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PRIIMA PRAMONININKŲ MA MEKSIKOS
• iššaukimą ! INDIJONAI

Turi jie pasižadėti autoritetų 
sprendimui pasiduoti

SAN FRANCISCO, Cal., 
spal. 2. — National Associa- 
tton'of Manufacturers paskel
bė Amerikos Darbo federaci
jai iššaukimų, kad ji sutiktų 
padaryti paliaubas su pramo
nininkais krašto pramonėje ir 
nutrauktų savo veiklų darbi
ninkų tarpe, kol bus atstatyta 
pramonė.

Amerikos Federacijos dar
bininkų vadai priima tų pra- 
mųnįninkų iššaukimų. Tik rei
kalauja, kad * -pramonininkai 
viešai pasižadėtų, kad jie pa
siduos krašto autoritetų spren 
dimams, taip kaip yra paskel
bęs prezidentas Rooseveltas.

KATALIKŲ PRIEŠAI KAŽ
KUR NUDĖJO JŲ GLO

BĖJO STATULĄ
NOGALES, Ariz., spal. 2.

SLAPTI PAPENO NIEKŠŲ DARBAI 
2YBAI KLAIPĖDOJE

KAZ KOKUS REIKALAIS 
JIS LANKĖSI VENGRIJOJ

BUDAPBSTĄ8, Vengrija.
spal. 2. —- Čia lankėsi Pape- j KLAIPĖDOJE. — Naktį į< 

- Yaųui indijonai žiemių Mek1 nas, Vokietijoj atstovas Au- rugsėjo 9 d. Klaipėdoje kaž- 
Bikoj pasirengę sukilimai! ! atrijai. Jis turėjo ilgus pasi- koki niekšai išniekino laisvės

VYRIAUSYBE PASKYRĖ 
DOVANAS UŽ JŲ 

SUSEKIMĄ

prieš vyriausybę. Nežinia,' tarimus su Vengrijos mini-. lietuvių kovotojų kapus, iš-
kur dingo šv. Pranciškaus, 
šių indijonų giminės globėjo, 
medine statula, kurių didžiau* 
šioj pagarboj laikė per 150 
metų.

Indijonų vadai susirinku ta- 
rybon, kad nusprendus, kas

steriu pirminjnku Ooemboes draskė, kapo gėlynų, net ne
it politiku S. Bethlenu. ‘ rėjo išgriauti paminklų, užbai-

Austrijos laikraščiai parei- gę darbų iškėlė hitlerininkų 
škia, kad neišaiškinami Pape- vėliavų su svastika. Geležin-

NEW YORK, spal. 2. — 
National Association of Manu
facturers ragina prezidentų 
Rooseveltų, kad jis paskelbtų 
atitinkamų atsišaukimų dėl 
darbininkų vedamo karo pra
monėje paliaubų.

buvo išleistas karo metu, ka
da taika pramonėje buvo rei
kalinga. Ir tada kaip pramo
nininkai, taip Amerikos Dar
bo tuometinis prezidentas 
Oompersas tuojau sutiko lai
kytis tų paliaubų. Nė viena 
pusė po to nesinaudojo nenor
malaus stovio proga, kad su
kėlus nesusipratimus

Deja, šiai 1933 metų pramo
nininkų rekomendacijai pasi-1 daryti, kad suradus statulų Ir 
priešino darbininkų unijų va- sulaikius savo žmones 
dai ir jie nusprendė, kad nO° sukilimo.
jiems pasitaikius gera proga? -Statula prapuolė iš senovės 
ne laikytis paliaubų, bet uni- 
jonizuoti darbininkus. Ir štai 
nuo to laiko prasidėjo darbi
ninkų unijonizavimas streikais 
ir suirutėmis. Tuo keliu juk

no žygiai.

GfMUVOISP
STERIĮI

į kelio stoties sodelyje degutu 
I ištepė Vytį. Klaipėdos kramto

Magdalena misijos, kur Ya
ųui indijonai kas metai atlik
davo maldininkijas spalių m. 
4 d., kad pagerbus savo Sveti- i

JAPONAI MILITARININKAI NORI 
DIDELIO ORO IAJVYNO

REIKALAUJA 3,000 LĖKTUVŲ

JAPONAI RENGIASI
I

TOKIJO, spal 2. — Karo. »
ministeris gen. Senjoro Ha- 
yaši paskleidė apie 160,003 ko
pijų brošiūros, kurioj a daug 
susidomėjo visa japonų tau
ta. Šios brošiūros įžangoj pa
reiškiama: ‘‘Karas yra tveri -

SOUTH PORT, Anglija,
spal. 2. — Britų darbo parti
jos suvažiavime vienas delega
tų pranešė, kad japonai iš tik- j mo tėvas ir civilizacijos mo- 
rųjų rengias karan, kadangi1 tina.” '
jie mato sau didį karo reika
lingumų.

Kiti delegatai smerkė tuos 
japonų militarininkų žygius 
ir įspėjo darbininkus, kad jie 
būtų budrūs, jei japonai su
keltų naujų karų. Privalėti)
dėti pastangų, kad japonai

rasta daug kaltę įrodančio. negautų .. R BritaniJOS jo. 
med*i*co« ir abu priklaus, Į kjoH sau parani08 kar0 vedi-

O MIMI direktorija už piktadarių nu- 
T. nllm ro4ymų paskyrė 2000 litų.

Piktadariai jau suimti: sta
lius E. Finkbeiner ir B. Miko-

MADRIDAS, spal. 2. — Ir- 1 Įeit, abu iš Klaipėdos. Kam
panijos ministerin pirmininku ninkai prisipažino. Pas juodu 
pakviestas, buvęs min. pirm.
A. Lerroux.

MADRIDAS, spaL 2. — Su-

Brošiūra reikalaujama, kad 
japonų vyriansytlė be atidė
liojimo įsigytų mažiausia 3,000 
karo lėktuvų ir ko veikiau im
tų mokslinti karo lakūnus.

Nurodoma, kad gyvieji ja
ponų priešai yra J. Valstybės, 
sov. Rusija ir Kinija. Šie vi
si kraštai, juos ėmus bendrai, 
turi apie 6,500 karo lėktuvų. 
Kaip gi japonai gali pasista
tyti prieš tokių priešų galybę 
ore, klausiama.

Toliau iš tos brošiūros pa
tiriama, kad Japonijoj pla
nuojama įvesti militarinį na-' 
ciizmų.

priešvalstybinei “Savogo” 
partijai. Klaipėdos visuomenė 
šiuos niekšiškus darbus grieš 
tai pasmerkė.

mui, kad japonai negalėtų Bri 
tanijoj įsigyti jokių ginklų ir 
amunicijos.

Pažymėta, kad viso pasau
lio darbininkai yra išteisėję 
karus ir darbininkams prisi
dėti prie karo būtų didelis nu
sikaltimas.

Darbo partijoje ir suvažia
vime vyrauja socialistai. Ta
čiau tarp delegatų dauguma 
yra protaujančiųjų. Atmetami 
abejotinos vertės socialistų 
sumanymai.

tųjį globėjų. i gjj.jnkęg Ispanijos. parlamen-
Magdalena „..sija yra Šono-, 8udaro

ra valstybėje, kur gubernato-; koB8e„atoriai ir 
t tai atsižvelgus, National W katalikų engėju CaĮleau ,ogriOTį . kabinėta,

Asėociation of Manufacturers | »B#I», Kutą nSra geresnis ui karism penkis mėnesius
savo tėvą. Kalbama, kad sta- pįrmįninkavo Ričardo Samper 
tūla, matyt, sudeginta, arba nMnez 
kur paslėpta, kad tuo keliu.

nėra galima 
gerovės link.

jokia pažanga

ir ragina prezidentą, kad jis 
dėl tų paliaubų pramonėje paPramonininkai pareiškia,

kad jie paskeltas paliauba.i8keibt,J V»» pra
manės gaivinimo laikotarpiu 
turi būt paneigti streikai ir 
visokia veikla už darbininkų 
unijonizavimų. Sako, pramo
nininkai visomis pajėgomis 
rems prezidento atsišaukimu 
nustatytas paliaubų sųlygas, 
tik reikalinga, kad tai visa 
remtų darbininkų vadai.

Pagaliau pramonininkai rei
kalauja, kad būtų pravestas 
įstatymas, kaip tas padaryta 
D. Britanijoj, kad darbininkų 
unijos būtų teisėtai atsako- 
mingos už savo blogus darbus.

pildys, kad- j u® per uos su 
prezidentu, tik reikalinga, kad 
taip elgtųsi ir Amerikos Dar
bo federacija, kuri visų laikų 
vadovauja įsikariavusiems 
darbininkams. Tuo keliu bus 
sėkmingiau siekti kraštui ge
rovės, pareiškia pramoninin
kai.

1933 metais National Asso- 
ciatton of Manufacturers pa
siuntė gen. John»onni memo
randumų rekomenduojant, kad 
prezidentas Rooseveltas pa
skelbtų atsišaukimų tokį, koks

W. 6REEN GINA AUSTRI
JOS SOCIALISTUS

SAN FRANCISCO, CaL, 
spal. 2. — iVienas iš Austrijos 
atvykęs socialistas prašė Ame 
rikoR Darbo federacijos firši- 
ninkų, kad jie viešai pasmerk
tų Austrijos vyriausybę už 
nežmoniškus ten darbininkų 
(socialistų) persekiojimus.

Federacijos suvažiavime prfe 
zidentas Green Šiandien rėžė 
prakalbų apie tuos tariamus 
darbininkų persekiojimus Au
strijoj. Jis davė vėjo ne tik 
Austrijos, bet ir kitiems Eu
ropos tironams, kurie ten 
smaugia darbininkų minias.

Oreen, matyt, nežino, kad 
Austrija neturi tironų, kurie 
smaugtų darbininkus. Po ka
ro Austrijoj įsivyravo socia
listai, kurie nesiskaitė su vy

dar daugiau pažeidus katalikų ■ Parlamento daugumos ya- 
jausmus.. ' piai pradėjo pulti ministerių

'kabinetų, kurs; nepanaudoja 
griežtų priemonių prieš Ka- 
talonijos ir Basųues provinci
jų radikalų sųjudį. Kabineto 
nariai negalėjo atsilaikyti 
prieš tų puolimų ir paskelbtas 
viso kabineto atsistatydini
mas. . . ''

7 ŽUVO SU LĖKTUVU
FOLKESTON, Anglija, 

spal. 2. — Skrindantis iš Pran 
cūzijos keleivinių lėktuvas su 
septyniais asmenimis įkrito 
angliškon peria j on ir nuskeh- 
do. Žuvo visi skridusieji.

VIENAS KALINYS MIRĖ 
MUO NUODŲ

Cooko apskrities kalėjimo 
nuo nuodų mirė vienas kali
nys, kurio nenorėta nunuodin-

vV-nį/ . ■
Norėta nunuodinti kalinį 

Cliffordų, kurs yra įveltas dėl 
konstabelio Griffino iš Bell- 
wood pašovimo r,ugp. 10 d. 
vėlai vakare.

Ryšium su tuo pašovimu 
areštuota Clifford ir kiti du 

Clifford prisipažino 
kaltu ir nusprendė liudyti 
prieš anuos du savo sėbrus ir 
dar trečių, kurio neranda po
licija.

An& dienų Cliffordui į ka
lėjimų atnešta užkandžio. Jis 
manė, kad tas nuo jo sesers. 
Būdamas sotus jis mažai pa
ragavo atnešto maisto ir vis
ką atidavė kitiems trims ka
liniams, kurie viskų suvalgė.

Praėjus porai valandų Clif
ford ir tie trys kaliniai staiga 
susirgo. Clifford mažai val
gė, tad greitai pasveiko. Iš 
anų trijų vienas ant rytojaus

PASIDALINS PELNU Iš 
ALIEJAUS

LONDONAS, spal. 2. — 
Prieš porų metų D. Britanija 
pasisavino Bahrein salas, at
sirandančias Persijos įlanko
je, ir salų valdymui paskyrė 
sau palankų sultonų.

Nesenai salose užeita žiba
linio aliejaus šaltiniai ir jų 
išnaudojimas pavestas Stan- 
daro Oil kompanijai iš Kali
fornijos. Persija iškėlė pro
testų pažymėdama, kad kaip 
salos, taip tie aliejaus šalti
niai priklauso Persijai, ne kam 
kitam,

Po ilgų derybų Anglijos vy^ 
riausybė kapituliavo. Salų so- 
verenumų pripažino Persijai 
ir pažadėjo mokėti dalį pelno 
apturimo iš aliejaus.

Persijos užsienių reikah 
ministeris čia lankėsi tiu 
klausimu ir patenkintas išvy
ko namo.

SAN FRANCISCO ATJAU
STAS DREBĖJIMAS

SAN FRANCISCO, Cal., 
spal. 2. — Šiandien tuoj po 
pusiaudienio šiame mieste at
jausti trys lengvi žemės dre
bėjimai.

Amerikos Darbo federacija 
turi suvažiavimų Civie audito
rijoj. Visi delegatai staiga 
nutilo pajautę žemės purtymų, 
po to imta juokauti. Daug kas 
tačiau nejuokavo.

Numatomi nauji sumišimai
Katastrofos priežastis neži- Ispanijoj. Šia proga mėgins ^|r^L 

noma, kadangi niekam neteko naudotis socialistai, komuni
stai ir kiti radikalai, kurie ko
voja prieš respublikos tvarkų, 
kada prieš pusmetį buvo iš
trenkti iš i aukštųjų valdžios 
pozicijų.

matyti tos nelaimės. Netoli 
nelaimės vietos plaukiančio 
vokiečių garlaivio įgula girdė
jo lėktuvo tratėjimų ir plump- 

Bet to vi-
ti. Tam tikslui socialistai kai 
kur pasistatė net tvirtoves, telėjimų į vandenį 
Austrijos sostinėje Vienoj so- nematė, 
cialistai taip įsigyveno, kad
jie visus darbininkus, kurie 
nenorėjo virsti socialistais, 
stačiai smaugė. Nedavė jiems 
darbo, maisto ir net pasto
gės. Krikščioniška Austrijos 
vyriausybė susekė socialistų 
sankalbį ir pradėjo areštuoti 
jų vadus. Tada socialistai 
ėmėsi ginklų ir pralošė. So- 
oialistai dabar ir šankia, kad 
Austrijos vyriausybė perse
kioja darbininkų minias. ’ Ir 
šiam jų šaukimui pritaria Dar 
bo federacijos prezidentas 
Btaišu'r' .

SUSIMYLĖJO NUBAU
STAJAM

LEOBĖN, Austrija, spėt 2. 
— Už dalyvavimų nacių suki
lime teismas nubaudė mirties 
bausme nacį P. Pfisterį. Au
strijos prezidentas Miklae su
simylėjo nubaustajam — mir
ties bausmę pakeisdamas kalė
jimu 15-ai metų.

Prezidentas patyrė, kad 
prieš keletu metų Pfister yra 
atlilęęg didvyriškų darbų — 
išgelbėjęs 40 laipiotojų po kal
nus. Austrų vyriausybė 1923 
metais už tai jam pripažino 
sidabro medalį.

KAUNAS. — Ligi rugsėjo 
15 d. stojančių į Vytauto D. 
universitetų vaizdas bravo 
toks: naujų prašymų gauta —-

PRASIDĖJO INSULLO 
BYLA CHICAGOJ

Federaliniam teisme, Chica- 
goj, prasidėjo S. Insulto byla. 
Bu juo kartu tieson traukiami ) 
16 jo padėjėjų. Pirmininkau
ja teisėjas J. H. WUkerson.

Visi septyniolika kaltinami 
ui pašto naudojimų apgaulin
gais sumetimais, parduodant 
Corporation Secu rities kompa 
nijos 143 milijonų dolerių bo
nus. , J ;

Byloje dalyvaus dvylika ad
vokatų — kaltintojų ir giRėjų. 
Sakoma, kad byla tęsis nuo 
4 iki penkių mėnesių.

PALEISTAS NETEISINGAI 
APKALTINTAS

. JEFĖERSON CITY, Mo., 
Missouri gubernatoriaus jsa-

mirė, o kitu du dar sunkiai | kymu iš valstybės kalėjimo pa 
serga. Pasirodė, kad į atne- [leistas čikagietis L. iDe More,
štus užkandžius buvo įmaišy 
ta nemažai strichnino (nuo
dų).

kurs prieš pusę metų teismo 
nubaustas kalėti iki gyvos 
galvos. Jis buvo pripažintas 
kaltu policmono nužudymu.

Kad sumažinus neatsargų , . ,. , , .a vm i n /<• Dabar pasirodė, kad nubau-
automobuiais važinėjimų, Chi-i . . . ... / T... . (stosis yra nekaltas. Policija
eagoj steigiama automobilimn ‘ , ... .. , ... . .. ... .r., i suėmė tik rųjį kaltininkų.
kams mokykla. Nusikaltę au-l_________________________
tomobilininkai bus siunčiami.

756, senų, pertraukusių studi- 
riausybe ir rengėsi jų palauž- jas — 297, viso 1,053.

BRIDGEPORT, Conn., spal. 
2. — Iš Remington Arms C6. 
parako rezervacijos pavogta 
10 dėžių su slapta didelės pa
jėgos sprogstamaja medžiaga.

BUKAREŠTAS, spal. 2. - 
Naujų rumunų ministerių ka
binetų sudarė atsistatydinęs 
min. pirmininkas Tatarescm.

klausytis painokų apie atsar-Į 
gų važinėjimų miesto gatvėse.. 
Painokos bus vakarais. Moty-1

kla vadinsis 
sčhool.

ORAS

DIDELIS ŠELPIMO 
FONDAS

Illinois Emergency Re Ii e 
komisijos ekzekutyvis sek re 
torius W. S. Reynolds nuimi, 
to, kad žiemų — šešių mėnefl 
šių perijodu, Illinois valstybę, 
je bedarbių ir vargšų šelpi, 
mui reikės apie 90 milijonų 
dolerių.

t

CHICAGO IR APYLIN- 
Traffic Safety.KftS. — šiandien giedra; vi-

dutiniai vėsu.

WALLINGFORD, Conn , 
spal. 2. — Šeši plėšri n piu r , 
bė apie 25,000 dol. iŠ vietos 
banko.

K - - ■ - L ■■
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DIENOS KLAUSIMAI

PABALTIJO SĄJUNGA IR PRANCŪZAI

* .-Toliau P. Bastilas rašo, kad Prancūzijos 
politjka turinti būti varoma ir toliau ta pa
čia linkine. Pabaltės srities ramumas turi4 L

nemažiau reikšmės bendrai taikai, kaip ir 
Balkanų ramumas. Dėl to reikią surasti ko
kių nors .formulę. Geriausia priemonė, esą, 
būtų sudaryti pakankamai tikslų paktų. Jei 
to negalima būtų sudaryti, tai Sovietų Ru
sija ir Prancūzija galėtų bendrais pareiški
mais pasisakyti už status ųuo toje Europos 
srityje. ,

Gate žymusis prancūzų politikas pabrė 
žia, kad Prancūzija kiekvienu atveju turinti 
visomis' jos galioje esančiomis priemonėmis 
stiprinti santykius, kuriuos ji palaiko su 
trimis mažomis senesnis tautomis, sudariu
siomis jaunas valstybes.

Suprantamas dalykas; kad tokiu pran
cūzų palankumu Baltijos valstybių sąjungai, 
yra labai nepatenkinti lenkai, kuriems pran
cūzai savo laiku tiek daug gelbėjo. Mūsų 
tautai tas prancūzų palankumas ypatingai 
yra svarbus ir, kiek tik galima, jį reikia 
išnaudoti.

Kun. Pranciškus J. Vaitukaitis
(Gerb. Jubiliato 15 metų kun i-; 

gystės, 20 metų literatūri
nės darbuotės ir vardinių 
( atminčiai)

Spalių 4 dienų išpuola ge
rb. kunigo Pranciškaus Jono

Pasaulio spauda priduoda daug reikšmės 
neseniai sudarytai Baltijos valstybių sąjun
gai. Ypatingai daug rašo apie sąjungą pran
cūzų spauda. Ji reiškia didelio pasitenkini- 

’ttM) ir pabrėžia, kad Lietuvbs, Latvijos ir Es- 
tijos susitarimas turės didelės svarbos Euro- 
jpos politikoje.

Eltos pranešimu, “Praneūzijos Pabaltės 
kudos biulctinis” paskelbė atstovų rūmų 

užsienių reikalų komisijos pirmininko Basti- 
do straipsnį, kuriame jis kalba apie Baltijos 
valstybes ir Europos politiką. Anot jo, tos 
valstybės dėl savo geografinės padėties ir 
istorijos vaidina žymų politinį vaidmenį Eu- 
rdpos politikoje. Ypač tas vaidmuo iškilęs 
paskutiniųjų diplomatinių įvykių šviesoje. 
Taip pat jis pareiškia, kad 1919 m. sutarčių 
autoriai, leisdami susikurti Baltijos valsty
bėms ir Suomijai, turėjo galvoje bendrą Eu
ropos politiką. Reikėjo* sudaryti tam tikrą 
barjerą, kuris saugotų vakarų kultūrų nuo

SPALIŲ 9 D. BELAUKIANT

Už kelių dienų ir spalių mėn. devintoji 
— Vilniaus gedulo diena.

m

Sovietų pavojaus. Tas pavojus šiandien iš
nyko. Tačiau Baltijos valstybių reikšmė ne
sumažėjo ir jų naudingumas pasireiškia kita 
linkme, būtent: dabar jos sudaro tam tikrą 
užtvarą prieš vokiečių veržimąsi į Rytus. 
Baltijos valstybės galinčios vaidinti sargybi
nio vaidmenį. Jos sudaro penkių milijonų 
gyventojų bloką ir yra kaip ir Rytų Belgija. 

~ Einama, prancūzai turi savų išrokavimų. Mat, 
-Prancūzijos ir Sovietų Rusijos politika 

susiderinti, prancūzai žiūrį į Baltijos 
stybes su ypatingu dėmesiu.

Lietuva, Estija ir Latvija šiandien jau
čia didesnį pavojų iš Vokietijos pusės, kaip 
prieš keletą metų iš bolševikų pusės. Ii vo
kiečių hitlerininkų pusės eina tokia propa- 

(yaada, kad jos negali būti ramios. Tą pa
kojų didina ir lenkų neaiški pozicija. Dėl to 
Raitijos valstybės, prisiriŠosioe prie pasto
vimo politikos, kori esanti ir Prancūzijos, 
fe*. labiau sudaro vertingą jėgą, nes Pran
cūzija neturinti jokio noro jų išnaudoti savo

inianis tikslams. .. ,
MMfrBaaaifffeinn' •' .«■ .■.i.. a

Praėjo 14 metų nuo Vilniaus užgrobi
mo. Mūsų tauta stengėsi, kad atgauti lenkų 
užgrobtąsias teritorijas, tačiau nepavyko, nes 
didžiosios Europos jėgos palaikė ne mūsų, 
bet lenkų pusę. Tačiau lietuvių tauta Vil
niaus neišsižadėjo ir neišsižadės. Visomis ga
limomis priemonėmis ji sieks Vilniaus kraš
to atvadavimo. Kuo greičiau tai įvyks, tuo 
mažiau skriaudos okupuotam kraštui bus 
padaryta.

Reikia žinoti, kad Vilniaus krašto lietu
viams tenka kentėti skaudžius lenkų perse
kiojimus. Ten nerasi lietuvio veikėjo, kuris 
nebūt buvęs kankinamas kalėjimuose, nėra 
si organizacijos, ar
rinė, kuri nebūt nukęntėjuą., Mokyklos ii 
spauda labiausia yra lenkų .ųekęųčųtmos ii 
puolamos. Vos tik prieš keletą savaičių len
kų valdžia uždarė dešimts lietuvių mokyklų.

Dėl to labai yra svarbu, kad į Vilniaus 
atvadavimo darbą įsikinkytų visi lietuviai, 
nežiūrint kuriame pasaulio krašte jie negy
ventų. Ypač mes, amerikiečiai, daug galime 
Vilniaus vadavimo akcijoj padėti.

Pasirūpinkime, kad spalių mėn. 9 d. vi
sose mūsų kolonijose būtų suorganizuota tin
kami Vilniaus netekimo paminėjimai su tin
kamomis prakalbomis, paskaitomis ir daino
mis. Duokime ir kitataučiams pajusti, kad 
mes neatlaidžiai šiokiame Vilniaus atvada
vimo.

išganingai dirbti Sv. Antano 
parapijoje (Cicero, III.) apie 
6 metus; Nekaltojo Prasidėji
mo parapijoje (Chįcago, 111.) 
apie 4 metus. Nuo liepos mė
nesio 1931 metų iki rugpiūcio

.mėn. 1932 metų buvo skirtas
Vaitukaičio vardadienis. Žino- x x .

, ..'eiti administratoriaus pareigas
ma, daugelis iš jo gerbėjų jj

nuoširdžiai pasveikins ir lin
kės gražios sveikatos ir ilgų 
metų išganingai darbuotis Ba 
žnyčios labui ir Tėvynės ger
būviui.

Žymėdami gerb. kunigo Pra 
nciškaus J. Vaitukaičio 15 me 
tų garbingo kunigavimo suka
ktį ir drauge kitą 20 metų li
teratūrinės darbuotės sukaktį, 
kurias abidvi gerb. Jubiliatas 
minėjo praėjusio mėnesio 20 
dieną, aš tikiu, kad plačiąjai 
katalikų visuomenei būtų žin- 
geidu sį-tą žinoti apie jo gy
venimą, literatūrinę darbuotę 
ir asmenybę. Tat, čia stengsi
mės trumpai aprašyti geib. Ju 
biliato gyvenimo eigą.

Jaunystė ir mokslas

parašant ką nors įr į1 Spaudą.
Ta proga gerb. Pr. j. Vaitu

kaitis taip pat atlankė Euro
pos istorines vietas ir stebuk 
lingus šventoves. Irgi turėjo 
garbės turėti audienciją pas 
Sv. Tėvą.

Literatūrinės dtirinrotėz
vaisiai

Gerb. kun. Pr. J. Vaitukai-

Dievo Apvaizdos parapijoje. ‘tis “tlik’f8 keUoo« P*> EuroP’ 
Po to darbavosi Sv. Kryžiaus ir atį“k«8 Ue.‘ttv’’ V“U6, .1
parapijoje. O nuo šių metų va
sario mėn. 24 dienos garbin
gai eina klebono pareigas Sv. 
Juozapo parapijoje, So. Chi- 
cago, Illinois.

Kunigas Pranciškus J. Vai
tukaitis gimė rugpiūčio 15 die 
ną, 1888 metais, Pentupių kai 
me, Marijampolės apskrityje,
Skriaudžių parapijoje. Prad
žios mokslą baigė Lietuvoje.
1905 metų rudenį išvyko į Ško
tiją; kitų metų pavasarį atvy
ko į Ameriką ir apsigyveno 
Šv. Jurgio parapijoje, Chicago,
Illinois. Dėl geresnio anglų ka- J aplankyti ir pamatyti namiš

kius, kurių nematė nuo jau

A r. gaudys

Alma Matėt
, (Tęsinys)

— Kązimierai, ką tu manai; ar švie
sa traukia dūipus į save, ar ne! 
į — Aš manau, kad netraukia ir tai 

galiu tau įrodyti fizikos principais.
— Niekus plepi. Žiūrėk... ir. papūtė 

cigarų dūmus į stovinčią elektros šviesą. 
— Matai, traukia. >

Apie keturias valandas abu teiravosi. 
Dvylika cigarų surūkė ir du pakeliu pa- 

S pirosų. Klausimus tačiau nebuvo išrištas.
Manau, teikiu biskį gauti oro, — 

1 sako Jurgir. ,
— Aš vos galiu pastovėti, - atsakė 

.Kazimieras. A b; du sugrįžo į rekreacijos 
f kambarį, kur buvo susirinkę keli liku

sieji studentai
— Ar jūs sergate, kad jūs lai p iš- 

bo’ęf - paklausė Jurgio.
- - 2Jc. r-. r:ias sveiki. Mes einame 

t; i i «.i u pakvėpuoti.

mas plačiąjai katalikų visuo
mene t Taip pat šiais depresi
jos laikais labai rūpinasi var
gdienių šęimoms gelbėti. Jo 
labdarybė eina iŠ širdies gilu
mos visiems, kuriems reikalin
ga pagalba. Jo atsidavimas 
niisijonieriavimui be galo iš
ganingas. Jis yra sielų tikra
sis ganytojas, katalikiškos 
spaudos apaštalas ir savo žino 

nių ištikimas vadas. .; Į 
Gerb. kua. Pranciškų Joną 

spūdžius aprašė, nepasitenkin Vaitukaitį pamilo ne vien pa
damas smulkmenomis, bet tei 
raudamas ir įsigilindamas į 
visokius šaltinius, kad apra 
šomieji dalykai būtų pagrįst
tikrove. Dėl to, kai savo lėšų 

Gerb. kun. Pr. J. Vaitukai-|mįs išleido veikalą “Keiiooė
tis yra atsižymėjęs literatas ir 
jo raštai yra populiarūs. Dar 
būdamas seminarijoje, jis ra
šinėjo į šiuos laikraščius: ‘Tau 
tos Rytas’, “Tikyba ir Dora”, 
“Moksleivis”, “Vytis” ir k. 
Nūngi, dauguma jo raštų tel
pa šiuose laikraščiuose: ‘Drau 
gas’, “Laivas”, “Darbinin
kas’, “Moterų Dirva”, “Mei
lė” ir “Vytis”. Visų jo raštų 
kūryba kelia žmonių sielas 
prie Aukščiausiojo Gėrio. 

Kelionė į Europą ir Lietuvą

Gerb. kun. Pr. J. Vaitukai
tis (1925 m.) ne tiek nuilsęs 
nuo įvairių pareiginių sunkių 
darbų rūpestingai besidarbuo
jant parapijose ir darbuojantis 
katalikų visuomenėj, kiek laki 
jo dvasia išsiilgus brangios tė
viškės, skriejo į Lietuvą, kad

rupijos, kuriose išganingai da
rbavosi, bet ir plačioji lietu
vių katalikų išeivijos visuo
menė. Jo iškalbingumas trau
kia skaitlingas minias klau
sytis jo pamokslų bažnyčiose,. . - ,, i..po Europą ir Įspūdžiai”, gra- ir įspūdingų prakalbų ar pa- 

žiai pasitarnavo lietuvių tųu- mokinančių jo paskaitų svetai- 
tai, įturtindamas lituanistikos nėse. O skaitančioji visuoine- 
lobyną. Tai stambus veikalas, nė gėrisi gražiais jo straips- 
susidedantis iš 187 puslapių ir niais ir raštais, kurie pasiro-

ji bus azijinė ar kultu-!1608 P**™1™*- l"**® vieSgję

L. D. 8. seimas, įvykęs rugsėjo 24 d- 
Montello, Mass., gražiai pavyko. Priimta vi
su eilė įimtų nutarimų, kuriuos, reikia lau
kti, kuopos energingai vykins .gyvenimam 
Gal ir chieagiečiai pasirūpins atgaivinti bent
keletą L. D. 8. kuopų.-----

Išėjo ir apie dvi valandas išsėdėjo 
lauke; pagalios sugrįžo į vįdų, bet jaul > r.nerūkė trijų cigarų už penktuką.

— Kazimierai, ką sakai, pasiskolin
kime Jono automobilių ir važiuokime į 
miestą ir į ūkį drangų aplankyti.

— Gerai, važiuokime.
Gavę leidimą išvažiavo su forduku. 

Diena saulėta, sniegas tirpsta, purvas, o 
juodu ?au važiuoja dvidešimts kilometrų 
į ūkį. draugų aplankyti. Iš pradžios vis
kas gražiai sekėsi, bet paskui jau šiek 
tiek padėtis pablogėjo. Fordukas vis for- 
dukns. Galite suprasti, kokis yra purvas, 
kada saulė sniegą paleidžia, dar ypač ti
kiu keliai! Juo daugiau važiuoja, tuo 
daugiau fordukas į purvą klimpo. Paga
lios ir visai įklipmo. Jurgis pradeda gar
siai juoktis, t. ,

— Tai kas čia per juokus!! Turėsi
mi mėginti stumti, -■ sako Kazifnieras.

— Iš tokio purvo forduką išstumti!! 
Kad tave siintr pypkių, stumk, jei nori, 
aš nestmušin. >

Pasėdėjo valandą ar daugiau ir ga-' 
lop, šiaip taip, s; sitarė kaip noru gelbė

mokyklą. Būdamas neturtingu, 
dirbo dienonųĮs, o mokyklą la
nkė vakarais, Paskui apie tre
jus metus lankė Šv. Ritos ko
legiją, esančią Tėvų Augusti- 
jonų vadovybėje. Vėliau išvy
ko į Šv. Viatoro kolegiją (Bon- 
rbonnais, III.), ir čia pasekmi 
ngai baigė klasiką. Filozofiją 
girtinai baigė Kolumbo semi
narijoje (Chamberlaine, So. 
Dakota), gaudamas mokslo 
laipsnį: Artium Baccal a uren
tus. Čia taip .pat mokinosi ir 
teologijos porą metų. Užbaig
ti teologiją buvo pasiųstas į 
Šv, Marijos seminariją, Baltl- 
more, Md. f kunigus Chicago? 
arkivyskupijai buvo įšventin
tas 1919 metais rugsėjo 20 die-. I- >
ną.

Kunigas ir literatas
Pastoracijos darbus gerb. 

j kunigui J. Vaitukaičiui tek;

nystės dienų; kad savo akimis 
regėti I^aisvą ir Nepriklauso
mą Tėvynę, kurią slaptomis a- 
pleido nepatogių aplinkybių 
verčiamas, kai buvo dar Šiau- 
rity Meškos plėšrioj letenoj ir 
tėvynainiai tepranašavo jai 
Laisvę, nes anų laikų priešai 
lėmė tik mirtį; ir pasigerėti, 
kaip šiandien Lietuvą valdo 
patys lietuviai, kaip Nepri
klausoma nuo kitų valstybių, 
Lietuva pati tvarkosi, kaip 
patys piliečiai savo šaliai, ko
kią nori, tokią valdžią išsiren
ka. Ir galų gale, pasotinus vai
zduotę ir dvasią Lietuvos ga
mtine grože, piliečių jauna brę 
stančia kultūra, šalies pavyz
dinga tvarka ir kultūriniu gy
venimu; dvasioje pasistiprinus 
Tėvynės karšta meile, grįš Ii 
atgal darban ir visa priminti 
žingeidiems klausytojams, gal

išleistas 1928 metais.
Be to didelio formato veika

lo, gerb. kun. Pr. J. Vaitukai
tis dar' parašė ir išleido Seka
nčias knygas:

2) Jėzus Kristus Karalius.
pusi. 24, 1931 m.

3) Broliukas Vienuolyne, pu
si. 16. 1932 m.

4) Švenč. J ežius šiirdies Tro 
škimai, pusi. 38. 1933 nu

5) Novena ir pamaldumas j 
Šv. Judą Tadiejų, pusi. 48 
1933 m. v

6) Marijos Motinystės Gar 
bei, pusi. 24. 1934 m.

7) Pašaukimas į Dvasinį 
Luomą, pusi. 97. 1934 m.

Jei suimti iš laikraščių visus 
gerb. Jubiliato raštus ir išlei
sti į atskiras knygas, nėra a- 
bejonės, kad susidarytų apie 
dešimt rinktinio ir gražaus tu 
rinio tomų. Tai turtingas įdė
lis į lietuvių tautos literatūrą 

Asmenybės požymiai

Gerb. kun. Pr. J. Vaitukai 
tis atsidavęs darbuojasi Die
vo garbei ir sielų išganymui 
Jis yra buvęs per ilgus metus 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
dvasios vadas ir literatūrinės 
komisijos narys. Jis yra buvęs 
dienraščio “Draugo” bendro
vės direktorius ir Chicago? 
Kunigų Vienybės apskričio 
vice-pirmininkas. Be to, gerb. 
Jubiliatas yra moksleivių šel
pėjas. Ytin daug rūpinasi ber 
naičiais ir mergaitėmis, ko

do lietuvių katalikų išeivijos 
spaudoje, semdami dvasinį 
maistą savo sielai ir dorus pa
mokinimus tiksliam gyveni
mui.

Ir Visagalis Dievas gerbia
mąjį Jubiliatą tepalaimina ir 
teprailgina jo gyvenimo am
žių, kad lietuvių tautai jis nu
veiktų daugiau gausingų ir iš
ganingų darbų ir savo brolių 
širdyse sėkmingai plėstų Die
vo karalystę ir viešpatavimą, 

Samata

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tieciu. Nebetoli gal ir tie lai* 
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti svehtuoju paskelbtą.

Kiekvienam įdomu pažinei 
to garbingo Vilniaus vyskupe 
gyvenimas. Jį sužinosimo iš 
neseniai išėjusios knygos:
“ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIČIUS”
Knyga Įlrašyta ne vieno 

žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė, 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90, dar 
galima gauti.

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, UL

Būk pasirengęs iškentėti 
šiame pasaulyje visa pikta ir

rios ir kurie trokšta stoti į i pražudyti visą žemiškąją lai- 
dvasinį luomą. Tas jo uolumai' mę, kad tik neprarastuinei sa-J 
ieškoti pašaukimų yra žino 1 vo sielos.

tis. Išlipo. Stumia, stumia, nieks nesidaro.
— Zinai ką, Kazimierai, gal netoli 

randasi ūkis. Tu palauk, o aš eisiu pasi
žiūrėti. Už dviejų valandų ateina Jurgis 
ir ūkininkas atsiveda arklį. Forduką iš
traukė.

» — Tai matai, norėjome aplankyti sa
vo draugus ir nieks neišėjo. Dar penkis 
dolerius turėjau užmokėti. Nepamiršk, 
man esi skolingas du ir pusę t

Atostogos pasibaigė. Visi studentai 
grįžo į mokyklą tęsti mokslo. Kaip ma
lonus tas mokslo metas! Draugai, maži 
Šposeliai, profesoriai) etokį dato įspūdj 
studento sieloje, kad jis tų dalykų nie
kados nepamiršta. Kiekvienas moksleivis 
gali tai pasakyti. Mokykloje būna pra
leistos laimingiausios žmogaus dienos.

Jurgis buvo paskirtas visų studentą 
prefektu. Ah, kaip jis to darbo nekentė! 
Turi būti rimtas ir negali nei jokių fepo- 
sų krėsti.. Be to, jam jau pirmiau mainy
tė priminiy. kad jis kartą nors pamėgintų 
gauti šinrtą už pasielgimą. . z .

vinį. Tik kažkas pykšt į ausį mažo po- 
piorio grumulėliu.

— Kas čia dabar!
Niekas nieko nežino, nei nematė. Vi

si studijuoja. Jurgiui pasilenkus studijoms 
vėl pykšt į galvą.

Aš gan gerai žinau, kas čia tokius 
dalykus išdarinėja, tik nenoria sakyti. 
Saugokitės.

Tas pats atsitiko ir trečią įtartą. Jur
gis žvairomis akimis apvedė visus.

Klemensas Motielius pakils ir eina į 
kamlmrio priešakį uždavinio daryti. Jis 
buvo apie šešių pėdų, dviejų colių aukš
čio. Jo galva išrodė, kaip kokia bulvė. 
Plaukai keistai sušukuoti, skyrimas kai
riam šone ties ausini. Kelnės atrodė kaip 
koks maišas, galima buvo kitą žmogų 
paslėpti. Akys mėlynos, kiti sakė net per- 
didelės; ilga, tiesi nosis. Kada juokda
vosi, tai žaislai siekdavo abi pūsis. Batai 
lig kokios valtys ant vandens. •

Vos priėjo Jurgį, kaž kaip koja už
kliuvo ir Klemensas parpuolė. Iš kišenės

Sėdi vieną dieną Jurgis studijos kam- I iškrito kelios mažos kilpinės mėtyklės. Vi- 
bario priešakyje, labai įsigilinęs į uždą- ’ sas studijos kambarys paplūdo juokais.

— Suprask, Jurgi, aš tų popierukų 
nemečiau į tave. Aš! Ne... ne, aš!

— Žinoma, tu nemetei, tu tik šaudei 
į mane! Ar ne!

— Bet tu nepyksti, — atsiliepė Kle
mensas virpančiu balsu ir liūdnomis aki 
mis-

Eik pau, sėsk ir būk rainus.
Patraukė Klemensas nosį, lyg verk

damas, išsitraukė didelę raudoną noeinę, 
kuri beveik galėjo stalą .užtiesti ir už- 
trūbijo. Visi vėl pradėjo juoktis. Ir bausk 
tokį juokdarį, kad net pats prefektas < 
trūksta juoku.

Tyli naktis. Tolumoj girdėt vieną, ki
tą šunį lojant. Miegamąjani kambaryje vi
si saldžiai miega, kai kurie net kriokia. 
Štai, aukšta žmogysta pradeda miegoda
ma vaikščioti. Tai tas pats Klemensas. 
Eina ranką iškėlęs, žengia pirmyn. Pri
eina prie kitos lovos ir judina studentą. 
Tas pamatęs, kad čia kas nori Įmbaikau- 
ti, kad spirs! Tiesiog Klemensui. Nuo to 
laiko Klemensas daugiau miegodamas ne-* 
vaikščiojo. Greit pamoką išmoko!

(Daugiau dus) ______

t
A



Trečiadienis, spalių 3 d., 1934
—

Kompoc. A. Pečius, kuris apsiėmė suruošti 
jubiliejinio “Ihaugo” koncerto programą. Prog
ramoj bus atstovaujama visos Chieagos lietuvių 
parapijos. Koncertas, kaip jau skelbiame, Įvyks 
lapkričio 18 d., Lietuvių Auditorijoj.__________

"K'i“ utnm mjam b-

Ispanijoje buvo čigonų jau 
1580 metais. Valdininkas, ga
vęs tų prašymų, įdavė jį ka
raliui. Karalius įsakė, kad či
gonus suimtų.

Aštuonioliktame šimtmetyje 
portugalai išsiuntė daug čigo
nų į Brazilijų. Tų patikrina 
dr. Moraes. Jis sako, kad Bra
zilijos gyventojuose daug yra 
čigoniško kraujo. Beveik tuo 
pačiu laiku prancūzai išsiun
tė čigonų į Louisianų. Ar ši
tie čigonai buvo tikri indai, 
tikrenybėje negalima pasaky
ti. Tiek težinoma, kad šie či
gonai gyveno gana gerai ir 
draugavo su turtingaisiais.

Čigonų kalba vadinama “0- 
gam”. Ji labai keista ir nesu
prantama. Joje yra daugel an
gliškų, prancūziškų, indiškų, 
germaniškų, hebraiškų, slavi
škų ir ispaniškų žodžių. Bet 
šie žodžiai jųjų kalboje turi 
kitokių reikšmę, ir iki šiai die
nai jįj kalba nesuprantama.

GELBĖTI CARO DUKTERĮ
Didžiojo karo metu daug 

lietuvių pabėgėlių turėjo pa
likti savo sodybas ir dangin
tis į Rusijų. Per kurį laikų tų 
pabėgėlių susidarė gana daug 
ir jų būklė buvo labai sunki. 
Jiems šelpti buvo sudaryti 
tam tikri komitetai. Tų komi
tetų dėka, nevienas šiandien 
šiltoje sėdintis lietuvis išėjo 
aukštus mokslus, ne vienas 
šiaip žmogus tapo sušelptas 
ir galėjo šiaip taip prasivers
ti didžiojo karo audroms siau
čiant.

Tačiau gal retai kuris šelp
tasis žino Rusijos caro' Nika- 
lojaus dukters Tatjanos var
dų. 6i caraitė globojo visus 
pabėgėlius ir jos vardu veike
pabėgėlių šelpimo komitetas, — Visai paprastai, kaip man

Konradas Bcrooviči

ČIGONAI

mitingus Tatjanos pagelba 
būtumėm savo tikslo pasiekę...

— Kokiu gi būdu tamsta bū
tum Tatjaną išvogęs! j

— Su Kerenskiu aš gerai su
gyvenau. Tad nuėjau pas jį 
gauti leidimo aplankyti caro 
šeimos. Gavau. Carienė tuo
met sirgo, o caras buvo kaž
kuo labai užimtas. Tačiau mus 
mielai priėmė. Aš pasakiau sa
vo projektų. Visų mes nega
lim, sakau, išgelbėti, bet Tat
janą tikrai išgelbėsim. Pasi
ruoškit. Tačiau ji atsisakė. 
Kaip bus su mano tėvais, taip 
tegul būna ir su manim. Ne
bėgsiu.

Veda Charles P. Kai

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI

17. Pasirandavau apartmen- 
tų 6 mėnesiams ir pranešiau 
namo savininkui, kad, jeigu 
aš norėsiu išeiti, duosiu 60 
dienų pranešimų, arba, jeigu 
jis norės mane išmesti, jis 
duos man 60 dienų pranešimų-

. Gaila buvo jos. bet k4 gi Man0 ir i° vaikai aP<>ta>nM 
padarysi. Užsilieja jūra, nu-1ir i“ ,laTi' 40 dkl"l Pr“'

:į turiu ant jo $4,000 morgičių. 
1‘Morgičius labai seniai pasi- 

, baigęs. Aš kreipiausi, aria 
failiavau, aplikacija į HOLC 
ir reikalavau valdžios, Ha4. 
man duotų paskolų, bet mor- 
gičiaus savininkas foreklozttf- 
ja mano namų. Nuvykau į 
HOLC, bet jis man nepasakė, 
kų aš turiu daryti. Mano kai
mynai sako, kad niekas nega
li foreklozuoti namo, kada 
žmogus paduoda aplikacijų.

Morgičiaus savininkas gali 
foreklozuoti namų, ar failia- 
vote aplikacijų, ar ne. 
tokių įstatymų, kad 
leistų foreklozuoti; 
pilnų teisę foreklozuoti namą.

šlavė kas jai kelyje pasitaikė 1 Notice skamba
._ xj.i_ -“if I wish to 8tay after Octo-

19. Paskolijau vienam žmo
gui $500. Jis ir jo žmona nu
sirašė “judgement uote.” M<> 
nesis atgal jis mirė. Jo. žmo
na užsigina skolų, sakydama,

ir tiek.
- Kaip atrodė caro rūmai >r »> “y ''en, wiU increa’-

ir visą Seimai H $1° “ month ” Man <la,"«
kainavo persikraustymas. Aš

kuris išleisdavo milijonus rub- dar mažam kartų brolis pa- r‘or*u gyventi. Kų turiu da j ka-l ‘‘mano vyras mirė. Aš 
lių. Tatjanos komitetas tarp. rodė caro rūmus ir istoriškų tau nieko neskolinga.”
kitų šelpė ir lietuvius pabėgė- I Aleksandro III lovų, aš ma- į Jeigu jūsų “lease” sako, 
liūs. Jis buvo garsus visoje Į niau, kad meluoja. Lova, kaip ' kad reikia duoti 60 dienų pi a- 
Rusijoje. To komiteto vice- : lova, paklodės paprastos... nešimų, o jis davė 40, tai tas 

jo pranešimas neturi reikš
mės. Jūs turite teisės gy vent

Dabartiniame laike yra a-
pie 1,200 arba daugiau angti-. . , , , , ,. ■Y. . ,.
,, „. . „ . . ® pirmininku buvo musų tautie-(Tvcia maniau apgaudinėja,skų čigonų šioje šalyje. Pas- * ,. . 1 T , » • , • i j,, / y., v tis buvęs Lietuvos finansų mi-1 Juk as vaizdavusi, kad. caras

1 butiniuose metuose šie cigo- ’ ....................... - - -. “... ‘ .. 2. nisteris Martynas Yčas. Jis-turi gulėti būtinai auksinėje i kitus 6 mėnesius ir mokėt tų
tapo kiek civilizuoti. Da- • - a ,.•» x i • . ... , ,. . .

Paskutiniais laikais dauge- ( kad toji būrimo galia paeina 
lis etnologų, filologų ir šiaip iš Beelzebubo. 
jau rašytojų daug rašo apie Ne visi čigonai, kurie da
čigonus.

Prieš Kristų, ir jau krikš
čionybės amžiais, tautų kilno- 
jainųsi laiku, įvairios tautos 
skverbėsi iš Azijos į Europa, 
atsinešdamos su savim savo 
senuosius papročius, tradici
jas ir tikybų. Veikliausi žmo-

bar gyvena Europoje ir kituo
se kraštuose, yra vienos kil
mės. Daugelis čigonų yra kilę 
iš romėnų ir indų. Tūkstan 
čiai yra kretų, slavų ir kitų 
tautų, kurie klajoja Balkanų 
kalnuose. Romanisėliai. Pran-
cūzijoje, yra kilę iš alsatų gi-

nūs tais laikais buvo čigonai. fi*onai 'iS ai
Jų pasirodymas Europoje tu
rėjo daug reikšmės,’ įtakos. 
Čigonai buvo išgalvotojai į- 
vairių burtų ir būrimo. Dėl 
tos priežasties jie buvo neke
nčiami ir kitų tautų spaudžia
mi. Ūkininkas čigonų bijojo;

nai
bar, reikalui užėjus, jie varto
ja automobilius, nors ir pi
giausius.

Čigonai tokie pat gudrūs pa 
rdavinėdami automobilius, 
kaip ir arklius. Ne taip se-1

nų tautos.
Kiek galima surinkti žinių 

tai, galima pasakyti, kad či-

pasakoja įdomių dalykų iš tų lovoje.
laikų, kada jam teko dirbti | nuogtabn6 ir vien!nt81i8
drauge pabėgėlių šelpimo dar- kuriam ,ikimo
bų su Tatjana: lemta gerai pažinti carų ir ki-

pačių randų, kaip ir pirma.

niai arti Cleveland, Ohio, vie-51108 b8kle- ^tingai mums 
na. čigonas, turėdamas fordu. rūpėjo milijonai pabėgėlių, ku
kų, įsigijo geresnės rūšies au
tomobilių. Negana to, jis dar 

i per visų dienų pardavinėjo sve 
timus automobilius ir, pada
ręs daug pinigo, dar vis tu
rėjo savo fordukų.

Daugelis žmonių sako, kad 
čigonai pagrobia mažus vai-

— Kai caras tapo nuvers- tus prieškarinės Rusijos auk- 
tas, mes susirūpinome Tatja- štus asmenis, šiandien rašo iš 

tų laikų atsiminimų knygų. 
Nereikia nei sakyti, kad tie 
atsiminimai bus įdomesni, už 
įdomiausius romanus.

rie neteko pašelpų, ir galima 
sakyti, pragyvenimo šaltinio. 
Kų daryti? Aš įnešiau tokį 
projektų: išvogti Tatjaną ir 
per Japoniją nugabenti jų 
Amerikon. lAraerikiečiai tuo
met turėjo pinigų ir mes per

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

i ipT n-.

gonu. Amerikos nelabai muzi-gonai Europoje pasirodė aš- kus. Tai nebūtinai teisinga.
tuonioliktame šimtmetyje. Sa- Kada čigonas atsikrausto į ko- kalūs, bet labai gudrūs. Am 
koma, kad Čigonai tikri indai, kių nors vietų, aiškus dalykas, I rikos čigonai yra daug švareū- 

kad visi vaikai subėga jų pa-1 ni, negu Europos arba kitų ša-

praneša 
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

matyti. Kai kurie vaikai turi
patraukimo prie jų ir, kada*
čigonai iškeliauja iš vietos, jie 
pasislepia kur nors jų veži-

ateiviai iš dabartinės Indijos, 
juos kaltino už vogimus, plė- kurie buvo išmesti iš savo kra 
Šimus ir už įvairias kitokias' 8to, arba yra pabėgėliai, ku- 
šelmystes. Vargo metu ūkini-1 rie pabėgo nuo baisaus Ta
nkas vis kreipėsi į čigonus, merlano arba Timuro. čigonų
nors ir jų nekentė: prašyda- imigracija tikrai nežinoma. • muose ir iškeliauja drauge su 
vo jų, kad vartotų įvairius bu- Kai kurie vokiečių rašytojai jais. Čigonai, paprastai, tokius 
rtus, kad jam geriau sektųsi, sako, kaži jie egiptiečiai; či- kalbina grįžti. Čigonų šeimos 
Beveik visuose laikuose Euro- gonai paprastai yra vadinami yra gana didelės, tad nėra rei-
pos ūkininkas tikėjo į čigonų l egiptiečiai.
burtus daugiau negu savo ti
kybos kunigais.

Bendrai, visi italų, slavų, 
rūinunų ir bulgarų tautose bu
rtai turi savo pradžių čigo
nuose. Įvairūs prietarai, kaip 
tikėjimas į\ laimės akmenis,

Yra trys priežastys, kodėi
kalo, kad jie imtų kitų vai
kus į savo šeimas, ypač ba’-

žmogus keliauja, būtent: rei- tosios kilmės. Be to, vaikai 
kalui, pasilinksminimui ir pa- yra sunkenybė kelionėje, 
siekimui arba atlikimui savo Čigonai, paprastai, turi po 
tikslo. Čigonams visos šios kelias pačias. Jauna mergaitė,
priežastyR atitinka.

Čigonai yra paprastai žeme-
įniki, kojukes SeSėlio pertji- ™ė arba a''kl>l‘>Wng«8nč žmo- 
m, ir daug kitų panaSi, da- nil> dal“! tai n,es anome iS
lykų buvo čigonų išrasti. To
kie dalykai j daugelį padaro 
daug įtakos. Čigonai tuos bu
rtus į skiepi no į žmones, ypač

patyrimo. Jie keliauja papra
sčiausiu būda ir yra atsilikę 
įvairiose kitose srityse.

kokių keturiolikos metų, ište
ka už vyro. Čia, Amerikoje, 
tie dalykai ne taip pastebimi, 
bet Europoje labiau juos ga
lima pastebėti: Jeigu mes pa
žvelgsime į Amerikos čigonus, 
pamatysime, kad jie kultūrin
gesni, negu kiti jų broliai.Sename Ispanijos užraše ra-

j tuo., kurie jiem. buvo pa-!ndame' tai’ imon?“ i,aiks ™- ** «8»“8 ™ P*>rili«ka «- 
lankūs ir su jais turėjo šiokių 
tokių draugiškumo ryšių.

Įvairių žmonių padavimų 
tyrinėjimai parodo, kad tiktai 
žmonijos dalis vra civilizuota; 
kita vos ne vos kultūringa; 
trečia visai neturi kultūros.
Čigonai yra skiriami prie an
trosios dalies.

Daug yra žmonių, kurie ti
ki į čigonų burtus ir hipnotiz
mą. Klausimas yra, ar patys 
čigonai į tokius dalykns tiki?
Dalis čigonų tiki, bet didžiu
ma netiki.

Daugelis iš čigonų sako, kad 
tuos burtos jie įgijo nuo savo 
protėvių. Kai kurie tvirtina,

MARQUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET

Tat matome įvairiuos , Rampas WeRtern ir 63rd st
Se- I Telefonas PROspect 1133

lių.
praktiškuose atvejuose, 
nieji papročiai tarp Amerikos Panedėlįo, Utaminko, Ketver-

‘Confess’ nota, kaip papra
stai daroma, nelegali, kakan- 
gi, kaip mes vadinam, “joiut 
powers” buvo abiejų 
jis mirė, vadinamas 
-power” pasinaikina. Bfet jūs„ 
galite skųsti jų, kaipo regula- 
rę skolininkę, ir, jeigu ji turi

18. Esu namo savininkė ir 1 turtų, tada atgausi iš jos $500.

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E So.
street, Wilkes B&rre, Pa. Kaina $2.00 metams. 

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

‘^STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, TU. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metama $1.50. 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

čigonų jau beveik išnyko. l>i- 
diiuma čigonų dirba dirbtuvė
se ir prie gelžkelių. Bet tai 
nereiškia, kad jie nyksta A- 
merikoje. Kai kurie kretų ir 
slavų Čigonai dirbo kasyklo
se, bet dabar atmainė savo 
gyvenimo būdų ir grįžo prie 
senojo. Vienų dalykų teikia pa 
stebėti, tai kad kiekvienas či
gonas yra kitokis nuo savo 
prabočių. Laikui bėgant Čigo
nai taps daug kultūringesni.

Stebėtinas daiktas, kad kur 
tik čigonas pasirodo, nežiūrint 
kokioje šalyje, jis yra tartum 
magnetas, kuris traukia į sa
ve žmones.

go ir Pėtnyčios vakarais nuo 
7 iki 9 vai.

ROSELANDO OFISE:
2 E. J03rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950 
Kas popietų nno 3 iki 6, 

Semtomis iki 9 vak. 
Subatomis visų dienų iki 9 v.v.

INSURANCE PERKAM
LIETUVIO

kus bonus

- SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
OKCIŲ AGENTŪRA

Vertė Antanas

mmt no eue< 
BOrt.bUT tuurvs a

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandoe Kasdien nuo • Iki B 

Panedėllo. Seredoe ir PėtnyCloe 
vakarais B iki S 

Telefonas CAlYal 1175 

1 Namai: 6459 S. Rockwall

A
POST CAR>

999 ,

RE AL ĖST ATE - 
LAIVAK

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET Tek LAPayette 1083

ąLEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis

Mee parduodam anglla 
mlaualom kainom. Pocal 
tas M. R. |7.M tonaa.

(KAM, wn« LflMB 
AMU TO VC'.
■nfeNfcb» csnev; 
F*OM THAT HOrt 
’MMtRU NOM SP€M 
'(OOR VACATtON

«*»V$ A \ 
E>1M», fcv* 1 
mAm AMOGST 
A tO»A )
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WISCONSIN’O LIETUVĮ M
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentu* 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

PAGERBĖ VARDO 
DIENOJE

i vyko bendri parapijonų pie
tūs, per kuriuos visi linksmi* 
nosi sykiu $u klebonu, reikš
dami jaui pagarbos ir meiles.

Kenosha, Wis. — Iš rudeni-' Vakare įvyko mokyklos vai-
*_ i_ ________ _ Ji_______ —— __kūčių programa tos dienos pa 

minėjimui.
Nors tik mėnuo kai seselės 

Pranciškietės Kenoshoje, bet 
taip sugebėjo vaikus priruošti 
tos dienos programai, kad nie
kas nesitikėjo tokio gražaus 
ir margo vakaro.

t Prieš atidarant programų 
suaugusių choras padainavo 
sveikinimo dainų. Po sveikini

įsisteigimo. Vadinasi, seimas 
bus jubiliejinis.' i • * » Zi « n

Seimas įvyksta Cliieagojč 
Dievo Apvaizdos purapijos sa 
lėj prie Union ir 18 gatvės.

Netik labdarių kuopos, bet 
visos mūsų draugijos ir orga
nizacijų kuopos ir apskričiai 
yra prašomi prie to įvykio 
kiek galima rūpestingiau pri
sirengtu rinkti į seimų atsto
vus ir skirti bent mažų orga
nizacijai dovanėlę. Labdarių 
Centras nuoširdžiai prašo at
vykti į seimų mūsų gerbiamuc 
sius kunigus, profesionalus, bi
znierius ir visus mūsų visuo 
menės veikėjus, kad padaryti 
seimų gausingu, įvairiu ir 
vaisingu nutarimais.

Kaip jau žinoma, Centras 
atmokėjo žymių skolos dalį. 
kuri buvo užtraukta perkant 
ūkį. Liko tik pirmas morgi- 
čius. Jei prieš seimų stipriai

jalis nuėjo vargonininkauti. I» 
dalies dėl to, kad reikėjo pasi
ieškoti lėšų pragyvenimui, o 
iš dalies dėl to, kad linko prie 
bažnytinės muzikos. Dėl to jis 
šiek tiek įsigijęs lėšų, baigė 
Kegenzburgo bažnytinės muzi
kos Institutų. Iš ten sugrįžęs, 
jis pradėjo dėstyti muzikų 
Kauno kunigų seminarijoje.

Šiuo laiku Naujalis pradėjo 
ir muzikos meno ugdymo dar 
bų. Jis pastebėjo, kad tikra:

mų švenčių, rods, šįmet, My
kolo diena bus atmintiniausia.
Netik kad mūsų parapijoje y 
ra nemaža Mykolų, bet ir pats 
mūsų klebonas yra Mykolas.
Prie puotos klebonui pagerbti 
prisidėjo visa parapija. Toji 
diena bus klebonui ilgai ne
užmirštama. Netik kad para
pijiečiai dalyvavo pagerbtuvė- 
se, bet ir atskirai aukojo dva
sinių dovanų, kurių buvo bene
daugiausiai. Mokyklos vaiku- klebonas į susirinkusius, reikš-1 gįjos ateis su savo darbu ii i sėmėsi žinių visi tų dienų vai-

kiuose kaip Century .of Pro-
Dahar čėsai visokių invenši- «ress of tomorow.”

išmokslintų vargonininkų yra nų. Taigi ir vienas anglikasi Dideli miestai neskaitlingi, 
tik keletas, o dauguma tik Į daktaras Robinzonas sumanė Į Daugiausiai gyvena kainino- 
paprasti vargonų čirpintojai. padaryti invenšinų — susišne

kėti su Marso piliečiais Ka
dangi dar neišrasta tokie an>- 
planai, kuriais būtų galima tie
siog susisiekti su Marsu, tat

Žiūrint pro delnų

Tilo tikslu jis įsteigė pirmą 
Lietuvoje muzikos mokyklų. Iš 
pradžių ši mokykla veikė sla 
ptai, bet vėliau buvo gautas
iš rusų valdžios leidimas. Di aus Robinzonas sugalvojo pa- ‘ 
dysis karas šios mokyklos du siųsti marsiečiams radijo-tele- 

gramų. Sumanė-padarė. Uža-rbų sutrukdė, bet ji buvo ve. 
atgaivinta, 11)20 metais.

Šitos muzikos mokyklos rel
inu ir linkėjimų, prabilo pats pasidarbuosime, jei visos dr • kšmė buvo labai didelė. Joje

čiai aukojo daug hialdų, šv. 
Mišių ir Komunijų, Šv. Onos 
draugija ėjo in corpore prie 
Dievo stalo klebono intencijai. 
Porų dienų prieš varduves jau 
padaryta kleb. supraizas pa
rapijos komiteto ir jų šeimy
nų.

Sekmadienį po pamaldų į-

damas visiems padėkos už ma 
lonų vakarų. Vieningumas, 
meilė dar labiau surišo para
pijiečius su savo dvasios va
du.

Lai kun. M. Urbonavičius 
gyvuoja ilgiausius metus svei
katoje ir savo jaunystės darb
štume 1 Žemaičių Juzė

LABDARIŲ DIRVA

•e. Kalba angelskai. Depresi
jos nėra.

Po tokio Robinzono išviro- 
Jijimo apie marsieČius, sa
koma, vienu Londono skurų 
dyleris paklausęs išradėjo, ar 
nebūtų galima eksportuoti 
marsiečiams skaras. Esu, to
kiu būdu išnykti) ant Žemės 
depresija.

Gera navyna Chicagos cici- 
listams. Gal jie galės sužinoti, 
kaip eina biznis Jurgio Kle- 
ofaso anais metais įsteigtai 
Kujolo-Bingolo korporacijai.

LUTUV1AI DAKTUAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTAKŲ DMAVOUO* KABIAI:

DR. P. AT KOčfflHAS
DENTISTAS

144* SO. 40U> (71., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pčta. 10—0 vai. 

8147 se. halsted n., chicago 
Paned. Sered. Ir Subat 8—0 vai.

Trt. CANal 0387
Re*. PROspcct 6050

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencijų 6000 So. Artėliau Avė

Valandos; 11 ryto iki 3 popiet 
6 Iki 8 v. vakare

dresavęs “Į Marsą.” telegra
mų nunešė į paštų. Valdinin- 
kas telegramų priėmė, priėmė 
pinigus už persiuntinimų ir 
Robinzonui išdavė resitę. Te
legramų pasiuntė oro bango
mis, kurios turi ryšius su sto
vinčiais vandenyne {Anglijos 
laivais.

Nesulaukęs atsakymo, Ro- 
inzonas ėmėsi kito susikalbė
jimo būdo — telepatikos. Ir, 
kaip anglikų poperos rašo, 
Robinzonas savo atsiekė: kal
basi su Marso gyventojais.

Marsieči'ai, sako, nepapras- J 
tai panašūs į mūsų Žemės pi
liečius, tiktai akys ir burna 
kur kas didesni. Gyvena sti
kliniuose namuose, akurat to-

Dieuom* Tel. LAFayette 6708 
Naktimi* TeL CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki & popiet, 7 Iki 0 vak. 

Nedėlfoje pairai autartl

aukomis, netenka abejoti, kad 
ir pirmąjį morgičių galėsime 
sumažinti, kad nereiktų tiek 
daug mokėti nuošimčių.

Be ūkio reikalų yra reikali
nga pinigai ir kitiems labdari 
ngiems tikslams. Centras nuo
lat gauna prašymų, kad su
šelpti neturte, ligoje arba ki
tokioj nelaimėj esant. Kada 
yra iš ko, Labdarių Sąjunga 
nė vieno neatstumia nesusel 
pus. Dėlto svarbu, kad mūsų 
organizacijos fonde visada bū
tų pinigų.

Kuopų valdybos yra prašo
mos ar jos negalėtų dar prieš

gonininkai ir kiti muzikos my
lėtojai. Bažnytinė muzika Lie 
tnvoje įgavo kitokį pobūdj. 
Ruošdamas vargonininkus, 
Naujalis neužmiršo ir dainos. 
Jis gerai žinojo, kad daina 
tautiniam atsparumui turi la 
bai didelės reikšmės. Tuo tik 
siu jis ragino savo mokinius 
organizuoti chorus, duodamas 
nurodymų kaip juos vesti. Cho 
rus organizavo ir pats velio
nis. Jo pastangomis slaptai į- 
kurtas “Dainos” draugijos 
choras suvaidino nemažų vai
dmenį tautiniame atgimime i, 
buvo garsus net užsieniuose.

Office Tel. REPubllc 7606 
Re* Tel. GKOvefalU 0617

7017 b. FA1RFIELD AVK.

DR. J. J. SIMONAITIS
3428 W. MARQUETTE KOAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryto 
NedėUoJ alui Įtaru*

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0403

Office Phone
PKOspfet 1028

Res. and Office
2850 So. Lcavltt SL 

CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 I’. M. 
Sunday by Appointment

TH. CANal 6122

DR. G. I. BLOZIS
DENTISTAS

2201 W. Germak Road
(Kampa* Deavltt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

DŽIAUGIASI NUVEIKTAIS džiaugėsi atliktais darbais. Y- 
v DARBAIS ! patingai gražaus įspūdžio pa-

----------- darė į visus atmokėjimas di-
Praėjusiame Lietuvių Lab- dėlės sumos ūkio skolos. Visi 

darių Sąjungos Centro susiri- pajuto, kad neuždykų darbuo
jamasi ir kad dirbant vieny
bėje daug gražių darbų gali
ma nuveikti. Likusioji ūkio 
skola $6000.00 taip pat netru
kus bus galima išmokėti, jei 
tokiu pat pasiryžimu ir poliau 
darbuosimės.

Kuopos raportavo iš ūkio 
išvažiavimo. Pasirodė, kad kai

Fo.toiiĮ?Nbran5: SS* i kurios kuopos padarė gražaus
pelno. Pirma kuopa pridavė 
pinigus už knygutes ir pelnų 
nuo išvažiavimo $123.00; tre
čia kuopa — $26:00; penkta 
kuopa — $10.40; šešta kuopa 
— $4.00; septinta kuopa — 
$100.00; aštunta kuopa — 
$47.63; dešimta kuopa — $7. 
Dar ne visos kuopos atsiskai 
tė už knygutes ir piknikų. Pra 
soma tai padaryti kiek gali
ma greičiau.

j a. • •. *' - ' -**

Užbaigus vasaros darbus, 
kaip tai piknikus ir išvažiavi
mus, turime rūpintis kitais 
darbais.

nkime, įvykusiame rugsėjo 26 
dieną, išklansins valdybos pra 
nešimų apie atmokėjimų antro 
morgičio ant labdarių ūkio, su 
surinkusieji kuopų atstovai

Didesnė Jėga Nervuotiems 
Susllpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims

S nančia fosforą, t y. elementą laba)
1 reikalingą tvirtiems, galingiems ner

vams. MedlkallSką fosforą parafto 
daktarai, kad sušvelninti Ir nura- 

n minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervu*. JI* yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
••husidėvčjimo" Jausmą.

Tas Šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležie* raudono kraujo 

reikalingo būdavojumui tvirtesnių 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo iftblySku- 
sieitiB, ploniems veidams. Be to, 
NUCIA-TONK turi Aeftlfts kitas bran
gias gyduoles. Pradėkit imt NUGA- 
’I'ONE Šiandien ir tėmykite kaip 
stlprčslt. Parduoda visi aptiekoriai 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentuL

Nuo užkietėjimo Imkit—UGą-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
Ir 60c.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

.vft1* •• s Famono Vlvnnl Sėt and in- 
cluiim. faco 61.00; Roit*e, tie,
Tlusue Crentn Jl.no, Depllntery »1.00. 
Vaciai Antrinanti! |i.7B. Salt 1.6V,

Wąt.r 61.26, Perfume I2.fl. Brtl- 
Itanttnr 75c. Bkln VVhltrfter 76c. Totai 
Valu. 616.00. SiMu-lal prlca, 11.17 far *11 
ton plecee to tatroduco thla lino.

■ ^Vardas
Admsa* ...................................

K ’ Siunčiama per paktą COD
A Pinigai grąžinami. Jai 

nepatenkini aa.

Be* Vaa 580-5th Avenue, New Yotk

I***
c*?.

L.'

\

[ViliuiUI

BAKING
POVVDER

Prie e Tada t f, 
»a 44 y^ars Aqo 
25 ounces25$

T&eMon/

or noruos mavi ciin 
'/•f t> H* OUR GOVf RNMtMT

seimų susitarti su gerbiamais J Naujalis neužmiršo ir muzi- 
kunigais klebonais ir padary-' kos kūrybos. Jis pripuldama^
ti lietuvių bažnyčiose rinklia
vų. Tai būtų vienas iš gražiau 
šių darbų atliktų.

Panaudokime kiekvienų pro 
gų, kad garsinti labdarių or
ganizacijų ir kad parinkt au
kų jos dirbamiems darbams.

Tos kuopos, kurios negalės 
savo atstovų prisiųsti į seimų 
savo raportus prašomos pri
siųsti į centrų raštu. Visas au
kas prašome siųsti iždininko 
kun. J. Mačiulionio vardu. Jo 
adresas 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Antanas Nausėda, pirm.

DAR APIE UETOVKKOS
MUZIKOS TĖVĄ

' ___ _ ■z
Rugsėjo mėn. 9 dienos va

karę valstybės teatre staiga 
mirė garsus Lietuvos kompo
zitorius uolus muzikos meno 
ugdytojas prof. Juozas Nau
jalis. Jis mirė eidamas 65 me
tus amžiaus. Gimęs Kauno ap-

Pirmiausias darbas mūsų akrityje, gražiame Raudondva 
laukia tai metinis seimas, ku- rio miestelyje, neperdatig pa

ris šįmet įvyks lapkr. 4 dienų siturinčioje šeimoje ir jau iš 
Dievo Apvaizdos parap. salėj.
Kiekviena labdarių kuopa tu
ri / pasirūpinti išdalinti speci
aliai pagamintus laiškus drau
gijoms, kuriais kviečiame jas 
į mūsų metinį seimų. Kurios 
kuopos laiškų pas save dar 
neturir prašomos atvažiuoti į 
“Draugo” spaustuvę, ten jų 
gaus. P. Fabijonaitis, sekt.

komponavo melodijas, rašė 
kūrinius smuikui, fortepijonui, 
orkestrui. Jis matė, kad yra 
savos muzikos didelis trūku
mas ir stengėsi jį kiek įmany
damas papildyti. Bažnytinėje 
Naujalio muzikoje jaučiamas 
gilus religingumas, didelis ri
mtumas ir nepaprastas didin
gumas. Didinga jo yra ir kita 
muzika. Jo “Jau slavai suki
lo”, arba “Užtrauksime nau
jų giesmę broliai” klausytojų 
pagauna, hipnotizuoja. Nauja
lis dirbo visų savo gyvenimų. 
Ir dirbo no tai ko norėjo, bet 
tų, ko reikėjo. Savo gausiu da
rbu jis didelę dalį lietuviškos 
muzikos spragų užkaišiojo, 
duodamas muzikos menui Ii 
nijų, padėdamas muzikos kul
tūrai pirmuosius pamatus. Jis 
sėjo sėklų, o ta sėkla davė la
bai gražių vaisių.

Naujalio laidotuvėse, kurios 
buvo rugsėjo mėn. T 2 dienų 
dalyvavo ^didžiausios minios 
žmonių, įvairių luomų, įvairių 
profesijų, įvairių pasaulėžiūrų

Tsb.

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzfe) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredoml8 ir nedėliomis pagal 
autartj

Ofiso Tel.: LAFayette 8650
Rez. Tel.: VIRginia 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAS X - R A Y
4148 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclsco Avė.

TH. CANal 6132

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Germak Road
r
Valandos 1—I ir 7—8 vak. 

Seredomla Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telef. BOLIevard 7820 
Namų Tel. PROųpcvt 1030

LABDARIŲ JUBIUSJIEIS 
SEIMAS

Visi mūsų organizaoijos sei
mai yra svarbūs, bet šiemeti
nis dar svarbesnis, dėlto, kad 
sueina jienkiolika metų nuo 
Lietuvių Labdarių Sąjungos

mažens linko prie muzikos. 
Niekas jo mažo taip nedžiugi
no, kaip dainos ir vargonų 
gaudimas bažnyčioje. Turėda
mas palinkimų, Naujalis pasi
ryžo'tapti muziku. Pirmąjį su
pratimų apie muzikų jis gavo 
iš Raudondvario vargoniifinko, 
tačiau ne tiek, kiek jo siela 
troško. Gražiai jau grodamas 
vargonais, jis svajojo apie mu 
zikos mokyklų bet svajonių 
išsipildymo s&nilaukė tik eida
mas 20 metų amžiaus. Tuo 
laiku jį ir jo gabumus iSgirdo 
grafas Tiškevičius, kuris pa
siūlė jam važiuoti į Varšuvą, 
prižadėdamas duoįi lėšų moks
lui. Baigęs konservatoriją, Nau

NAUJA KNYGA 
“Pašaukimas į Dvasinį

luomą”
Parašė ir išleido 

Kun. Pr. J. Vaitukaitis 
Knyga 95 puslapių į talpos

ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais. Tvirtais popieri
niais viršeliais tik 25 centai, 
vienų imant, dar reikia pridėti 
nž persiuntimų 5c.; o gražiais 
audeklo viršeliais 50 centų.

Reikalaukite:
* t ' ' J v
"DRAUGAS” PUB. 00., 

2334 So. Oakley Ava..
Arba pus patį Autorių

v 8801 Saginaw Avė., 
Chicago, tU.

---- - - ------

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OPTOMETRICALLT AKIU 
SPECIALISTAS

Prfentvln* aklą įtempimą, kurto 
e*tl priežastimi vairo* skaudėjimo, 
•teigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. akaudamą akių karfių, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. priren
gta teisingai akiniu*. Visuose atsili
kimuose egaaralnavlma* daroma* su 
elektra, parodančia mažiausia* klai
da*. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklo* valku*. Kreivo* aky* ati
taisomo* Valandos auo 10 iki B ♦. 
NedBlfoJ nuo 10 iki 12. Daugely at- 
Mtikihių akys atitaisomos be akiniu. 
Kalnon pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Bonlevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

z/

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRIETA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 st 

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nno 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Ruoni 8.

Phoae Ganai 0523

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
R*.: TeL HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir (-1 vai. vak. 

Reaidencijos Ofisą*: 2656 W. 60tb SU 
Valandos: 10-12 ir 8-8 vai. vak. 

Seredomla Ir Nedaliomis pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ABCHEB AVENUE 

TeL VlRctaia 008<
Ofiso v*L: 1—4 ir 6— 8 p. m.

Nedlliomto pagal sutarti

Tel. Ofiso BOCLevMrd 6012 
Re* VTCtovy 3848

-14

DR. A. J. BERTASH
Oftoo t*1. nuo 1-8; nno 8:84-8:86 

1W W. S6th Street

T*L BOULctnrd 7043

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.; nu* 8 iki S vaUtoo 
8er*doJ pagal sutartį

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgą* ir Gydytojas

2515 WBST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Office Tel. Wentworth (286

Rea Tel. Hyde Park 881

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
6900 SOUTH I1ALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po pfstą. 7 Iki S vak, 

« raakvro*

ĮVAIRUS DAKTARAI]

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
a labo*

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nno 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4 
vat po platų fr nuo T Iki 8:80 vai.
, vakaro. Nedaliomis nno 10 Iki lt

valandai dieną.
MU>way 2880

Rea Phone
ENUIvimmmI 6611

Offi'oe Phone
TRIaiiglc 0044

DR. A. R. MČCRADIE
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

7850 So. Halsted Street 
ROOM 210

Vat: 1-4 įr T-8 vai. vakaro

a.

Ofto Tel. CAI<rmet 6808
Re*. Tel. DHEsel 0101

DR. A. A.ROTH
Rusa* Gydytoja* Ir Chirurgą*

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampa* 81*t Street 

Valandos:-3—4 popfet, 7—9 vai. vak. 
NedCllomi* ir Šventadieniai* 10—12

e e-

DR. M AURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAR.U 0*04 

Re*: Tel. PI.Aza 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. v.
N04«<Uenlato nuo 10 iki 12 dieną
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VIETINES ŽINIOS
KRIAUČIŪNŲ SŪNŪS 

KAIPJŽUOLAI
Town of Lake — Plačiai ži

nomi Kriaučiūnų sūnūs Ed 
Krauue (Kriaučiūnas) dabarti
niu laiku paskirtas Suint Ma
ry’s kolegijoj treneriu (coacli) 
Jisai yra labai pagarsėjęs loš
damas footbolų ir basketboln

ŠV. RAŽANČIAUS PA
MALDOS. • I v

So. Chicago. — Kadangi 
spalių mėnuo yra 6v. Rąžan
čia us mėnuo, dėl to Šv. Juo
zapo parapijoje įvyks Šv. Ba- 
žančiaus pamaldos su Šven
čiausiojo Sakramento įstaty
mu kas trečiadienį ir penkta-

Notre Daine universitete. Jo dieųį 7:30 vai. vakare.
brolis Philip Krause (Kriau
čiūnas) yra kapitonas (cap- 
tain) De Paul kolegijoj. Abu 
vyrukai, kaip ųžuolai.

Pasitikima, kad vietiniai pa 
maldūs žmonės skaitlingai la
nkysis į tas pamaldas, meld
žiant Švenč. Panelės Marijos

Rugsėjo 22 d. Bd Krause, visus
kaipo treneris, Menominie,
Wis., kur St. Mary’s kolegijos 
footbolo komanda susirėmė su 
Stout instituto komanda, St. 
Mary’s laimėjo 27—0.

Biznieriai Kriaučiūnai yra 
geraširdžiai, remia bažnyčių,

palaimintų ir užtartų pas Die
vų.

Pagerbs savo kleboną,

Spalių 4 d. išpuola mūsų ge- 
rb. klebono kunigo Pranciš
kaus J. Vaitukaičio vardinės. 
Kadangi vardinių diena, bū-

skaito ir remia dienraštį ‘Drau i tent, ketvergas, yra darbo die
gų’ ir visas kitas katalikiškas 
įstaigas.

Sunkiai
hnsonienė.
sveikti.

susirgo senutė Jo- 
Linkime greitai pa-

Praeitų savaitę pas biznie
rius Kinčinas lankėsi viešnios: 
Ona Jurkšaičiūtė ir Adelaide 
Želinauskaitė iš Pittsburgh, 
Pa. Kinčinienė viešnioms ap
rodė įvairias Chicagoj įstai
gas.

Praėjusių savaitę Viskantai 
susilaukė naujo šeimos nario, 
kuris vos išvydęs pasaulį tuo
jau mirė. Vaikučiui laimė, kad 
suspėta pakrikštyti. Laidotu-* 
vės įvyko rūgs. 27 d. iš Eu- 
deikio koplyčios į Šv. Kazi
miero kapus.

na, dėl to gerb. klebono vardi- 
nių minėjimas nukeltas į atei
nantį sekmadienį, būtent, spa
lių 7 dienų.

Ta proga Šv. Juozapo para
pijos visi Pranciškai ruošiasi 
prie sekmadienio iškilmių po
kylio, kurs įvyks lygiai 7 vai. 
vakare ir bus šaunus ir atmi
ntina^ Tame nepaprastame po 
kyly j bus pagerbtas mūsų pa
rapijos klebonas, gerb 
Pranciškus J. Vaitukaitis, 
kurs jau daug gero nuveikė 
ir ateityj žada dar daugiau ge-

DARIUS GIRĖNAS POS
TAS 271 OF THE AME

RICAN LE6I0N ŽEN- 
GIA PIRMYN

« ■ ■ «II SąmC. ■ 1 -• * ‘

Rūgs. 19 d. surengta nepa
prastas instaliacijos vakaras. 
Tai buvo prisaikdinimas nau
jos 1935 nu valdybos. Svečių 
prisirinko pilnutėlė J. Juškoj 
svetainė, daugiausiai lietuvių 
ekskareivių su savo šeimyno
mis, legijonierių iš kitų postų 
ir šiaip svečių, kaip tai 12 
wardo aldemionas Bryne Ho- 
rttnet, “Draugo” redaktorius 
L. Šimutis,, dr. Biežis ir keli 
nariai iš legijono vyriausybės, 
kaip tai 4th District conunan- 
der Kamon, vice conimande; 
Prenderveld ir keletas kitų.

Po instaliacijos buvo rodomi 
judamieji paveikslai (Charlie 
Chaplin), kurie visus prijuo
kino. 12 wardo alderinonat 
Bryne Horttnet pasakė truni 
pų kalbų sveikindamas Da 
riaus - Girėno postų, lietuvius 
legijonierius ir linkėjo geriau
sio pasisekimo gyvavime. Pa
skui kalbėjo “Draugo” redak
torius, nušviesdamas J regiono 
organizacijos svarbų ir ragino 
kiekvienų lietuvį ekskareivį 
stoti į milijonines legijonierių 
eiles, kad, ištikus nelaimei, li
gai, ar mirčiai, būtų aprūpin
tas priežiūra, pagalba. Da

^un' l iaus - Girėnas Postas 271 vic 
nintėlis lietuvių postas visoj 
Amerikoj. Paskui buvo šokiai 

Komanderis ir visa posto
ro nuveikti mūsų parapijai ir Taldyba sirdingai d4koja ald„

Nedidelis skaičius townofla- 
kiečių skaito katalikiškų spau 
dų. Kai kurie labiau mėgsta 
visokias pamazgas iš socialis
tų laikraščių, kuriems galima 
visokius šmeižtus, melus rašy
ti. Tos pamazgos jiems atrodo 
kaip medus.

Laikas susiprasti. Dicnraš-

-

visiems vietiniams.
Tame atmintiname pokylyje 

bus išpildyta graži programa. 
Šv. Juozapo parapijos žymė
tinos solistės, prof. K. Gaubio 
vadovybėje, ir garsi lietuvių 
dainininkė Rakauskienė dai
nuos gerb. klebono kunigo Pra 
nciškaus J. Vaitukaičio vardi
nių pagerbimui.

Pasibaigus programai, bus 
šokiai prie smagios muzikes.

Parapijonas

tis “Draugas” teikia peno 
kaip protui, taip ir sielai.

A). A. V.

Važiuojam!
’ . . . . • f ' „ ‘ t

Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 
senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus.if par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

DIENRAŠČIO "DRAUGO
METU
PAMINĖJIMAS j

LAPKRIČIO - NO V. 18 D. 1934
UETUViy AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

tų garbė ir jos vaikams 
rint, galima tai padaryti, nes 
dabar turime užtektinai išsila
vinusio jaunimo, kuris gali u- 
žiinti bile kokių vietų. Pavie- 

... . niai nieko negalima pasiekti
, . , , < « , _ (Reikia, burtis j politines drau

i gijas. Kada kokiu nors reika
lu tenka kur atsilankyti, tuo
jau klausiama, kokių organi-

. . zacijų atstovauji,
ar tai būtų pavieto (county) 
ar valstybės (statė).

MOTERŲDĖMESIUI
Kaž kodėl taip mažai lietu

vės moterys domisi šios šalies 
politika ir labai mažas skai-

kime, ar balsavimuose. Rodos, i 
kad lietuvėms nebūtų reikalo j 
rūpintis. Kitų tautų moterys 
labai rūpinasi šalies rinkimais,

monui ir biznieriams, kurie su
teikė nuims dovanų ir atsilan
kė į vakarų.

Naujų narių irgi įsirašė ne
mažas skaičius. Lietuviai eks- 
kareiviai supranta reikalingu
mų organizacijos, nes atskiras 
žųiogus mažai kų reiškia ir, 
reikalui prisėjus, sunku yra 
kų išreikalauti.

Naujas komanderis B. R 
Pietkevicz yra nusistatęs dėti 
visų energijų, kad tik sutrau
kus daugiausiai narių ir sako, 
kad, su pagalba visos valdy
bos ir narių, mes galime iš
auginti Dariaus - Girėno pos
tų didžiausį visoj Amerikoj.

Pietkevicz yra suorganiza- 
•vęs Grane Building and Loan 
Association (spulkų) ir West 
End Business Mens Associa- 

i tioir, Brighton Parke.
Trauk Krasaaskis

Ar mes nedrįstam, ar nepai
som? Moterys, turėdamos tas 
pačias teises, kaip ir vyrai, ga 
lėtų stengtis duoti pavyzdį, 
kad jos, augindamos šeimas ir 
rūpindamos apie savo ateitį, 
sykiu rūpinasi'^ *kad ir jos jau
noji karta dalyvautų politikoj 
ir stengtųsi prigelbėti jiems 
patekti į valdiškas vietas. Bfl-

šias pagerbtuyes rengia ir ste
ngiasi, kad būtų sėkmingos.

Kviečiame svečius skaitlin
gai atvykti ir prisidėti prie 
pagerbimo mūsų mylimo vika
ro. Įžanga tik 75c. * ' SKAITYKITE IR FLATTN

• Ieva Lukošiūtei KITS “DRAUGĄ” ,

KUM. P. LUKOŠIAUS PA 
GERBIMO VAKARIENE

No ŠIANDIE RENKIASI AME
RIKOS LIETUVIŲ KATALI

KIŲ DUKTERŲ KLUBAS

Todėl, visos moterys ir me
rginos, kuries domisi šios ša
lies reikalais kviečiamos įsira
šyti į Lietuvių Moterų Pilna
čių Lygų.

Susirinkimas įvyks trečiadie 
nį, spalių 3 d., Fellowship 
Ilouse, 831 W. 33rd Place, 8 
vai. vak. Mokestis 10c į mėne
sį-

Spalių 3 d., 7.-33 vai. vaka
re įvyks mėnesinis susirinki
mas Am. Liet. Kat. Dukterų 
klubo. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti susirinkime, nes bus 
sprendžiami svarbūs draugi
jos reikalai.

Ši dr-ja, nesenai suorgani
zuota, jau nemažai nuveikė 
Visos narės yra darbščios ir

draugiškos. Po susi rinkli 
linksminasi, juokauja ir 
kartais užkandžiauja.

Rugsėjo 20 d. pasklido bai
si žinia, kad viena klubo na
rių, Emilija Urbienė (Venc- 
kįutė), žuvo automobilio nelai
mėj. Už jos sielų užprašytos 
šv. Mišios, o rugsėjo 23 d. no
rės nuėjusios į šermenis atkal
bėjo dalį rožančiaus. Per lai
dotuves na lės nešė gėlių vai
nikus ir bur lis nulydėjo į ka
pus. Velionė buvo mylima na--.j 
rių tarpe ir ilgai bus neu2 
miršta. Pirmininkė.

ROSELLI BROTHERS, INC.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Moterų balsuotojų yra dide-: 
lis skaičius, todėl eikime vi J 
sos vieningai ir plėškime ūžė i 
lasius dirvonus mūsų politinio 
veikimo lauke, o jie mums at- I 
neš gerų rezultatų. M. Z

VENETIAN1MJNUMENT CO, INC.
UdlrMjal

Didžiausia paminki
OhJoacoi

lų dirbtuve

Savlri M metų prityrimo

Pirkite tiestai Ii dirbtuvės Ir 
taupykite pinigu*

—... B.—
darbe douffellul iym 

Uetavlų.

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Oraad Avė.

Alfrsd RoselU,

I i

RAB

Specialistai iškalime tr Išdlrbl- 
mc visokių rūšių paminklų Ir gia- 
bnamlų.

Mūsų šeimyna spccinlteįioja šia
me darbe per šešias kortos.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbę Jais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE !

Vienas blokas | rytas nno 
didžiūnų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Re». PEMSACOLA 0011 
BELMONT S4S6

, Office: HILLSIDE S88S

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju laidotuvės* knopttfausta 
Reikale meldžiu atsitaukti. o mano 

darbo bflatte uiranėdi'ntl 
TeL OANal UIS arba UIS

2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 S. 49th Ot Cicero, DL
TeL CICERO SM7

I
Telefonas TARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Litnanica Avenue 
Chicago, IR.

Marąuette Park. — Spalių 
7 d., perap. svetainėje, 7 vai. 
vakare, ruošiama vakarienė su 
gražia programa pagerbimui 
vikabo, kun. Pranciškaus Lu-1 
košiaus jo vardo dienos proga 
ir paminėjimui jo vienų metų 
darbuotės mūsų parapijoj.

Kun. P. Lukošius yra šios 
kolonijos viso katalikiško jau
nimo sporto vedėjas, organi
zuoja jaunimo draugijas ir 
gražiai jas veda.

Vakarienėje programa bus 
įvairi. Bus svečių ir kalbėto
jų iš kitų kolonijų. Gerb. vi
karui bus įteikta gra/i dova- ’ 
na.

Vakarienė bus gardi, an 
prie jos visu stropumu šeimi
ninkė* ruošiasi. Taipgi visi pa

i rapijonaį darbuojasi, nes jis

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Tol. LAFeyctte 3672
J- LlulevJčius

. *

Graborlus
ir

Rainam.* įtojaa
Patarnauja tka

ltojo Ir apylinkėje.
, Didelė Ir groži ..

Koplyčia dykai 
4092 Archer Avė.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0URT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

I.J. Z0LP
ORABORIU8 ir LAIDOTUVIŲ

VRDSJAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUlevard SDOS—MID

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 834*0
5340 So. Kedzie Avė. 
(Neturime sąryšių su firma 
1 tuo pačiu vardui

A. MASALSKI
/ GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tol. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BALSAMTTOTO.T Al 

Patarnavimas seras Ir nehi • K .» 
718 West 18th Street

Telefonas MOMroo 8377

J. F. RADŽIUS
lae.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už |24.49 tr auk .<i 

UoderniAku u « .
TW. GAMal 6: 

M
SdS W. ISUl Ht.



solo, o taipgi ir harmoningų nors būdu prisidėjo prie sur 
duetų. Linksmų liaudies gaba rengimo Lietuvių "Demokratų 
lėlių sugrojo Budriko orkes- Dienos rūgs. 23. d. Pirmų kar- 
tra ir nariai pavieniui. tų lietuviai demokratai taip

Sekanti Budriko programa gražiai pasirodė. Tūkstanti-* 
įvyks rytoj (ketvirtadienį) va nės minios lietuvių stėhino po- 
kare, 7:30 — 8:30 vai. iš s to- litikierius, kurie buvo atsilan- 
ties WHFC, 1420 k. Kaip ir kę ir kalbėjo. Kiekvienas po- 
visad, daug. gražios muzikos ir litikierius pastebėjo, kad įde
damų laukia tų, kurie klau- kuomet nėra matęs tokio didu* 
sys. Tat, atminkite rytojaus lio lietuvių politinio suvažia- 
vakarę, 7:30 vai. Pilietis vimo. •'

■ —■■ Iš tų, kurie atsilankė ir svei-*
nCftifkVDlTAI VlCICMę ^ino ^tuvius, buvo; Akier- 
ULmUMIAIAI VlOlCmO man john Toman, Michael J.

DĖKOJA Flynn, S, W. Govier, Mitohell]
------------ C, Rabin, F. W. Brunimel, L.

Šiuo norime nuoširdžiai pa- v. B©ck, Hugh B. Conneliy, 
dėkoti visiems, kurie kokiu peter Kelly, Joseph Hertnes,
............  " 1 1 ..........—----- Lucv Palermo ir Walter Boo-

ney. Gražus pasirodymas 
mum. ifteis į mm.ln.

Širdingai ačiū dienraičui 
“Draugui, ” “Margučiui,”

Širdingai ačiū dienraščiui 
plės Furniture Co., Progress 
Furniture Co., B ud r i ku i ir V a 
nagaičiui už garsinimų ir vi
siems, kurie prisidėjo su do
vanomis. Taipogi ačiū darbi
ninkams, kurie platino tikie- 
tus posterius, ir pasidarbavo 
toje Lietuvių Demokratų Die- 
noje.

Komiteto vardu,
Al. VU. Kumskis,

Pirm. Liet. Dem. Lygta oi 
Cook County.

Federacijos skyrius rengia 
pirmų šokių vakarų spalių 7 
d., parapijos svet. Bus dovana 
prie durų (door prize) devy
nių muzikantų orkestrą grieš 
lietuviškus šokius, bus šokių 
kontestas: kurie senesniųjų ge 
riausiai pašoks, gaus dovanų

Varoinskįs darbuojasi vaka
ro pasisekimui, F. Kazlauskas 
aukojo dovanų. Vakaras įvyk’ 
spalių 7 d., 7:30 valandų va
kare. Rašt. 0. Ivinskaitė

Ind. Harbcn, Ind. — Sv. Pra 
nciškaus bažnyčioj misijos pra 
sidėjo pirmadienį, spalių 1 d. 
ir baigsis sekmadienį, spalių 
7 d. vakare, iškilmingais miš
parais. Pamokslus rytais ir 
vakarais sako tėvas Vilius 
Kvečinskas, pasionistas. Šiuo- 
mi kviečiu visus į misijas, pa
sinaudoti Dievo malonėmis. 

Kun. K Bičkauskas

Brighton Park. — Šios Bri- 
gbton Park draugijos priklau 
so Federacijos skyriui: Šv. Jė 
zaus Širdies, Šv. Kazimiera 
Nekalto Prasidėjimo, A pasta, 
lysbės, Tretininkų, Šv. Kazi
miero Akad. Rėmėjų, Labdarių 
Marijonų kolegijos rėmėjų, Se 
serų Pranciškiečių rėmėjų, Mo 
terų Sąjungos, Vyčių, choras, 
Mažosios Gėlelės choras, Me- 
rgaičiij Sodalicija, Šv. Vardą 
S. L. R. K. A., Šv. Teresės.

RADIO

pamačiau “Drauge” jo raši- 
’ nj “Iš po mųno balanas”. Kad 
ir abejotume, ar tas pats, bet 
kaip pradedi skaityti jo rasi 
nius, tai kito tokio ir negali 
būti.

Tat, sveikinu gerb.. Morkų 
už tai, kad pradėjote savo ba- 

! lana šviesti ir vakarų kraštų.
Bylok

RKMKJTK K AT AI J KIŠ 
KĄJ4 8PAUDA

MM i

z** 7
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DARBININKŲ PRAŠYMAS

KAUNAS. — Darbininkų 
atstovybė kreipėsi į Klaipė
dos gubernatorių prašydama, 
kad svetimšaliai darbininkai 
iš darbo būtų paliuosuoti, o 
jų vieton priimti lietuviai be
darbiai. • ’ <

-3fMm

Melskis, ir darbuokis — 
tas obalsis skamba nuo pat 
krikščionybės pradžios.

MORKUS “DRAUGE

1935
ffifiAI

Ne visi turi galimybę skai
tyti visus lietuviškus laikraŠ-' 
čius. Taip ir aš. Tik karts ntto 
karto tekdavo pamatyti “Ott-Į 
rsų”. Kuomet “G.” gaudavau 
pirmiausia skaitydavau Moc
kaus “Iš po mano balanos0. 
Ypatingai mane įdomino, kk- 
da ėjo raštai apie parap. cho
rus. Tiek juose buvo pamoki
nimo, kad negalima Užmiršti 
Aš. nėt savo chorai kariais pri 

| menu apie buvusias “Krikšty
nas”.

Gerb. Morkus, mano many
mu, lygsta Ąrthur Brisbane, 
kuris rhŠo “Herald and Ex- 
aminer”. • * - .

Rugp. 22 d., Cleveland, O 
rio, per Federacijos kongresų, 
turėjau laimės susipažinti su 
gerb. Morkum ir pasveikinti 
už jo gražius raštus. Jis yra 
labai tykaus būdo, mažai kal
ba, daug išreiškia; trumpai ra
šo, daug pasako.
z Todėl labai nudžiugau, kaip

Mes pradedame su tinkamoms 

rūšims lengvų nunokusių naminių .y : 
tabakų. Tada mes juos pasendi
name ir nunokiname lygiai kaip 

puikius vynus dėl kvapsnio ir | 

skonio.

/ W;« į,-

: > .v • žįž :>

Paskui mes pridedame kaip tik 

tinkamų rūšį ir tinkamų dalį tur

kiškų tabakų, kad davus Chester

field tų “paskoninifnų”, kuris pri

sideda prie jų geresnio skonio.

(t ©tMs h
Pas Budrikų didelis pasi
rinkimas

Philco, Zenith, Crosley, 
R Č A Victor, Westinghouse 
Radios, kainos daug piges
nės kaip kitur.

PHILCO 

*18.00 
BABY GRAND RADIOS

* 9.50
10-tube RADIOS
*39.00

12-tube RADIOS

*49.00
LENGVAIS

IŠMOKftJTMįAIS

« 1

ANT RENDOS. IŠrenduoja- 
m« šešių kambarių su Visais 
įtaisymais flatas su centrai i u 
apšildymu, refrigeratoriu, ga- 
radžiu*. Randa pigi. Vieta gra
ži ir patogi. Kreipkitės 2846 
W. Marąuatte Rd.

Galų gale mes “suliejame” ši
tuos tabakus krūvon Chesterfield 

budu—skirtingas nuo visų kitų— 
padaryti Chesterfield lengvesnį ir 

geresnį cigaretų.

FOTOORAFAfl F 
Atsidarė nuosavu, mo 
dernifk. atudlo au Hol- 
1ywood Avleaomla.

4M WKHT Mrd 9t.

musam tmčiamni

■OSA MIKO
FONSBLLK MASTINI

KO9TKLAN1TZ OBKMTBA ■ CHOOAS 

8 VAL.VAK. (cS.T.)—couimma baoio imtumą

SBŠTABIUn

CBBTB
STUBCKCOLO 3417-21 So. Habted St 

Telefonas Boulevard 8167t/ef nunokusio
Katrie Wr*»W analle M 

draivarlų, alųaklte |
CHANU COAL, CO? Oauaiu
.•raanaa an*1ia ai maMa.
ptaOlV* j

Budriko Radio programas 
Nedėldieniais, 1 iki 2 vai. 
po piet, W C F L, 970 K.
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