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BILBAO MIESTE RADIKALAI

IR VĖL GRASINA SUDINAMITUOTI 
ALCAZAR TVIRTOVĘ

K a ta lo n ijo s  m ilic in in k a i s iu n 
č ia m i g in ti M a d r id ą

ST. JEAN DE LUZ, Pran- 
ūzija, rūgs. 16. — Bilbao Is-

MADRIDAS, rūgs. 16. — 
Radikalų vyriausybė šiandien A ntrais cukraus fabrikas Lietuvoje, šis fabriką-? pastatytas prie Panevėžio geležinkelių stoties, netol/ 

Šiaulių. Fabrikas atidarytas spalių IS d., 3935 m. Jo pastatymas atsėjo 6 milijonus litų.

Konstitucijos
Diena

panijoj, radikalai išskerdė 400 daugiausia susirūpinusi šio
karių., 200 civilinės sargybos 
ir 200 puolimo sargų už jų pa 
siryžimų pereiti sukilėlių pu
sėn.

Karo kalėjimo kieme pir
miausia buvo sušaudyti 62 ka 
rininkai, kurie mėgino karius 
įjungti sukilėlių armijom

Apie šį šiurpų įvykį patirta 
iš diplomatinių pranešimų.

TOLEDO, Ispanija, rūgs. 
16. — Šį miestų valdų radika
lai iš naujo* paskelbė grasini
mų, kad jie dinamituos Alca- 
zar tvirtovę, kurioje nuo su
kilimų pradžios užsidarę ke
liolika šimtų sukilėlių įr visų 
laikų sėkmingai ginasi. Tvir
tovėje yra ir moterų su vai
kais. Užsidariusieji laukia iš
vadavimo'.

’l
Paskutinėmis dienomis radi 

kalai griebėsi visų gudrybių,' 
kad sukilėliai paleistų iŠ tvir
tovės moteris ir vaikus. Radi
kalams labai norėtųsi iš par
leistų moterų patirti apie su
kilėlių stovį tvirtovėje. Tačiau 
.užsidariusiųjų sukilėlių (tarp 
jų  yra keli šimtai karo mokyk 
los kadetų) viršininkas atsisa-| 
kė išleisti moteris. Jos vis-’ 
vien kristų radikalų aukomis, 
nepaisant jų žadėjimų, kad jų 
nužudysiu.

miesto apginimu, kai sukilė
lių galingos pajėgos nesulai
komai veržiasi visu pietvaka
riniu frontu ir jau yra neto
liausia nuoi Toledo miesto.

Ginti Madridu radikalams 
trūksta milicininkų. Ne mažas 
skaičius partraukiamas iš Ka 
talonuos.

(.Girdėjote tokių pasakų: 
Amerikos vienas koresponden 
tas,, analizuodamas sukilimų 
Ispanijoj, pažymi, kad girdi, 
visoj Ispanijoj yra mažai ko
munistų. Esu, jų yra tik Ka- 
talonijoj. Tad už 'įvykius Is
panijoj nereikia kaltinti ko
munistų).

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
SMOGS RADIKALAMS
BURGOS, Ispanija, rūgs. 

16. — Sukilėlių provizijonalė 
vyriausybė paskelbė sprendi
mų, kad ji konfiskuoja ir su
valstybina visus nekilnojamus 
ir  kitus turtus, priklausančius 
“ liaudies fronto'”  vadams, ar 
•ba kairiųjų grupėms.

“ Liaudies frontų” sudaro; 
socialistai, komunistai, anar
chistai, kairieji respublikonai 
ir  Basąue nacionalistai.

MADRIDO RADIKALAI
SKUSIS T. SĄJUNGAI

MADRIDAS, rūgs. 36 (ne
cenzūruota). — Madrido ra
dikalų vyriausybė siunčią sa
vo atstovų Ženevon — T. Sų- 
jungos susirinkiman, kurs bus 
atidarytas ateinantį pirmadie
nį. Atstovas veža radikalų 
skundus prieš tas valstybes, 
kurios duoda pagelbų sukilė
liams.

Girdima kad radikalai su
sirūpinę ateinančių žiema. M a 
tyt, jie mano dar ir per žiemų 
nepasiduoti sukilusiai kariuo
menei.

Jie skupdžiasi, kad jų mili
cininkai neturį šiltų drabužių 
ir avalinių. Neturi pakanka
mai ginklų ir amunicijoj, kad 
tuo tarpu sukilėliai viskuo ap 
rūpinti.

Atrodo, kad radikalams ne
reiks ilgai vargti. Sukilėliai 
sutrumpins jiems vargus pa
ėmę Madridu.

NAUJAS SAN SEBAS
TIANO GUBERNATORIUS

AMERIKOS KATALIKŲ 
FRONTO SUVAŽIAVI

MAS NEW YORKE

J. Amerikos Valstybių kon
stitucijai šiandien sukanka 
149 metai.

Visoj šaly iškilmingai mini
mos šios sukaktuvės -— Kons
titucijos diena.

1787 metais rugsėjo men. 
17 d. jaunos respublikos 42 
vadai susirinko Pliiladęlphi- 
jon. George Washington buvo 
jų pirmininkas, Benjamin 
Frankltn — nestorius. Jie vi
si buvo valstybės vyrai, už- 
grūdenti kova už laisvę. Ši 
kova buvo pasibaigus voš 
.prieš ketverius metus.

Nuo gegužės mėn. 12 d. jie 
turėjo mitingus, rašė konstitu

frontų prieš šėlstančias visur cijų. Šis darbas buvo užbąig- 
radikalizmo bangas. |tas ir  rūgs. m. 17 d. 39 jų

Švč. Vardo draugijos fron-. konstitucijų pasirašė.
tas yra galingas. Vlsos katali

SAN SEBASTIAN, Ispani
ja, rūgs. 16. — Šioi miesto ci
viliniu gubernatorium pas-. NEW YORK, rūgs. 16 
kirtas pulk. Įeit. Vigon. — Rytoj čia atidaromas Šven

Sukilėliams paėmus šį mies Gausiojo Vardo draugijos 
tų, aktyvės kariuomenės eilė Name Society) nacio-
karininkų, kurie visų laikų nalis suvažiavimas. Podraug j kų parapr jos ir katalikų Įnok- 
mieste slapstėsi, tuojau prisi- ir Katalikų Tiesos draugija«si o įstaigos turi šio fronto 
dėjo prie sukilėlių. Kunigai f^irės savaziavimų. I kompanijas. Is šių kompanijų
taip pat apleido savo slaptas’ Kai radikalai kitose šalyse'SÛ arOmi V}'skupl;’l! batab3°- 

vietas. yra sudarę taip vadinamus,' * . . .
Vokietijos karo laivas Ja- “ liaudies frontus” (radikali} Kas tiesa, ir  visos kitos ka- 

guar įplaukė uostau ir jo vir- frontus), kad kovojus prieš kri tallkų draugijos ir organizaci

Konstitucijos diena Cliica- 
goj šiandien bus minima gau
singam patrijotų susirinkime 
Chicago stadijume vakare.

šininkai atlankė naujų guber
natorių.

kščionybę, o ypač prieš kata mos, taip pat ir spauda griež-

VYRESNIOJO TEISMO 
KLERKO IŠ E IK V O J U S I

likybę, šios šalies švč. Var-I.tai kovoja prieš radikalizmu
Miesto kalinėse atkasami do’draugiją galima pavadinti.lr tu° badu yra katallInj fron
. - • -  ----  to dalimi.

Švč. Vardo draugijos ir Ka
švieži kapai, kad identifįka 
vus radikalų teroro aukas.

katalikų frontu. Kadangi ra-

Kadangi užsidariusieji savo 
pasiryžimų nekeičia, radikalai:

ISPANIJOS PREZIDENTAS 
DĖKOJA VOKIETIJAI

NELEIDŽIA TURĖTI SU
SIRINKIMO SOLDIER

FIELDE

iš naujo grasina sudinamituo-j 
ti tvirtovę. Sako, -kai sienos 
bus įlaužtos, per tas spragas 
■radikalai pulsiu į vidų ir išžu
d y s iu  visus, ten esančius suki
lėlius, pasigailėsiu tik m oterų. 
ir  vaikų, jei rasių tarp gyvų
jų-

Radikalai mano, kad šis 
grasinimas, rasi, ipaveaks suki 
lėlius ir jie išleis moteris su 
vaikais.

Madrido radikalų vyriausy
bė rimtai, planuoja dinamituo- 
t i  tvirtovę. Sakosi ji siunčia 
Toledon rinktinus milicinin
kus, kurie per padarytas tvir
tovės sienose spragas turės 
įsiveržti į vidų. Girdi, prieš 
sprogdinant tvirtovę ji visa 
bus milicininkų apsiausta, 
ta ip  kad nė vienas sukilėlis 
negalėtų iš ten kokiu nors bū
du pasprukti.

BERLYNAS,- rūgs. 36. — 
Ispanijos tikruoju prezidentu 
yra sukilėlių skirtas preziden
tas gen. M. Cabanellas, bet ne 
radikalų Azana.

Prez. Cabanellas paskelbė 
atsišaukimų, - kuriuo- reiškia 
Vokietijos vadams už drau
gingumų ir moralę paramų 
Ispanijos sukilėliams. Sako, 
Vokietija kovoja su bolševi- 
kizmu rytuose, o ispanai va
karuose. Tas yra svarbi ir le
mianti valanda Europos isto
rijoje.

Dr. Townsendo partijos ša
lininkai norėjo gauti Soldier 
field stadijumų savo masi
niam susirinkimui šio rūgs. 
m. 26 arba 27 d.

Chicagos konsoliduotų par
kų komisija nusprendė neuž
leisti stadijumo susirinkimui. 
Girdi, tas susirinkimas yra 
politiškas.

Tuo pačiu sumetimu perei
tais metais komisija neleido 
stadijume turėti susirinkimų 
ir kun. Coughlino socialio tei
singumo organizacijai. Vy
riausias teismas nusprendė ko 
misijos naudai.

Townsendistai taip pat pla 
nuoja kreiptis teisman.

ADDIS ABABA, Etiopija, 
rūgs. 16. — Italai atstato šį 
išgriautų miestų. Statomi mo
derniški namai.

PLATINKITE “ DRAUGĄ*

MALDININKAI PADĖKOS 
UŽ KANONIZACIJAS

LONDONAS, rūgs. 16. — 
Anglijos katalikų gausinga 
maldininltija šio rugsėjo 
mėn. pabaigų vyks Romon. 
Jos tikslas yra padėkoti Šven 
tajam Tėvui už pripažinimų 
šventaisiais (kanonizavimų) 
Jono Fišerio ir Tome More.

Šis padėkojimas turėjo būt 
atliktas seniau. Tačiau dėl 
italų karo Etiopijoj maldinin- 
kija nebuvo įmanoma.

HITLERIS NORI LOKARNO 
PAKTO DERYBŲ

Cooko* apskrities prokurore 
policija ieško kažkur pąsislepu 
šio vyresniojo teismo kler
ko ,F. V. Zintakoi, .kurs išpaži
no, kad išeikvojęs 22,580 d oi. 
iš teismo fondo.

F. V. Zrntak iš naujo, yra 
demokratų partijos kandidatu

dikalai kovoja prieš visus kn-
. vy. . . ... • Italikų Tiesos draugijos suva-
kscionis, katalikai pageidauja, v. . . ,. , . , °  . ziavimai sudarys programas,
kad prie katalikų fronto pri- . . ... 1 x , . . .  y kaip ir kokiu buclu seknungiausi jungtų ir nekatalikai kr:ks- . . . w. , _ ' .v. v . . kovojus su knksciouybes priečionys, o ypač jų intelektua- v . . . .. . . sais — socialistais ir komu- . n  i •.lai vadai, kad galėjus bendro- . . .  . . . ’ . į S1$ pačių klerko pozicijų^

16. — Žiniomis iš Islandijos, • -  • . .nistais, kuire visur jungiasi Tai nanins sVnridnlasd | mis pajėgomis sėkmingai vei- pruv n ±ai naujas skąnaaias. j
w . ’ lkti ir nustelbti plačiuoju ruo>i -r, . .v, K • - • i • • Zintakui buvo mokama 750
zė siaurinio, ašigalio tyrinėto-; v Pasireiškę baisus įvykiai i ,  , nor mSnoė;°  zu visur varoma radikalu pro T .. . ... . uol algos pei menesi. K-iies1 , * .Ispanijoj verčia ne tik k itu1

|pagandų.

30 ASMENŲ ŽUVO ŠALIA 
ISLANDIJOS

KOPENHAGENAS, rūgs. 
. — Žiniomis iš Islandijos, 

ten pakraščiuos audra sudau
žė šiaurinio* ašigalio tyri] 
jų laivų Pourąuoi Pas, ku
riam vadovavo garsus prancū 
zas ašigalio tyrėjas Jean Bap 
tise Charcot. Žuvo jes pats ir 
29 vyrai įgulos.

ŠEN. COUZENS NELAI
MĖJO KANDIDATŪROS

DETROIT, Mieli., rūgs. 16. 
— Per “ primary”  rinkimus 
federalinis senatorius Cou- 
zens, respublikonas ir naujo
sios santvarkos rėmėjas, pra
laimėjo. Tuo daromas didelis 
minusas šalies administraci
jai.

SEPTYNI “SANKALBI- 
NINKAI” NUŽUDYTA

MADRIDE

J šalių, bet ir  Amerikos, katali- 
Iki kolei kiti krikščionys kus organizuotis ir kovoti 

prisijtungs prie katalikų, šian- prieš keliantį galvų raudonų- 
dien vieni katalikai sudaro jį slibinų.

dingsiant jis gavęs iŠ kalne 
už du- mėnesius algų.

-Policija jj suras, jei jis ne
apleido Chicago. Gi jei pabė
go, ims laiko jį sugauti. |

NEPAPRASTAI GERAS , 
PAMIDORŲ (TOM EIČIŲ)! 

DERLIUS

KAUNAS. — Į Kauno rin
kas iiš įvairių provincijos vie-

BUTRIMONIŲ PIENINĖ 
KIAUŠINIŲ SUPIRKIME 

PASTATĖ REKORDĄ
KARDINOLAS ĮSIRE

GISTRAVO

BUTRIMONYS. — 
perdirbimo b-vė šių

ti} atvežama labai daug parai- Pastats rekordą.
doru. Dėl dideliu kiekio ją Kovo ”  baIandži° n>«n. bu
kaina nukrito, ir  dabar gerą vo kad pieninė suPirk-

__• j . •, davo iki 50.000 štukn kEauši-pamidorų kilogramų Kauno “ .. ..
rinkoje galima nusipirkti už

LISABONA, Portugalija, 
rūgs. 16. — Madride radikalų | štesnė. 
vyriausybė nužudė 7 asmenis, Į 
tariamuosius ‘ ‘ sanlcalbinin
kus”  prieš prezidentų Azanų 
ir premjerų Caballero.

LONDONAS, rūgs. 16. — 
Patirta,, kad Vokietijos dikta
torius Hitleris, kurs pirmiau 
išsasukinėjo nuo derybų Lo- 
karno naujo pakto reikalu, 
šiandien pageidauja, kad de
rybos būtų atnaujintos.

VARŠUVA, rūgs. 16. 
Lenkijoj atnaujinamas 
dis prieš žydus.

sųju-

15 — 20 centų. Vienas Jona
vos apyl. ūkininkas šių vasara 
jau pardavė apie 250 centne
rių pamidorų ir už juos gavo 
apie 1000 litų, nes iš pavasa
rio jų kaina buvo žymiai auk-

STALIUS SKRAIDO SU 
SPARNAIS

KAUNAS. — Stalius J. 
Audenis, gyvenus ant Vili
jampolės kalno, išmėgino sa- 

drobi-

BRANGSTA ODA IR 
AVALYNĖ

KAUNAS. — Tarptautinėje1, vo paties pasidirbtus 
rinkoje kariuomenių reika- ’ nius sparnus, su kuriais pavė-
laras labai padidėjo odos pa-, jui planiruodamas išsilaikė 
reikalavimas. Tatai galėtų at-l Įtiek ore. Vienas jo Sparnas 
siliepti i r  į Lietuvos rinkų, j vėliau kiek sugedo, bet sta- 
bet Lietuvoj odos kainos ne-Į liūs pasiryžęs ir toliau mė- 
galės pakilti, nes veikia kainų'ginti skraidyti.- Vilijampolė 
tvarkymo įstatymai. ! tuo skraidymu domisi.

Pieno Jo Eminencija kardinolas 
vasdrų Mundelein, Cliicagos arkivys

kupas užvakar nuvyko į mies
to rūmus (City Hali) ir  ten 
pastoviai įregistravo savo pi
lietybę. Jo Eminencija reiškė 
pageidavimo, kad visi -bažnyti 
niai nariai įsiregistruotų. Pa
skiau pareiškė:

“ Privalome būti dėkingi Vi 
sagaliam Dievui, kad Bažny
čia šioj šaly patiria ramybę 

. |ir  laimingumų” .

nių. Neseniai viena diena ji 
supirko net apie 90.000 kiau
šinių t. y. tiek pat, kiek per
nai per ištisus metus. Dabar 
Butrimonių apylinkėse atsi
randa vis daugiau kiaušinių 
stayttojų, todėl minėta pieni
nė nuo rugsėjo 1 d. nutapė ati
daryti dar du naujus kiauši- 4 ». . .  , . 4. KAUNAS. — Pagal narinių supirkimo punktus. Jie
. XI ą. T - o *  ir*  gausius Ž. U. Rūmų agrono- bus atidaryti Jezne ir btakliš mų apskaičiavimus šiemet au

dros Lietuvoj padarusios 2,- 
047.706 lt. nuostolio. Tačiau 

itai, kaip ir  patys agronomai 
įsako, dar nepilni skaičiai. Be 
‘to, dar į juos neįtraukta vie- 
|na didelė audra, neseniai per
ėjusi per Zarasų apskritį.
Taippat ne visi ūkininkai yra 
pranešę apie jiems padarytus

CHICAGO SRITIS-. — Nu-j Kitiems padaryti
matomas pragiedrėjimas ir j nedideli nuostoliai, tai jų  į
vėsu. viešumų ir nekėlia.

kėse.

WASHINGTON, rūgs. 16. 
— Prez. Rooseveltas leisis po- 
litinėn kampanijon spalių m. 
prdaaių.

O R A S
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“ D R A U G A S ”
LITHUAN1AN DAILY FRIEND

P u b lish e d  D aily , E x cep t S unday.

fiUBSCK ~T1ON S: U n ited  S ta tes  a n d  ils  possessions: 
O ne Y e a r  —  $6.00; Six M onths —  •3 .50 ; Tlire'e M onths 
- -  $2.00; O ne M o n th  —  75c. E u ro p e  —  O ne Y ear —  
$7.00; S ix  M ontha —  $4.00; C opyif—  .03c. C a n a d a  & 
F o re ig n : u n e  Y ear —  $7.00; S ix M ontha —  $4.60.

A d v e rtls in g  tr "D RA U G A S’“ b rln g s  b e s t  resutta .
A d v e rtls in g  ra te a  o n  app llča tion .

"DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Ckicago

“ D R A U G A S ”
Skelbim ų k a in o s  p ris iu n čiam o s pare ik alav u s.

B en d ra d a rb ia m s  i r  k o resp o n d en tam s r a i tų  negrųžina, 
Jei n e p ra šo m a  ta i  p a d a ry t i  i r  n ep ris lu n č ia m a  tam  ules 
in i p ašto  Ženklų.

R e d a k to r iu s  p riim a  —  nu o  4 vai. ligi 6 vai. p o p ie t 
Iše in a  k asd ien . Išsk y ru s  sekm ad ien ius.

P R E N U M E R A T O S  K A IN A : J .  A m erikos valstybėse 
M etam s —  $6.00; P u se i m e tų  —  $3.50; T rim s m ene
s ia m s  —  $2.00; V ienam  m ėnesiu i —  75c. K itose vai 
BtyuėBe p re n u m e ra ta :  M etam s —  $7.00;i P u se i m otų 
— $4.00. K o p ija  —  ,•»«.

dais varžo katalikų spaudą. Taip yra ne tik 
Rusijoj ir Meksikoj (ten visai uždrausta ka
talikų spauda), bet Italijoj, Vokietijoj, Lie
tuvoj ir  kitur.

Reikia pasakyti, ne tik katalikų spauda 
yra varžoma, bet ir katalikiškas veikimas 
bendrai persekiojamas, kuomet katalikybės 
priešams duodama laisvė. Dėl to .Jo Švente
nybė ir kreipiasi į visus tuos, kurie slŲvii 
valdžios priešakyje, kad katalikams netruk
dytų, bet padėtų visti kovą su šėtoniško
mis jėgomis, kurios griauna viską, kas pa
saulyje yra gero.

DĖL R IN K IM Ų  M A IN E  VALSTYBĖJ

PAS J0 EKSC. VYSK. BŪCJ, M IC .
PROFESORIUS PATARNAUJA MIŠIOMS. — Iš ZG- 
KR1STIJOS J ŽANDARŲ RANKAS. — KAIP ATRODO 

BERNADETOS NAMAI LIURDE

DIENOS KLAUSIMAI

POPIEŽIAUS KALBA

Prieš ponį divntj Jo ŠVe.Hei ybe Popie
žiui Pijus XI .pasakė laikai reikšmingą kal
bą. Jis kalbėjo keliems šimtams Ispanijos tre
mtinių; vyskupams, kunigams, vienuoliams 
ir  šiaip tikintiesiems žmonėms. Popiežius ai
škiai ir atvirai pabrėžė, kad neapykanta per- 
sisiurbusios griaunamosios jėgos iš pagrin
dų stengiasi suardyti pasaulio tyarlią, civi
lizacijų ir  kultūrų. Tos jėgos ypatingu būdu 
yra nukreiptos prieš Katalikų Bažnyčią, nes 
ji yra vienintelė stipri siena, laikanti krikš
čioniškąjį mokslą ii- Kristaus Bažnyčią nuo 
išgriovimo. . . - , . ' f

Tremtinių atvykimas i Vatikaną, kaip 
pats Jo Šventenybė pabrėžė, suteikė jam liū
desį ir drauge džiaugsmą. Popiežius liūdėjo, 
nes Ispanijoj griaunamos bažnyčios, vienuo
lynai, barbariškai žudomi kunigai, vienuo
lės, tikintieji; naikinama kultūrinės įstaigos 
ir kad turėjo prieiti prie to, jog brolis brolį 
žvėriškai žudo. Romos Senelis reiškė džiaug
smo dėl to, lead šiais laikais, kuomet visur 
bedievybė taip smarkiai plinta, atsirado tūks
tančiai tikinčiųjų, kurie dėl tikėjimo, dėl 
Dievo drąsiai kovoja ir  įniršta, kad ir šau
dyti varomi, prie kartuvių vedami ir m t 
prie kryžių kalami, šaukia — ‘‘tegyvuoja 
Kristus Karalius” . Nuo tokio pasiryžimo, 
nuo tokio balso nė vieno ir  budelio ranka 
sudrebą. Tiems kankiniams Popiežius pritai
kė šv, Pauliaus žodžius: “ Jūs esate mano 
džiaugsmas ir mano vainikas” .

k Svarbiausias Popiežiaus kalbos liksiąs 
buvo perspėti pasaulį ir jį labiau pažadinti 
prie darbo, prie kovos, prie apsisaugojimo 
nuo visiškos distrukcijos.

••‘Jei karas visuomet yra žiaurus ii’ 
nežmoniškas, kų galima pasakyti apie 
tai, kad v.idas į veidą susitinkame su 

f brolžudystėmis, apie ką pranešama kas
dieną”.
Taip išsireiškė Bažnyčios Vadas, pažy

mėdamas ir tų' lakią, kad pastarosiose bai
senybėse pažeista broliškoji meilė, kuri vi
slus riša su Kataliką Bažnyčia ir kuri davė 
Ispanijai tikrąją didybę praeityje.

K Šėtoniškos jėgos dideliu rūpestingumu 
ir prisirengimu pasėjo neapykantą ir perse
kioja Katalikų Bažnyčią Rusijoj, Kinijoj, 
Meksikoj ir Pietų Amerikoj. Kur tik nepa
žvelgsi, visur vedama neteisinga, biauri pro
paganda žmonių miniose prieš kiekvieną 
žmonišką ir  dievišką instituciją.
I  Nuostoliai bus dar didesni ir nepatai

somi, jei dėl klaidingi} išskaičiavimų, savy- 
lneiliškų Interesų, dėl kenksmingo lenkty
niavimo ir  egoizmo, tie, kurių pareiga yra 
budėti, veikti, taisyti, nieko nedarys, netai
sys. I r  taip jau gali būti vėlu.

Jo Šventenybė tuo kreipia dėmesį val
stybių valdovų, visuomenių vadų ir visų, 
kam tik rūpi išlaikymas tvarkos, kam rūpi 
kultūra ir civilizacija.

į ' ‘Katalikiškoji spauda yra nuolat Įta
riama ir  kas kjairt labiau suvaržoma, 
•kuomet visokia laisvė ir favorizavimai, 
a r  bent tolerancija yra parodoma spau- J 
dai, kurios misija ir tikslas yra skleisti j 
sumišimą tarp idėjų, klaidinti falsifikuo
jant faktus, įtarinėti Bažnyčią, diskre- ; 
dituoti bažnytinius asmenis ir daiktus, 
katalikų mokslą ir institucijas“.

Tai kalbėdamas Popiežius turėjo galvo
je valstybių diktatorius, kurie visokiais bū

Praėjusį pirmadienį Maine valstybėj bu
vo gubernatoriaus, senatoriaus ir kiti rinki
mai. j ų  laukė visas kraštas. Mat, iš senovės 
yra sakoma; kaip išeina rinkimai Maine val
stybėj, taip visa tauta nueina. Vadinrs, ko
kia partija ten laimi, tą  rudenį labui pre
zidento rinkuuus. I r  kadangi praėjusio pir
madienio Maine rinkimuose laimėjo respub
likonai, dėl to lapkričio 3 d. respublikonų 
fcrndidatas A. Landonas turėti} likti šio kra
što prizidentn. Respublikonų partija tą  įvy
kį kiek galėdama mėgina išnaudoti. Žinomo 
žurnalo “ Literary Digest”  ‘‘šiaudiniai rin
kimai”  taip pat eina respublikonų naudai. 
Šakuma, kad ir jie “ nesuklysta” . Dėl to, 
išrodo, kad demokratams nė kampanijos ve- 

i sti nebeapsimoka, nes visvien “ jau bus pra- 
kišą” .

Jei mūsų laikraštis būtų kurios nors iš 
tų dviejų partijų organas, jis taip nusista
tytų : jei būtų demokratų, e.ai nenusimintų, 
bet dirbtų, taisytų, kas taisytina, vykdytų, 
kas žadėta vykdyti, bet dar neįvykdyta; jei 
būtų respublikonų, per daug nesidžiaugiu, 
kad kartais neapsivilti.

Midne- valstybės rinkimuose; respubliko
nai nuža dauguma telaimėjo. Tai dar nepa
sako, kad ir prezidento rinkimuose jie tokią 
ar didesnę daugumą gaus. Kraštas via pla
tus. ž'iiionių nusistatymas taip nevienodas, 
kaip nėra vienodi ir jų interesai. Prezidento 
rinkimuose vienur Rooseveltas bus laimin
gesnis, kitur Landonas.

Dėl Maine rinkinių pasekmių, tik' tiek 
galima pasakyti, kad bus didelė prezidento 
rinkinių kova.

LEN K Ų  SPAUDOS “ INFORM ACIJOS'’

“ Mūsų Vilnius“ (17 nr.) gražiai charak
terizuoja lenkų spaudos “ informacijas”  apie 
Lietuvą:

“ Lenkų spauda skiria Lietuvai, daug 
dėmesio. Stambiom 'antraštėm, riebiu šri
ftu spausdinami straipsniai, kuriuose... 
niekinamą lietuvių tautos aspiracijos, pa
šiepiama jos laisvo gyvenimo reiškiniai. 
Lenkų visuomene penima paslikomis a- 
pie lietuvių žiaurumą lenku mažumos 
atžvilgiu, gązdinaina lietuvių puolimo 
baubu ir šaukiama imtis priemonių lie
tuvių “ diversinę”  politiką ok. Lietuvoj 
išnaikinti, kad neliktų nė pėdsako ne 
tik  to veikimo, bet ir pačių lietuvių. 
Žodžiu, kartojami visi vieno mūsų kai
myno neseniai išbandyti (be vaisių) me
todai. Ir  jei retkarčiais neapykantos su
tartinam chore pasigirsta bent viena iš 

•L. Lietuvos kitoniško pobūdžio naujiena, 
ta i ji teskelbia arija apie seninusį 100 
metų L. Lietuvoj surastą žmogų arba, 
kad lietuviai išsivertė Žeromskį (kokia 
sensacijai). Pagal tą informaciją atrodo, 
kad lietuviai dar ir šiandie, kaip prieš 
600 metų, žvangina kardais, siautėja, 
•kaip viesulas, lenkų kultūros laukuose 
ir... retkarčiais pasiskaito lenkų klasi
kus” .

Mokslininkas, rytų apeigų čio redaktorium. Be to, buvau 
vyskupas J- B. Bučys —■ pa- ten pat slaptos lietuviškos mo 
šautinio garso žmogus. Senai kyldos mokytojas. Mūsų tos 
jau norėjosi su juo snpažin- mokyklos nesusekė nors ir 
dinti mūsų skaitytojus, bet jautė, kad kažkas yra... —

(kaip gi Ekscelenciją sugausi:' Petrapilio akademijoj pri- 
, žiemą jis Telšiuose, dirba liu-, klausiau lietuvių draugijai, 
nigų seminarijos dvasios vado. 1893 in. važinėjau į Kauną ir 

i darbų, o vasarą, važinėja po į Vilnių sudaryt lietuvių klie- 
Lietuvą vesdamas rekolekci- rikų sąjungą. Būnant Fribur- 
jas, laikydamas paskaitas, ge priklausiau lietuvių “ Rū
dirbdamas be poilsio. . J tos”  draugijai. - .

Pirmąjį spaudos darbą įg ., lietuvaite dainininke B. Dran-'pač po lėkšinų Maine šteite,
Į Apie rugpiūčio pusę Eksce
lencija atvažiavo į Pažaislį 
vest seserims rekolekcijas. 
Pasinaudojau malonia proga! 
Peržengiau Eksee'lene. kamba
rio slenkstį. .Vyskupas atsikė
lė ir  nespėjau nė apsidairyti 
kaip pats atnešė kėdę man 
sėstis. Nustebau Ekscelenci
jos nuolankumu. Tiesą sakant, 
apie didelį Ekscelencijos nuo
lankumą buvau girdėjęs jau

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Taigi, bepigu būti daininin-
------------  j ku senam krajuj. Kad ir  mui-

R. Drangelicne-Varlys turėjo tūlėj, uždainavai muitininkui, 
uždainuoti... traukinyje i r  gali vežtis ką tik nori.

“ L. A .” rašo:
“ Šiomis dienomis su dabar Angelski rapabtikonų pope- 

jviešįnčia Lietuvoje Amerikos ižai iš šiaudinių votavimų, y-

‘Lspausdino Tilžėje ėjęs “ ūki-' ̂ eliene-Darlys, jai bevažiuo- figeriuoja, kad jų kandidatas 
ninkas”  1891. m. Kasinėjau irH ant traukiniu į Latviją, at- jau būsimas prezidentas. Ale 

rp(;_ I sitil<o toks įvykis. jiiei pats Landonas, tur būt,
tam nevierija, nes vis 
visaip pikčerius traukiasi: ta

• i.:+ i .. : isoi krūva vaikų, tai pirkda11 iviu... įvijos tenitonja, latvių muiti- , ,v .
. . - J  - i nias obuolių is pedhoriausj

Teko ir nukentėti. Karta, nui^as pradėjo tikrinti jos Ja-

į “ Varpę.? (Apžvalgų’,
vynės Sargą “ Vienybę Ue-Į “ Lietuvos — Latvijos pa- 
tuviiĖnkų’-, “ Dirvą — Žiny-, sįenyje, jau įvažiavus į Lat- 

I vijos tenitoriją, latvių muiti-

dar studentavimo laikais, Sin 
tautuose per Šv. Baltramie
jaus atlaidus jau rengiausi (
oatarnaut Mišioms. Staiga pa-1 ̂ uv° ’š viso 6) skrybėlių. Jis

tai geležinkelio sargą širdingaigammą. Muitininkui kažkodėl j n ji. _ , _ _ _ sveikindamas. K as mate, kad.
atrodė įtartina, kodėl B. Dran- _ . .v, . •v . n musų čekais išlėktu!tas tokiam
geliene vežasi tiek daug (jų l . , . , . • vurėdui, kai prezidentas, zmo-

Us pikčerius trauktųsi kad ir 
n pedl-ioriui 

jo  obuolių?
seniau. Man pasakojo, kad ' kvietė zakristijonas į kle'boni- pareiškė, .kad skrybėles teks pedliorium pirkdamas nuo 
kartą iš Petrapilio akademi-!ją. Čia radau du žandaru, ku-I apmuitinti, nes jos tikriausiai 
jos, tada jis ėjo profesoriaus rie pasisodino į vežimą ir nu-
pareigas, atvyko kartą į vieną 
bažnytėlę. Zokristijoj kunigas 
rengėsi pamaldoms. Kažkas 
pamatęs profesorių Bučį, dėl 
jo neaukšto ūgio pamanęs, 
kad tai • klierikas, pasiūlė pa
tarnaut šventoms Mišioms.

vežė j mano tėviškę. Namie 
jau radau valdžios agentus, 
kurie jau buvo padarę kratą. 
Nieko nerado, mat nujaučiau, 
kad krata bus ir apsitvarkiau.

yra skirtos pardavimui. Dai-.
nininkė latviškai nekalba, t o  ----- -----
dėl jai labai sunku buvę jro-j val.al..} važiubja uan]„
dyti, kad visos sĮrybėiės y ra , pediiorius. Užpakaly ratų ue- 

turi ^šviesos — lempos. Paskiri amos jos pačios reika
lams, o apie pardavimą tai 

Laimei,Vis dėlto, paliko mane potici-JneSa4  M ti ir kailio 
jos priežiūroj... Petrapily

Profesorius, nė žodžio nesą- pravedė aštrų tardymą. Kai 
kęs, patarnavo. Galima su
prast koks buvo vėliau nuste
bimas, kai sužinojo, kad čia

mato poliemonas ir, susistab- 
dęs pedborių, duodą, vėjo:

— Tu, smarvė, nematai, kad 
užpakaly raku neturi šviesos 
— lemputės. Juk gali nelaimė 
ivyktt.

Dvarionas. Jis muitininkui 
Ibio, kad esu seminarijoj V(š-1 ̂ iš l t in o , kad skrybėlių ša
kumos lietuviškų knvgu p la. w»nkė yra damininkė ir vyk- 
tininio draugijos pirmininku, Įsta i R-v^  gastrolėms. Mui-

tinėnkas vistiek dar netikėjo.' __
li

tų ginčų pa. Mano. Kumelė 
Dainavi- J

akademijos bet patardę paleido. .Ui, luistą patisinan,buvo Petrapilio „ __ .__. _____
profesorius. j — Kiek žinau, tai Eksee-I®’ Drangetienė, matj'dama, slriuzmi. Kam mum toji lem-

.1 Taigi, susėjlome su Eksee-. lencija ryžatėsi. palikdamas nieko gero
lencija prie stalo. Įsižiūrėjau. 
Ant krūtinės /kabojo emalinis 
M arijos Nuolatinės Pagalbos 
paveikslas. Ekscelencijos lu
pas vis puošė maloni šypsena. 
lig1! j°  plaukai siekė pečius, o 
pradėjusi žilti' baiy.da driekė
si beveik iki pat pačios rau
donos juostos; protarpiais be

y ra  ratu
profesorių stoti į vienuolyną ? i uždainavo. J7lunavl' į  frunte, jos akys yra ratų fi-un-

...s,., ii,.i,,-, mas buvo toks puikus ir ne- . - . . ...— Akademijoj unan neini-1 __ rte, as sėdi ratų  fronte, mano
mint buvo aiškiai uialyt, kad '
Rusijos katalikų vargai dau
giausia parėjo nuo to, kad iš
nykus Lietuvoj vienuolynams-, 
ilvasiškija neteko to lankstu
mo ir atsparumo. Marijonų 
tada buvo betikęs vienas vie-

: kalbėdamas švelniai ją glostė, j nuotis, o pranciškonų — du.
Pasiteiravau' apie Ekseee- 

lencijos praeitį. Gimė 1872 m. 
Šilgaliuose, Saldų apskrity. 
Mokėsi Marijampolėj, -Seinuo 
se, Petrapilio ; akademijoj ir 
Šveicarijos Friburgo univerši 
tete. Kunigų įšvęstas 1899 m. 
kovo 25 d. Pirmutinė viela —

Su kun. Jiirg. Matulevičiumi, 
sutarėme sudaryti slaptą vie
nuolyną, jei jau negalima dir
bti viešai Kun. prof. Matule
vičius nuvyko pas1 Pijų X. Po 
piėžius sumanymui pritarė. 
Pirma, žinoiūa, buvome susi
tarę su paskutiniu marijonu

vikaro pagelbiuiulcas Slavi-i— generolu Senkumi. Tas sė
liuose. Toliau buvo mokytoju i nukas vienuolis nuolat mels- 
Seinų kunigų seminarijoj, Pet darosi, kad jam mii'štant ne- 
rapilio Dvasinės Akademijos mirtų marijonų vienuolynas, 
profesorium, prorektorium ir; Jo maldos buvo išklausytos, 
ėjo net rektoriaus pareigas. iVienuolynas buvo atnaujintas 

1910 m. Po metų, senukui ge-11916 m. buvo išvykęs į Ame- 
. rjką, kur 'be kitko buvo dien
raščio “ Draugas”  redaklo- 

Į rimu.

KONSTITUCIJOS D IE N A

Šiandien sueina 119 metai kai pasirašy
ta Jungtinių Valstybių konstitucija. Tai yra 
svarbus dokumentas, su kuriuo turėtų būti 
gerai susipažinęs kiekvienas šiame krašte 
gyvenantis žmogus. Svarbiausia konstitucijos 
dalis yra paragrafai, kuriais teikiama tikė
jimo, spaudos, susirinkimų laisvė.

Tai yra pagrindiniai -demokratijos dės
niai. Bė jų Jungtinės Valstybės gal būt per
gyventų tas pačias politines audras, kokias 
pergvvma Europos valstybės. Be jų čia vi
sokia žmonių laisvė būtų suvaržyta.. Dėl to 
tą  dokumentą reikia saugoti ir branginti.

Grįžęs į Lietuvą buvo pa
kviestas į Lietuvos universi
tetą profeseriiun, o vėliau it 
rektorium.

— Rusų priespaudos lai
kais, tur būt teko nemažai nu 
kentėti! — paklausiau.

— Lietuvystės darbą pradė
jau nuo pat pradžios mokyk
los. Mano dėdė gabendavo iš saltvt persikėliau į Romą.

nerolui miros, įneš buvome 
jau trj’s marijonai: mudu su 
kun. Matulevičium ir  kun.

tikėtas kad muitininkui __
ko daugiau nebeliko o tik dai-.aky® ^ 1  D'<mte. Ui, šlduzmi, 
niniiikės atsiprašj’ti ir palių- ln*sta palisman, man i r  mano 
keti jai -geros sekinės Rygos. kumelei vistiek, ar užpakaly 
gastrolėse.” |y n i lempa, ai- no.

Be abejo ten įvj'ksta tikri | do dabartinė Bažnyčios pade
stebuldai. Man Liurde teko 
sutikti vokietę, liuli anksčiau 
buvo akla, o pasiplovus akis 
Liurdo vandeniu išgijo. 
Bet jau senesnių ii- dabartinių 
dokumentų rinlainy radau 
daug gydytojų Rūdijimų apie 
stebuklingus išgijimus. Būda
mas Liurde beveik kasdien su
sitikdavau su  dr. Boissairie 
ir dr. Knox. Su jais darogę 
patik,-inau anksčiau surašytus 
gydjtojų liudijimus apie iš
gijimus.

— A r tie gydytojai irgi ne
abejojo apie išgijimų stebuk
lingumą?

Ekscelencija nusijuokė. — 
Dar kai aš abejodavau, jie tuo

Totoraitis. Pim iąjį susirinki- stebėdavosi ii- man įrodinėda- 
mą — Irapitulą padarėme Gel- vo antgamtianį pobūdį.
gaudiišldo zokristijoj 1911 m. 
ir  išrinkom pirmuoju savo ge
nerolu kun. J. Matulevičių.

Po aikiv. Matulevičiaus 
mirties 1927 m. buvau išiūnli-

— Sutikau, — pasaltojo to
liau Eksceleiicija, — vieną 
senulių, kurs drauge buvo sn 
Bernadeta pradžios mokyklo
je. Buvau tuose namuose, kur

Prūsų lietuvi.šlias knygas. Aš 
jam padėdavau. Prie garsaus 
knygnešio kun. Sideravičiaus 
nepriklausėme. Jis parubeži- 
nių nepriimdavo. Karlais tik 
jį rašliavom atvykusį su- ar
kliu į mūsų pašiūrę ir  bemie
gantį ant vežimo. Būdamas 
Seinų sei'niuarijoj buvau klie
rikų lietuviško slapto laikraš-

tas marijonų generolu: nega- j gyveno Bernadeta. Dabar
lodamas nno tų parpigij atsi- ten viskas atstatyta taip, 

kaip buvo seniau. Namai ne- 
—i Ekscelencija, rodos, ge- turtingi, nes ir patys Beraade- 

i-ai pažįstate Liurdą? tos tėvai beveik nieko neturė-
— 1907 įlietais buvau nava- jo: paprastutė lova, s u -pap- 

žiavęs į Li-urdą. Stropiai pei'-. rastais namie austais iiupi- 
žiūrėjan areliivą i r  parašiau, lais, paprasti indai i r  pan. 
apie Marijos apsireiškimus i r . Bernadetos liūnas ne Liurde, 
išgijimus knygą. 1930 m. vėl o mieste Nevers. To miesto 
aplanliiau Liurdą ir  po kele-; vienuolyne ji mirė, ten ir pa
los metų -išleidau antrą tos laidota.
pačios Įmygęs laidą. i — Kaip Ekscelencijai atro-

tis i r  kokie, akyvaizdoj 
to, kataliką uždaviniai?

— Neginčijamas faktas, kad 
šiandien eina arei kova tarp 
katalikybės ir antiliatatikybės 
—  bedievybės. Katalikybė .iš 
prigimties Kurią, o priešingo
ji  Kryptis ardo, dėl to sten
giasi įsibrauti į tikinčiųjų ei
les ir  griauti iš vidaus. Dabar 
svarbu mums appigynti nuo^ 
tos. griaunančios įtaKos iš ša
lies.

Turime daug vilčių organini*, 
iznotame veikime, tili reikia 
pasakyt, kad ir  mūsų orgaui- 

Izaeijų veikimas uevisada ati
tinka savo uždavinių.

Tačiau- uolios, judrios, Ka- 
tatikų draugijos gali ir  turi 
nudirbti daug. Moterų ir  mer
gaičių -organizacijos turi ko
voti su nepadoriais šokiais, 
nepadoriais įpročiais. Vyrai 
tūrėtų daugiau dėmesio kreip
ti į  kovą sn degtinės varymu 
ir  jos naudojimu.

I r  vieni i r  kiti turėtų kovo
ti su  pažiūrą nepastovumu. 
Nepasiduoti mažam vėjo pūs
telėjimui.

— Kaip gi dabar vyksta a- 
paštalavimas rusi] tarpe?

— Tuo tarpu ieškoma tam 
darbui kelių. Svarbu, kad po
piežius ištiesė draugišką ran
ką rusams. Geros valios žmo
nės pažins tiesą ir  galės prisi-

(Tęsinys 3 pusi.)
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I S P A N IJ A
Dabar Svarbu ir Įdomu Susipažinti Su Jos 

Praeitimi

Ispanų priežodžiai juokiasi, nes jis yra kvailas;
Dienoje, kurioje kareivis ve- ^ uSokis to> kurs niekad nesi‘ 

da, jis pakabina savo ginklus > kia’ nes ** §elm,s‘ 
ant gembės, nors jis iš mažo! Kas Perka ko jam ne' 
karo eitų į didesnį.

Kiekvienas žmogus yra toks, j 
kokiu jį Dievas sutvėrė, b e t! 
dažnai daug blogesnis. i

Vedybos ir gailėjimasis yra į 
tas pat.

. reikia, netenka' to, ko jam 
reikia.

Jei pyksti arba esi susikri
mtęs, tai vietoj vienos bėdos J 
turėsi dvi.

i Didžiausias vyrui pažemini
Moterys neįvertina to, kas ,mas įrodinėti, kad jis vy- 

joms duodama, o miršta dėl •ras*
to, kas joms atsakoma. . MoteiV hūdas 3™ toks> kad

Visos moterys gražios, kuo- p os tuos, kurie jų nepai- 
met pasiredo. i 50 tuos» kurie ias nie‘
\ Tiesa, kad yra daug gerų į^*na*
lacių, bet jos jau po velėna. > Didžiausias vagis nėra tas, 
’ Ginčų niekuomet netrūksta kurs vagia nieko neturėdamas, 

ca»m, kurs turi gražią; pačią, k(d> tas, kurs daug turėdamas, 
arba palocių arti rubežiaus, dauS aukoja, kad dar da ū-
arba vynuogyną arti vieške
lio.

Pati, kuri klauso savo vy
ro, valdo jį.

Moteris, kuri yra pasiryžu-

giau galėtų vogti.
Nerizikuok daug, jei taip

daryti pataria tas, kurs nic 
ko neturi. <

Italijoj gera gimti, Prane n-

Ar uzbonas atsimuša Į ak
menį ar akmuo į uzboną — 
pasėkos uzbonui tos pačios.

Keisti savo nuomonę reiškia 
išmintį, ne ignoranėiją.

Biednas žmogus, susitikęs 
su vagini, nieko nerizikuoja. 
(Nieko neturiu,, nieko nebi
jau. Tas priežodis nelabai pri
taikomas Cliicagoj, kur “ hol-

ri būt gerbiama, gali tokia. ^ ventb 0 IsPani.l<>j nrir- 
būti kareivių armijoj. î.

Dabar apie kitokius ispanų Svečiai ir žuvis pasmirsta 
priežodžius. Ispanai yra kant- trečioje dienoje, 
rūs valdžios" žvilgsniu. Kara- Būdas niekada nepasenti ir 
liška Ispanijos valdžia buvo nepražilti yra jaunam numir- 
nerangi, didikų įtakoje, ne-
paisanti masių reikalų. Visgi Gera daryti niekadėjams 
‘ispanas irgi žino, kad viskam reiškia pilti vandenį į jūrą. 
yra rubežius ir jis tą  išreiškė Skolintojas visada turi ge- 
šitokiu priežodžiu: Karaliai resnę atmintį, negu skolinin- 
eina tiek, kiek jie gali, ne ^as-
tiek, kiek jie nori eiti. Arba: Teisintis pirm’ negu yra rei- 
Tii-oniški valdovai padaro pi- kalas reiškia apkaltinti save. 
licčius neištikimais. Nelabumui retai trūksta gu-

Apie teisėjus ispanų prie- drumo. 
žodis sako: Netikęs teisėjas Lai Dievas apsaugoja! mane ’ 
yra teisingumo kinninas. nuo tų, kuriais aš pasitikiu;,

Toliau ispanų išminties per- nuo nepasitikimųjų aš pats 
lų, įsagstytu į jų priežodžius, apsisaugosiu, 
dar randame tokių; j Girk žmogų, kurio duoną

Trys vyrai talkoje daugiau ■ valgai. (Kieno vežime sėdi, to 
darbo padaro, negu šeši dirb- ir  giesmę giedok).
darni kas sau.

Kuomet velnias ima pamok
slus sakyti, tai pradeda artin
tis pasaulio pabaiga.

Tas, kurs daug šneka, kar
tais ir teisybę pasako.

Vandens gėrimas žmogaus 
nei apsargina, nei’ į skolas į-

Je i nori tapti nematomu, 
tai tapk nekviestu svečiu, lie- 
žuvninku, melagium, sukčium, 
šykštuolių ir tada visi tave 
tiek tenorės matyti, kiek patį 
velnią.

Apie didžiūnus nekalbėk nei 
gerai, nei prastai, nes jei kal-

varo, nei pačią našle palieka. ] besi gerai, tai bus melas, jei 
Į  blogą kalbą atsiliepti pik

tais žodžiais reiškia purvą va
lyti srutomis.

Saugokis to, kurs visada

JPAS J. E. VYSK. BUČĮ, MIC.

(Tęsinys iš 2 pusk)

jungti prie . Bažnyčios. Lietu
voj iki šiol perėjo į katalikų 
tikybą apie 1,900 stačiatikių 
ir  sentikių.

— Kokie tolimesni Eksce
lencijos , planai ?

Ekscelencija nusišypsojo.
— Taigi, mano planai jau 

Dangaus Karalystė. Ši mėne
sį baigiu 64 metus. Tai jau 
reikia ruoštis mirti.

r-
Tai, žinoma, tebuvo vienuo

liškojo susikaupimo padiktuo
tieji žodžiai-. Kai aš atsisvei
kindamas pakėliau akis, rau
donuojantieji Ekscelencijos 
skruostai būrė jam dar ilgą 
amžių. P lati kakta i r  žiban
čios akys kalbėjo apie gilią 
patirtį ir  pasįrįžimą dar daug 
dirbti sielų ugdymo ir švieti
mo dirvose.

J. Žvitbutis. “M. L.”

negerai, ta i statysi save pa
vojum

Kuomet du draugai turi 
bendrą piniginę, tai*' vienas 
dainuos, o kitas verks.

Tas, kurs tave. myli, pra
virkdys tave, o tas, kurs ta
vęs nekenčia, prajuokins tave.

Tavo' veidrodis pasakys tau 
tą. ko nepasakys nei vienas 
iš tavo drangų.

Teisybės ir  rožės yra su die
gliais.

Nei dideli turtai, nei didis 
skurdas nesirems protu.

Savo nelaimę palygink su 
kitų i r  tavoji pasirodys ma
žesne.

Seni patarnavimai yra kaip 
ir  senos skolos — retai atsi
lyginama.

Pažadėk skolą atmokėti ant 
Velykų, tai gavėnia bus tru
mpą.

Nei laimė nėra laime tam, 
kurs jos neieško.

Kito šviesa niekuomet ta
vęs neapšvies, jei neturėsi nei 
kibirkštėlės savos.

Išmintingas žmogus turėtų 
daryti pradžioje tą, ką kvai
lys darof pabaigoje.

Nežiūrint radikalų statomų kliūčių, sukilėliai žygiuoja linkui Madrido, Ispanijos sostinės.

ra  laikyti save gudriu.
Nieko nėra lengvesnio, kaip 

apgauti teisingą žmogų.

Vynas nevaikščioja su kel
nėmis.

Tas, kurs nori pralobti, ne
privalo krauti pinigų, jis tik 
turi sumažinti savo reikalavi
mus.

Tas, kurs žino, kad jis ne
žino, niekuomet nebus kvai
las.

Nesantvsis visada kaltas.

Jei kvailystė būtų skaus
mas, tai kiekviename nam e, 
būtų didis aimanavimas.

| Išmintingas žmogus daugiau ; 
j pasinaudoja iš savo priešų,1 
negu kvailys iš savo draugų.

Mažiau žodžiu, mažiau bylu.

duperiai”  nieko nepelnę, ■ au-f Tas, kurs stengiasi atker
imai duoda “ black eye” ). j syti už kiekvieną įžeidimą,

Pirmas kvailystės ženklas y- nemano ilgai gyventi.

Kol Jo Negirdesite
Netikėsite, Kad Radijo Gali Būti Toks Puikus!

1 9 3 7

*7995

To cover interesl an d  otbcr costs, a  sometvbat bigberprice i t  cbarged 
for Radžos to!d on deferredpayments.

COMMONWEALTH EDISON

Srcfclc
Downtown—72 W. Adams St.—132 S. Dearborn Si. 

Telephone RANdolph 1200, Local 979

Be Aerial
©Tai tikras “ X ”  Modelio Philco. . .  kas 
reiškia, kad jis duoda pilną balsą per 
Philco Patentuotą Inelined Souuding 
Board. Be to, jis yra Philco-padary- 
mo. . .  Įbūdavola tono-nnstatymo siste
ma . . .  tri-eilinis nustatymas inimąs A- 
merikos programas . . .  valstybių ir .mies
tų policijų pranešimus . . .  dieninius ir 
naktinius svetimų kraštų ir Amerikos 
trumpų bangų leidimus . . .  17 nustatytų 
apskričių .. . trijų  punktų balso nusta
tymas . . .  vertingi aus: eji pagerinimai vė
lesnių radijo ištobulinimų.

Naujos mados kabinetas puikaus butt 
riešuto medžio, išklėtkuotas skirtinga’? 
medžiais. Pamatykite šį radijo ELECT
RIC SIIOPS.

4562 Broadway
4833 Irving Park Blvd. 
3460 S. State St.
4834 S. Ashland Avė.

2733 Milwaukee Avė. 
4231 W. Madison St. 
852 W. 63 rd St.
2950 E. 92nd St. ■

CIC ER O , ILL .
Šio miestelio lietuviams no

riu pranešti, kad Rugšėjo- 
Sept. 19 d. pripuola visų pi- 

j liečiu registracija. O svar
biausia mes lietuviai 11-to 
pririnkto turėtumėm visi kaip 
■vienas užsiregistruoti, kad at
ėjus Lapkričio 3 dienai galėtu- 

j mėm balsuoti. Žinoma, čia ne
raginsiu nei už kolrią parti- 

I ją, bet man Jonui Bertašiui 
I esant respublikonišku pricin- 
Į kto kapitonu, yra svarbu,kad: 
mūs lietuviai visi dalyvautų 

! balsavimuose, ir nebūtumėm 
skriaudžiami kitataučių poli
tikierių..

Jonas Bertas ius

Kuomet geras žmogus pra- 
lobsta, ta i jis tampa pabalty-

i Būk kantrus su galinguoju.' âs auksas*
Kuomet ugnis ir vanduo j Ūkininko koja yra geriau-

j stoja į karą, tai visada ugnį.- ! sias trąšalas jo žemei.
pralaimi.

Saulė buvo kartą sus cojusi, 
bet likimo ratas niekuomet.

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

KNYGAS
K V IT A S

KO N STITUC IJA S
TIKIETUS

PLA K A TU S
LA IŠK U S

BLANKAS
ir t. p.

Išmintingas žmogus žino, ko 
jis nežino, o kvailys mano,, 
kad jis viską žino.

Vynas turi du netobulumus.: 
jei prie jo pridėsi vandens, 
tai jį į niekus paversi, o jei 
nepridėsi vandens, ta i jis ta 
vo protą į niekus pavers. I

Geriausias vaikas y ra  tas, 
kurs jau po velėna.

Tas, kurs bijo mirties ne
turi gyvenime džiaugsmo.

Per gilią upę brisk visada 
paskutinis.

VITAMINAI A ir D 
Dedami į

Patikimus Vaistus •

tos kokybes darbą, eikite į

“ DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Dėl informacijų šaukite 
CANal 7790

Kam b ū ti nervuotu a r  ja u sliam  ? 
i N au jasis N UGA-TONE m oksliškai 
I p as tip rin ta s  su VITAM INAIS A  i r  J) 
; duos skub ią  pagelbą. T a i tiesiogin is 
vaistas ne.rvuotiem s a u d in iam s i r  vė i- 

I k ia  kaipo  p astip rin to ja s  visai n e rvų  
Į sistem ai. N erv ingum as p a d a ro  žm o- 

ir norint gauti aukš-|nes jau slia is  ir p rild iais . S u stip rin k  
i savo nervus su n a u ju  N U GA-TONE 
I ir tuo j visi nesm agum ai lik s užmirš
tu dalyku. N UGA-TONE n e tu ri blo
go skonio. S udary tas  tab leč iu k ėse

I i r  lengvas v arto ti. J e i nebūsi pa
tenkintas pasekm ėm is p in iga i bus 
grųžintL P a rs id u o d a  ir  g a ra n tu o ta s  

l p as visus vaistin inkus. Neatidėliok* 
įsigyk bonką  šiand ien . Dabokis p ą - 

I d irbim ų. R eikalauk  t i k r o j o  N U - 
| GA-TONE d a b a r  sustiprin tą, s u  V I- 
ITAMINA’S A ir  D.
1 Nuo užk ietėjim o im k UGA— SOL. 
Tai idealus liuosuoto jas. 25c i r  50c.

AMERIKOS GERIAUSI
Šia

kaina!

D igesiible as milk itself]

. . .  šis siūno maistas 
su skaniu švelniu 
Cheddar skoniu.
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PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
R E D A K C I J O S A D R E S A S : 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
• • 409 Tabpr Street, ĮEsplen, Pittsburgh, Pa.
ĘZOSTANTĄS- J. VAIŠNORAS-, gencrąlis agentas 

. 2013 .Cąrson Street, S. S* Pittsburgh, Pa. 
Telepįone Hemloeį 2204

Įdomūs Pasikalbėjimai
Pittsburgho Laisvania- 
niai, komunistėliai ir 
cicilikeliai pjaunasi

Kažin kur dingo įaisvąina
mų, komunistėlių ir cieilikė- 
’ių bendro fronto nutarimai? 
Juk sayo “ kongrese”  jįe rū-

Katalikiška Mokyklą 
Negadina Vaiky

ĘAUĮAS: Pereitą kartą 
aiškinai man, kad katalikiš- 
kose mokyklose išlavina vai- 
kus geriąų, negu viešose. O 
aš žinau tėvus, kurie savo
vaikus leido į katalikiškas pinosi neatmenamu ryšiu su 
mokyklas, gi jų vaikai dabar rišti laisvamanius, komunistė 
neina į  bažnyčią, penktądie-1 liūs ir cicilikėlius prie bėri
mais valgo mėsą ir negerbia j dro veikimo. Bet, kaip mato- 
savo tėvų. Kodėl taip? Kieno si iš bendro jų veikftno, lur 
kaltė? Mokyklos, tėvų, ar vai-,būt, žiurkes pasigriebė jų ny
kų? ’ Įtarimus, nes aiškiai pasirodo,

JONAS: Tuo atžvilgiu ne- kaiP 3ie vieni su kitais

Iš Šv. Kazimiero 
Parapijos

Prisiminus ‘-Labor Day” 
kapinių “męrtgąge” degini
mą, negalima apleisti nepami- 
ųėjųs visus dienotvarkės. Tos 
dueųps programa buvo tokia:

Viduryje kapinių sukrauta 
dideĮiš laužas, apie kurį grie
žiant orkestrai susirinko skai
tlingą žmonių minia iš PitĮs- 
bųrgho ir visos apylinkės. Vi
suose galima puvo pastebėti 
nepaprastas susidomėjimas.

pirmiausia Lietuvių bend
ras choras, vadovaujant muz.
Medpniui, sugiedojo Lietuvos 
ir Amerikos himnus. Pąskni 
kiebpųąs kun. Kalenąs įžan
ginėje kalboje paaiškino, kad I 
kapinių nųpįrkimąs pradėtas 
be centp ižde ir lygiai prieš 
vienuolika metų tą  pačią di.e- 
ną “ Latjor Day” kapinės nu
pirktos už paskolą iš Politha- pbnų skolos, 
uią State Bank ir J. E. vysk .' Ant Sal°  ugningą, pa-trijo- 

1 Bcyle pašventintos. Tat, ly- kalbą pasakė mūsų graž- . 
giai 11 ipetft praėjus toj p a -^ ’yb’s kun. kfisius. Vaizdžiai
čioj vietoj susirinkta p až inė-.P P P '^č , kaip mūsų žhionės j
ti istorinis įvykis — pasalino- gr®miau pamėgsta kas sveti-j

•UNCLE WIGGILY’S TRIGKi

būtinai rūpintųsi kapinių pi- Klebonus ,dėkojo visieųis ku- tę,- kad perdaug išdykauja ir
įkūUūj kas ir padaryta. Nors, nigarnę, suririnkusieiųs ir vi- v.ėlai namo pareiną, 
girdi? pirktos skolintais pinį- sus pakvietė į Adonio sodą,; J a i  viešosios, b.etikybinės 
gaiš, bet šiandien deginamą kur laukė gardūs ųžkąndžiai, mokyklos išauklėjimas, 
skolos dokumentai. 'smagus pasilinksminilma's.

AKIŲ 6YDYTOJA1

Toliau pakviestas vienas se
niausių Įriebpnų —  kun. Vaiš- 

' nprąs. Šis vaizdžiai nupiešė, 
į kokiu būdu sukeltas f  ondas, 
i iš kurio išmokėtos visos ka

gąlihia. kaltinti mokyklos, nes 
tos pačios tiesos buvo dėsto-

nasi.

Nors tūlas peekųrys rapor-
mos visiems vaikams. K adan-. teris rūpinasi navynų šlamš- 
gi didžiuma vaikų tapo do-. te juos taikinti, bet ir prieš 
įais ir pildančiais Dievo ir jį jau pradedą
Bažnyčios Įsakymus, tai kal
tė turi būtį kur kitur- Negali Pittsburgh6 lie

būti: ^visišką .vaikų' kaltė, nes 
vaikai visuomet imą į ą  vyzdį

likai, žiurėdąrųi į bendro fro
nto — laisvamanių, komunis-

is

savimas nuo skolos, panriki-J^tU? negu kas sayp; greičiau
nįinas visų dokumentų, J<u-| relnia svetimas, negu savų į-
riuos čia bankierįąi atnešė, Įstaigas, mokyklas, vįeųųply;

v ** į . j  • • • t u - 'nūs. net noriau laidoja saviššnairuoti Nesant dviejų pirmų kalb.e-,, . • ■ ■ . • ; y ,
. • I "  r  ■ o i  -i ikius svetimose kapinėse, kuo tom, t. y. Louis bcbneider, < • ••; . v*,Av: * "lerųviai Kutą- , • , . _ . _ . . .  . met savos taip gražios ir panųo kurio kapinės pirktos, ir 
inžinieriaus Tbomas McG.ov- i rankios.

P
Galop ragino

pa-
yisus

,.j  . -r • m i-i ikėJių ir .cičilikeliii veikimą, gididesnių b.e? tėvų. lodei, ‘ . .. . .. . .
greipįaųsiąi atrasime kaltę pas j ..
tėvus.

DR. VAITUSH, OPT.
nijjTųyia

opyo^rETRicAibūy akiu 
špėčialistAs

Tegul būna gera pamoką 
misų tėveliams, kurie atima 

Uliei- 'vaikus iš mūsų mokyklos/Sig 
6°s- ' i persergėjimas tegul atidaro j

ĮJejp, ąpeigpse taipgi daly- visiems akis. Tėvams nei kiek į 
yayp kųų. .Jurgutis, kliu. Skri- n atidėliojant reikėtų grąžin-I 
pkus i r  kiti žymus svečiai., L* vaikus į katalikišką - lįe_l 
kurių vardų neatsimenu. tuvišką mokyklą; pasimokyti, a

Diena pasitaikė ląb,ai graži kaip reikia gerbti tėvą ir 1ą0_ 
ir šilta-. Rapprterįs tmą.

• -••■••“  | Kol dai

lbiom i ir baigta įspūdingos
' niortgąge1 eg in im o

P alępąy lna ak ių  įtem pim ą., k u ris  
galvos šEąįidSjjjjjo, 

svaigiihb.* *akiu  apten ifino ; ' ne rv u o tu - 
mo. sįtaud&roą ak įjj k a rštį, a tita iso  

I t ru ro p a rė p y š tę 'ir  lollr.ęgystęt P rire n -  
( gia teisingai ak in ius. V isuose a ts įti-  
. k im nose egzam inavim as d aro m as su 

e lek trą , p a ro d an č ią  m ažiau sias  k la i- 
• d ą a  ''Sp^.lal® “ a ty d a  ' ą tk tę ip la m S  į 

. . . .  . m okyklos v a lkus K reivos ak y s atĮ-.
Vi'mS neskąldo, njokvkite I n o s  taisom os. V alandos nuo  I n ’ lk f  s iri 
Tl. ’ • A  3" k .  . NpdėjjoJ pno 10 ik i 1Z.Dievų ir Bažnyčios ĮsąįvyĮuų

va ik  ai guiyn i į .
Netvirtasis Dievo įsakymas 

sako: “ Gerbk savo t.ėyą ir
motiną . l a i  begalo svarbus Ketalikiška mokykla padeda 
įsakm ias ir  tėvai turi nipin- 1<yąnis ąąrbą atlikti, 
tis, kad to? Įsakymo S^vo vai-: Tėveliai, tė,vėliai ųenpsįgaų- 
kus išmokytų. Ne tik išinoky- Neniekinkite savo kala-
tų, bet kad giliai įskiepytų įp lietuviškos mpkyK-
į jų širdis, kad jie mpkėtų jos, pggitui nereiktų gaj-

D a jĮg ę ly 'a t-  
ftkvs a t lta l^ m o c  l»e ak ln lq . 

Kalno? pigiau k a ip  p irm iau.

4712 SQ ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

8.0 M£TŲ PRITYRIMAS 
Ąky8 egząminnojąmos — akiniai 

-pntafcbini

08. JOHN I ma
OPTOMETRISTAS 

1801 S Ashland Ąyęnuę 
VALANDOS- kaądien nuo 9 iki 

12 — l:3'0' iki’ B vak.
Toj OĄJSTąf (1HS8 '

kurs išmatavo: ir keiiųs 1 pamylėti krs save  ̂p n,e j jį gay 0 gyyenime pritaikinti. Įėtįs, kųoniet vaikąs čeyeryku |
pąžyniėjd, 'tleBdnas | Nąsdieųinianie gyvenime ma skaldys galvą. i
didelį lietuvių prietelių kon- Į Po kun. Misiaųs įspūdingos žai tekreipiama dėmesio į vai- '• ~

kų apidėjiaių. Ne S  ^ v a i!  Frantą pįrnimĮĮenį susiįųu-'. 
nąniie tikybos ųępamokina, te Albertas Petrauskas su E- 
bet dar ųet neleidžia vaikų į , leP.a Tamkeviciųte. Aįbęrįas 
katalikišką mokyklą. Toksai , dgoką laiką buvo Šve. Vark.

! ern,

! Ii tik gardžiai pasijuokti, kaip
jie pildo savo ' ‘kongresu” nu
tarimus. Tik tiek nemalonu traktorių Chas. E. Heinen, ku- j kalbos eita prie svarbią usįps 

lĮeginį-fe vTTT a q . z.-.; L 3 r  4 • • i u  . . . . ris ištaisė kelius ir takelius programos daliesRAULAb. Jonai, kur tu esi • Kad lietuviai skaidosi į įvai-*.w . . v. . . 1
ir viens Su kitu-matęs, ar girdėjęs, kad tęysi įias grupes 

mpkytų sąy.o vaikus blogo, • pjaunasi, 
kad tėvai norėtų savo vaikus 
matyfį blogais ?

JONAS: Tiesa, Raulai. Tė
vai nori, kad jų vaikai būtų 
gėri. Bet dažnąį tėvai savo 
vaikams duoda labai blogą pa
vyzdį. Tpkiu būdu išmokina Pittsburgso lietuviai katuli- 
yaikus blogo. | kai, su pasišventimu veikia.

s ūkdami vaikučius Į mokyk-

išlygino ir dar po šiai dienai lino paskolos dųkmųentų, kų-

Pittsburglio lietuviai katali- 
j likai įštikrųjų, galį pilnai pa
sidžiaugti, ir pasididžiuoti, 
kad vieningai veikia religi
niais tautiniais reikalais.

riuos p-lė Sutkąieįūtė, Pųlį: 
fhąnia State Ęank iždininkė; 
su savo darbiųįnkąis (Petrti?- 
t  lu ir Prosser) . ątų(ęšė į r pp

RAUĮyAS: Kokiu būdu tė 
vai galį duoti papiktinimą sa-l^s 
vų ygakąms? į sP_

JONAS: Daug yra būdų, čiąįs; jaunimą traukdami Į or
bet pats paprasčiausias yra

, daug dirba kapinėse. Kalbėjo 
trumpai, bet daug pasakė nu- 
piešdamas^ Jdęk darbų „įdėta 
kapinių nupirkimui ir  sutvar
kymui. Nors tas darbas teko> Į trumpos kalbos juos įteikė bI' -
atiiliti šuniniuose depresijos i bonui Įre-dydafma. kad visc .

tėvų ąpsileidūnąs k.asdie^mia-’ Įezaųs draugijos narių, ų p. 
n.’e gyvenun.e dažnai susiduria ’ Genutė soslalietė, “ Marijus 
‘ u labai apverktinom pasek-Į^ ąd<elių” narė. Ųžtaį .sėjla- 
mėm.

LIETUVIAI DAKTARAI
ą’.ėl. C alum et 5974

kuriose jie supažindinami 
lietuvių kalba ir  papro-

ganizscijas ir draugijas, kad
šis: šventą dieną, kartais, tė- tiktai apsaugojus nuo ameri- 
vai apleidžia š*v. Mišias, pasi- 
tetsindanii, kad jiems “ per 
salta”, ar “  perši 1 ta ” , arba 
kad “ pavargęs” , kąd “ reik 
išvažiuoti”, “ reikia pailsėti”  
ir t. p. Kuomet dėl menkiau 
sios priežasties apleidžia Mi- 

<šias šventadieniais, jie mano, 
kad tas paliko be pasekmių.
Ne. “ K ą sėsi, tą  ir rinksi” .
Taip esti ir su vaikais, kurie 
seka tėvų pavyzdžiu. Tokiu 
b&dn tikėjimas vaikų pasida
ro silpnas.

KAULAS: Aš manau, kąd 
tas dar negali būti priežastim 
vailių sugedimo?

JONAS: Y ra daug tokių . 
priežasčių i r  pavyzdžių. Kai t 
kurie tėvai parėję iš bąžųy- j

ė! tę
nėra laiko su laisvamaniais, 
komunistėliais ir cicilikeliai s 
koketuoti.

Lietuviai katalikai iš pra
eities gerai žino laįsvamanių 
nusistatymą — jų pąpos pra
dėtą laisvamąnybės darbą stu- 
niti, dėl to ir  šalinasi laisva
manių.

Pitįsburgbo įr apylinkes ' < 
luviai katalikai, žiūrėdami y 
netvarką ir  pjovimąsi laisva
manių, komunistėlių i r  .criiii- 
kelių, ir, žinodami jų nusista- 

Vfymą, gerai daro, kad šalinasi 
PŪ-0 0 dedasi prie vniki- 
n\o religiniai tautinių reikalų.

Kerė p’a

{laikuose, bet, nežiūrint į tai, 
sumaningam vadovavimui šia
ndien kapinės išlenda iš sko
lų. Gyrė visus už vieningą 
darbą, kurio vaisiai šiandien 
aiškiai matomi. Čia reikia pa
žymėti, kad nors Mr. Ileinen 
yra vękietis, bet mūsų kapi
nėse turi net du sklypus savo

skolos išmokėtos, kąd hąnkąs 
nieko nebeturį prieš kapines

, e tai, kas atsitikę Pittsbv.rg- 
l.e rugsėjo 9 d.

liet.ės jai nupirko dovanų grą
žų payeiksįą “ PągrįžimąsSiuo Į 

, Kalvarijos” . M. P.

kjonizmo bangos. Jiems

ir kad čia, va, y iri dokunreų- Į Kokią tai Eilėn Panko, 18 
lai. Įmetu, savo čevtryko aukšta

Tuo ' tarpu Adonias Jąškfi- 
in>s padegė laužą, į kurį, per
žiūrėjęs kleboųas visus doku- 

j mentus ir Petraičiui su Pros
ser patvirtinus, kad visi do
kumentai, sudėta į liepsnojan
tį laužą. Akimirkoje visi pas
kolos dokumentai supleškėjo

didelei šeimynai.

Antrų kalbėtoju buvo kuų.
Sadauskas, kurs pažymėjo,

| kad kapinės įsigytos Adomo j pavirsdami į pelenus, kuriuos
Jaškūno dėka. Jaškūnas pri- vėjas išnešiojo į visas puses, 
sispyręs įkalbėjo kleboną, kad Į Kapinės be skolų.

,QUso valančios 
9 ry te  ik i 8 v ak a re

išskirjanjt ‘ šę k 7 
riiad iėntus " ir 
tręei.adieni.us.

kulka taip sudaužė tėvui gal
vą, kad tąsai nuvestas į ligo
ninę yra ųiirties pąypjuj. Mat, 
tėvas norėjo pabarti m ergai-!

SJkĮdptorįąus Ri;ųšųs parpda 
įvyko Pittsbųrglųe rugsėjį;. 3 
11 dd. Nors mažai ką tesųpra- 
ntu apie meną, bet, k‘-dapy’ 
g r)), kunigai išgarsino baži«y

(Tęsinys 5 .pusi.)

D8. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 Sq. Hąbted Street
CHICAGO, IJbL.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
TeL CĄNalOfiso P hone 

PR O spccl 1028
Ręs. and Office 

2359 S. L eav itt St. 
GANal 0706

Čios n’arnie, prie savo vaikų, 
kritikuoja kunigus. Kuomet jų 
vaikai užauga, jie jau nebe-1 
tu ri pasitikėjimo kunigais. Jie  
sako, “lųiūsų tėvai kritikavo 
kunigus, netikėjo jiems, o= ėjo 
į bažnyčią. Jeigu aš turiu kri
tikuoti, tai kam uian dar eiti 
į bažnyčią” ? Tokių faktų, 
Paulai, galima daug prirink
ti.

Toliau, vaiįcai pareina įš ka
talikiškos mokyklos. Sesutės 
meldės &u vaikučiais už jų 
tėvelius, o kada vaikai padė
ję namo pradeda skustis, kad 
s^suo davė daug darbo, kad

DAROME

M O R G IČ IU S
Gerom Išlygom

B. R. PIETKE WICZ
2608 West 47th St. LAFayette 1083

OR. J. J, KOWAR
(IiOW ARSKAS)

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

2403 W- 63rd SL, Chicago
O F F IC E  HQURS 

2 to  4 a n d  7 to  9 P. M.
Sunday by App.ointm ent

0257 I
Res. PROspect 6659

DR. P. Z, ZALATORIŲ
GYDYTOJAS IR  CHIRŲRQĄS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesįan Avė- 
VALANDOS: I I  fyto iki 2 popiet 

6 iki 8 v&L vakaro

Res. 6924 S. Talman Avė. 
fee?. Tel. GROnęhffl 0617 
6'ifice* -Tel." HEM ock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. Marqpe(tę Road 
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

Vėl. 2—4 ir 7 —9 vak. 
Rety. i r '  Nedaliomis susitarus

spaudė mokytis, kad liepė po
terius kalbėti, tuomet tėvai 

Į ima niekinti sesutes, peikti 
jas, net keikti. .Girdėdami tai 
vaikai pasidrąsiną: mokykloj 
pradedą tais pačiais vardais 
seseris vadinti, jų neklausyti. 
Taigi, Rąuląį, kieno čia kal
tę? . . s,f.

KAULAS: Aišku, kaip die
na, kad tėvų.

JONAS: Todėl, jeigu atsi
randa blogų įr neištikimų vai
kų, iš katalikiškų mokyklų, 
tai ne mokyklos kaltė, nei ne 
vaiku, bet tėvų. «L 3L S.

JOKIŲ SUODŽIŲ JOKIŲ PELENŲ
“ SĮLVER FLASH” — RANGĖ OIL 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus 
PRO D U K TA S DIDŽIAUSIO FU ED  O IL RzUj'JLNlRIUpTOjb 

ŠIO J T E R IT O R IJO J
Męs greitai pristatome ir garantuojame plln^ niierą £U City Sealer 

apžiūi'ėlais, saikuotais trolcais.
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANal 2020

TRIAN0UE O IL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, Iii.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 
P Ė T E R  B A L S I A I S ,  M a n a g e r

%

DR. STRĮKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Kuo 2 iki 4  n  P*}0 i^i 8 vak. 
Nedėliotais pagal sutarti 

Ofiso Tęlef. B.OUlevąrd 7820 
Namą Tel. PROspect 1930

Teį” cANal~'6m

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir  7—8 

Seredomis ir NedėL pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. Calitornia Avė. . 
Telefonas REPublic 7868

TeL BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
artį 4=7th Street

V ai.: nuo 9 iki 8  vakarę 
Seredoj pagal.su tartį .

Tjal. GANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS 

2158 IV. Cermąk Road 
Vai.: 2— ir 7tt̂ 9 vai. vakarę 

Kętyęrgaia pagjįl sutartį
LeaviU St.

Tel. GANal 0402

TeL Ofiso BOUlevard 5913-7714' 
Rps. KENwood ^107.-

DR. A. J. B E R T O
Ofiso .vai. nuo 1—3; nuo 6:30—?8:30

756 West 35th Street

DR. T. DDNDUUS
GYDYTOJAS IR ' CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
-Tel, VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4*ur 6—8 p. m.
- NpjrlėliomiĘ pagal antartį

Į V A I R Ū S  D A K T  A R A I

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Sp. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nu) 10 iki 12 v a i ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. TTedelionua nuo 10 iki. 12 

vai go pietų ir pun 7 iki 8.30 vai-
sjąkAte ___  .

DR. MAURIGEKAHN
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4631 So. Ashland Avė.
TeL YAR'dfl 0994 

Rez.: Tek PLAsa 2490 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ry to : 2-3 į r  7-8 v. vak. 

Nedėhninis nuo 10 iki Už dia^e

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
U tarn , Kętv. ir Pėtn. 10—9 vai.. 

3147 So. Halsted St., Chicago' 
FaneĮĮ.i Scre.d. jr  Subat. 2^-9 vai.

DR, Į. J, MAN1KAS
GYDYTOJAS ĮR  CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: popiet ir'

vakare
REŽIDENGIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd S t
V alan d o s: 9— 10 ry to  i r  6—6 vaje. 

Tręjeiądįeniai^' Sekmadieniais 
pagRlRniaru

Residen.ce
.6609 S. Artedan Avė. 
PROspect 3463

DR. A. j .  SHIMKŪS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

OFISAS
31§6 W. ;59th St.
HEMlock 5998
VALANDOS: .

. 3 — .popiot — 7—9 vakare 
Treeiadieuiais ii- Sekmadieniais

pagal Mitartį
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PittstargJra žinios
SKULPT. RIMŠOS PARODĄ 

PAMAČIUS

no;j, 
'lėti1

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

ta t ir aš nuėjau " apziu-

Šis - Tas Iš West End 
Pittsburgho Padanges

! Rugsėjo 13 d., Šv. V arle  
nariai bendrai ėjo prie šv. Ko
munijos. Šv. Sakramentas bu
vo išstatytas viešai adoraci
jai.

S. L. R. K. A. 35 kuopa lai
kė mėnesinį susirinkimą.Nors ir neišmanėliui, bet 

labiausiai krito į akį trys vei
kalai: “ Lietuvos Mokykla 
kuri man priminė, kaip mane 
niežuli motutė prie ratelio mo
kino A, Be, Ce. Net apsiver
kiau... Tai buvo laikai, kaip' Vietinių ir iš apylinkės sve

Šv. Vincento klubo mote
rėlės šauniai pasirodė ruošia
ma kortavinio pramoga. Do
vanų parūpino labai gražių.

Penktasis Seimas

sunkiai reikėjo mokslo siekti, 
o šiandien čia, Amerikoje, lino 
sybė; savos, lietuviškos mo
kyklos, o visgi ne- visi lietu
sių vaikai jas lanko.

Artojas su jaučiais5’ pi i 
line, kaip lietuviai per ilgas 
:ietų eilės nešė svetimų, pin-

gų, o “ Artojas” įprininė, kaip 
sunkiai tikrieji tėvynainiai dr
ibo, kad nusikratyti to sun
kaus jungo ir kuomet vienin
gai dirbo tasai darbas abic-V 
vaisių — laisvų Lietuvą.

Iš parodos išsineši:.'u daug 
gražių minčiii.

Tik' kelioms dienoms pras
linkus mažas, įvykiu pagadinu 
man gerų ūpų. Netikėtai ku
nigų susirinkime sužinojau, 
kad p. Rimša*Mei pas yįėnų 
kunigų vješėjimo laike Pitis- 
burghe neatsilankė. Pamaniau

Didė. gerb. delegatai:—
Pilnai pasitikime, kad kie 

kviena draugystė yra išrinku 
si atsiųsti savo delegatus į . 
Šv. Pranciškaus Vien. Rėmėi 
jų seimų, kuris įvyks rugsėjo 
27 d., Šv. Pranciškaus vienuo
lyne, Pittsburgli, Pa.

Linksma pranešti gerb. de
legatams, kad iš Chicagos ir 
Detroito atvyksta daug dele
gatų.

Chicagoje traukinys išeina 
iš La Šalie stoties rugsėjo 26 
d., 8 vai. vakare. Iš Detroito 
išeina 11:45 vai. vakare iš U- 
nion stoties. Abu traukiniai 
bus Pittsburglie nedėlios ry 
tų. Pittsburgiežiai sutiks d?le- 

į vic-

lėlių labai daug prisirinko.
Darbščios klūbietės jau iš p ra 
eities gerai žinomos, ta t ir 
sutraukia į savo pramogas
skaitlingai svetelių. B  prame-įkaltis stoty ir  parveš
gos liks virš šešių šimtelių pa- į 
lapijos labui.

Šv. Vincento choro nariai

nuolynų. Šv. Mišios bus 1G.30 
vai. ryto. Kiekvienas turės 
progos išklausyti šv. Mišių. 

Delegatams, kurie važiuos

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

reiškiu širdingiausių užuojau
tų Tėvams Marijonams, vi
sai vienuolijai i r  auklėtinia
ms, netekusiems savo myli- 
miausiojo globėjo ii- vado*.

Taip pat skaudžiai aš pats 
asmeniškai atjaučiau žinių a- 
pie mirtį mano pirmojo misi- 
jonieriaus, prietelio ir  drau
go. Sn juo susipažinau, kuo
met tik atvykęs iš Lietuvos 
pirmas misijas laikė pas ma
ne Donorą, Pa., 1916 m. Nie
kad nepamiršiu jo malonumo 
ii- gerumo. Amžinų atilsį duok 
jam, Viešpatie!

Su nuliūdusia širdimi, jūsų 
Kun. Magnus J. Kazėnas

P. S. Čekis $25.06 semina
rijos plytoms, kulia velionis 
taip uoliai rūpinos.

CHICAGOJE
! Kuri West Sides Svo- 
i čių bus “karaliene?”

Visi kviečiami atsilankyti į 
Į Amerikos Lietuvių Motinų ir 
Dukterų Balsuotojų Lygos ko- 
ntestų. Kontestas bus rugsė
jo 2’6 d., Aušros Vartų parap. 
“ Rūtos”  darže. Daug yra ka

ndidačių, bet kuri bus įslink
ta?

Visi prašomi atsilankyti. 
Grieš gera. muzika. Įžanga dy
kai. J.

ŠVEDAI STATYS NAUJĄ 
LAIVĄ

Anot p. G. Hilmer Lund- 
beck, generalio menedžeriu 
Švedų Amerikos Linijos, ku
ris neseniai grįžo iš Europos, 
buvo nutarta statyti naujų, 
25,000 tonų motorinį laivų.

Naujasai laivas bus priedas 
dabartiniam Švedų Amerikos 
Linijos laivynui, plaukiojant 
tarp New Yorkų ir Švedijos 
ir Baltijos Valstybių.

Šis naujas motorinis laivas 
bus vardu Stockholm, ir ve
žios 400 cabin, 600 turistinius 
ir 400 trečios Idasės keleivius. 
Laivas bus baigtas statyti 
1938 metais.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSdaibuojaši ruošdami senovės automobiliais, patiekiame tų 
šokių vakarų. Jų  vakaras. į-nurodym ų: iš Pittsburgho va- 
vyks rugsėjo 25 d., Šv. Vin- žinoti per Liberty Tubes ir 
cento mokyklos svetainėje. | paimti Route 88, važiuoti link 

— —  Castle Shannon iki Sasomvald
Darbai čionai pagerėjo, tat Greenhouse (labai didelis gė

ri-’ ūpas -čionykščių pasikeitė, lių namas). Prie to namo pasi- 
Spirgutis sukti po kaire į kalnų. Vie

nuolynas yra ant pat kalno.
Su didžiu malonumu lauk

sime delegatų.
Rengėjų Valdyba

B raddock, Pa,

Rugsėjo 2 d., po sunkaus 
svižeitli-mo autbmobiliaus ne
laimėje, mirė’'a. a. Kazimieras 
Adomaiti^ 22 riietų amžiaus, 

sau, geras skulptorius meni jg.uvo dievotas ir  pąvyžd’ri-
ninkas, bet prastas inteligen
tas, kad už tokį gražų kunigų 
išgarsinimų parodos bažnyčio
se nemalonėjo jiems nei vizi
tus sudėti.

Kaip girdėjau, kai kurie vi 
sai jo nematė nei kaip lankė
si parodoje; Rimšos ten nebu
vo. Man, prastam žmogui, iš 
šalies žiūrint, atrodo, kad bu 
vo negražu. Korcsp.

gąs vaikinas.
Paliko nuliūdime savo tė

velius ir vienų brolį ir.seserį

. Palaidotas iškilmingai rug
sėjo 7 d., Braddocko katali
kų kapinėse.

Bridgeville, Pa,

Rugsėjo 23 d. mūsų bažny-j 
lėlėje baigės 40 vai. atlaidai. 
Daug pelnyta per tas tris at
laidų dienas. Beveik visa pa
rapija atliko šv. išpažintį. Ryt
mečiais ir vakarais skaitlin
gais būriais žmonelės rinko-

Vajaus t e  Marijonu Seminarijos 
Koplyčios Fondui

Kun. Magnus J. Kazėnas Seminarijos Koplyčios 
Baigimui Atsiuntė 25 Dol.

K iid Tevfj' 'Marij©hų“ tferirt- 
narijos koplyčios statyba ir 
jos įrengimas šįlnet bus baig
tas, nėra jokios abejonės. Šve
ntos atminties Tėvo V. Kuli
kausko pradėtas darbas, ku

čekis $25 šėmai. Gerb.’
M. J. Kazėnas rašė:
Didž. Gerb. Tėveliai:-—

Iš priežasties mirties a. a. 
Vincento Kulikausko,

kiiri.

kun.

PRANCIŠKUS RUMŠĄ
M irė .rugsėjo 15 d., 19-36 m., 

6:30 vai. ryto, su laukęs  p u 
sės am žiaus.

K ilo iš  Tauragės apskričio. 
Švėkšnos parapijos.;

A m eriko j išgyveno 54 m etus.
P a liko  dideliam e nuliūdii.ic  

d u k te rį B loną, žentą. VI. Mil- 
ler, brolį. K azim ierą, švogarį 
M ykolą Šim kų i r  švogerką  Jo- 
a n n ą  ir  gim ines.

Velionis buvo narys Susivie
n ijim o  L ietuv ių  A m erikoje.

K ū n as  pašarvotas -4606 -So. 
W ell St.

L aido tuvės įvyks p en k tad ie 
nį, rugsėjo  18 d. 15 n a m ų  
8 vai. ry to  b u s  a tly d ė tas  į 
Šv. K ryž iaus p a ra p . bažnyčią, 
kurio j įv y k s  gedulingos p a 
m aldos už. velionio sielą. Po  
pam aldų  b u s . n u ly d ė ta s  į  Šv. 
K azim iero kapines.

N uoširdžiai kv iečiam e visus 
gim ines draugus-ges ir  pažy- 
sta!urus-as da lyvau ti šiose la i
dotuvėse.

N uliūdę: D uk tė , Brolis, švo- 
(geris, švogerką  i r  Giminės.

Laidotuvių  d irek to riu s  J u o 
z ap as  Budei kis i r  Tėvas. Tel. 
I tE P u b lic  8340.

riuo velionis rūpinosi ir mir
ties angelui jo kambarį at
lankius, katalikiškos visuome
nės talka neužilgo bus baig-si į bažnyčių padėkoti Dievui

Amžinų atilsį duok jam, Vieiluž suteiktas malones, pasise- ias* Tai rodo pradėjusios plau 
— inti ištvermės dorybėse, įsigy- ;kti iš vis« b r i k o s  lietuvių 

Iti didesnio atsparumo savo kolonijų stambios aukos. Š t a i ,  

blogiems palinklnams. Tame
darbe daug mums prigelbėjo 
svečiai kunigai: Vaišnoras,
Kazėnas, Pikulis, Vasiliaus
kas, Abromaitis, o ypač kun.
Misius su kun. Sadausku sa
vo turiningais pamokslais.

špatie!

Sunkiui, serga po operacijos 
Gertrūda Krištopaičiūtė. Guli 
Braddocko ligoninėj. Lai Die
vas duoda jai pasveikti.

Tėvas Gabrielius, pasijoms- 
tas, kuris sakė pamokslus ry
tais ir vakarais per 46 valan
dų atlaidus, padarė didelį į 
spūdį žmonėms. Visi sako, kad 
jis tikras auksaburnis.

Rugsėjo 10 d., klebonas kun. 
V. T. Abromaitis šu komitetu 
pradės eiti po namus kolek- 
tuodamas.

Kaip dabai* su darbais čia 
tai geriau negalėtum ir 

norėti. Visi, seni ir jauni, dir
ba. Žibuoklė

yra

BIZNIERIAI, GARSINKI' 
TĖS "DRAUGE"

J.F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS Ū IE N į IR NAKTĮ

YARds 1741-1742

G A R 7, IND. L AIDO TUIIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavim as —  M oteris patarnauja'
T hone *000 820 W. 15C5i Ava.

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

R E P ublic  8 3 4 0

Gražiai giedojo choras miš
parus. Paskutinį vakarų so- 
dalietės dalyvavo procesijoje 
in corpore. Bažnyčia buvo gau 
šiai išpuošta gyvomis gėlė
mis.

Pakeltu, ūpu ir sustiprinta » 
dvasia žengiame į ateitį ir esą- į 
me pasiryžę ištesėti savo pa
žaduose. V.

valcar iš Pittsburgho, Pa., nuo 
gerb. kun. M. J. Kazėno, Šv. 
Kazimiero parap. klebono, di
delio patrijoto ir  uolaus Ka 
tai i kiškos Akcijos veikėjo, gau 
ta laiškas — užuojauta TT. 
Marijonams dėl mirties a. a. 
kun. V. Kulikausko. Jame 
seminarijos plytoms įdėta ir

AGNIEŠKA KATKEVIČIENĖ 
(l»o tėva is  B asitaitė)

M irė a-ugs. 16 d., 1936 m.,
2:30 vai. ryte, su laukęs  pu-
sės am žiaus.

K ilo iš T au ragės 
L aukuvos parap ijos, 
kaim o.

A m eriko je  išgyven-o 40 m etų .
Palilco dideliam e nuliūdim e 

v y rą  Juozapą, d u k te rį K azi
m ierą , 2 sū n u s: B ronislovą ir  
Juozapą , žentą T. Serviss. m a r 
č ią  M arijoną, seserį P e tro n ė lę  
V lsockienę i r  jo s šeim yną, 2 
a n ū k u s  i r  2 bro lius: Ju o za 
p ą  i r  A leksand rą , i r  g im ines; 
o L ietuvo je  2 bro lius: J o n ą  ir  
V incen tą.

K ū n as  p a ša rv o tas  4605 So. 
H ennltage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 19 d. Iš  J . F . B udei- 

"kio koplyčios 8 vai. ry to  bus 
a tly d ė ta  į Šv. K ryž iaus pa rap . 
bažnyčią, k u rio j įvyks g edu lin 
gos pam aldos u ž  velionės sielą. 
P o  p a m a ld ų  -bus n u ly d ė ta  i 
šv. K azim iero  kapines.

N uoširdžiai kviečiam e visus 
gim ines d raugus-geš  i r  pažy- 
s tam u s-as  d a lyvau ti šiose la i
dotuvėse.

N uliūdę: Vyras, D uktė , S ū 
nūs, žentas, jMaiitl, Sesuo, Bro
lia i, AuūJ ai ii- Giminės.

L aido tuv ių  d irek to riu s  J .  F . 
E udeik is . Tel. Y A R ds 1741.

apskričio,
Girvuinių

“VALGIŲ GAMINIMAS IR 
NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”

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

Šių knyga galima gauti, per 
paštų arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley 

Chicago, III.
KAINA SU PERSIUNTIMU 

TIKTAI $ - | .05

My husbond . .  . 
y doughters . . . 

my friends . . . everybody 
marvels! They soy I look hatf my age. 
They flatter me, of course, būt they 
don’t re a liže it’s the change in my 
hair that has mode the change in 
me. When my hair was grey I looked 
old . . .  older thon my years. Now# 
thariks to Clairol my faded, grey- 
streaked hair has been restored to 
ils own color . . . natūrai - looking
and shining with lovely luster.

You, too, can erose the years From 
your hair. In one quick treatment 
Clairol shampoos, reconditions and 
tints your hair to youthful beauty. 
Ask your beautician. O r write for 
FREE booklet, FREE advice on care 
of hair and FREE beauty analysis. 

N o t, with common, old- 
faskioned hair dyes būt...

• • • w ith

C1MBM
Beverly King, Clairol, Ine. ,
132 West 46th SI., Now York, N. Y.
Sond FREE baoklot, advice and analytU. 

Name-

Addreu- 

Clly-- .■■■ Slate-

£žp tosfrtidnp

VENETIAN MONUMENT Cfl., INC.
i?**- • * >■' 4Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir  

Grabnamių .

Didžiausia paminklų dirbtuvė Ckicagoj

Suvirs 50 metų prityrimo

R S Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir  taupykite

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas  S E EIey 6 1 0 3
Chicago, Illinois

L A ID O T U V IŲ  D IR E K T O R IA I
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

EKrektorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

M ęiniffoc 718 West isth streetU. Ilk VMIUUJ Phone MONroe 3377

7n||1 West 46tb Streetk kUip Phone BGUlevard 5203

ir Ciiririp 10734 s- Ubl II aUHUj Tel. PULlman 5703

1 ophou/ip7 ir ^iinoi 2314 West 23rd Place LdulIdnluL II OUIIul Phone Canal 2515

1 r  r»JAikiA 4605-07 So. Ilermitage Avėr rlIflP.IKK Phone YARds 1741—1742
J . 1 .  &.UUUII1IU Skyr _4447 g. Fairfield Avė

S C Lachawicz 1U .  y. LUUIIUVVIUL arba CANal 2515

J. Liulevičius
O P Mo7QiifQ 3349 Lituanica Avė.U. 1. IrldtGmd Phone YARds 1138

A Mocolclfic 3307 Litnanica Ave-H. mdodlomu Phone BOUlevard 4139

A Pptlflię S°‘ 4^^  Cicero jH. iClMIu Phone CICero 2109

F  Rsriiiiic Phone cAN&i 6174Ja 1 ■ IlUlIfclllv 668 West 18th Street1
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VIETINES ŽINIOS
LIŪDNI ĮSPŪDŽIAI A. A. TĖVO VIN

CENTO KULIKAUSKO LAIDO
TUVIŲ DIENOJE

Pirmadienį, rūgs. 14 d. Au
šros Vartų parap. bažnyčioje 
karste gulėjo kūnas vyro, ma
žo ūgio, bet milžiniškos dva
sios' Kūnas velionio, TT. Ma
rijonų Seminarijos rektoriaus 
vienuolio Tėvo Vincento Ku
likausko, katal. spaudos apaš
talo, garsaus misįjonieriaus, 
tylaus, bet žymaus veikėjo 
Katal. Akcijoje, Bažnyčios ir 
tautos pionierio, didvyrio! Jo 
žodžiai niekam neužmirštami, 
kam tik teko juos išgirsti per 
misijas bažnyčioje, ar bile pa
sikalbėjimuose ir spaudoje.

Pašarvotas paprastame kar
ste vyras, dvasia lygus su a. 
a. vyskupo Jurgio Matulevi
čiaus, M.I.C., ir a. a. kun. Fe
likso Kudirkos, M.LC.! Tas 
kūnas jau nebekalba. Nutilo 
amžinai!... Ir kažin, ar daug 
rasis katalikų, kurie užmirš 
ir paliaus verkę dvasioje, pri
siminę velionio žodžius pamo
ksluose, spaudoje bei pasikal
bėjimuose; ne vien pasaulio- 
nys, bet ir kunigai dažnuose 
pasikalbėjimuose su velioniu 
sėmė dvasinės pajėgos — tur
to. Taip išsireiškė pamoksli
ninkas kun. Pr. Vaitukaitis 
savo pamoksle laidotuvių die
noje.

Bažnyčia pilnutėlė žmonių: 
pasaulionių, dvasiškijos, sese
rų vienuolių. Tų žmonių aša
ros jcu nėbeiššaukia kun. Vi- 
ncentų Jvulikauskų prabilti į 
juos paskutinį žodelį, į ašaro
jančių žmoni jų!

Aštunta vai. ryto. Bažny
čia pilna žmonių. Išeina 5 ku
nigai marijonai laikyti šv. 
Mišias už velionio sielų (bu
vo ir daugiau šv. Mišių). Po 
Mišių, egzekvijas gieda Mari
jonų klierikų choras.

Dešimtų vali ryto iškilmin
gose šv. Mišiose dalyvauja J. 
E .. vyskupas W. D. O ’Brien, 
D. D., ir daug lietuvių kuni
gų. K iti iš gan toli atvykę.

Dvyliktų vai. dienų iš baž
nyčios 6 klierikų paskutinį 
kartų nešamas velionis. Baž
nyčios durys pasilieka atda
ros! Bet nebe Tėvui Vincentui 
sugrįžti jomis bažnyčion, jo 
numylėton!...

Tėveliams Marijonams, klie
rikams, kunigams, seselėms 
vienuolėms ir  tūkstantinei mi
niai dar norėtųsi sušukti: 
“ Tėveli Vincentai! tark dar 
mums paskutinį žodį! Pakelk 
savo laiminančių rankų su šv. 
Misijų kryžiumi! Palaimink 
dar sykį mus, likusius našlai
čius!”  Bet veltui. Tėvas Vin
centas jau lydimas į amžino 
poilsio vietų, Šv. Kazimiero 
kapus.

Šimtai automobilių išsiri
kiuoja gatvėVnis. Keturi poli- 
cijantaį visu keliu per mies
tų sulaiko trofikų, kad pralei
dus ilgų gedulo procesijų.

Po valandos, štai, ir kapai. 
Prie kapo paskutinės pamal
dos ir pamokslas. Pamokslų 
sakė garsusis pamokslininkas 
— misijonierius, naujasis se
minarijos rektorius prof. kun. 
J. Vaitkevičius, M.I.C.

Pamokslas įdomus, pritaiki
ntas tai dienai ir pritaikintas 
šiems laikams, visiems, kata
likams. Po pamokslo “ Vieš
paties Angelas” ir Tėvo Kuli
kausko kūnas nuleidžiamas į 
duobę, kad po didelių darbų 

■ ant žemės ilsėtus iki pasku
tinio teismo dienos.

J. Šliogeris

Nutarta suruošti bunco pa
lty  pirm. J. Čepulienės na
muose.

Priimtas kvietimas dalyvau 
ti Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų seime; kuopų at
stovauti įgaliotos: S. Šimkie
nė ir J . Stugienė. Aukų pa
skirta $5.00. Mūsų sųjungietės 
gražiai pasidarbavo parapijos 
piknikuos* (virtuvėj) vado
vaujant M. Sudeikienei, J. Če
pulienei ir O. Norkienei, ir 
“ Draugo” piknike rugsėjo 7 
d;

Bravo, sųjungietės už gra
žų pasidarbavimų.

Mūsų kolonijoje visos drau
gijos ir organizacijų kuopos 
renka atstovus į Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų sei
mų, kuris įvyks rugsėjo 27 d., 
Pittsburgh, Pa.

junga rengia turnamentų, bet 
[tuo pačiu sykiu ir sezono už
baigos balių, kuris bus ten 
pat —y Gleneaglės Golf Clube.

Vakarieniaujant bus išdali
ntos laimėtojąms dovanos. Vi
siems golfininkąims proga lai
mėti dovanas, nes lošėjai bus 
išdalinti į klases ir visos kla
sės gsus joms skirtas dova
nas. Dar turim pastebėti, kad 

k iš i forseni gaus dovanas, nes 
L. G. S. yra turtinga nariais 
ir pinigais. Vėliau per “ Drau
gų”  bus pranešta apie tai dau- 

Igiau;
i Veik. rast. Dr. G. I. Blcžis

Bendras Veikimas

Iš ŠPVR Chicagos 
Apskr. Sus-mo

TOWN OF LAKE. — šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų Cbic. apskrities susirin
kimas įvyko pirm. M. Sudei- 
kienės namuose. Atstovių bu
vo iš: 1 sk y r .— J. Pukelie- 
nė, Auksųtienė, Kvietkienė, iš 
2 skyr. — Gečienė, Norbutie- 
nė, iš 3 skyr. —- M. Sudeikie
nė, S. Šifinkienė, O. Vaznienė.

Nors apskritis neseniai su
sitverė, bet gražiai darbuoja
s i

Nutarta dalyvauti seime ir 
paskirta aukų $100. Apskr. 
atstovauti apsiėmė pirm. M

Sudeikienė, rašt. J . Pukelie- 
ne, ižd. S. Šimkienė ir vice 
pirm. Auksutienė. Seimas į- 
vyks rugsėjo 27 d., Pittsburg- 
Le, Pa.

Nutarė surengti vakarų Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj. įs 
linkta komisija iš šių veikė
jų: M. Sudeikicnės, Gečienės, 
J. Pukelienės, Auksutienės, 
Narbutienės.

Po susirinkimo M. Sudei
kienė visas pavaišino.

Rėmėja

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko ru
gsėjo 6 d. . Į  kuopų įsirašė 
nauja narė M. Janušauskienė.

rx
LINKSMAS REPORTERIŲ PIKNIKAS

Rugsėjo 2 7  d., 1 9 3 6  m. 
VILNIAUS KALNELIUOSE — SUNSET PARK 

135th ir Archer Avenue 
rengia

Katalikų Laikraščių Reporteriai su Chicagos 
ir Ciceros Biznieriais 

Gera Muzika — Įdomios Ristynės — Daug Dovanų 

V ardas..................................................................

Pavardė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antrašas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

issiRrurKrrrc si tik ietu . .rrs geras iNfiJiMur j daržą.

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų 3 skyrius rengia bun
co party Sudeikių name, 1632 
W. 46 st., rugsėjo 18 d., 7 
vai. vak. Pelnas skiriamas Šv. 
Pranciškaus seserų vienuoly
nui (seimui dovana).

Visi kviečiami susirinkti ir 
paremti pramogų gražiam tik
slui.

Kviečiami ir svečiai iš kitu 
kolonijų. Bus gražių ir įvai
rių dovanų. Komisija deda pa
stangų, kad vakaras pavyktų, 
ypač darbuojasi skyr. pirm 
M. Sudeikienė.

Kurios turite knygutes, ma
lonėkite grąžinti, nes trauki
mas bus tų patį vakarų. Lai
mingasis gaus puikių dovanų, 
aukotų S. Šimkienės.

Lauksime visų atsilankant 
Rap.

MARQUETTE PARK. -  
Būsimų j į sekmadienį, rugsėje 
20 d., parapijos salėj įvyks 

[Labdarių Sąjungos 23 kp. ir 
Marijonų Rėmėjų skyriaus be
ndras susirinkimas. Iš to ga
lima suprasti, kad čia, pas 
mus, tų dviejų Organizacijų 
skyriai veikia bendrai ir la
bai gražiai sutaria. Dėl vasa
ros karščių jie nedaug telaikė 
susirinkimų. Dabar jau įsiju- 
dina veikti. Susirinkimai į- 
vyks kas trečias sekmadienis. 
Prie šių skyrių veikimo lau
kiama prisidedant ir  profesi- 
jonalų. Dr. J. Poška jau pa
sižadėjo prisirašyti. Rap.

Sugar Notch, Pa. — sausio 
25—31 dd. (Kun. J. Mačiu- 
lionis, M. Į. C.).

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

New Philadelpliia, Pa. — 
vasar. 22 iki kovo 7 dd. (Kun. 
J. Mačiulionis, M. I. C.).-

Providence, R. I. — kovo 
i i—7 dd.
I *

Waterbury, Conn. — ko v u 
Į ll—20 dd. (Kun. J. M.čiu- 
lionis, M. I. C. ir kun. A. Mar

kūnas, M. I. C.).
■ Brcckton, Mass. — kovo 15 
— 27 dd.

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

Maspeth, N. Y. — kovo 15 
—23 dd.

Pittsburgh, Pa. (pas Kun.! 
Vaišnorų) balandžio 5—13 j 
dd. (Kun. J. Mačiulionis, M. J 
i. c.). ~  i

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

Pbiladelphia, Pa. (ptfis Kun. 
Zimblį) gegužės 31 d. iki 
birželio 6 d. ( Kun. J. Ma
čiulionis, M. I. C.).

Pamate Lietuvę, 
Aplanko Vilnių

šo: “ Žuvavimo pasekmės ne 
kokios. Vos keletu žuvelių pa
vyko užkabinti. Žuvų ten ne
trūksta. Ar mano duodamas 
‘užkandis’ žuvims netiko ar 
nesu susipažinęs su ‘diploma
tinėmis’ žvejojimo taisyklė
mis. Dar ksrtų mėginsiu Lie
tuvos ežeruose”.

toriui, Jennie K. Zwick. 
Sakyta žemės pėda sudėta

į gražia simbolinę dėžę. Dėžė 
suprojektuota dailininko Va
rno. Jos dangtyje inkrustuo
ta. Birutės kalnas, Lietuva ir
23 gintaro žvaigždutės, ręiš- 

I kiančios 23 nepriklausomas 
Lietuvos apskritis. L. G. K,

Lankėsi ir savo tėviškėj i
“ pamatyti bakūžėlę, per ku- GARSINKITĖS "DRAUGE”
rios mažų langelį įsibnovė pi
rmieji gyvybės spinduliai”.
Tėviškė netoli Šiaulių. Lankė
si ir Panevėžy, kur aplankė 
dr. St. Biežio brolį Jonų.

Apvažiavęs svarbesnes Ne
priklausomos Lietuvos vietas, 
pabuvęs Kaune, išvyko Vil
niaus krašto* aplankyti, kad 
pasikalbėti su to krašto veikė
jais.

Adv. Bordenas skundžiasi:
“ Gaila, kad Lietuvos laikraš
čiai nemato reikalo savo skil
tyse skelbti žinias apie ame
rikiečių gyvenimo eigų, lygi
nai kad jų nebūtų” .

PLATINKITE ‘ DRAUGĄ**

Patarim as A tostogauto
jams: Įsidėkite Kartoną 
“Dvigubai-Švelnią”  Old 
Golds —  Visuomet švieži.

C L A S S IF IE D

P A R D A V IM U I C H IL I PARLOR

| . .  Pardavimui John’s Chili Parį?* 
’Labai geras biznis. Geroj vietoj. Pr 
■žastis pardavimo: savininkas važi! 
i ja į savo gimtinę. Randasi lietus 
apgj’ventoj apylinkėj. 2149 Cermi 
Road, telefonas SEĖley 3389.

Iš Aviacijos Lauko

Lietuvių Aero klubas jau 
padarė sutartį su rerodromo 
viršininku ir  Avijacijos Die
na įvyks spalių 11 d., prie 
S3-čios gat. ir Cicero avė. Asb- 
born Field lauke. Parašutini- 
nkai ir lakūnai rengiasi prie 
išpildymo programos. Progra
ma bus tikrai įdomi.

Sportas

Lietuvių Golfiniukų Sąjun
ga dėl tūlų priežasčių atkelia 
turnamentų iš rugsėjo 20 i 
rugsėjo 27 d.

Rugsėjo 27 d. ne vien sa-

Tėvu Marijono 
Misijų Maršrutas

St. Clair, Pa. ■— rugsėjo 25 
d. iki spalio13 d. (Kun. J. 
Mačiulionis, M. 1. C.).

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

Westville, 111. — spalių 19
— 25 dd. (Kun. J. Mačiulio
nis, M. Į. G.J.

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

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

Brooldyn, N. Y. (Apreiški
mo bažnyčioje) — lapkričio 
29 d. iki gruodžio 6 d. (Kun. 
J. Mačiulionis, M. I. C.).

Pittsburgh, Pa. — (pas 
Kun. Jurgutį) — gruodžio 14
— 20 dd. (Kun. J. Mačiulio- 
nios, M. I. O.).

Šių vasarų išvykęs Lietu
von adv. Jonas Borden - Ba- 
gdžiūnas rašo, kad jau aplan
kęs daug Lietuvos kraštų: Pa
langą, Klaipėdą, Nidą, Juod- 
krrntę, Smiltynę, Šventosios 
upės uostų ir t.t. Šventojoj u- 
pėj žuvavęs. Pats apie tai ra-

P IL IE T Y B E S
PAMOKOS

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

Kreipkitės į

Joseph G rish  
4631 S. Ashland avė. 

Tel. BOUlevard 2800

Lietuvos Žemes Pėda 
Clevelande

i Lietuvos žemės pėda paim
ta iš Birutės kalno New Yor- 
kan Petro Pėstininko atvežta 
ir Lietuvos Generalinio Kon
sulato persiųsta. Amerikos Le- 
gijono Taikos Darželių Direk-

i " lietuviai advokatai
S ta te  4690 P ro sp ee t 1012

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW 
0322 So. 'V e-tem  Avė. 

V alandos: kasd ien  nuo 3:30 po pfet 
Iki 8:30 v. vak. SubatoJ nuo 12 ‘iki 

6:00 v ak are  
188 W. R anilo ’loh St. 

V alandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 3:00 po piet.

Tele-Dhone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Teleipho-ne: RE Public 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
M etropo litan  S ta te  B an k  rante, 
V alandos kasdien  nuo 9 iki 5 
Panedėil-o. Seredos ir Pėtnyčlos 

v a k a ra is  nuo 6 Iki 9 
T elefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwel! St.
Telefonas R E Public 9600

REIKALINGA DARBININKĖS

j Reikalaujama mei-gina 'lengvam na
mų darbui. Paikame name. Nuosavas

'kam barys, m audynė i r  radijo. Ne- 
! reikia virti. Plauti tik baltinius. 
| EDGewater 5519, NORTH SIDĖJ.

I REIKALINGA mergina lengvam na- 
j mų darbai. Tarės būti naktimis 2 
; sykiu į savaitę. Nereikia dirbti ket
virtadieniais nei sekmadieniais. Te- 

. lefonnokite BRIargate 2096, '6510
Saint Anthony Court.

PARDAVIMUI NAMAS 
Tikras Ba”ginas

1 Pardavimui namas. Labai pigiai.
Tobulam stovv. Kreipkitės į 2312
W. 72nd St.,‘ REPuMic 9354.

į Pardavimui 2 npartamentii namas. 
į 5 ir  5 kambarius. 8 m. senumo. 
Rot water šiluma. Lotas: 3O’x l2 5 \ 

i Arti Marųuette Park. Bargęnas.
1 V i e n i n t e l i s  agentas. Tę- 
! lefonnokite; BEVerly 4482.

j Pardavimui 2 aukštų medinis na
mas?’ ' Randasi 4425 So. Rockvvell 

J St. Stovi ant 2 lotų. 1 — 5 kam -

I barių, 1 — 4 kambarių. K aina:
$4,500. $500. įmokėti. Balansų tik 
$40.00 j mėnesj įskaitant ir  nuošim
čius. Kreipkitės j 3101 N. Kilbourn,

, telefonas PALisade 2978.
| Didelis bargęnas; — pardavimui 2

aukštų namas. Po 5 ii’ 6 kambarius, 
i Pastogė. Maudynės. Aukštas beis- 
Į hiontas. Plovimui rėčkos. Naujai 
perdekoruota. Visi taksai i r  ases- 
mentai pilnai užmokėti. K aina: tik 
$2,800. Tik $1,200. įmokėti. Savi
ninkas 1111 W. 59th. St., 1-mas 
aukštas.

Pardavimui 6 kambarių mūrinis 
namas. Purnace šiluma 2-karų gara- 
džius. Prieinama kaina. Namas ge
rai prižiūrėtas. 2504 So. 61st Court, 
Cicero, III.

SUKYS -  DOODY -  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 RūSlcs Insurance —  Ugnies, Viesulo, Autom obilių, 

S tik lų  ir  t. t.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų. Mo

terų, Mergaič ų ir Vaikų. 
NERTA VILNONES PAN- 

ČIAKAS DEL MOTERŲ 
IR VAIKŲ.

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd S t  
(Netoli Normai Avė.)

Tel. VICtory 3486 
Atdara dienomis,, vakarais ir 

sekmadieniais.

PASKOLOS ANT NAMŲ
Skoliname pinigus ant pirmų morgi- 

čių lengvais išmokėjimais.
Jūsų padėti pinigai yra apdrausti iki 

$5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Dėl informacijų 
kreipkitės į

—ŠĮMANOi DAUKANTÔ
IEDERAL Savings
A N D  L O A N  A S S O C IA T IO N  

OF CttICAGO

2 2 0 2  W .  C e r m a k  R o a d
Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

ATYDAI tu. kurie turi 
gimines LENKIJOJ

G alite siusti pundelius seni; d ra 
bužiu. nuo 25 iki 42 svaru  sa v o  

T ^ N K IJO J. B E  M UI
TO MOKESČIIL 

jokiu LEinnru nereikia 
K iekvienas pundelis y ra  a p d ra u 
s tas  ir  p ris ta tym as g a ra n tu o ja 
mas.

Laivai reg u lia ria i vežioja 
Siunčlajme pin igus j L ietuvą. Iš 
m okam a doleriais. Taipgi s iun 
čiam e pinigus j k itu s k raštu s. 
Del in fo rm acijų  k re ipk itė s  J

POLISH ATLANTIC 
SHIPPING CO.

1143 So. Spaulding Avė.
Telefonas VAN B uren 0081

E M IL  D EN EM AR K, IN C .
Buick - C ad illac  - La Šalie

Atsakanti Vartoti Karai
RUDENS IŠPARDAVIMAS

Budelis sezono pradžia užtiko mus su dideliu staku -L 
puikių, vartotu karų vertybių, ypatingai iš geresnių 
automobilių. Kainos šių metų žemiausios. Atveski
te savo senų karų. Neatsakysime nė vieno teisingo 
pasiūlymo.

BTTICK '35, 5 C lub Sodan, tobulas, ga ran t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9895.
BUICK '34, 5 Sedan 67, Juodas, k a ip  nau jas  . . . . . . . . . . . . . . . .  695.
BTTICK ’34. C’ub Sedan 61, tru n k , pu lkus . . . . . . . . . . . . . . . . . .  695.
BUICK '32, 5 Sedan, pu ikus karas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 450.
BUICK '30. 5 Sedan 57, labai geram  stovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195.
CADILLAC '34. 5 Sedan. ka ip  nau jas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1095.
CADILLAC '30, 5 Town Sedan. gero j tv a rk o j. . . . . . . . . . . . . . . . .  295.
CADILLAC '32. 7 Sedan. g ražus karas, ga ra n t. . . . . . . . . . . . . . . . .  875.
CADILLAC '32, 5 Coupe, tobulam  stovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  645.
CADILLAC '32, 6 Tow n Sedan, labai geras  k a ra s  . . . . . . . . . . . .  745.
CADTT.T.AC '31. 5 Sedan, jokiu trū k u m ų  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  845.
CADILLAC '29, 5 Sedan. a tsak an tis , žekna k a in a  . . . . . . . . . . . . . .  145.
C H R Y SL ER  '35. 5 Sedan. tru n k . ka ip  n a u ja s  g a ra n t. . . . . . . . . . .  695.
C H EV R O L ET '30, 2 Door Sedan. g ražus m ažas k a ra s  . . . . . . . . . .  125.
DODGE '33, 5 Sedan. švarus  m ažas k a ra s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  895.
FO R D  '36. D urų Sedan, ka ip  n au jas.• DIDELIS SUTAUPYM AS. . .
FO R D  '35. 2 Coupe, ka ip  nau jas, m ažai v a rto ta s  . . . . . . . . . . . . . .  SPĖČIAU.
FORD '34. 2 door Sedan. labai p u ik iam  s to v y ’ . . . . . . . . . . . . . .  395.
HUPMOBTLE '30, 5 Sedan, tv ir ta s  m ažas k a ras, . . ,  
LA SALLE '34. 5 Sedan, laba i pu ikus k a ra s  . . . . . .
LA SALLE '31. 5 Sedan, ge ra s  karas, žem a kaina, 
LA SALLE '30. 5 Sedan. geras  k a ra s  Žema kaina, . . .  
LA SALLE '30, 7 Psdan, gero j tv a rk o j . . . . . . . . . . ,
LINCOLN '33, 7 Sedan. Dulkiam stovy. . . . . . . . . . . ,
LINCOLN *30, 7 Tow n Car, p u ik iam  stovy, ,
NASH '32. 5 Sedan. č ionai g e ra  vertybS ................
OAK.LAND '30, 5 Sėdant gero j tv a rk o j . . . . . . . . . . .
OLDS 6, '34, 2 D urų  Sedan, p uk lam  stovy, . . . . . . . .
PACKARD '34, 5 Sedan. tobu lam  stovy . . . . . . . . . . . . .
PACKARD '31, 7 Sedan. g e ra i bėgąs, žem a k a in a  . . .

195.
725.
8 4 5 .
245.
195.

1195.
225.
245.
175.
895

795.
275.

M ainykite  savo senųjj karą. aukšč iausia  k a in a  a n t  vieno iš šių  pu i
k ių  va rto tų  ka rų , ir  balansą, m okėk ite  patog iais  m ėnesiniais m o
kesčiais žem os —  kainos G.M.Ą.C. planu.

E M IL  DENEM AR K, INC.
3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100

V


