-

įs vakaro. Pradėjo savo maldą ant žemes1 5, . . . 
v, . . . i _• įklausė ligonio, ar baigęs pie-

įr užbaigė ją amžinybėje. | ^ b ' &Y, x 

Brangus kun. Vincentai! Tu jau pas , . • ' w 
iA- i A v - rv v, • . i Aciu, jau srah išnešt i , rva-
Dievą, o mes dar ant žemes. Tu užbaigei ^*»> j « " to

axL 

savo bėgimą, bet neužbaigei darbų, kurie , ) i n a l 1 ' k i e k &&*• b e t d a u " 
taip buvo brangūs Tavo širdžiai, jie y ra & i a u nevalioju . 
brangūs Tavo širdžiai ir šiandie, todėl ne-Į Vėl pasižiūrėjau į ant sta-
užmiršk jų ir remk juos pas Dievą, nes b^ ' lo padėtus pietus. Viskas veik 
Aukščiausiojo paramos mes neįstengsime jų kaip atnešta, ta ip ir palikta. 
užbaigti. Ypatingai prašyk Viešpaties, kad Pamaniau sau, jeigu žmogus 
mūsų jaunoji kar ta , kuri rengiasi mus pava- | t ik tiek valio ja "pas ikabin-
duoti, niekad neužmirštų mūsų garbingojo | ±į^ tai jau nekaip. Rektorius 
atnaujintojo a. a. Ark. Matulevičiaus šūkio: paprastai mažai valgydavo, 
Rikiuokitės ir pasišvęskite. Tą šūkį jis kar- hc{ ^ ^ 4 nebuvau matęs, 
tojo gyvendamas h•mirdamas, paskutiniai k a d ^ ^ y a l g ę s t i e k m a _ 
jo žodžiai buvo: Rykiuokitės ir pasišvęskite. \ . . . , . *, _ . 
r.,, v ,v. . . rv T> 1 -r - u • i. • i z a b kaip kad t$ dieną. 
i i e žodžiai ir Tau, Brolau, giliai buvo istri- _ . . . 
_rt ; v. ,. . .v ,. - m . • 1 Rektorius paklausė 
gę 1 širdį, to pasišventimo ir l u esi auka, . ™ 
kaip ir visa eilė mūs garbingų pranokėjų. d r a u ^ k a i P ^ sveikata . Drau 
Pasižadame, atsisveikindami eiti Tavo pėdo- ^ s pasisakė ka ip jo reikalai 
mis, pasižadame rykiuotis ir mokytis pasi- i^ėjo ir kas dar darytina. Su-
švęsti, ukhi atsidūsėjęs, rektorius 

mano 

kirvio kertami. Neapsakomą 
įspūdį tie žodžiai į mane pa
darė. Tada supratau, kad nore 
lektorius būtų labai norėjęs 
pasveikti ir grįžti prie tų da
lbų, kuriuos paliko neužbaig
tus, tačiau aiškiai mačiau, jog 
jis buvo visiškai atsidavęs 
Dievo valiai ir buvo prisiren
gęs viską priimti, ką tik Die
vas teiksis jam atsiųsti . 

Ka ip ten pasitaikė, tikrai 
nepasakysiu, kad pradėjome 
kalbėti apie karstus. Užsimi
niau aš ligoniui, kad nestniai 
mirė a. a. seselė M. Teresita, 
C. S. C , ir kad seselės Kazi-
mierietės rengiasi prie laido
tuvių. Kunigas Kulikauskas 
trumpai ištarė: "N ieko nepa
darysi ; tokia Dievo va l ia" . 

Po to, kaž kaip kvailai pra
sitariau, kad, štai, sakoma, vie 
nuoliai ir vienuolės naudoja 
savo mirusiems labai prastu-
tėlius grėbus; vos tik iš lentų 
sukala ką tokį į grabą pana
šų dalyką ir to jiems užtenka. 

i tais taip gražiai juos mula 
žo, kad pirmą kar tą pažiūrė
jus pamanytumei, jog tikrai 
metalinis grabas. Žiūrėki te" , 
kunigas tęsė toliau, " k i t i gra
bų visai nevartoja. Suvynio
ja lavoną į audeklą ir palai
doja kur nors urve, kame sie
nose iškaltos tam tikros sky
lės grabams įkišti. Kada la
vonas pavirsta. į dulkes, ja»* 
sužarsto į tam tikrą dėžutę, 
0 į tą pačią skylę įkiša kitą 
lavoną. Vistiek, ką čia, near> 
simoka pirkt is brangius gra
bus. Nežiūrint koks tas gra
bas būtų, anksčiau ar vėliau 
jis pavirs į du lkes" . 

voine nuveikę, ką tikimės dar 
padaryt i . Tuo tarpu vienas 
dalykas keistai į mane pavei
kė. Kad teko man kitus kar-
tii* ligoninėje aplankyti kun. 
Kulikauską, jis klausinėdavo, 
kaip dalykai dedasi Kalne
liuose ir tuomi viskas baigda
vosi; įsakymų ar stambesnių 
nurodymų ligoninėj retai ka
da duodavo. Paprastai , lauk
davo kol pats parvažiuodavo 
į seminariją ir tada kur reik
davo prisakydavo, reikalams 
vadovaudavo. Bet šį pasku
tinį kartą, išklausinėjęs mus 
apie šį ir apie tą, davė mu
dviem keletą patarimų ir nu-

Čia pastebiu, kaip gražiai r o d y m y ^ p a p r a s t a i , ten ne 
pasireiškė kunigo rektoriam 
neturto dvasia, kur i visuomet 
visame kame vadovavo visam 
jo gyvenimui. Ligonis dar pri
siminė ir Pažaislį, kur jam 

duodavo. Dabar, kada aš tuos 
dalykus prisimenu, rodos, kad 
rektorius būtų nujautęs besi-
ait inantį jo gyvenimo galą, 
paskutinį kar tą asmeniai tei-

pačiam toko pamatyti pana- u m u m s s a v o t § v i S k ų p a t a r i 

HM požemmm.s kapus, uolo- mų j r p e r s e r g ė j į n l l 4 . 0 kad 
je iškaltus. Keista, kaip mes 
tokią temą pasikalbėjimui pa 
surinkome, tačiau ligonis da-

būtų buvę mudviem leista 
pramatyt i , kas turėjo neužil
go tam kambaryj įvykti, kiek 

Ivkus rodos įdomiai nupasa- 1 , . T • 1 u 
' . ! F .'uaug patarimų, kiek ypatingų k o jo. Klausydamas tų pasa

kojimų, pradėjau jaust i ne
ramumą, rodos, lyg būtų koks 
besiartinantis pavojus, bet kas 
tada būtų pamanęs, kad, štai, 
jau sekančią dieną prieš ma
ne sėdinčiam ligoniui t t k s 
pačiam atsigulti į karstą. 

persergėj&nų būtume prašę 
šio švento žmogelio... O įis ir 
būtų maloniai tai padaręs. 

Visą pasikalbėjimo laiką 
aiškiai mačiau, jog ligoniui 
buvo sunku kalbėti; kalbėda-

(Tęsinys 3 pusi.) 

• 
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ISPANTJA 
Dabar Svarbu ir Įdomu Susipažinti Su Jos 

Praeitimi 

PABALTIJO STATYBOS ŠEDEVRAS 

Statybos Darbai Eina Pilnu Tempu. Kasdien 
Sumūrijama 17-18,000 PlytŲ 

Ispanų priežodžiai 
Lietuvių tauta, sutrupinusi 

šimtmečių vergijos pančius ir 
garbingai nugalėjusi daug ga
lingesnius už save priešus, 

j ką sako, nes juk jis pribai-

Kiekvienos tautos meno kū- j g l i * , 
rėjai savo kūrvbos p a l i n d a u ! a r š t a i k a i s P a n a s s a" 
j J Z J . pagnnaan moteris mer lakiodama Dievui uz atgautų 
deda liaudies kūrybą Prležo I P vyrus, moteris, mer-1 
džius galima priskaityti prie ! g i n a ' S v e d y b a s : 
žymiųjų liaudies kūrinių. Prie 
žodžiuose atsispindi tautos iš
mintis, temperamentas ir gal
vojimo būdai. 

Taigi pažiūrėkim kaip is
panų išmintis ir jų būdas at
sispindi jų priežodžiuose. 

Dabar, kuomet Ispanijoj re
voliucija siaučia, įdomu žino
ti ar ispanai, ka nusako apie 
revoliucijas savo priežodžiais. 
Ispanijoj per amžius nestoka-
vo revoliucijų ir štai kaip 
jų priežodis jas apibudina: 

Revoliucijų metu didžiau
siu pavojun atsiduria ti?, ku
rie yra galingiausi. 

O štai ka ispanas sako a-
pie įstatymus: 

Jstatymai yra kaip voratin
kliai: gaudo muses, o vana^ 
gų nepasiekia. 

Believe it or not, ispanas 
sako: Ilgas plaukas trumpas 
piotas. 

Ar jums patinka ar ne, o 
ispanas tvirtina, kad: 

Vyras, 20 metų amžiaus su
laukęs yra povas, 30 metų su
laukęs — liūtas, 40 m. — ku
pranugaris, 50 m. — žaltys, 60 
m. — šuo, 70 m. — beždžionė 
ir 80 m. — niekam nevertas. 

Daktarai gali įsižeisti, bet 
ispanas sako: 

Daktaras pradeda ten, kur 
aptiekininkas baigia ir kuni
gas ten, kur daktaras baigia. 

Arba vėl: 
Dievas atlieka gydymą, c 

daktaras už tai paima pini
gus. 

Dar va: 
Kai daktaras sako, kad 

jau nebėr vilties, tai jis žino, 

Moteris yra pilė, kurią prieš 
prarijant reikia pasaldyti. 

Kvailiausias Smogos savo 
reikalus žino geriausia. 

Vyras, kurs įtaria savo mo
terį, duoda progą kiekvienam 
sakyti, kad ji ištvirkus. 

Gera pati yra ne vien pati, 
bei ji yra aukso kalnas; kas 
ją turi yra turtingas vien su 

Kad vedybos būtų laimin 
gos, tai vyras turi būt kur
čias, o pati akla. 

Kiekvienas žmogus yra ge
ras, bet ne prie visko. 

Bet kokį gudrų vyrą gali Kaunui ir apylinkėms. Ypač 
apgauti kvaila moteris. , impozantiškai turės atrodyti 

C era pati yra gero vyro pa- j iš miesto centro. Bažnyčia 
darinys. Jei meilė yra baili, statoma Žaliajame kalne, prie 

laisvę ir prašydama saugoti 
ir globoti per amžius laisvą 
ir nepriklausomą valstybe, 
stato Kaune Kristaus Prisi
kėlimo bažnyčią — mūsų tau
tos prisikėlimo simbolį. 

Bažnyčios projektas (inž. 
Reisono) yra gražus. Projek
te harmonizuoja moderninė, 
bažnytine ir paminklinė dva
sia. Prahos architektai, susi
pažinę su projektu, pareiškė, 
kad Prisikėlimo bažnyčia Kau 
ne būsianti Pabaltijo statybos 
šedevras. i *)Mm 

Bažnyčia dominuos visam 

sutalpinti 5,000 žmonių. Vien 
tik sėdimų vietų numatoma 
apie 700. 

Bažnyčios langų yra dvi ei
lės. Kiekvienoje eilėje (šonuo
se^ yra po 33 langus (10 mtr. 
aukštumo), o viršutinėje ei
lėje langai bus po 5 mtr. il
gumo. Bokšto langai sieks 
iki 70 mtr. aukščio. Tokio di
dumo langai yra pirmas atsi
tikimas mūsų krašto statybo
je. Esant tokiai daugybei lan
gų, bažnyčia bus šviesi ir 
erdvi. 

cios sienas sumūrijama apie 
17—18,000 plytų, kurias pri
stato trys plytinės. 

Šiemet numatoma užbaigti 
bažnyčios sienas, t. y., atlikti 
mūro darbus. Kitų metų pa
vasarį bus dedamas tinkas ir 
baigiami kiti statybos darbai. 

Prisikėlimo bažnyčiai sta
tyti komitetas visuomenei par 
davinėja markutėmis (po 10 

! e t , 50 et. ir po ,1 lt.) plytas, 
i Viena plyta suįmūrijimu kaš-
jtuoja 10 et. Visuomenė gau-
, šiai remia bažnyčios statybą 
pirkdama plytas, kurios par
davinėjamos prie bažnyčios 
statybos ir Prisikėlimo baž-

Prisikėh'mo bažnyčios staty
bos komiteto Garbės Pirmi
ninkas yra Valstybės Prezi
dentas A. Smetona. 

'A, Step. 

mpa vaisingesnis. 
lio pabaigoje. Pamatai buvo ten, kur kažkada stovėjo mū- įbamas vieningai darbas ta-
padėti per Eucharistinį kon-' sų priešų patranka, savo šū-
gresą. Šiuo metu prie bažny- viais kasdien primindama 
čios statybos dirba apie 50 Kaunui ir Lietuvai vergijos 
darbininkų. Kasdien į bažny-' pančius. 

Bokšto viršūnėje (50 mtr. 
aukštumoje) bus įrengta gra-1 nyčios klebonijoje, Aukštai 
ži koplytėlė su altoriumi i r ! Čių g. 4. 
vargonėliais. 

Bažnyčios pamatai, ties du-
Statybos greitumas priklau

sys nuo visuomenės aukų. Vi-
rimis ornamentai ir laiptai suomenė todėl prašoma pa
bus lietuviško granito. remti bažnyčios statybą. 

Prisikėlimo bažnyčios sta
tyba prasidėjo šiemet, birže-

Tautos Prisikėlimo pamink
las—bažnyčia kyla į padanges 

Birštone Vasarojo 
Abisinijos Žydas 

Rugpiūčio mėn. viduryje \ 
Birštono kurortą atvyko Abi
sinijos žydas. J is pernai, pra
sidėjus italų - abisinų karui, 
gyveno Adis Abeboje, bet vė-

Vilniaus Geležinis i'!au iš ten išvyko.į P f f*9-' 
r, i c T r M • kiemet pavasari jis atvyko \ 
h o n d a s S a v o V e i k i m e (Londoną, iš kur neseniai at-
P l e č i a V i s o j e L i e t u v o j e važiavo į Lietuvą. J is į Birš

toną atvyko pas savo gimines. 
Jau nuo praėjusių metų Vi-

Iniaus geležinio fondo komi
tetas atkreipė ypatingą dėme
sį į nuolatinį komitetų steigi
mą visoje Lietuvoje. Jau yra 
susitarta su visų Lietuvos or
ganizacijų centrais, kad įstei
giamus Vilniaus geležinio fo
ndo komiteto atstovus siunčia 
visos vietoje esančios organi-

KAUNO POLICIJA ĮSIGIJO 
DU SARVOČIUS 

KAUNAS. — Pastaruoju 
laiku ir Kauno policijai yra 
įgyti du šarvuočiai, apgin
kluoti kulkosvaidžiais bei te-. 
chniškomis priemonėmis, ku-

zacijos. Tuo būdu, visos orga- r i e J™ pripažinti tinkami mū 
nizaeijos sujungia jėgas ben
dram Vilniaus vadavimo dar
bui. Taip organizuojama Vil
niaus geležinio fondo talka 
įgija visuotinumo žymės, o di-

sų policijos tarnybai. 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 

tai ji nėra tikra. 
Tėvas duoda pasogą, o Die

vas moterį. 
Moters garbė yra laivas be 

vairo jūroje. 
Tas, kurs veda našlę, daž

nai gaus mirusiojo vyro kau-
kuolę ant torielės. 

Tik tas laimingas su mote 
rimis, kurio jos nepaiso. 

Nepaprastai graži pati nė-

krašto antkalnės, kurios aukš
tis apie 40 metru. Pat i baž
nyčia 70 metrų aukščio ir tiek 
pat ilgio. Taigi jau iš bažny
čios šventoriaus bus matomas 
visas Kaunas. Bažnyčios bok
šte (60 mtr. aukštumoje*- bus 
balkonas. Bokšte bus įtaisytas 
elektrinis liftas. 

Bažnyčioje bus Įrengti pa-

cf ^ 

ra nuosavybė vien savo vyro. tys didžiausieji ir geriausieji 
Tik ta vra nekalta, kurios mūsų laikų vargonai. Bažny-

niekam nereikėjo. v • 
C103 pogrindyje numatoma 

Tas, kurs turi pačią, turi įrengti laidojimo vietas zy-
ir priešą. mieslems mūsų tautos vyrams. 

Kol aukšta mergina pasi- bažnyčios fundatoriams ir kt. 
lenks, mažoji jau bus iššlavu- ! pasižymėjusiems asmenims. 

* * v * 

si grjcią. Bažnyčios šventorius bus 
Tie,^ kurie yra drąsūs su i g k l o t a s piy t e lėmis, papuoštas 

gėlėmis. 

JEI NORITE BALSUOTI, TURIT UŽSIREGISTRUOTI 

'moterimis, yra bailūs su vy
rais. 

Jei moterys negeros, tai 
tame vvrai kalti. 

(Bus daugiau) 

Numatoma, kad Žemaičių 
j gatve", nuo Duonelaičio g. iki 
j Ukmergės plento, bus išgrfs-
j fa bituko plytelėmis. Vietoje 

= dabar esančios Žaliakalnio 
PASKUTINĖS MANO VA

LANDOS SU MYLIMU 
REKTORIUM 

Unkybėse - mirusi. Kaip * ^ turgavietės, numatoma įrengti 
Dievui dėkingas, kad man te- & l i a W n W q a i n a s o d e l i ) 0 
ko proga nors trumpai pasi- " ta ^ j g ^ B k £ m s tur-

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

nias nelabai sunkiai alsavo, 
bet, matyt, jo balsas silpnas, 
rodos, dideliu vargu išduotas. 
Pamaniau, geriau šiam kar
tui palikti ligonį poilsiui. Orei 
tai atsiprašėme; pasisakėme 
turį dar kitų reikalų atlikti, 
pasižadėjome mylimą rektorių 
prisiminti maldose ir laukti 
sveiko parvažiuojant. 

Atsisveikinome. 
Mudviem einant per duris, 

išgirdau paskutinius rekto-
įlaus ištartus lodžius: 

"Ačiū už aplankymą". 
Aš, lyg nejučiomis, atsilie

piau: nėr už ką, Tėveli. 
Tokiu būdu paskutinį kar

tą mačiau kun. Kulikauską 
gyvą. Tokia buvo mano pas
kutinė proga su juo kalbėtis, 
įspūdžiais pasidalinti. Toks 
buvo ir mano su juo atsisvei
kinimas nors nežinodamas tą 
atsisveikinimą padariau. I r 
tada, kada ėjau žibančiomis 
ligoninės grindimis, kas būtų 
tikėjęsis, kad rytojaus dieną, 
beveik tuo pačiu laiku (tru
putį vėliau) susilauksime 'my
limo rektoriaus seminarijoje, 

matyti su šiuo paprastu, nu
sižeminusiu, šventu vienuoliu 
pirm negu jis apleido šią aša
rų pakalnę! 

• • * 

Didžiai Gerbiamas Tėve Vi
ncente! Mūsų žemiškoji pri-

gavietę, dar labiau išsiskirs 
pati bažnyčia. 

Prisikėlimo bažnyčia galės 

tačiau kokiose skirtingose ap-1 sų prietelių, rėmėjų ir gera-

" O Tu, Visagalis Dieve, 
duok amžiną, atilsį kunigo Vi
ncento sielai! Nebūk jai žiau
rus teisėjas, bet malonus ir 
gailestingas Išganytojas". 

A. Miciūnas, M. I. C. 

darių, kurie išvien su Jumis 
dirbo ir su mumis dabar dir-

gimtis skaudžiai atjaučia J ū - 1 b a k i l m?Ji <*arbą. Saugok, už-
sų mirtį. Mums skaudu, kad ; t a r k u ž ****** kad galėtume 
negirdime jau Jūsų tėviškų I T i s i k u r i a - d i e n $ džiaugtis da-
patarimų, kad negalime pa- R^8 e-
tiTti Jūsų kilnios dvasios tur
tų. Tačiau nėr ko mums per 
daug liūdėti ir pavydėti Jums 
dangiškosios laimės. Dvasios 
akimis prisižiūrėję, matome, 
kad Jūs visad su mumis esa
te ir būsite, kad iš dangaus, 
savo galingu užtarymu, vado
vaujate mūsų darbams, kad 
rūpinatės tais reikalais, kurių 
nespėjote čia, ant žemės, už
baigti. 

Neabejojame, kad Mylimasis 
Tėvelis prašai ir prašysi gau
sios Dievo palaimos mūsų ko
ngregacijos reikalams, ypač, 
kad mes, tavo dvasiški sūnūs, 
galėtume kaip reikia prisiruo
šti pašaukimui ir pašvęsti mū
sų gyvenimą panašiai kaip ir 
Jūs. Tačiau, prašydami sau 
ypatingo Jūsų užtarymo, pra
šome taipgi neužmiršti ir mū-
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PRINT LAŠT NAME 
MR 
MRS 
MISS 

FIRST NAME 

SEX - MALĖ 

NATIVITY 
State or Country of Eirth Sta'.e 

MI00LE NAMF CR IN1TIAL 

FEMALE [ 

HOUSE NO. 

House Ruom 

TERM OF RESIDENCE 
Couuty Precinct 

Age21 
orover 

STREET NAME 

Apt. Fiat 

DATE OF REGISTRATION 
Day Month 

Pct. 

Year 

NATURALIZED 

OWN PAPERS [ PARENTS' PAPERS [ HUSBANDS PAPERS [ 
Cnurt City State Date 

NATŪRALIZrO BY PARENTS' OR HUSBAND'S PAPERS 

PARENTS' NAME. 

Age o f AppHcant at Time 
of Parents' Nahira)iratlon_ 

Date of Marriage 
If Votlng on 
Hutbami's Papers 

State of liiinnis, County of Cook, ss: I hereby $wear (or affirm) that I am a citizen of the United States; that on the tia> of the next eleetton I ahall have 
for one year, irt the County ninety days. and in the Eloction Precinct thirty days; that • am fully gualified to vote. and that aJI of the above ttatements a/e uu« 

In the State of lUInoia 

Subacribed and Sworn to beforo me this. .Day of _ 19. 

Sijnaiure of Regjstration Officer Signatare or Mark of AppUctnt for RegistrarJon 

IF APPLICANT IS UNABLE TO SIGN NAME AND HAS AFF1XED HIS OR HER MARK. HE OR SHE SHALL ANSWER THE FOLlOWINQ OUESTIONS: 
Father's First Name Mfitb^'") First Name From what addr«ss dld you lašt reglster REASON FOR INABILITY TO SIGN NAME 

llliterate 

PtiysicaJ DlsabiUty [_ 
Descrfbe Physical DlsabiUty 

Color of Eyea I Color of Halr I Height į Any Other Mark 
( of k Identlty 

Kad palengvinus registravimui, County Judge ITon. Edmund K. Jarecki ir Board of Klcction Com-
missioners deda šį skelbimą laikraščiuose. Įsižiūrėkite į šį Registracijos Kortos piešinį ar išpildykite jį kaip 
kad patys registruotumėtės. Kad sutaupius laiko užsiregistruojant, pasiimkite šį išpildytą piešinį su savim 
kuomet eisite į savo precinkto registravimo vietą arba į City Hali. 

Atsakykite į klausimus AIŠKIAI ir įsigykite visas informacijas kaslink reikalaujamų faktų pirm 
la.:ko. Čia gim^ piliečiai turi atsakyti į kelis lengvus klausimus, bet naturalizuoti piliečiai turi atydžiai į-

sigyti visus faktus jų pačių natūralizacijos, ir dieną, kuriame teisme^ ir miestas ir valstybė tėvo natūrali
zacijos, arba vyro, inknant vedybų dieną, pagal savo reikalų. 

Board of Eloction Oommissionera apima sekančią teritori.jįą; Chicagos Miestą, Chicago Heiglits, Ber-
\vyn ir Harvey Miestus, Cicero Miestelį, ir Summit, Evergreen Park, Stickney, Morton Grove ir Elnnvood 
Park kaimus. 

. Galima registruotis Uoom 308* City Hali. Chicago, Illinois, kasdien išskiriant Sekmadienius ir šven
tes, iki ir inimant Spalių 5 d., 1936 nuo 9 vai. ryto iki 12 dieną, išskiriant Šeštadienį, Rugsėjo 19 d., 1936 
Precinktų Registracijos Dienoj. 

/ Precinktų Registracijos Dienos yra Rugsėjo 19 d. ir Spalių 6 d'., 1936, nuo 8 vai. ryto iki/9 vai. vakare. 

JOHN S. RUSCH, Chief Clerk 
EDWARD F. DTJNTSTE, Attoraey 

EDMUND K. JARECKI, County Judge 

BOARD OF ELECTION COMMISSIONERS 
ALEXANDER J. McKAY, Chairman 
MABEL G. REINECKE, £ocretary 
HARRY A. LIPSKY, Member 
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Ką Skaitytojai Rašo 
Parapijos Sidabrinio 
Jubiliejaus Iškilmes 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
— Rtigp. įl6 d., Sv. Kazimiero 
lietuvių parapija minėjo 25 
metų sukaktį nuo įsisteigimo. 
Šis retas įvykis labai iškil
mingai, nepaprastu prisiren
gimu paminėtas.. 

Bažnyčioj 

NAUJOS KNYGOS 
VILNIUJE IŠLEISTA 

NAUJA KNYGA 
Iš pavergto Viniaos pasie-

TNCLE WIGGILY'Š TRICRtf 

lių, ypae iš didžiosios Chica
go**, kur gyveaia mūsų gerb. 
kleb. kun. Ant. C. Martin- [M mme Amerikoje šiais me-.. 
kaus draugai. Jų tarpe buivo j tais išleista nauja knyga, apy-

saka 'Kapinės' Knyga 140 

Urtele Wiggi)y 

ir " Draugo" red. L. Šimu
tis, su žmona ir Illinois Vals
tijos prokuroro padėjėjas, 
adv. K. Kai ir eile kitų. 

Apie 3 vai. po pietų pri
buvo American Legion vieti
nes kuopos benas iš 25 mu
zikantų nuiformose ir groj 

puslaipių, kukliai, bet švariai 
išleista ir mielai skaitoma. 

"Kapinių'' autorius yra ži
nomas Vilniaus krašto lietuvis 
rašytojas Rapolas Macketi-
čhis, vienas žymesniųjų to 
krašto žurnalistų, publicistų ir 

linksmino svečius ,visą popietį Jau šeštadienį po pietų at
vyko svečias kunigas pagel- i k i a tvyko pasamdyta muzi 
beti klebonui klausyti išpažin- lS-

beletristų. Sunkiomis su lygo-^e" aprašyta! Ką skaitytojas | daug daugiau, dabar dar per-( Laukite pranešimo dienos ir P r anc iŠk i eČ lŲ S e s e r U 
nn« HirManma ir kurdamas « * * K * '^ sužinos? maža. Knygą galima iSsiraSy-j vietos ir tada visi iš anksto V i e n U o l v t l O N a i l d ? ! 

ti is autorius šiuo adresu; įsigykite bilietus. * 
mis dirbdamas ir kurdamas 
ligi šiol išleido šiuos žymes
nius leidinius: "Sulaukė >* 

. ., r n m s i e i u i m U s ; ouiauuvc — sKaitvtojas ra s umirr 
čių, kad davus progos visiems I Muzikalė programa prasi- į baudžiavos laikų drama, "PU «ymų, skaudžių mūsų 
pasinaudoti šventais sakra- dėjo 8 vai. vak. Ypač visų Jkieji Didvyriai" — apysaka, likimo faktų. Niekas 
mentais jubiliejaus dienoje, j dėmesį kreipė mergaičių tau-j trys tomai, du jau atspaus 
Sekmadienį per abejas šv. Mi- Riškuose kostiumuose lietuvis- dinti, trečias paruoštas spau-
šias bažnyčia buvo pilna žmo- ", "Noki šokiai: "Baravykas 

riu Miego," " D u broliukai nių ir bemaž visi e jo prie šv. 
Komunijos. Šv. Vardo d r-ja 
gražiai pasirodė bendrai eida- • Kazimiero Seserys taip 
ma prie Dievo stalo. ; karnai prirengė, išmokino. Pa-

lškilmingai jubiliejaus' su-

Visų pirma, kaip lietuvis, 
skaitytojas ras liūdnų aipra 

tautos 
į kapi 

nes džiaugtis neina. Tačiau 
K. Mackevičiaus *4 Kapinės ' ' 
kitos rūšies. Jo "Kapinėse" 

Wilno, Dambroiv&kieyo § — 1 
Kaštuoja apie pusę dolerio 
(2.50 zloto). V. Uždavinys. 

dai, "Kovoje už gimtąją kal
bą" — atpasakoti spaudos J laido jam i gyvi žmonės, laido-

kunigai", kuriuos gerb. Šv. ! draudimo ir jos laisvės atga- jama žymi lietuvių tautos da-
tin- 1 D-ras Jonas ]j s? kurios beveik niekas negi-

apra»ytas j n a . Visi prieš tuos laidoja-
vimo laikai. 
Basanavičius" 

sitaikius labai šiltam orui, | jo gyvenimas ir darbai, graži jmuosius. Nepalaiko ių dvari-
programa i r šokiai įvyko pa-j medžiaga norintiems susipa- nmkas, nepalaiko valdininkas, 

"From Schubert To 
Swing" 

Choras iš virš šimto asme
nų. 

Keturiasdešimts aštuonios 
dainos. 

nuii buvo seserų kazimielie
čiu gražiai priruošta procesi-1 rapijos kieme, ant naujai į-' žinti su šio mūsų tautos al.gi- spaudžia įvairios okupacijos, Trys aktai, daug scenų 
ja iš klebonijos į bažnyčią, 
dalyvaujant pralotui M. L. 
Ki ušuf. Stirną laikė kun. H. J . 

rengtos platformos. Visą po
pietį žmonių buvo pilnas pa-

mimo patriarko gyvenimu ir amžiais stelbia svetimi kun:-: Romanas ir juokai, 
veikimu, "Čia mūsų žemė" ir\ga.i. T\k vienas kun. Mažnlins-! Daug įvairių gražių kostiu-

rapijos kiemas ir metalui . "LihimątT — d v i apysakos kas eina pas vargšus žmones 
VaiAmas, asistuojant dialėo- j Taigi, jubiliejų skaitome visa- i vienoje knygoje, "Laiškai jau į "Kap ines" , jis gina juos, 
nh kun. J . Mačiulioniui," M. 
Lt C , subdiakonu — kunf:: P . 
3įačiul*oniųi^ S. V. IT* 
g į ve8f5tmlvbuvo pf of. 1«un. I gerb, kun. Antanui (J* %La* 
B. L'rba. Ypatingai gražų, \ linkai. Paskui visų graži ko-
jubiliejui pritaikintą pamoks- Į operacija, ])risklėjimas kaii> 
lą pasakė kun. A. P. Baltutis, aukomis, taip ir vieningu 
čia buvęs klebonu per 4 me- ' darbu. Ra p. 
tus. Palaiminimą suteikė pra
lotas M. L. Krušas ir prabilo 
į susirinkusius trumpu pa
mokslu, nes ir jam per metus 
laiko teko būti atsakonungu 
už Šv. Kazimiero parapiją. 

Niekas taip nejaudina, nepa
kelia, nei stiprina žmogaus 
dvasią, kaip iškilmingos pa
maldos bažnyčioje, jos papuo
šimas giedojimu, skaitlingas 
dalyvavimas žmonių. Pe r ju
biliejaus sumą bažnyčia buvo 
pilna, net takais ir pasieniais 
nebuvo galima praeiti. Seni 
parapijonai sako, kad ši baž
nyčia savo 25 metų amžiuje 
nebuvo mačiusi tiek žmonių. 

Bažnytėle neseniai išdažyta, 
seserų kazimieriečių su sko
niu buvo išpuošta. Sidabrinės 
gėlės, vainikai visiems smigo 
akysna — tiesiog žavėjo. Pa
rapijos choras, vedamas vie
nos vienuolių, tikrai gražiai 
giedojo. 

Jubiliejaus Bankietas 

pušiai pasisekusiu. Tai įvyko ' ainiui" — straipsnių rinki-1 
vadovaujant mūsų begalo dar- ' n>'» » v i s a e i l 6 k i t u> a*3ie k u " 
bščiam, sumaniam klebonui r i u <* t u o t a r P u ^ t e n k a kal

bėti. 

H. Mackevičius gyvai suau
gęs su Vilniaus kraštu, su 
skurdžia žeme ir paprastais, 
užuitais to krašto gyvento
jais. J is juos labai gerai su
pranta, jis jiems artimas ir 
savo kūrybai daugiausia iš jų 
gyvenimo temas ima. Ypač tai 
ryšku jo naujausioje knygoje 
"Kapines" J is ir pats pasisa
ko, kad kas parašyta jo šioje 
apysakoje "Kapinėse" , nėra 
išgalvota, bet tikra teisybė. 
Tai ir aš pats galėčiau paliū-
dvti būdamas netolimu auto-
riaus kaimynu ir pažindamas 
to krašto gyvenimą. 

neleidžia taip lengvai laidot\ 

"Tautos" Žurnalas 
Nupigintas 

Nuo 4-to nr., rugplūčio m. 
laidos, šis mėnesinis žurnalas 
nupigintas ligi 20c už atskirą 
nr. Liepos mėn. nr. buvo skir
tas BI a r i anapol io Kolegija i, 
Rugpiūčio mėn. laidoje apra
šytas Am. Lietuvių Legijonas 
ir katalikiškų org-jų ir kt. 
seimai, kurie įvyko praėju
sią vasarą. Žurnalas duoda*! 
įvairių žinių iš įvairių kraš
tų, mokslo naujienų, poezi
jos, apysakųi, įvairių rašij/ų) 
tautiniais reikalais, įvairybių, 
juokij ir tai visa paįvairinta 
paveikslais. 

Žurnalą gairina įsigyti 
1 i Draugo' ' administracijoje. 

Nervuotas—jauslus? 
štai Greita Pagelba 

Kam būti nervuotu ar jausliam? 
Naujasis NUGA-TONE moksliškai 
pastiprintas su VITAMINAIS A ir D 
duos skubią pagelba. Tai tiesioginis 
vaistas nervuotiems audiniams ir 

įveikia kaipo pastiprinto jas visai 
nerv,ų sistemai. Nervingumas pada-

1» -vi -i i v v . v Iro ilmones jausliais ir prikliais. Sus-
O i š k i l m i ų baznVClOje ZlIlO- tiprink savo nervus su nauju NUGA-

TONE ir tuoj visi nesmagumai liks 

1111J. 

Spindinčios šviesos 
Naujos žvaigždės dainose, 

Dainininkų dėmesiui s o . CHICAGO. — Veikėja 
Piskutinė proga įsirašyti į A . Snarskhnė (buvus Maiei-

chorą trečiadienyje, rugsėjo ],aįte) j r Antanaitienė rengia 
10 d., 8 vai. vak., Aušros \ a - boMo party ftnarskių naniuO-
rių parap. svet., 2323 W. 23 E€> &p K 88 st. Pelnas ski-
pi. Nepamirškite. Įstojimo ir r į a m a s ftv. Pranciškaus Sesertj 
mėnesinių mokesčių nėra. vienuolynui. 

Tėv.liai, ar nebūtų malonu Užjausiantieji kviečiami at-
ji.ms matyti savo sūnų, ar silankyti ir parauti gražų 
duknlę, dalyvaujant sykiu su darbą. Bus gražių ir įvairių 
mumis t Praneškit jiems! dovanų. 

Red Cherry Rap. 

<F rfUfcMMMa-

vs 

noi-s ir patys laidojamieji j o ^ ( ) k i u o s ^ romanuose, juokuo-
geradario nesupranta. | s ? lošime. 

"Kapinėse^' aprašytas su-1 Vakarą rengia L. Vyčių 
sipratusio lietuvio kunigo sun | Cliicagos apskritis. Nei vie-
kaus kryžiaus .kelias, jo g ra- aas neapsivils pamatas šią 
žus darbas ir kai kurie laimė 'muzikale komediją. 

pavyzdingo jimai. Greta jo 
darbo ir gyvenimo, Amerikos 
lietuviai skaitytojai ras čia 
vaizdžiai aprašytus didžiojo 
karo baisumus Lietuvoje, ku
rie tokie pat buvo ir Vilniaus 
krašte ir kitur. Visa širdimi 
patariu amerikiečiams lietu
viams šią knygą perskaityti. 
J i kai kam primins ir dange- S ^Z. 
lio Amerikos lietuvių pana
šias kapines... J i ne vieną pa
mokys, ne vienam primins, 
kad ir čia reikalingi Mažulin-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamo* — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kmdwn nuo 9 ik 

12 — 1.30 iki R vak 
Tol CANftl 0S2S 

LIETUVIAI DAKTAKAI 

DAROME 

MORGIČIUS 
Gerom Išlygom 

B. R. PIETKEWICZ 
2608 West 47th St. 

4-
LAFayette 1083 

J 

Kokia gi teisybė uKapine- 'skai, kurių yra, deja, reikia 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

AMEEIKOS LLBTUVIŲ DAKTA&į DRAUGIJOS NARIAI 
Tel. CAJTal 0257 

Res. PROspect 6659 

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

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

6 iki 8 vaL vakaro 

nes renkasi j parapijos sve
taine, kur šeimyninkes lauke 
jų paruoštais pietumis. No
rintieji buvo vaišinami net 3 
sykius už $1.00: 1, 4 ir 7 va
landomis. Yalganeių kiekvie
ną kartą buvo pilna svetai
ne. Svečių turėjome žymių 
ir daug iš apylinkes mieste-

SHE LOŠT 2 0 
POUNOS 0 F F A T 

Feel full of pep and posaesa the 
alender form you erave—you can't 
it you listen to gossipers. 

To take off excess tat go llght on 
fatty meats, buttar, cream and aug-
ary gweeta — eat more fruit and 
vegetablea and take a half teaapoon-
fu lo f Kruachen Salta in a glaas of 
bot water every tnorning to eli_ni-
aate ezceaa waate. 
_Mra. Elma Vertlle of Havre de 
Grace, Md., writea: "I took off 20 
«>i.-my clcthes flt me fine now." 

No draatic catnaitica—no conatl-
pation—but bliiaful dally bowel m> 
«oa whan you taią your litile daily 

užmirštu dalyku. NUGA-TONE ne
turi blogo skonio. Sudarytas table-
čiukėse ir lengvas vartoti. Jei ne
būsi patenkintas pasekmėmis, pini
gai bus grąžinti. Parsiduoda Ir ga
rantuotas pas visus vaistininkus. Ne
atidėliok, įsigyk bonką šiandien. Da
bokis padirbimų. Reikalauk t i k 
r o j o NUGA-TONE dabar sustiprin
ta su VITAMINAIS A ir D. 

Nuo užkietėjimo imk UGA—SOL. 
Tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c. 

Stop 
Itching 
Skin 

Zemo greitai atleidžia Niežiančiąs 
Kaahea Ir Ringworn skausmus 
— sustabdo Eezema, Spuogu 1' 
panašua odoa nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Zemo per 25 me
tus, ir viai gyr# ją kaipo švaria* 
saugia, atsakančią gyduole pa* , 
lengvinimui odoa niežSJimama. v 
Užtvirtinta Cood Houaekeeping t 
Bureau. N a 4874. 18c. 60c. $1. 
Viaose vaistinėse. zemo 
f O R į j r ^ i r N l ' K J ^ . 1 i-fcA_i_Lj.jM-

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR. J. J, K0WAR 
(K()\\ AI1SKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd St, Chicago 
OFFICE HOURS 

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

• n - • • i m 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

Tai CANal 6122 

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road 

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

REZIDENCIJA 
6631 S. Caliiornia Ave. . 

Telefoną* REPublic 7868 

T e l BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. KENwood 5107. 

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

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 00S6 

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Res. 61)24 S Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlovk 4818 

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

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

TSL CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketvergais pagal sutarti 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 
_... .. _. i -—— 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 40th Ct, Cicero, IIL 
Utarn., Ketv. ir PStn. 10—0 vai. 

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

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avi. 
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 

: ^ i 
JOKIŲ SU0D2IŲ JOKIŲ PELENŲ 

"SILVER FLASH ' — RANGE OIL 
Vandens Baltuuio — Nesmirda — Švariai Dega — įmygus 

PRODUKTAS DIDŽIAI KlO t%EL OHi H.\J-INIllltOTOJO 
klOS TKHITOIUJOJ 

Mes grrlfai pri>talome ir garantuojame pilną inierą su City Seaer 
apžiūrėtais, suik«i«i(ais troka4s. 

KUOMET KEIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 
PETER BALSITIS, Manager 

^ ^ • ••* * • . » • • - ^ m ^ ^ * . " - ^ ^ - * " — ^ ^ ^ ^ ^ - . » ^ » _ _ ^ _ - B n įftM,t,fc,| -*f 
^ m . "•' i •• - •• • • : — - - ^ • ' - - - r " - • r ~ — • — — . — - . - , — « — * 
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l V A I a t? S D A K T A B A I 

DR. CHARLES SEGAL 
O H S A S 

4729 So. Ashland Ave. 
2 labo* 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDv/ay 2880 

OFISO VALANDOS: 
Kuo 10 iki 12 vaL ryto, aao 2 iki 4 
vakaro. Nedėliotai* mno 10 iki 12 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS Ifi CHIEURGAfl 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YAEds 0994 
Re*.: TeL PLAsa 2400 

VALANDOS: 
vai fio detq ir ano T iki 8:30 Y»l, $™ ^-12 v. ryto; 3-3 ir 7-8 v. vali; 

L * W ' Nedėlioisui ana 10 iki 12 disoą̂  

Residence 
6609 S. Arte ian Avė. 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 59tlr St. 
HEMlock 599S 
VALANDOS: 

2—4 poputit — 7—0 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį 

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

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

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

Skaitymo Pradžiamokslis — I. 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. 

I 
"DRAUGAS" 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. 
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Trečiadienis, rugsėjo 16, 193 f l W A Tr O A S 

VIETINĖS ŽINIOS 
Iš Vyčių Veikimo 

Sulaukus vešesnio OT<> ir 
trumpesnių dienų galima tiku
tis daugiau išgirsti apie Vyčių 
veikimą. i 

šiuo laiku vyčiai smarkiai 
rvngiasi prie rudens ir žie
mos sporto. Ketvirtadienį, ru
gsėjo 17 d., 8 vai. vakare, Au
šros Vartų parapijos salėj į 

ti lyga. Tikimasi kad buvęs 
mūsų lygos iždininkas Juo
zas Potfc* pasistengs patiekti 
galutina praeito meto finan
sini raportą. 

North Side Vytauto kuopa 
kviečia visus savo draugus 
atsilankyti \ rengiamą pikni
ką rugsėjo 20 d., Roberts far-
moj, prie 95 ir Roberts Rd., 
įžanga dykai. Piknikan rei-

vvks Bowling Lygos susirin- ikia'važiuoti 95 gatve į vaka-
kimas. Bedarbės metu Ivga b u - ' r u * (West) iki Roberts Bd., 
vo suspenduota, bet dabar yra 
išnaujo organizuojama. Visi 

kuris randasi pusė mylios uz 
Įtariem ave. pasisukus į šiau-

bovleriai, menedžeriai ir ka- *V (North) pusę iki antro ke-
pitonai ratelių prašomi susi- \ &* kuriiiom įvažiuojama da-

*#**" 

Į 
L 

r 

t*!m ^ -

,-,'jl-JšSSm yfm ' apfat ^ B i 

W^^**l w3 1 

i 
<*> 

M ] mą bei paramą, o darbinin- kiekvienas balsuotojas turi už kad netrukdžius laiko regis-
kams už nenuilstantį darbą, siregistruoti po šia nauja sis-
Tuomi ir baigusi Lietuvių De- iema. Kas tai nepadarys, ne-
mokratų Politine Diena. 

Dr. J . P. Poška. 

RADIO 

galės balsuoti. 

Kadangi ši sistema nauja 
ir skaitytojai gal nepilnai su
sipažinę su Įstatais, County 
Judge, Gerb. Kdmund K. Ja-
recki ir Board of Eleetion 
Commissioners nutarė įdėti 
skelbimus įvairiuose laikraš
čiuose, kad kiekvienas ibal-
suotojas matytų kaip korte
le išrodo ir prisirengtų atsa
kyti į klausimus trumpai, 
aiškiai ir teisingai. 

Kiekvienas balsuotojas tu-

į inkti. Lyga susidarys iš rate
lių reprezentuojančių Vyeių 
kuopas ir parapijas. Iki šiam 
1«ik ui pramatoma, ka<d bus ty
mai iš sekančių kuopų: North 
hide 5 kp., Roseland 8 kp., 
AVest Side 24 kp., Brighton 
Park 36 kp., Marąuette 112 
kp. ir So. Cliicago-114*kp. 
Taipgi tymai, kurie reprezen
tuos sekančias parapijas: Sv. 
Petro ir Povilo, West Pūli
niam Šv. Jurgio, Bridgeport, 
Šv. Antano, Cicero, ir Dievo 
Apvaizdos. Visi bo\\img en
tuziastai kvioeianj : atplauk v. 
ti.. 

ržą. Bus indoor baseball rung
tynes, muzika šokiams, daina
vimas prie degančio laužo su
temus ir daug daugiau įvai
rių žaidimų linksmam laiko 
praleidimui. 

Roseland 8 kuopa pradeda 
rudeninį sezoną pasilinksmi
nimo vakaru. Kviečia visus 
wčius, vvtes ir draugus atsi-
lankyti. Vakaras įvyks para
pijos svetainėje, rugsėjo 26 d-, 

A2fc(tonas " i e n a i*Bgp*uc*o 30 d. sutrau-

Gelbsti gyvulėlius. Fred Weigand, Des Plaines mie
stely, savo garadžiuje braidydamas iki kelių po vandenį 
gelbsti kačiukus, susikorusius ant lentų. Vandeny ma
tosi vėtros prineštų obuolių. 

Is Politikos Lauko 
DAR APIE LIETUVIŲ 

POLITIN? DIENĄ 

8 vai. vakare. 

Chieagos lietuvių politinė 
na rugpiūrio ?>() d. sutrau-

j ko milžiniška minia. Lietuvių 
, . , i„:vQC? Vui 'kandidatas i teisėjus buvo tie-

Jau kai kuris laikas, kai , * J 
TTLZL „oi^rbinc sio* nustebintas, nes nesitike-

Marnnctte Kirk valgyklos, m » ' - •2517 W. m st., 
>ia prisiėmęs naują pusinin-

I, — s •** K«*^*M l>al,ar "U,S' ^ M ^ M f " 
Kv.eeiajnos visos kwįpte ;<*( V m i n k a i s y r a Petras Jasas ir 

Basketball 

rganizuot basketball tymus »r J. Dulksnvs. 
rengtis prie sezono. Trumpo.) 
ateitv bus šaukiamas susirin-1 
k imas. Planuojama patobulin-! PLATINKITE DRAUGĄ' 

PADfiKONE 

savininkas'*'0 llu1T>' t l tokio skaitlingo su 
sirinkimo. Nemažiau buvo nu
stebinti ir patys rėmėjai bei 
^ i^J*yLTfnV.4a*U»e* k l o 
nių 'minios suplaukė f Ryitrf 
\Vood's iš visos Chieagos ir 
apylinkes, kad suteikus mo
ralę ir medžiaginę parama 
lietuvių kandidatui į teisėjus 
— adv. J . Zurini. Tokia mi-

j 

PLII pridavė dar daugiau drą
sos veikėjams-žengti pirmyn 
politikoje. Net svetimtaučiai 
politikai pareiškė, kad jie 
niekuomet netikėjo, jog Chi

eagos lietuviai kada nors su-

Kalha atsilankę politikieriai, 
kandidatai, mūsų pačių vei
kėjai, biznieriai ir profesio
nalai. Jaunimas linksminasi. 
Žmonių minia vaikšto, suki
nėjasi apie naują Pontiac au
tomobilių. Komiteto nariai 
dar vis pardavinėja tikietus. 
Perka, nes visos pajamos ei
na tam, kad paremti lietuvį 
kandidatą, kuris vaikštinėja 
po minią ir kiekvieną atsilan
kiusį sveikina. 

tracijos vietoj. Tai tik eikvo
jimas savo ir kitų laiko. 

Tie, kurie dėl kokios prie
žasties negali pasirašyti sa
vo vardą ir pavardę, taipgi 
bus aprūpinti. 

Visi prašomi kooperuoti 
kiek galint. 

REGISTRACIJA PRECIN-
KTUOSE bus rugsėjo 19 ir 
spalių 6 dd. 

Registracija City Hali kas
dien nuo 9 ryte iki 5 vai va
kare — subatomis nuo 9 vai. 
ryte iki 12 vai. dieną, išski
riant rugsėjo 19 d., 1936. 

Toli keliaujančios radio ba
ngos iš stoties WCFL praei
tą sekmadienį per Bud riko 
radio programą, nešė gražins 
dainų ir orkestros garsus po 
platųjį Amerikos kontinentą, 
linksmindami didelę mūsų iš
eivijos dalį, kurį išsiilgusi sa
vos kalbos, dainų ir muzikos, retų pastudijuoti šią kortą 

Niekas taip nežavi sielos' A m e r i k o J g ū s i a m piliečiui, N ė S a u l § s Sausfeusfeji 
jausmų, kaip gera muzika, 0 j k l a u s i m a i l r a t s a k ^ a i y™ | Spinduliai, Nė LfetailS Dfčg-
ypač kada ją išpildo gera or- l en^ r l- N e t u r a h z u o t a ™ Pilie" Inumas Negali Atimti Skonj 
kestra, kaip Budriko simfo | č lu1 ' y r a š i e k t i e k s i m k e s m- ir šviežumą Iš OW Gold Ci-
ninė radio orkestrą. Taigi ! J l S t u r i P * * * * * k a i P ^ P 0 garėtu. 
klausėmės ir gėrėjomės ja. P l l l e t i s : a r P a t s i 8 * * P°" I — 

Malonu taip pat buvo iš- ! p i e r u s ' a r P e r ^ v u s ' Vevų t g" 
girsti gražų baritoną solistą. IVUS ' ^ s a t u o k t u v ^ su pilie-
Kiekvienas pasidžiaugs pasi " i u i r P e r k o k i t e l s m a j m i e s -

LAIDOTTJVIŲ DIREKTORIUS 

KUN. VINCENTAS KULIKAUSKAS, 
M. L C. 

Prašome visų mūsų prietelių priimti nuoširdžią 
padėką už maldas ir dalyvavimą laidotuvėse ir 
už išreikštą užuojautą; mums skausmo valandoje, 
mirus mūsų Kongregacijos brangiam »ariui, Kun. 
Vincentui Kulikauskui. 

Ačiū Jo Ekscelencijai Vyskupui W. D. O'Brie*, 
D. D. už atvykimą į laidotuves ir suteikimą pa
skutines absoliucijos. 

Ačiū gerb Kun. Pr. Vaitukaičiui už šioms liūd
noms iškilmėms pritaikytą pamokslą. 

Ačiū d. g. abatui V. Kolhbeck, O.S.B., d. g. Pra-
lotui Kun. Mykolui Krušui ir visai dvasiškijai, Šv. 
Kazimiero Seserims ir Šv. Juozapo Seserims ir 
visiems dalyvavusiems Tėvo Vincento laidotuvėse. 

Ačiū p. S. D. Lakavičiui ir Sūnums ir p. Krušai 
už malonų patarnavimą ir rūpestį laidotuvėse. 

Ačiū mūsų visiems prieteliams, kurie vežė klie
rikus j bažnyčią ir kapines. 

Brangieji, tegul Dievas Jums ir štame gyvenime 
ir amžinybėje atlygina už Jūsų pasiaukojimą. Mes 
savo maldose prašysime Jums Dievo palaimos vi
siems JŪSŲ gyvenimo reikalams. 

TėvŲ Marijonų Kongregacija. 

Atsilankiusių veiduose ma-
k>si pasitenkinimas. I r ta
kiam ūpe bėgo valandos. Vi
si laukia svarbiausio dienos 
programoj numerio, kam teks 
naujas Pontiac. 

Saulei nusileidus publika 
nukreipiama į šokių estradą 
ant kuiios reikasi komisijos 
nariai. Maža mergytė ištrau
kia laimingą numerį. Pontiac 
tenka jaunam lietuviui, biznie
riui iš Bridgeporto, savinin-

i kui Kevhole KIŪIK) užeigos, siorgamzuos ir taip viemn-i * • ' 
• . , . r r - į , n , 718 \V. 31 st. 
gai stos j politinį darną. Da

lbai' jie savo akimis pamatei Laimėtojas pasirodo ant 
ir pareiškė: "Adv. J . T. Zū-jestrados su savo šeimynėle, 

klausęs ir kitomis Budriku, 
radio valandomis, kurios vra 
duoda'iiios pirmadieniais ir 
penktadieniais 5 vai. vak. iš 
stoties WAAF, o ketvirtadie
niais nuo 8 iki 9 vai. vak. iš 
stoties WHFC. Wl 

Nauja Pastovios Regis
tracijos Kortele 

Kitoj šios dienos ^Drau
g o " daly rasite skelbihią ro
dantį piešinį Naujos Pasto
vios Registracijos Kortelės. 

Kad galėtumėt balsuoti, 

tą, valstybę ir kada, o jeigu 
tuo laiku nebuvo pilnametis, 
kokio amžiaus buvo kuomet 
tėvai buvo neturalizuoti. 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

Kiekvienas balsuotojas tu
ri turėti tikrus atsakymus, R C r U blic 8340 

ris .privalo būti išrinktas į 
Municipal Court'o teisėjus. 
Demokratų partija privalo 
domėtis lietuvių judėjimu, pa
laikyti juos savo partijoje 
užtikrindami tinkama vietą." 

Ir buvo kuo stebėtis. Mi
nia viršija 10,000. Visur pa
vyzdinga tvarka. Darbinin
ką i-ės dirba, visiem patar
nauja. Per garsiakalbį nuo
lat girdisi kalbos, praneši
mai, pareiškimai bei dainos. 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTj 

YARds 1741-1742 

GART, END. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KBLNER — PRUZIH 

Gertauslu pataxnavlinjui — Moterį* patarnauja 
Vboae MMO 620 W. 15da Are. 

PRANCIŠKUS RUMŠĄ 
Mirė .rugsėjo 15 d.. 1936 m., 

6:30 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Švėkšnos parapijos. 

Amerikoj išgyveoo S4 metus. 
Taliko dideliame nuliūdirae 

dukterį Hientį., žentą VI. Mil-
ler, brolj Kazimiera, švogerj 
Mykolą yimkų ir švogerka Jo-
anna ir gimines. 

Velionis buvo nr.rys Susivie
nijimo Liietuvįų Amerikoje.^ 

Kūnas pašarvotas 4606 So. 
Well St. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, rugsėjo 18 d. I š namų 
8 vai. ryto bus atlydėtas į 

! Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, Brolis, §vo-
geris, švogerka te- Giminės. 

Laidotuvių direktorius Juo
zapas Eudeikis ir Tėvas. Tel. 
REPublic 8340. 

<!§KoJa visielns ir prižada fi
nansinę parama adv. J . T. 
Zūrio kandidatūrai. 

Menedžeris Al. J . Kuniskis 
komiteto vardu dėkoja vi
siems už gausingą atsilanky-

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

g, Grabnamiij 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chieagos Lietuvių 

527 NORfifSEŠTERN AVE. 
ar t i Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6103 
Chicago, fUinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

33SEB5BI 
"VALGIU GAMINIMAS IR 
NAMU PRIŽIŪRĖJIMAS" 

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

Šių knygų galima gauti per 
paštų arba rastinėje: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley 

Chicago, TU. 
KAINA SU PBKSIUNTIMU 

TIKTAI $ -j .05 

s 

Yra lengva išmokti groti 
Akordiona, kadangi pilnas 
kursas lekcijų yra duoda-
u a s dykai. Dabar laikas 
įsigyti gerų Akordionų ir 
pradėti mokintis arba senų 
Akordionų išmainvti ant 
naujo. Budnikas aplaike 
200 Akordionų iš Europos. 

Kainos nuo 

*21.00 
iki 

$350.00 
Lengvais Išmokėjimais. 

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

BUDRIK FURNITURE 
MART 

3347 S. Halsted S t 

Budriko duodami radio progra
mai nedėliomis WCFL 970 kil., 
7 vai. vak. 

Pauedėlį WAAF 920 kil., 5 
vaL vak. 

Ketvirtadienį WHFC 1420 kil., 
8 vai. vak. 

PėtnyčiomU WAAF 920 kil., 
& vaL vak-

Nariai Chieagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT|| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

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

S. M. Š ta te 718 West USth Street 
Hione MONroe 3377 

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

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

Lactenricz ir Snoai 
] . F. Eudeikis 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

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

S. C. L a t o i c z 42-44 E. 108th Street 
rtone PUUman 1270 
arba CANal 2515 

J. Liutevičius 4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 

3319 Lituamca Ave. 
Phone YABds 1138 

3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 
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ATSISVEIKINIMO ŽODIS LYDINT 
A. A. KUN. V. KULIKAUSKĄ, M. L C 

IŠ MARIJONŲ SEMINARIJOS, 
HINSDALE, ILL. 

(Kalba, pasakyta klieriko J. rie savo pasišventimu atnešti? 
Dambrausko, M. I. C.) j Dievui garbes ir žmonėms nau 

Didžiai Gerbiamas ir M y . | dos. Jūsų patirt l ? skai,džii, va-
limas Rektoriau. 

Štai, už keletą minueh) J Ū 
SŲ kūnas bus išlydėtas iš siu 
namu Tamstos paties prakai
tu ir triūsu pastatytų. M s 
u a susirinkome paskutinį ka
rta su Jumis atsisveikinti. 
Liūsta mūsų širdys, nes žino
me, kad nuo šios valandos ne
turėsime Jūsų savo tarpe, ne
teks daugiau Jums vadovauti 
tam kilniam darbui, kuriame 
iki šiol taip sėkmingai ir pa
sišventusiai darbavotės. 

Valandai išmušus, mirtis, be 
jokio pasigailėjimo, staiga at
liko savo užduotį, o mes, kai
po našlaičiai, likome be Jūsų, 
be tikro tėvo. Tariau nors as
meniškai nuo šio laiko nedalv-
vausite «mūsii tarpe, tačiau ge-
iai žinome, jog Jūsų kilni ir 
nepalaužiama dvasia visad 
čionai v i e špa t aus . 

Per paskutinius du metus 
teko mums ypatingu būdu pa
tilti Jūsų kilnios vienuoliškos 
dvasios, džiaugiamės Jūsų tė
viškos širdies gailestingumu, 
įvertiname Jūsų, kaipo gero 
mokytojo, patarimus ir pers
pėjimus. Visuose Jūsų darbuo
se, net ir menkiausiuose, vi
sad ir visur spindėjo ypae 
Jūsų v ienuol iškurnąs, kuris 
taip šviesiai spindėjo per 23 
metus. 

Bet kiek skausmo, triūso 
I 

i r v a r g o J ū s įdėjote m u s t in-

landų, vargo smūgių ne vie
nas mūsų nesuskaitys, nesuži
nos, nes kentėdamas niekam 
nesiskundei, nepasisakei, b°t 
visa kantriai priėmei visokį 
priepuolį ar kryželį, kokį už
dėtos pareigos galėjo atnešti. 

Taeiau, Gerbiamasai Tėve, 
negalime 'mes Jus išlydėti iš 
šių Jums mylimų ir brangių 
namų vien tik pasakę Sudie. 
Tenka pirmiausia Jūsų atsi
prašyti, visiems Jūsų auklė
tiniams, už visus nemalonu
mus ir širdgėlos, kurie buvo
me kada nors mes kaltinin-

Ne vienam naane taip buvo. Tokių skiepų ir tokio 
darbo daugelis Chicagos gyventojų, ypač šiaurinėj daly, 
turėjo praėjusį s kmadienį po didelio naktį lietaus. 

znai, rasit, sudru»mstė Jūsų 
gyveni m o ra m y be. Tači au. 
Brangusis Tėve, iš visos šir
dies už visa gailimės ir pra
šome atleidimo. 

Ts kitos pusės mes širdin
giausia dėkojame Jums už 
visus Jūsų darbus, vargą, triū 
są bei prakaitą, kuris buvo 
išlietas tuo tikslu, kad mums 
gyvenimas būtų patogesnis, 
pilnesnis. Jūsų tėviški ir nuo
širdūs mums patarnavimai 
niekad nebus u&niršti; už kie
kvieną Jūsų mums parodytą 
malonę esame giliai dėkingi. 
Taip, Tėveli, tikroj žodžio 
prasmėje mums buvote tikras 
tėvas i r dar labai mvlimas ir 
malonus tėvelis. Visuose rei
kaluose, net ir menkiausiuose, 
Jūsų tėviška širdis mums pa-

kamai išauklėti, iš mūsų padą- ' tarė daryti tai ką Jūsų ilgas 
lyti tinkamus vienuolius, k u-« prityrimas rodė esant geriau-

kai. Visoki mūsų trūkumai d a - i v e dėkingi. 
X - _ „ I ^ ^ ^ j į j A _ T — I 

Sudie, sudie! Mes, Jūsų bu

sią. Almžinai esame Jums, T ė - ^ ™ 0 v a d e s > t o k i u b ū d u i r b ū 

si vadas lietuvybės Ameriko-
• * » 

S T A T O NAUJĄ 
BAŽNYČIĄ 

VILNroS. — Lenku vie
nuoliai redernptoristai pradė
jo statyti naują bažnyčią. 15 
viso Vilniuje dabar yra apią 
40 bažnyčių. Išskyrus naujai 
pradėtąją, jos visos yra staty 
tos prieš lenkų okupaciją. 

CLASSIFIED 

Eeianadienio ryt^. Viena Chicagos gatvių praėjusio 
rekmadienio rytą. Ne automobiliais reikėjo važiuoti, bet 
luoteliais plaukioti. 

PARDAVIMUI CHILI PARLOR 

..Pardavimui John's Chili Parlor. 
Labai geras biznis. Geroj vietoj. Prie
žastis pardavimo: savininkas važiuo
ja į savo gimtinę. Randasi lietuvią 
apgvveutoj apylinkėj. 2149 Cennak 
Road, telefonas SEEley S389. 

vusieji auklėtiniai, liūdnai ta
riame kada tenka su Jumis 
ant visados atsisveikinti. Ta
čiau Jūsų atmintis iš mūsų 
tarpo neišnyks, bet, tikimės, 
gražiai klestės ir bujos. Pri
minsime Jus savo maldoje ir 

T 

B u v o i r d a u g i a u ka lbų i r 
raži muzikalė programa. 
Užbaigus Valerijai Kraueiū 

naitei, Šv. Kazimiero akade
mijos mokinei, skambinti pia
no Beethoveno Sonata Pathe-
1ique, labai gražiai padainavo 

atlikinėdami mūsų darbus ste- i b u d i e s ir klasinių dainų Ona 
ngsimės prisiminti kaip Jūs j Rezgaitė - Piežienė, mezzo-so-
panašiame atvejuje pasielgtu- ' Pranas, ir Justas Kudirka, te-

I mėtė ir 'mėginsime pan> šiu i n o r a s v i e t - varg. 
Prof. A. Pociui, akompanuo

jant pasigirdo tyras Piežienės 

panjr siu 
būdu pasielgti. Šie Jūsų rū
pesniu pastatyti rūmai nuo 
lat mums primins Jūsų gražią b a l s a s dainuojant Vanagaičio 
asmenybę ir nuveiktus darbus. ("Mamytę", kurią dainininkė 

rf 
LINKSMAS REPORTERIŲ PIKNIKAS 

R u g s ė i o 2 7 d., 1 9 3 6 m. 
VILNIAUS KALNELIUOSE — SUNSET PARK 

135th ir Archer Avemie 
rengia 

Katalikų Laikraščių Reporteriai su Chicagos 
ir Ciceros Biznieriais 

G-era Muzika — Įdomios Ristynės — Daug Dovanų 

Vardas 

Pavardė 

Antrašas 

USIKIRPKITR ftl TIKIET*. JIS GERAS INfiJIMUI Į DARŽĄ. 

: ^ , 

Jūsų čia pasėti vienuolišku-
mo grūdai, tikimės, nesudžius, 
bet gražiai bujos mūsų ir ki
tų širdyse i r atneš gausiai 
vaisių. 

Mvlimas ir Gerbiamas Te-
ve, meldžiame už visus mus 
užtarti pas Dangišką į Tėvą. 
Sėkmingai atlikote gyvenimo 
kelione, Ykantriai, ištvermingai 
panešėte) gvvenimo kryžių, 
taip, kad galite Jūs drąsiai su 
šv. Povilu pasakyti: "g^rą 
kovą kovojau, pabaigiau bėg
ti, išlaikiau tikėjimą. Gale 
man atidėtas teisybės vaini
kas, kurį duos man ana diena 
Viešpats, teisusis Teisėjas; ne 
tik man, bet ir tiems, kurie 

įmyli jo atėjimą >» 

"k 
• i 

S 

"Mes Dar Lietuviai!5' 

•fr UNUSUAL ACCIOINT POLICY PAYS OP TO $100 A MOMTH. 
Irom tko very flnt day oi dlsabillty, for 24 moaths— and 
UP TO $1.000.00 ia case of deafa. Cosfs eioctly oaa ceat 
o day — $1.45 a ymmr. Pays for ANT and EVERY aceideat. W 

• VM E want you to see thit pol-
•* •* icy for yourself and will 

ajaajf it to you under our UNCON-
DITIONAL GUARANTEE that 
then o is mbsolutely no obligation on 
your part to keep it. Sce for your-
aeli tbe benefits it pays. aa clearly 
stated in plain EngHah. You roay re-
turn tbe policy for ANY reason— or 
for po reaaon at alL You yourseU 

(Amy aaom or momon nf to tko oro of 60. and child over 10. is 
oligiblo for tkis CENT-A-PAY Accidout PolUy.) 

aro to bo the orily judįe oi its valuo 
aince no a£ent will call to mako up 
your rrund for you. I f 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 nottung. 
That'a tair, isn't it? 

FREE INSPECTION COUPON 
TMf FIRST MUTUAL HEALTH IMSUfANCI CO.. D*». 
WUaite«toa. Omtummr: • 

Send me the CKNT-A-DAY AccHent PoB^V <» T«n tair and aąvmn offer of 
SOT 

J 10 dayt* tntpcction FREE. I encloae $3.65. wbich poy« for • full jrev't proteetion. 
I I aerec to read the policy promptly. U I decide it u not the policy I w«nt. I 
• ahmll return lt, within 10 day* toąteher with the premium receipt. You will then 

retom my $3 65 in fuB. m well'n7the 6cjMr^ge i p » t bymę—^nd my 10 d*y»' 
•oadent proteetion h then to cost mc AB80LUTELY NOTHINCL 

rnn juac (Flsase Print)^. 

or U i ) — te 
Bhthdate: MoatA- Ycar. 

H 

BHTC.TTTON PARK, — Pa
kviestas Stasio PSežos, vaka
ro vedėjo, pakalbėti per klie
riko Kazimiero V. Popeliuš-
kio išleistuvių bankieta, pa-
rap. salėj pereito sekmadienio 
vakaro, kuomet buvo susirin
kę virš 200 publikos, suside
dančios iš dvasiškijos ir pro-
fYsijonalų, kleb. kun. Antanas 
Briška savo ugningoj kalboj 
pareiškė kuo turi prisilaikyti 
jauni vadai, kad mes lietu
viai neišnyktumem. J i s parei
škė: 

"Mes lietuviai... būsime lie
tuviais Amerikoj ligi tol kol 
mūsų vadai kalbės lietuvių 
kalba! 

"Vadai mūsų Amerikoj pa
miršę protėvių papročius, ka-

,lbą — tai graboriai lietuvy
bės Amerikoj!" 

Tuomet iškalbus klebonas 
atsisukęs į jauną, klieriką, ku
rį šiame vakare Chicagos lie
tuviai pagerbė su bankietu iš-
hd in t jį į seminariją, prabi
lo: • r . ; 

"Gražiai kalbi lietuviškai. 
Būdamas mūsų lietuvių tike-

pavede klieriko Popeliuškio 
motinėlei, esančiai salėj. Griau 
smingas aplodismentus iššau
kė dainininkę dar padainuoti 
dvi dainas. Padainavo " A š bi
jau pasakyti'*, Vanagaičio, ir 
vi; ną angliškai. 

Kudirkos "Karvelėli" , Sas
nausko, ir "Vakarine daina", 
Moniuškos, taipgi nenuleido jo 
nuo estrados. Akomp. prof. 
Pociui jis dar sudainavo "Švi-
nt aušrele", Pociaus. Visa pu
blika pažymėjo, kad jo bal
sas tyresnis, švelnesnis, stip
resnis. 

Kiti kalbėtojai buvo: kun. 
kleb. J . Šaulinskas, kun. A. 
Valančius, kun. P. Gašlūnas, 
Dr. T. Dundulis ir K. Jonai
tis. ; \p\*įf 

Klierikas Popeliuškis, kuris 
išvažiuoja į Vašingtoną, Ka
talikų Seminarijon, padėkojęs 
publikai už skaitlingai atsila
nkymą, pridėjo: 

"Pasimelsiu už jus... pasi-
melskite ir už mane..." 

Klierikas turi daug giminių 
Cliicagoj ir Čia kasmet pra
leidžia vakacijas. Jis priklau
so Grand Rapids ditcezijai. Už 
metų ir pusės bus įšvęstas į 
kunigus. 

Vakarėlio surengimu dau
giausiai pasidarbavo A. Jo
naitiene, kleriko sesutė ir ki
ti giminės, kuriems klierikas 
v r a l aba i dėk ingas . 

Vakaras baigtas Lietuvos 
himnu — "Lietuva, tėvynė 

Iclius 

v o kostumeriams pasakoja į-
gytus įspūdžius. 

Dr. J . A. P a u k š t y s , 4204 
Archer ave., šiemet beatosto-

PARDAVIMUI UŽEIGA 

Pardavimui perai išdirbta užeiga 
ir restoranas. Prieinama kaina. Prie
žastis, turiu išvažiuoti. Kreipkitės 
j Joe Nejedly, 10011 Archer Ave., 
Lemont, 111. (Sag Bridge), telefo
nas Lemont 493. 

REIKALINGA DARBININKAS 

niusų 

Žinių - Žineles 

Biznierius Justinas Matke-
vičius, 6915 So. Western ave., 
šiem v t savo atostogas pralei
do Lietuvoj. Dabar grįžęs sa-

PLATINK1TE "DRAUGĄ >> 

PILBETYBĖS 
PAMOKOS 

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

Kreipkitės į 

Joseph Gr i sh 
4631 S. Ashland ave. 

Tel. B0Ulevaxd 2800 J 

Reikalaujama mergina 'lengvam na
mų darbui. Puik ame name. Nuosavas 

g a u d a m a s W i s e o n s i n o V? l s t i - kambarys, maudym" ir radijo. Ne-
i . , . _ reikia virti Plauti tik baltinius. 

JOJ, m a t e s a u s r o s p a l i e s t ų U- EDGewater 5519. 
k i ų . Ū k i n i n k a i t u r ė s i ą p a n e š t i _ " \ . 
, . . . , i Reikalaujama kompetentiška namų 

d i d e l i u s n u o s t o l i u s . I darbininkė. 1 vaikutis, 2 suaugę. 
Nuosavas kambarys. Baltiniai išsiun
čiami išplauti. Šaukite RAVenswood 
1677 arba į 2719 Winnemac Ave., 
F. Rosenberg. 

REIKALINGA mergina lengvam na
mų darbui. Turės būti naktimte 2 
sykiu į savaitę. Nereikia dirbti ket-

I virtajdieniais nei seVmadieniais. Te-
^lefonuokite BRIargate 2096, 6510 

Saint Anthony Court. 
I « 

PARDAVIMUI NAMAS 
Tikras Bargenaa 

Pardavimui namas. Labai pigiai. 
Tobulam stovv. Kreipkitės į 2312 
W. 72nd K , REPublk 9354. 

Pardavimui 2 apartamentų namas. 
5 ir 5 kambarius. 8 m. senumo. 
ITot water šiluma. Lotas: 3 0 ' x l 2 5 \ 
Arti Marquette Park. Bargenas. 
Sąlygos. Vienintelis agentas. Te-
lefonuokite: BEVerly 4482. 

Pardavimui 2 aukštų medinis na
mas. Randasi 4425 So. Roekwell 
St. Stovi ant 2 lotų. 1 — 5 kam
bariu, 1 — 4 kambariu. Kaina: 
$4,500. $500. įmokėti. Balansą tik 
$40.00 į mėnosį jskaitant ir nuošim
čius. Kreipkitės j 3101 N. Kilbourn, 
telefonas PALisade 297R 

Didelis bargenas; — pardavimui 2 
aukštų namas. Po 5 ir 6 kambarius. 
Pastogė. Maudynės. Aukštas beis-
montas. Plovimui rėčkos. Naujai 
perdekoruota. Visi taksai ir ases-
mentai pilnai užmokėti. Kaina: tik 

Namaf: 6459 S. Rockvvel! St. i $2.8°o- Tik $ i . 2 0 0 i™kr>ti- ••*• 
ninkas 1111 W. 59th. St, l-ma« 
aukštas. 

State 4fi90 Prn«»n«»rt 1^1 S 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNFTS 4T T.AW 
e»22 So. Wostern Ave.. 

Valan^s: kasdien nuo SSfl po plf-t 
Iki 8:30 v. vak. Suhatoj nuo 12 lk» 

<5-oo viitrara 
18H W Randolph St. 

Valandos- kasdf'-n nuo 9:00 ryto 
Iki S:00 po p1wt. 

Telepbonp : BOITlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LTETFVTSJ ADVOKATAS 
4.fT31 Sontri A«?rilanH AvPTint* 
R P R . fif»15 S. Ropkwe11 Strppf 
Te lpphone : rvRPnblic 9723 

— - — • I • H •• M — i — — I I — ^ J ' I I • • • ! • II— 

JOHN 6. BORDEN 
IJETIJVfS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(Wpst 2?nrl Rt) 
Metropolitan Sttte Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir P^tnyčioa 

varasais nuo « iki 9 
Telefonas CANal 117JS 

Te?t-Jnas REPubMc 96(10 

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

KNYGAS 
KVITAS 

KONSTITUCIJAS 
TIKIETTJS 

PLAKATUS 
LAIŠKUS 

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

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. 

Del informacijų šaukite 
CANal 7790 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyru, Mo

terų, Mergaie'n ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PA.N-

ČIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnonas ffijas storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

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

Tel. VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

EMIL DENEMARK, INC. 
B u i c k - Cadi l lac - La Sa l l e 

**•— — — , 
t 

ATYDAI tu. kuHe turi 
gimines LENKIJOJ 

Galite siusti pundelius senų dra
bužiu, nuo 2R iW 42 svaru savo 
Hminč-is TT^NKIJOJ, BE MUI
TO MOKESNIU. 

JOKIU U a D I a f U NEREIKIA 
Kiekvienas pundelis yra apdrau
stas ir pristatymas garantuoja
mas. 

Laivai reguliariai vežioja 
SiunčisJme pinigus J Lietuvą.. Iš- J 
mokama doleriais. Taipgi siun
čiame pinigus 1 kitus kraštus. 
D61 informacijų kreipkit§s j 

POLISH ATLANTIC 
SHIPPING CO. 

1143 So. Spaulding Ave. j 

Atsakant i Vartot i Karai 
RUDENS IŠPARDAVIMAS 

Rudens sezono pradžia užtiko mus vsu dideliu staku 
puikių, vartotu karų vertybių, ypatingai iš geresnių 
automobilių. Kainos šių metų žemiausios. Atveski
te savo seną karą. Neatsakysime ne vieno teisingo 
pasiūlymo. 

TUTTCK '%*>, 5 Club Sedan, tobulas, garant $8tft. 
BUICK '34, 5 Sedan 67, Juodas, kaip naujas 6S5. 
PTTTPK '34. O'ub Sedan II, trunk, pulkus MĮIL 
^UICK '82, 5 Sedan, pulkus karas 4!M». 
BUICK '30, 5 Sedan 67, labai geram stovy 195. 

i CADILLAC '34, 5 Sedan. kaip naujas 10«5. 
CADILLAC '30, 5 Town Sedan. geroj tvarkoj ĮjąĮ. 
CADIT.LAC '3?, 7 S^dan. grabus karas, garant 875. 
CADILLAC '32, 5 Coupe, tobulam stovy «45. 
CADILLAC '32, 5 Town Sedan, labai geras karas 745. 
'"'ADTLLAC 'II, 6 Spdan. jokiu trūkumu 845. 
C\DILLAC '29, 5 Sedan, atsakantis, žetna kaina 145. 
CHRYSLER '35. 5 Sedan, trunk. kaip naujas garant 6»5. 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan, gražus mažas karas 125. 
nOPOE '33, 5 S*^«n, Svarus mn*ns k^'-ns 895. 1 FORD '36. Durų Sedan, kaip naujas, DIDELIS SUTAUPYMAS. . . 

j FORD '85, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas . SPECIAL. 
Į FORD '34. 2 door Sedan, labai puikiam stovy 895. 

HUPMOBILE '80, 6 Sedan, tvirtas mažas karas 195. 
LA SALLE '34, 5 Sedan, labai puikus karas 725. 
LA SALLE '81, 5 Sedan, geras karas, žema kaina 845. 
LA SALLE '30. 6 Sedan, geras karas žema kaina 245. 
LA SALLE '80, 7 P^dan, geroj tvarkoj 195. 
LINCOLN '33, 7 Sedan. Dulkiam stovy 1195. 
LINCOLN '30, 7 Town Car. puikiam stovy 229. 
NASH '32, 5 Sedan, čionai gera vertybe 245. 
OAKLAND '30, 5 Sedan, geroj tvarkoj 175. 
OLDS 6, '34, 2 Durų Sedan, pukiam stovv 895 
PACKARD '34, 5 Sedan. tobulam stovy 795. 
PACKARD '11, 7 Sedan, gerai bėgas, lema kaina 275^ 

Mainykite savo senąjj karą aukščiausia kaina ant vieno IS 81 ų pui
kių vartotų karų, Ir balansą mokėkite patogiais mėneslnlaia mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

Telefonas VAN Buren 6681 
tt».*.» * » » • » * * * » » » » « » » » » » » » * * } < 

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


