
DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINĖS IR 
TIKYBINĖS MINTIES LIE
TUVIŲ DIĖNRAfiTIS AME
RIKOJE.

v.

Telefonas: Canal 7790 
Administratoriaus: CANal

LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL 
LITHUANIAN DAILY IN 
AMERICA.

No. 280.
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois PENKTADIENIS, LAPKRITYS- NOVEMBER 27 D., 1936.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH SI, 1918, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OB MARCH S. 1879Kaina 3c. 2821 METAI-VOL. XX

NACIONALISTAI IŠGRIOVĖ MADRIDO 
VANDENS REZERVOARį

ATMUŠĖ RADIKALŲ KONTRATAKAS 
PIETINIAM FRONTE

Veikimas prneš Madridą kaip ir 
sustojęs

MADRIDAS, lapkr. 26. — 
Nacionalistu bombiniai lėktų- i 
vai staiga pasirodė šiaurva- Į 
karinėse Madrido padangėse 
ir su bombomis sugriovė Lo- 
yaga vandens rezarvoa.rus, ne
toli šiaurinio geležinkelio sto
ties. Tuo būdu atkirstas van
duo šiai Madrido miesto sri
čiai. Su kitomis bombomis 
pataikyta į modelini kalėji
mą ir sanitarijos pastatą. Su 
kitomis bombomis sugriauti 
du namai. Po to lėktuvai ir 
vėl greit pranyko. Pranešta, 
kad jie paskiau bombardavo 
radikalą pozicijas vakariniam 
miesto fronte.

Iš J. Valstybių ambasados 
šiandien paimti paskutiniai 
amerikiečiai bėgliai. Jie pa
siųsti i Valenciją, kur bus 
pristatyti j laivus ir nuvežti 
i Prancūzijos pakraščius.

Radikalai paskelbė, kad jie 
užėmę Italijos ambasadą ra
do tuščią. Bet Vokietijos am
basadoje, be daugelio ispanų 
nacionalistą bėglią rado daug 
jvairios rūšies ginklą ir dar: 
rankiniu granatą. Abidvi am
basados uždarytos.

Nacionalistą vadovybe pas
kelbė, kad radikalą milicija 
pietiniam fronte buvo sukėlu
si kontratakas. Tačiau atmuš 
tos su dideliais nuostoliais.

Imant abelnai, veikimas 
prieš Madridą kažkodėl apsis 
tojęs. Šiaurvakariniam fronte 
nacionalistai laikosi savo, po
zicijose ir ginasi nuo radikal
ią. Matyt, rengiamasi prie 
naujij ataką.

NACIAI NERIMSTA, KAD 
JŲ PRIEŠAS PAGER

BIAMAS
BERLYNAS, lapkr. 25. — 

Nobelio dovana (prizas) ofi
cialiai pripažinta vokiečiui 
taikini,nkui Kari von Ossietz- 
ky, kurį naciai per trejus me
tus serganti laikė koncentraci
jos stovykloje, kaipo “išdavi
ką”. į

Naciai paleido jį iš stovyk
los, pristatė čia į ligoninę ir 
pastatė smogikus jį saugoti, 
kad jis “nepaspruktą.”

Naciu viršininkai oficialiai 
paskelbė, kad Nobelio dovanos 
pripažinimas šiam “išdavi
kui” yra Vokietijai įžeidimas.

Kad gauti dovaną — apie 
40,000 dol., apdovanotasis tu
ri asmeniškai nuvykti į Oslo, 
Švedij.on. Naciai vargiai jį iš
leis iš Vokietijos ribų.

DIDELĖ NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO CHICAGOJ

ORAS
CIIICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas ir ne 
taip daug šalta.

Iki “Draugo” jubilie
jinio koncerto liko tik 
2 dienos. Koncertas bus 
lapkričio 29 d., 3 vai. 
po piety, Chicago Civic 
operos name. Ar jau 
turite tikietą? Prašome 
įsigyti iš anksto pas 
“Draugo” išnešiotojus, 
arba telefonuokite Can
al 7790. Tikietą kainos 
55c ir aukščiau. Kam 
patogu, tikietą gali gau
ti ir Mieste Civic Opera 
House prie tikietą lan
gelio 20 N. Wacker 
Drive.

Baisi, nelaimė įvyko Chica
goj antradienio vakarą tarp 
6:00 ir 7:00 vai. įAnt iškelto 
geležinkelio ties Grąnville avė, 
stotimi (šiaurinėj miesto da
ly) momentui sustojo astuo
nių vagonų viršutinis trauki
nys — Evanston ekspresas, 
kupinas, iš darbo važiuojančią 
žmonių. Jis, važiavo' taip va
dinamais ekspresiniais bėgiais 
ir laukė bėgių išsukimo į loka
linius bėgius.

Jam sustojus iš užpakalio 
staiga tais pačiais bėgiais atū 
žė North Shore linijos elektri- 
kinis traukinys su keleiviais 
į atokesnius priemesčius. Šio 
traukinio priešakinis vagonas! 
smogė į stovintį traukinį, ku
rio užpakalinis medinis vago
nas suskaldytas į šipulius. Šis 
vagonas, kaip ir visi kiti, bu
vo kupinas žmonių. Važiavu
sieji žmonės ištrenkta į visas 
puses. 6 asmenys užmušta ir 
apie 60 sužeista. Paskiau dar 
4 kiti mirė ligoninėje.

Gelbėjimas buvo apsunkin
tas, kadangi buvo tamsu ir 
geležinkelio bėgiai aukštai iš
kelti.

Nelaimės priežastis aiškini
mą tuo, kad per ilgai laukta 
bėgių išsukimo. ,

Trečiadienio “Draugan” 
tas nepateko, kadangi iki 9:- 
00 vakaro apie tai neturėta 
žinios, o tuojau po, 9:00 dien
raštis pradedamais spausdinti.

Ispanijos sostinės Madrido viena gatvių.

NAUJAS REKTORIUS 
REIKALINGAS VISU PA

RAMOS
AVįASHINGTON, lapkr. 26.

— Jo Eminencija kardinolas 
Dougberty, Philadelphi.jos ar
kivyskupas, per Amerikos Ka
taliką universiteto naujo rek
toriaus kun. mons. C'orrigano 
inauguraciją kalbėdamas pa
reiškė, kad naujas rektorius 
yra reikalingas visą šalies ka
taliką nuoširdžios paramos, 
kad jo darbai būtą sėkmingi 
ir duotą puikią vaisią Bažny
čiai ir tautai,

Baltimorės Trečioji Pilna
ties Santaryba, padėjo pagrin
dus Amerikos Kataliką uni
versitetui. Tas padaryta 
Šventojo Sosto raginimu. Pa
skutiniai keturi Popiežiai kar
štai ragino Amerikos vysku
pus, kunigus ir katalikus pa- 
saulininkus, kad ši aukštojo 
mokslo įstaiga būtą tinkamai 
išlaikoma,

Amerikos Kataliku universi 
tetas šioji šaly yra katalikiško 
švietimo kertinis akmuo. Mili
jonai dolerių išleista jo pra
plėtimui. Pastatyta grupės rei 
kalingą patalpą. Naujam rek
toriui bus daug darbo, kad šią 
įstaigą palaikius garbingoje 
aukštumoje.

Štai čia ir reikalinga jam
pagelba, ypač kad nusikračius. nui- 
susidarusiomis skolomis, ir 
kad katedras pavedus atsakin 
gienig profesoriams.

AMERIKOS KATALIKŲ

J. VALSTYBIŲ VYSKUPŲ STALINO KONSTITUCIJA 
SUVAŽIAVIMAS WA- ! RUSIJAI

SHINGTDNE
MASHINGTON. (kores

pondencija). — Pereitą savai
tę čia Įvyko metinis šalies ka- 

; taliką vyskupą suvažiavimas. 
! Dalyvavo 89-ni episkopato na- 
j riai—3 kard., 11 arkivyskupą 
ir 75 vyskupai. Suvažiavimas 

■ priėmė ir patvirtino Naciona
lės Kaataliku Gerovės konfe-

MASKVA, lapkr. 26. — išnvkusios.
Socialistą sovietą respubliką

: unijos kongrese diktatorius 
| Stalinas pristatė Rusijai nau
ją konstituciją, jo paties pa
rašytą ir pataisytą. Kalbėda
mas ilgiau kaip dvi valandas, 
jis pareiškė, kad jo parašyta 
konstitucija yra tikrai sočia-

Nauja konstitucija yra de
mokratiškiausia. visam pasau
ly ir jai lygios demokratiš
kumo žvilgiu niekur kitur rie- 
rastum.

Ši konstitucija yra modelis 
visoms kitoms pasaulio kapi
talistiškoms šalims, kurių

listiška, kadangi. Rusijoje', so- ' gyventojai, veržiasi tikrojon
renci jos Įvairiu departamentų i ciaJisti*ka tvarka jau įgyven- demokratijom 
veiklos raportus. Paskiau iš- ■<hnta- Jo konstitucija, anot jo, : Bęt kiek daaportu

, rinktas N. K, (i. konferencijai 
' administracinis boardas se- 

rantiems metams.

daug konstituci-
yra. demokratiškiausia visam j ja yra “demokratiška.,” Sta- 
pasauly, tuo labiau, kad ji j linas pats apie tai pareiškia:
prislegia prio sienos

J'
fašizmą

ir naciizmą, kurie neturi nie- 
Iki šio laiko vyskupą šuva- ' ko bendra su kariaujančia dar

žiavimai kiekvieną kartą tęsė- 
; si. dvi dienas. Pasirodė per 
trumpas laikas aibės reikalų 

I svarstymui. Tad nutarta atei-
■ tvje suvažiavimus turėti per
■ tris dienas.

Suvažiavę vyskupai pasiun
tė gilią užuojautą Ispanijos 

. vyskupams dėl pergyvenamo 
ten baisaus raudonojo teroro.

Nepaisant to, darbininką 
kliasės diktatūra ir komunis
tų partijos vadovybė ir to
liau pasilieka savo galioje. 
Komunistą partija ir toliau 
užima vadovaujamą poziciją. 
Jei kas nors tame mato1 prie-

bininkija.
Suglaudime diktatorius Sta 

linas štai ką pareiškė ryšium 
su savo konstitucija:

Sovietą unijoj (visoj Rusi- j šingo, tas yra bloga. Boise-
joj) sociaiistiška tvarka jau ' vikai tame mato tik geras pu- 
atsiekta. Šios tvarkos pagrin , sės. Gal ši konstitucija būtą 
de yra komunizmas, i netinkama, jei Rusijoje gy-

Proletarijatas, kaip jis vi- , vuotn politiniu partiją. Tuo 
sur kitur suprantamas, Rusi- tarpu čia veikia tik viena ko-

L žuojauta, be to, pareikšta is- į joje išnykęs ir jo vietą užima, i munistų partija ir tik jos pa
grindu konstitucija sudaryta, 

čių tipas, įgijęs naujus vadus Stalinas tuo būdu pripaži- 
Suvažiavimas nustatė ir pa- ” nuosavą šviesuomenę.

UNIVERSITETO NAUJAS ^<un^anis ’r v’s^emslnau«ias darbininką ir valstie

REKTORIUS no, kad jo teikiama konstįtu-

W ASIIING TON. — Per 
Valstybių vyskupą suvažiavi
mą čia pereitą savaitę Ame
rikos Kataliką universiteto 
nauju rektorium inauguruo
tas kun. mons. J. Moran Co- 
rrigam. Jis yra šeštasis šios 
aukštojo mokslo įstaigos 
torius.

rek-

Rektoriaus inauguracija, bu
vo didžiai iškilminga ir įspū
dinga, nes dalyvavo kone visi 
suvažiavę vyskupai, daug ku
nigų ir apie 5,000 pasaulininką 
Be to, buvo eilė šalies vyriau
sybės valdininką, daug diplo- , 
matu ir kitą katalikišką uni
versitetą atstovybių.

New Yorko kardinolas Ha- 
yes inauguracijos iškilmes ati
darė su malda. Tarp kitą kal
bėjo ir Bostono kardinolas.

Prieš baigsiant iškilmes a- 
paštališkas delegatas J. Vals
tybėms, Jo Eksc. . arkivysku
pas A. G. Cioognani iškilmių 
dalyviams suteikė palaimini
mą ir skaitė kablegramą iš 
Vatikano — Šventasis Tėvas 
per valstybinį sekretorių Jo 
Emin. kardinolą Pacelli pri
siuntė apaštališką laiminimą 
rektoriui kun. mons. Corriga-

• , skalbė paigrindinius principus, 
j i kad visos katalikiškos organi

zacijos, kurios pasiryžusios 
dirbti bet kokį katalikišką dar 
bą, privalo prisijungti prie 
Nacionalės Kataliku Gerovės 
konferencijos, arba šiaip pasi
duoti vyskupą jurisdikcijai. 
Viši katalikybės darbai turi 
būti atliekami tik vyskupą 
priežiūroje.

A. D. FEDERACIJA PRIEŠ
VISAS DIKTATŪRAS

TAMPA, Fla., lapkr. 25. — 
Amerikos Darbo federacijos 
suvažiavimas priėmė rezoliuci 
ją, kuriaja griežtai pasisako 
prieš visas diktatūras — na
cių, komunistą ir fašistą, ir 
pasiryžta kovoti prieš ją dok
triną skleidimą.

Rusijoje daugiau jau negy- į cija yra vien komunistu par- 
vuoja kliasią kova, kadangi i tijos konstitucija ir ji neturi 
kliasės yra pačios savaime ' nieko bendra su demokratija.

VOKIETIJA SU JAPONIJA 
JUNGIASI PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS

TRYS PLĖŠIKAI NUŠAUTI 
CARY MIESTE

Penki plėšikai (vienas jų 
buvo pasilikęs automobily) y°P0S 
trečiadienio vakarą puolė , ga- 

Į mblerią namus Bary mieste,
Ind. Apie tai greitai pranešta 
policijai. Keturi plėšikai ne
suspėjo susižerti pinigų, kai 
atvyko policija ir apsupo na
mus.

Pajutę policiją trys pikta- 
j dariai iš antrojo aukšto pra-

Suvažiavimas taip pat pasi- dėjo leistis žemyn telefono 
sakė ir toliau boikotuoti Yo-' stulpu. V isi trys nušauti, Vie- ti. 
kietijos prekes dėl to, kad te- nas rastas pasislėpęs viduje 
nai vykdomi žydu persekioji
mai.

BERLYNAS, lapkr. 26. - - 
Vokietijos vyriausybė paskel- 

; be, kad Vokietija yra pada- 
j rius sutartį su Japonija Eri

kui tūroiš ir civilizaci
jos apsaugai nuo Rusijos tar
ptautinio komunizmo; kurs 
grąsina. visam pasauliui. Su
tartį pasirašė Vokietijos am
basadorius Londonui ir Japo
nijos ambasadorius Berlynui. 
Be/to, pasirašyta, ir kita sla
pta sutartis, kuriąja Vokieti* 
ja atsisako nuo savo prieška
rinių koloniją Pacifike ir lei
džia jas japonams ėksploituo-

Prapagandos ministeris P. 
O penktasis su automobiliu j. Goebbels per radiją pas-
paspruko.

LAIMĖJO UNIJOS 
PRIPAŽINIMĄ

NUMATO JUNGTINES 
EUROPOS VALSTYBES

RUSAS KUNIGAS PASKIR
TAS VYSKUPU

PARYŽIUS, lapkr. 26. — 
Rusij kataliką Šventosios Tre
jybės parapijos rektorius 
kun. mons. A. Eivręinovas pa
skirtas tituliniu vyskupu if 
nukeltas Rytą Bažnyčios Kon 
gregacijon Kūmoje.

KARDINOLO O’CONNELL 
JUBILIEJUS

BOSTON, Mass., lapkr. 26. 
Jo Eminencija kardinolas 

O’Connell, Bostono arkivysku
pas, rytoj mini 25 metą sukak 
tuves, kaip paskirtas kardino
lu.

jo Eminencija yra. šios ša
lies kardinolą dekanas. Yra 
77 metą amžiaus.

SOUTH BEND, Ind., lapkr. 
26. — Bendix Products kor
poracija per vedamas dery
bas su streikininkais jau pri
pažino darbininką uniją.

BOLŠEVIKAI NESUŠAUDĖ 
VOKIEČIO

MASKVA, lapkr. 26. — 
Vokietijos protestai gelbėjo. 
Bolševikai iš naubaustąją 
mirti 9 tik '6 sušaudė. Vokie- 
tys inžinierius Stickling ir 
du rusai palikta ir jiems skir 
tas kalėjimas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Nacių ištremtas iš Vokieti
jos istorikas Bmil Ludivig, 
žydą kilmės, Chicagoj turėjo 
paskaitą. Jis nurodė, kad 
šiandien Europa suskilusi į 
dvi grupes — agresyvę ir de- 
fensyvę (puolėjų ir apsigyne- 
Ll).

Jis numato, kad šios gru
pės sukels naują karą, o po 
karo bus sukurtos Jungtinės 
Europos valstybės, kurią 
priešaky bus savo rūšies dik
tatorius.

Atidaroma Chicagoje tarp
tautinė gyvuliu paroda, 4,3 ir 
Halsted st.

kelbė, kad padaryta sutartis 
yra ekonominė ir militarinė. 
Jis užtikrina vokiečius,, kad 
abi tikrai kultūrinės valsty
bės sutarė bendrai gintis prieš 
pragariškus bolševiką žygius 
ir vedamą raudoną ją propa
gandą. Nė viena valstybė ne
turi pasiryžimo provokuoti 
sovietus, bet abidvi nuspren
dusio® gintis ir Europą sau
goti nuo Maskvos raudonojo 
pavojaus.

Vokietija, pageidauja, kad 
prie šios sutarties prisijung
tų ir kitos valstybės, kurioms 
sovietai daro žalos. Reikalin
ga, kad sovietą Rusija būtą 
visiškai izoliuota nuo visos 
Europos. Kai bus izoliuota, 
sovietą vyriausybė pati savai
me ims irti ir visiškai su-
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NAUJAS LAPAS AMERIKOS ISTORIJOJ

DIENOS KLAUSIMAI

KO SIEKIA KATALIKIŠKAS 
AUKLĖJIMAS

Australijoj, Adelaidos mieste, Įvyko 
katalikų mokytojų suvažiavimas. Ten buvo 
perskaitytas kardinolo Pacelli, popiežiaus 
užsienio reikalų vedėjo, sveikinimo laiškas. 
Laiške sakoma, kad Bažnyčia nesmerkia pro
greso, kurs kelia žmonijos medžiaginę gero 
vę, kurs tobulina talentų, kurs švelnina pa
pročius ir stiprina kūnus. To Bažnyčia ne 
tik nesmerkia, o ir remia. Bažnyčia buvo 
ir tebėra rėmėja literatūros, meno, mokslo, 
išradimų, bet tie visi siekilnai negali teikti 
pilnutinio pasitenkinimo, o jie turi būti Įra
nkiais siekimui aukštesnio tikslo.

Katalikiškas auklėjimas, sako kardino
lo laiškas, ruošia pavyzdingus piliečius, ku
rie gerbia valdovus, kurie yra ištikimi kra
što įstatymams, kurie nekenčia maišto, ku
rie palaiko viešų tvarkų ir yra atsidavę sa
vo krašto garbei ir gerovei.

Laikraščiai nedaug terašo apie tai, kad 
gruodžio 1 d. Argentinos sostinėj, Buenos 
Aires, prasidės Amerikos žemyno respubli- j 
kų konferencija. Ten bus atstovaujamos 
visos 21 Amerikos respublika. Į tų tai kon
ferencijų vyksta prez. Eooseveltas.

Labai galimas daiktas, kad visos didžio
sios pasaulio valstybės nekantriai laukia, 
kų ten pareikš prez. Rooseveltas ir kaip į 
tai atsilieps kitos Amerikos respublikos. Y- 
ra spėjama, kad prez. Rooseveltas pakvies 
Amerikos respublikas į bendrų frontų. Pa
kvies jas laikytis bendrai prieš bet kokius 
pasikėsinimus iš pusės Azijos ar Europos 
prieš bet kurių Amerikos dalį. Pakvies A 
merikos respublikas derinti savo politiškus, 
ekonominius, finansinius, karinius ir kito
kius reikalus. Tai bus pritaikymas garsio
sios Monroe doktrinos visai Amerikai.

Amerikos bendras frontas griežtai sto
vės už taikų. Taigi tas frontas šaldys karinį 
karštį ir kitų tautų.

Nuo1 minėtos Pan - Amerikoniškos kon
ferencijos gal bus atverstas naujas lapas 
Amerikos istorijoj. “New Deal” platesnėje 
prasmėje prasidės visos Amerikos respubli
kų gyvenime.

VOKIETIJOS KARAS SU RUSIJA

LENKŲ LAIMĖJIMAI LONDONE

Atsimename, kad laikraščiai skelbė a- 
pie Lenkijos užsienio reikalų ministerio Be- 
cko kelionę į Londonu. Ten jis buvo lapkri
čio 9 ir 10 dienomis; Kų jis ten laimėjo? Ten 
jis skelbė, kad Lietuva yra taikai pavojum, 
bet anglai ne gi “beibės”, kad jam pati
kėtų. Apie lenkų laimėjimus Londone lai
kraščiai nutylėjo. Mat, nieko gero ten ne
pešė.

Dabar štai “Lietuvos Aidas” praneša, 
kų anglai priminė Beckui. Būtent:

Daily Telegraph vedamajame straips
nyje antrašte “Pulkininko Becko misija Lo
ndone”, girdamas Beckų už gerų kaimyni
nių santykių sudarymų su Rusija, ir Vokie
tija, nurodo, kad jam jau šiandien galėtų 
pritikti imtis iniciatyvos dviejų Lenkijos 
mažiau galingų kaimynų, Čekoslovakijos ir 
Lietuvos, atžvilgiu. Su tomis valstybėmis 
Lenkija, kaip niekam ne paslaptis, yra blo. 
guose santykiuose,. Santykius su Čekošlova 
kija daugiausia trukdo didelė lenkų mažu
ma Čekoslovakijos pasienio srityse. Lietuva 
yra dar labiau nuskriausta, nes didelė dalis 
jos teritorijos kartu su jos istorine sostine 
Vilnium buvo smurtu užgrobta 1920 metais 
lenkų generolo ir iki šiolei Lietuvai negrą
žinta. “Tikrai jau metas, kad siena, kurį 
buvo uždaryta tarp Lenkijos ir jos kaimynų 
prieš 16 metų, būtų vėl atidaryta”, baigia 
laikraštis. , i

Nesantaika ir neapykanta tarp Vokie 
tijos ir Rusijos didėja. Nei vokiečių naciai, 
nei Rusijos komunistai nesislapstą su savo 
neapykanta ir jos nedangsto diplomatiniais 
mandagumais. Karas skaitomas neišvengia, 
mu.

Bet Vokietijos ir Rusijos rubežįai ne
susiduria. Jas skiria Lietuva ir Lenkija. 
Tai kur ir kaip eis tarp jū kautynės?

Vokietijoj pasirodė Baltijos žemėlapis, 
vaizduojųs Rusijos lėktuvų stovyklas vaka
rų pasieny. Stovyklos pažymėtos Estijois ir 
Suomijos parubežiais. Išeina, kad Rusija 
ginkluoja tuos parubežius ir tikisi, kad čia 
atsidarys karo frontas.

Kaip Vokietija gali tikėtis į minėtų 
frontų perkelti savo jėgas. Yra tik du bū 
dai •— su pritarimu tų valstybių, tai yra 
Estijos ir Suomijos arba užėmus jas jėga, 
taip, kaip 1914 metais Belgiją.

Yra spėjama, kad Vokietija Lenkijos 
neliesianti, o bandysianti sutremti Lietuvą, 
Latvijų ir Estiją, Tada Vokietija prieitų 
prie Rusijos rubežiaus. O kai dėl Suomijos, 
tai Vokietija gal tikisi palenkti ją į save 
pusę ir sudaryti su ja bendrų frontų prieš 
E u sijų. Juk bolševikinės revoliucijos pra
džioj Vokietija yra išgelbėjus Suomiją nuo 
bolševikinių gaujų.

Netolima ateitis parodys kur ii- kas at
sitiks.

ATSISAKO NUO KOMUNIZMO

AR AMERIKA ATGAUS SKOLAS

Artinasi, gruodžio penkioliktoji., tai yra 
dieną, kurioje Amerika turi gauti dalį Di
džiojo Karo skolų iš savo skolininkių Eu
ropoje. Kadangi skolininkės nemokėjo sko
lų nuo vidurio Hooverio, viešpatavimo, tai 
kyla klausimas, kų jos dabar darys. Senieji 
skolininkių pasiteisinimai dabar neteko! pra
smės. Seniau jos sakydavo, kad milžiniškas 
skolas mokant, piniginis ir prekybinis kri
zas įvyktų. Bet piniginis ir. prekybinis kri- 
zis įvyko ir be skolų mokėjimo —- visos 
skolininkės nuvertino savo pinigus ir per
tvarkė prekybinius santykius. Toliau skoli
ninkės sakydavo pinigų neturinčios. O da
bar iš skolininkių privatinių šaltinių į Ame
riką suplaukė virš septynių bilijonų dole
rių. Pinigų ten, mat, netrūksta.

Taip dalykams dedantis, reikia kų nors 
kitkų sakyti. Dabar eina gandai, kad sko
lininkės jau sutinka mokėti, tik norinčios 
nuolaidų. Taigi atsiranda vilties, kad Ame 
rika karo skolas atgaus.

Iš po mano balanos
Morkus

Paprasto gero plieno svaras tik Į įžymiausi anų laikų ka 
atseina šeši doleriai. Bet tasįrvedį, bet ir į galingiausi 
pat plieno svaras ištiestas į Prancūzijos valdovų. Kariam 
laikrodžio plaukus — spren-ija su visais, kas tik po kojų 
žinąs gali atnešti apie šešias- ' pasipina. Gauna kailin visi 
dešimt tūkstančių dolerių! Į Net keturiasdešimt karų lai-

Geriausias supratimas, bet imi!

t

tik paprasto žmogaus pakau
šyje sukrautas, labai mažai 
arba ir visai jokios vertės 
neturi. Tasai pat supratimas, 
pervarytas per mokyklos šc- 
rengą, įgauna vertės, žemės 
turtais neatkeliamos.

Prancūzijos rašytojas Andre Gide buvo 
radikalas ir buvo pradėjęs boiševikuoti. Ji 
sai visiškai pasigydė iš bolševizmo, pagy
venęs Sovietų Rusijoj. Dabar jis užtraukė 
naują giesmę, kurių gal ne visi tenorės su
prasti. Jisai parašė knygą apie savo atsi
žadėjimą nuo komunizmo ir joje pareiškė; 
“Jei pradžioj aš klydau, tai reikia, kol grei
čiausia prie tos klaidos prisipažinti. Juk as 
atsakohiingas už tuos, kuriuos aš savo klai
da suklaidinau kitus. Čia ne vieta, saumy- 
lybei, bet juk aš ir nesu didelis saumylys. 
Yra dalykų, kurie man svarbesni, negu aš 
pats, ir svarbesni, negu Sovietų Rusija. Yra 
tai žmonija, jos likimas ir kultūra”.

Toks veikalas išeina tada, kada Pran 
cūzijoj politinė atmosfera yra įkaitusi iki 
sprogimo. Tas veikalas neužgesys to poli
tinio karščio, bet be abejonės prigesys.

NAPOLEONO ŽYGIO SUKAKTUVĖS

Kol kas Amerikos jaunikliu 
veik nieks nesirūpino. Tiesa, 
kiekvienas vaikas, ar mergai
te, brukamasmokyklon ir ten 
paskirtų laikų išlaikomas. Ir, 
gal būt, dėl to čionaitinis vai
kas žiūri į mokyklų daugiau *
kaip i kalėjimų, negu i mok
slo įstaigų. Nekantrauja ka
da iš jos ištruks. Apie moks
lų veik niekad rimtai nepa-. 
galvoja.

Jokio rimtesnio sumanymo 
iš niekur nematydamas, iš
moksta laikų savaip gaišuoti. 
Ištikrųjų, keliolikų metų ne
va mokykloje ištupėjęs vai
kas, neišmoksta ne tik pu} ra
sto laiškelio savo draugui pa
rašyti, bet nei savos pavar
dės, kaip reikia, pasirašyti. 
Noriai sutinka su tuo, kas 
kuo jį pavadina.

Tai, vienok, kai viskas, 
taip ir išdykumas atsibosta. 
Sakau, išdykumas, nors čia 
jis labai iškilmingai sportu 
žinomas. Kitaip sakant, apie 
išdykėlį veik niekad negirdė
si, bet apie sportų —- net au
sis padiegia.

Jau prie to priėjo, kad spo
rtas aukščiau universiteto 
profesoriaus ' ‘statomas. Kai 
profesorius kalba, jo klausos 
vos keli. Kai sportininkas pa
sirodo, sumarma tūkstančiai' 
ir suneša milijonus.

Vienok, jau ir sportas sa
vo galų mato. Jau pradeda 
atsirasti tūlas jaunimo sluo
ksnis, kuriam sportas gero
kai įkyrėjo.

Šį jaunimo būrelį labai iš
kilmingai visokio plauko pa
daužos sutinka. Na, ir nuro
dinėja jam savaip, kaip rei
kėtų mokslo laikų praleisti ir 
kurion pusėn paskui kripti. 
Berods, pradžia da taip ma
žytė, kad mažai kas apie ją 
girdėjo. Tai visgi pradžia, jau 
čia. Ir tegul tik Amerikos 
jaunimas ir dą nors porų me
tų palieka paįnestas. po seno
vei, o ir čia kai matai atsiras 
tikrų sportininkų partija, su 
kuria paskui ir pačioms aukš
čiausioms šalies galvoms ne- 
visuomet bus galima susitar
ti.

Tik, štai, ve visai netikė
tai apsukrūs anglai jam kau
lus prie AVaterloo sumala. Ir, 
kad Napoleonas ir da kad jų 
neišgąsdintų, ilgai nelaukę iš 
veža jį kotoliausiai ir pame 
ta St. Helena saloje.

St, Helena sala yra labai 
toli, veik pačiame okeano vi
duryje. Apie priėjimą, aiškus 
dalykas, kalbos nei būt ne
gali. O ir priplaukimas taip 
sunkus, kad tik retkarčiais 
kokis nors laivas pasirody 
davo. Tai, vienok, da ir čia 
didžiausiai sargybai Napole
onų paveda. Ši sargyba laike 
jį molio patalpose. Niekur 
nei ant valandėlės neišleidžia. 
Tik tam tyčia nuskirtais ta
kais leidžia pasivaikščioti, 
Jei kartais užsimiršęs Napc 
leonas kur toliau bisk utį nu 
klysta, ta'm tyčia įtaisytas va 
rpas, kai padūkęs, sušunka 
ir .ji atgal grįsti priverčia.

Tokiose aplinkybėse Napo 
leonas net šešerius metus iš- 

: skursta. Kitas, gal, būtų kai 
matai miręs. Jis gi kopuikiau 
šiai apsipranta. Daug skaito. 
O da daugiau rašinėja. Eina 
vaikštinėti. Labai dažnai pa
silsėti prisėda prie tūlo upe
liuko. Šisai upeli ūks jam taip 
širdin krinta, kad viešai pa
geidauja, kai mirs, kad jo 
kūnas būtų šalę jo priglaus
tas. Kas galutinai ir įvyks
ta. Vadinasi, Napoleonas mi 
ršta. Na ir jo kūnas prie mi 
neto upeliuko palaidotas, net 
dvidešimt įlietų išguli. Tik 
paskui, aplinkybėms pagerė
jus, jautresni prancūzai, ku-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS — Pasakyk man, jei tu toks 
--------- - • esi gudrus, keli lazdos galai?

Sveiki, tavorščiai! ■, — Diū, tamištaš šviesybė.
Lietuviški balšavikai, kaip i — O kai perlaušime lazdų, 

žinote, dabar daro kolekšinus l eli bus galai? 
savo tavorščiams Spanijoj ei- I — Thrys, tamištaš šviešy- 
pinti, kad anie ten rebelius bė, — abejojančiai pratarė 
sumuštų. Ale kai po kolekšinų i žydas.
pradeda vesti aritmetikų (ro-, -- Tu durnas esi, o ne gud-
kundas), tai pasirodo, kad iš i rus, .juk keturi, o ne trys, — 
tų kolekšinų ne tik nėra ko, atsakė jam karalius.
Spanijon pasiųsti, bet dar tu- ! Karalius liepė tarnams įpil- 
ri rašyti gromatų Spanijon, Ii jam 5 nagaikas ir liepė ša
kiui iš ten tavorščiai atsiųstų
čia kolekšinų ekspensanis už
mokėti.

Neseniai Bruklyne lietuviš
ki balšavikai buvo surengę 
mitingų Spanijai vaduoti. Su
sirinko 300 žmonių. Padaryta 
kolekšinas. Sudėta rebeliams 
mušti $40. Po visam, padary

nesk
si.

nebesistatyti už gudri au-

Žydas išėjo apsiverkęs. Prie 
karaliaus namų stovėjo daug 
žydų, norėdami sužinoti, kų 
jam, kaip gudriam žydui, sa
kė karalius. Vienas iš jų pa
klausė:

— Kų tau sakė karalius ir
ta rotuada: už sale $35, dr. toda tai ueilgai Snekėjai, 
lluntvidui $15 (jis, sako, tieki — Ui, matot> taį su(jina Ju 
nua ir kitose kolonijose), Mi-|glutoij (a; mažai h. MiaisL 
ehelsonui treino bilietas mia-j _______
žiausia $10, garsinimai, ple-į Padėkos Dienos vakare E ul- 
katai, radio mažiausia kita ,.c]denė nugjo pas savo ž,enta
dešimts dol._ Ekspensų pasi- j sve6ius. Per vakarienę ma
daro apie $70. Dabar pafige- 
riuokit: kolekta davė $40, o 
ekspensų padaryta $70. Bal
šavikų gazieta dėl to sako:

“Aišku, dabar mitingo 
promotoriai turės kreiptis 
prie Ispanijos, kovotojų, kad 
jie prisidėtų prie padengimo 
mitingo kaštų.”

Kibą ir man, tavorščiai, 
reikės imtis aukų rinkimo 
Spanijos “kovotojams” biz
nio. Ba, jei jau daktarai ir 6 
iajeriai randa, kad geriau ap

žas Kulbokienės anūkėlis pa
klausė :

— Grainna, pasakyk, ar jū
sų gaidžiukai taip gieda, kaip 
mūsų bučerio?

— Kų tu dabar čia kalbi? 
Aš neturiu gaidžiukų, sa
ko K ųlbokienė. .

— Neturi?! Fony! O ma
no papa visados sako, kad 
granmamos gaivoj gaidžiukai 
gieda..

simoka aukas „jos. “'ko
votojams“ rinkti, negu ligo- 
uius gydyti, arba po1 sudus s u 
l.eisais landyti, tai, matyt, 

rių vardų jis taip aukštai iš-Į daug dar yra mūsų tarpe to- 
kėlė, jį Paryžiun parsigabe-' kių, kuriuos balšavikų ir či
no ir čia iškilmingai palai
dojo.

šimtas.

cilistų gazietos tituluoja “su
si pratusiais ’ ’ ir ‘ ‘ apsišvietu-

■h

Ateinančiais 1937 metais sueis lygiai 
125 metai kai Napoleonas įžengė! į Lietuvą, 
puldamas Rusiją. Tas nelaimingas Napoleo
no žygis prieš Rusiją prasidėjo! Lietuvoje. 
Tam įvykiui paminėti Lietuvoje, prancū
zams bendradarbiaujant, bus rengiama pa
rodos, paskaitos, aprašymai. Iš Paryžiaus į, 
Kauną būsią atgabenta Napoleono laikų 
eksponatų.

Šių metų kviečių derlius Europoj (ne- 
įnimant Rusijos) buvo 1,482 milijonai bu-, 
šelių. Pernai buvo 1,526 milijonai bušelių. 
Šių meti} derlius ten nukentėjo dėl sausrų.

Mokykloje kepti ska 
jai daug yra girdėję apie Na
poleoną. Napoleonų būta net 
kelių. Tai vienok tik vieno 
Napoleono vardas istorijos ai
kštėje taip aiškiai užsiliko. 
Reiškia, Napoleono Pirmo. A- 
pie kitus Napoleonus mažai 
kas ką žino. .Mažai jais įdo
mauja kiti, da mažiau jie ir 
mums įųpi. Vadinasi, ir mes 
kalbam apie Napoleoną Pir
mą. Ir, ve, kas mums galvoj.

Mažai kam žinomas italuks. 
Grybo greitumu išauga ne

Jau netoli 
tain!

Paprasto žmogaus per tokį 
laikų vardo nei ženklo nelie
ka. Betgi vardas jo ne tik 
kad nemiršta, bet da kas 
kart vis daugiau ii' daugiau 
žmonių atmintyje atgija. Ši
mtai kasdien jo kapų atlan- ’ 
ko. Tūkstančiai, milijonai jo 
raštus skaito ir jo gyvenimu 
domisi. Lyginai dabar jau at
sirado laivas, kuriuo bile ka
da bus galima į St. Helena 
salų plaukti ir buvusį Napo
leono kalėjimų apžiūrinėti.

Mums, paprastiems skaity
tojams, ir kiečiausia darbo 
noragams, gal, bus žingeidu 
tas, tai yra, kad žmogaus dū
šia - siela - vėlė - dvasia, ar 
kaip kitaip tu norėdams jų 
užvardinsi, yra amžina. Tai 
tokia Dievo dovana, kurios 
paskui nei laimė, nei liga, nei

siais.

Čiauduliui namuos anų dien 
įvyko didelis barnis, o ant ga
lo ir muštynės. Po tokių štu- 

! kų dažniausiai būna teismas.
- - Taigi, sakai, kad vyras 

tave kočėlu mušė? — paklau
sė teisėjas Čiaudulienės.

— Taigi, taigi, hanoriau, —- 
gugčiodaina sako Čiaudulienė.

— Parodyk man tų kočėlų...
— Negaliu, hanoriau...
— Kodėl negali?
— Ba kai tik tas bestija 

mano vyras paėmė kočėlų, tai

Viename mieste gyvenęs 
žydas, kurį visi to miesto žy
dai laikydavo gudriausiu. A- 
pie tai dagirdęs to krašto val
dovas, pakvietė tų žydų pas j ištraukus iš jo kad jau rė-
save. Atėjusį žydų klausia ka- į žiau jam per galvų, tai net 
ralius: i visas kočėlas sutrupėjo.

gijomis. Esmėje gi ta pati. 
Taip, kaip jūros vanduo nie
kuo nesiskiria nuo klano vi
duryje kelio, lietaus supilto.

Kipro Petrausko 
Jubiliejus

Garsiausiojo Lietuvos dai
lininko, Lietuvos valstybės o- 
peros tėvu vadinamo, Kipro 
Petrausko^ 25 metų scenos d‘a- 
rbo jubiliejus bus plačiai vi
same krašte minimas šių me
tų gruodžio mėn. 21-22 d.

imas, nei laikas, nei i Jam minėti Kaune yra, susi
daręs įvairių kultūrinių ir 
meno organizacijų komitetas, 
kuliam pirmininkauja vyriai; 
sias kariuomenės kapelionas 
kun. V. Mironas. Lietuvos

nėti yra sudaryti atskiri ko
mitetai, kurie veikia artimuo
se santykiuose su Kaime e- 
sančiu centraliniu komitetu. 
Kipro Petrausko jubiliejaus 
programa dar nėra galutinai 
nustatyta, tačiau manoma jį 
pagerbti daug plačiau, negu 
ligišiolei buvo pagerbiami ki
ti meno darbininkai. Girdėti, 
kad Lietuvos valstybės ope 
ros tėvo jubiliejų ruošiasi 
plačiai paminėti ir Latvijos 
bei Estijos meno organizaci
jos ir tų kraštų meno įstąi- 
a'os. Tsb.

■>

gsmas, nei asaros neįvei
kia. Napoleonas ir jam pana
šūs,. tai tikriausi pavyzdžiai 
rnįptsų gyvybės. galimybių, 
Skirtumas, gal, tik tame, kad,
ten jinai apsireiškia, plačiau-(miestuose, miesteliuose ir di- 
siais mastais, na, o mumyse 
tik vos mirguliuojančiomis

BARČE LON A, Ispanija,
lapkr. 23. —- Vietos radikalai 
vakar palaidojo anarchistų 
sindikąlistų organizaiijos va
dų Bonaventūrą Durruti, kurs 
prieš porų dienų šalia Madri-

desniuose kaimuose šio žy do žuvo kovoje su nacionalis- 
maus dailininko jubiliejui ab itais.
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nešti apie mūsų parapijos ju- Įbai padoriai ir tinkamai bu- prikimštos svetainės, net ir
biliejaus sėkmės ir Įspūdžius. Voi apsitaisę.

Įdomūs Pasikalbėjimai

Prisirengimas Prie 
Maldos

PAULAS: Jonai, kų aš ta
riu daryti',-jei noriu gerai pa
simelsti?

JONAS: “Kiekvienas, ku
ris nori gerai pasimelsti, pri
valo prirengti savo sielų prie 
maldos. Kuomet meldies, ne
gali gundyti Diievo”. Pa,v., 
geras smuikininkas, pirm ne
gu pradeda smuikuoti, prire
ngia savo smuikų, išmėgina 
visas stygas. Jei nors viena 
styga nebus tone, ir geriau
sias smuikininkas negalės 
smuikuoti. Tas pats yra ir 
su malda. Jei' neprirengsime 
savo sielos ir visų jausmų,
negalėsime sąžiningai atlikti nu _&av?s 
maldos. . įtaikė nelaimė

JONAS: Kada Kristus jė- 
jo į Jeruzalio bažnyčių, ten 
rado pariziejus. Jis išvartė 
jų stalus ir išginė iš bažny
čios, sakydamas: “Alano na
mai yra maldos namai, o jūs 
padarėte razbaininkų lindy
ne”. Jei neturėsi ant savo 
širdies ko prašai, Dievas ne
išklausys tokios maldos.

PAULAS: Jeigu maldos 
metu pasitaikytų kokia des- 
trakcija, ar toji malda būtų 
gera?

JONAS: Paulai, jei tu josi 
ant arklio ir jis paslydęs iš
narins kojų, kų tu kaltinsi: 
arklį, ar save?

PAULAS: Jei jis netyčia 
' kojų išnarino', negali kaltinti 

nei arklio. Pasi

Ne tik North Side, bet ir 
kitur atsiranda asmenų, ku
rie yra linkę daugiau gadin
ti, negu statyti. Daug jie rei
kalauja tupčiojimo, kepures 
kilnojimo iki sutinka prisidė
ti prie darbo. Tik kuomet, pa
mato, kad darbas ir be jų 
eina pirmyn, tuosyk ir jie sa
vo dvylekį prideda. Vienu žo
džiu, iškilmes rengiant pa
aiškėjo- kuom galima pasiti
kėti, o kuomi negalima. Ima 
laiko išauklėti gerų sąžinin
gų darbininkų būrelį. Iki' toks 
būrelis susidaro dalykai, pa
prastai, šlubuoja.

North Side jau 'atsiranda 
vis daugiau ir daugiau nuo
širdžių parapijos veikėjų ir 
darbuotojų, kurie nesigaili 
nei sveikatos, nei skatiko, kad 
tik parapijų pastačius ant 
kojų. Atsiranda žinoma ir 
“ triksininkų ”, bet juos grei
tai žmonės pažįsta ir pamažu 
tokių ponaičių nusikrato. Tie 
patys nepasijunta, kaip atsi
duria užpečkyje. Mažai tokių 
tėra North Sidėj.

Lapkričio 19 d. Šv. Vincen
to moterų klubas turėjo' drau 
giškų vakarėli. -Skanaus už
kandžio' parūpino Karpavičie- 
nė ir Dočkiene.

Lapkričio 22 d., Šv. Vin
cento Lyceum vaikinai šau
niai pasirodė su pramoga. 
Sutraukė daug vietinių ir a 
pylinkės svetelių. Buvo dvi

“kliasrumus” reikėjo panan 
doti. Pramoga davė virš tri
jų šihrte-lių parapijai. Valio, 
Šv. Vincento Lyceum vaiki
nai!

'Šv. Jurgio kareiviai laikė 
mėnesinį susirinkimų, kuria
me daugelis narių pageidavo 
suruošti, po Kalėdų šokių va
karų. Išrinkta komisija. Iš
mokėta, 50 dol. Žukauskui V. 
ligos pašalpos. Spirgutis

“MOTINĖLĖS” DR-JOS SĄLYGOS 
STIPENDIJAI GAUTI

Pastaraisiais laikais stipe- gęs ten mokslus, grįš atgal į 
ndįjų prašė tik Pranciškietes Ameriką ir veiks lietuvių ta- 
ir Kazimierietės savo vienuOr rpe šv. tikėjimo ir lietuvybės 
lems studentėms eiti aukštus naudai.
mokslus Vytauto Didž. uni- Stipendijos bus teikiamos 
versitete, Kaune, Lietuvoj, abiejų lyčių studentams ir 
Praeitais ir šiais mokslo me-, studentėms. Su prašymais rei 
tais dr-ja. suteikė po dvi sti- kia kreiptis: Rev. Dr. J. B.

ISPANIJOS RADIKALAI 
SAUGOJA UOSTUS

GIBRALTARAS, lapkr. 26. 
Ispanų radikalų valdomuo-

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

PAULAS: Kų gi aš turiu 
daryti, kad prisirengti prie 
geros maldos.

JONAS: Privalome atsimi
nti, kad malda yra. piasikal 
bėjimas su Dievu. Taigi, pri
valome persistatyti sau, kad 
esame Dievo akyvaizdoje. Ki
tas dalykas, privalome atkrei 
pti visas savo mintis, jaus
mus ir visų pasitikėjimų Į 
Dievų. Atiduoti Jam savo 
mintis, jausmus ir sielų. Ka
da Abraomas aukojo savo sū
nų Izaokų ant kalno Moria, 
visiškai pasitikėjo Dievo pa
liepimu. Taip ir mes, jei no
rime išreikšti maldos pasiti 
kėjimų, turime sutikti su šve
nta Dievo valia.

PAULAS: Jei aš neturėsiu 
pilno pasitikėjimo, ar mano 
malda bus verta?

JONAS: Tiesų pasakei. Jei 
netyčia pasitaikė maldoje dc- 
strakcija, tai nėra jokios klai 

. dos, tik privalome saugotis 
liuosnorių distrakcijų bei ie
škotojų trukdymų maldoje-.

PAULAS: Kų turiu dary
ti, kad neturėčiau kliūčių ma
ldoje?

JONAS: Kų gi turi dary
ti, kad niekas nematytų, kų 
darai savo name?

PAULAS: Turiu duris už
daryti.

JONAS: Tas pats yra ir 
maldoje. Uždaryk visus savo 
jausmus, nuo svietiškų daly
kų, atitrauk mintis nuo kas
dieninių užsiėmimų ir at
kreipk visų dėmesį į Dievų. 
Tada malda bus teisinga, šve
nta, naudinga ir išklausyta.

J. V. S.

MODERNŪS DALYKAI

Šių dienų gyvenimas smar
kiai verda, kunkuliuoja. Nuo
lat eina smarki) idėjų kova. 
Katalikai stengiasi išlaikyti 
ir platinti krikščioniškų tie
sų, moralę, dorovę. Katalikiš 
kai manantieji žmonės vis 
daugiau ir daugiau išsijudi
na skleisdami pasaulyje Kri
staus karalystę. Kadangi žino 
gus iš prigimties yra linkęs 
į blogų, tai atsiranda, žmonių, 
pataikaujančių geiduliams, ir 
pasiduodančių klaidingiems- 
mokslams. Klaidingi) idėjų 
skleidėjai dedasi į bendrus 
prieškatalikiškus frontus ir 
ugdo žalingų judėjimų. Krik
ščionys skaito save atsakomi- 
ngais už savo darbus prieš 
savo sųžlinę ir Aukščiausių 
Teisėjų, o jų priešai vietoj to 
skelbia visiškų veikimo lais-

gi dalykai, su kuriais iš es
mės kovoja tik katalikai. 
Klaidingų, moderniškų pažiū 
rų įsigalėjimas suardė ne vie
nų šeimų, naikina, tautas ir 
kenkia visuomenei. Grūmo- 
jant ištvirkimo audrai tvir
tai laikykimės Kristaus vai
ro. ,Su juo pergalėsime.

Vanaginis

Kas Girdėt North Side

Lapkr. 22 d. pakrikštyta 
Izidoriaus ir Marijonos Luk
šių dukrelė vardais Genovai
tė - Biruta. Kūmais buvo Ju 
rgis Kellar ir Julė Kundro
taitė. i

Iš Šv. Kazimiero 
Parapijos

Pittsburghe, ir Allegheny 
County, atsirado daug girtų 
automobiliais važiuojančių. 
Jie labai pavojingi ant kelio 
ir per juos daug nelaimių at
sitinka. Kad girtus važiuoto
jus prašalinti nuo kelio, tei
sėjas M. A. Musmanno, prieš 
mėnesį, paskelbė vajų — gir
tų važiuotojų prašalinimų. 
Per tų vajų teisėjas be jokio 
pasigailėjimo visus girtus va
žiuotojus kiša į šaltųjų po
rai mėnesių. Net nei gražio
sios lyties nepasigaili.

Pereitų savaitę net dvi pa
tupdė 30 dienų. Geras daly
kas pašalinti nuo kelio gir
tus, kurie yra ne tik sau pa
vojingi, bet ir visiems va
žiuojantiems.

“Jei nori įsigerti, tai sė 
dėk namie, oi jei turi reikalo 
važiuoti, tai negerk”. Tai 
vienatinis būdas ištrūkti iš

tiekė sųlygas norintiems gau
ti iš “Motinėlės” stipendijų. 
Tas sųlygas seimas užgyrė ir

pendijas abiem minėtom kon- Končius, Mount C'armel, Pa. 
gregacijom.

Iš pasauliečių dabar nie
kas į “Motinėlės” dr-jų su 
prašymu nesikreipė. Organi
zacija yra nusistačiusi noriaij 
teikti stipendijas pasaulie
čiams, kad išauklėjus susi- ! se uostuose įginkluoti visi 
pratusius ir veiklius katali- prekybiniai laivai ir įsakyta 
kus - lietuvius. Dr-jos pirmi- Į jų įguloms atkakliai kovoti 
ninkas, kun. dr. J. B. Kon-' prieš nacionalistus, jei šie ke- 
čius, lapkr. 11 d. seimui pa- ’ siutusi blokuoti uostus. Šiems 

' laivams pagelboje bus radika
lų valdomi karo laivai.

Patirta, kad visi radikalų
jas skelbiama spaudoj, kad prekybiniai laivai įginkluoti 
galėtų studentai kreiptis su uusįjos patrankomis, 
prašymais. Tos sųlygos yra
sekančios: . "

1. - Turi būti gimęs AnM.,WASHXNOTONE IGNOEUO-
riko|- ' | JAMI ĮSPĖJIMAI

2. — Amžiaus nesenesnisĮ -----------
30 ,metŲ> i WASHINGTON, lapkr. 26.

3. — Baigęs kolegijų ir ga-j Ispanijos nacionalistų vy- 
vęs laipsnį B. A. arba B. S. riausybe ir J. Valstybes pain- 
Pageidau’jania, kad kandida- f°rmavo, kad ji pasiryžiis

blokuoti Barcelonos uosta irtas būtų baigęs lietuvių sese
rų vedamų pradžios mokyk
lų, vidurinę (High Scliool or 
Academy) ir katalikiškų ko
legiją.

4. — Gero charakterio ir 
iš geros katalikiškos šeimos.

5. — Praktikuojantis ir 
aktyvus katalikas — lietuvis.

6. — Geros sveikatos; rei-

Katalonijos pakraščius. 
Valstybės departamente: pa

žymima, kad tas painforma- 
vimas ignoruojamas, kadangi 
Amerika, kol kas nieko bend
ra neturį su nacionalistų vy
riausybe.

9,000 Draugijų

Lietuvoje keliolika draugi
jų veikė jau seniau, dar prieš 
didįjį karų. Tačiau draugi
jinis gyvenimas smarkiai iš
siplėtė tik po Lietuvos nepri
klausomybės 'atgavimo. Drau 
ge su visomis kultūros ir vi
suomenės darbo sritimis, ėmė 
steigtis ir plėstis įvairios dr- 
gijo'S. Daugumos draugijų ce
ntrai dabar yra laikinoje Lie
tuvos sostinėje Kaune. Ta- 

j čiau yra nemažas skaičius ir 
tokių draugijų, kurios savo 

| veikimų plečia tiktai atskiro- 
t se Lietuvos dalyse. Pavyzd
žiui, yra Ukmergėje Rytų Lie 
tuvai arba Aukštaitijai paži
nti draugija, kuri veikia tik
tai Aukštaitijoje. Telšiuose y 
ra panašiu Žemaičių draugija.

Pernai, kai Lietuvoje būvi/ 
paskelbtas naujas draugijų 
įstatymas, tai visos draugi
jos dabar turi persirašyti vi-

daus reikalų ministerijoje. Iš 
to persirašymo ir paaiškėjo, 
kad Lietuvoje šiuo metu yra 
9,000 įvairių draugijų. Jos ne 
visos dar persirašė', tačiau di
delė dalis savo įstatus jau 
pritaikė draugijų įstatymo 
reikalavimams. Didžiosios 
Lietuvos organizacijos arba 
draugijos yra gerai' žinomos 
ir užsienio lietuviams. Tai 
Lietuvos šaulių sąjunga, Vil
niaus vadavimo sąjunga, Lie
tuvių tautininkų sąjunga, jau 
nalietuvių sąiunga, pavasari
ninkų federacija, lietuvių mo
kytojų sąjunga, Lietuvos 
skautų sąjunga, jaunųjų ūki
ninkų ratelių sąjunga, draugi 
ja užsienio lietuviams remti, 
Lietuvos motinoms ir vaika
ms globoti organizacijų są
junga, Vaikelio Jėzaus drau
gija, kitos įvairios labdary
bės, visuomeninės ir kultūri
nės draugijos bei organizaci
jos. Tsb

PLATINKITE “DRAUGĄ"
teisėjo Musmanno rankų, nes, _ kalinga gydytojo paliūdiji 
pakliuvus į jo rankas, nėra 
kitokios išeities. Šaltoji.

Antras labai vietoje pers
pėjimas būtų, kurį nugirdau 
praeitų sekmadienį bažnyčio-

mas.
7. — Privalo pasižadėti ra

štu, kad baigęs mokslus ir ga 
vęs tarnybų, dr-jai grąžins 
gautųjų stipendijų be nuoŠim-

je. Čia kunigai paskelbė, kad , čių.
visose Pittsburgho bažnyčio- ( 8. — Stipendijatas privalo
se atsirado vagilių, kurie pasižadėti irgi raštu, kad

SURYS ■ DOODY - ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215

vę.

krausto bažnyčioje moterų 
krepšelius padėtus suoluose 
per pamaldas, o ypač kaip 
eina. prie šv. Komunijos. Prieš 
pora savaičių mūsų bažny
čioje buvo tokie vagiliai ir iš
kraustė vienai moterėlei net 
apie $80.00. Kitai porų desėt- 
kų, trečiai penkinę ir t.t. Pra
eitų savaitę laikraščiuose pa 
skelbta, kad vienų tokių va
gilių sučiupo Šv. Agnietės ai
rių bažnyčioje. Saugokitės ki
šenvagių. Mat, vieni eina me
lstis, kiti — vogti. Mp.

vyks į Vyt. Didž. universite- 
tą mokslus eiti ir, kad bai-

Tradc Muk Re«. U. S. P*U Off.
Smarkus ištrynimas —1 
malonumas ir palengvini- t 

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes.
...I,;, ' W O R L D F A M O U J

L I N I M E N T* ■’V • -v • A - - - ” . • ■

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

REAL ESTATE
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. t.

MILIJONU UŽTVIRTINTI
taupumui 

ir smagumui
4(m

10? A V*

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

Mūsų parapijos 30 metų 
jubiliejus jau beveik bus pra
ūžęs, kuomet skaitysime šį 
“Draugo” numerį. Paprastai, 

Raštu ir žodžiu jie slopina 1 tokias iškilmes rengiant daug
dvasios kultūrinimo veiks- kas paaiškėja: išplaukia aik- 
mus. Sulyg jų religija, doro- štėn pada,rytos klaidos, geri 
vė esu nemodernūs dalykai, ir blogi darbininkų norai ir 
Jų pažiūroms atatinka dar- intencijos. Pamatoma kam 
bai. Pradėjus nuo baisiai iš- kas rūpėjo, kas norėjo būt' 
siplatinusių kriminalių pr^i- tik “jokeriais”, o kas dirbo 
si žengimų baigiant šeimyniš- sąžiningai su pasišventimu, 
ko gyvenimo' suirimu ar vai- Daug galima išmokti, daug 
kų nepaklusnumu tėvams —! prityrimo įgyti. Kitam ‘Drau 
tai šių dienų modernūs žalin- go’ numeryje galima bus pra-

Šis - Tas Iš West End
Pittsburgo Padangės

į
' Lapkričio 18 d., Jakeliūtė

Valerija ir Posch J. surišti 
moterystės ryšiu. Pavyzdinga 
mergaitė, nors pasirinko sve
timtautį, bet, matyt, dorų jau 
nikaitį. Pamergės taipgi la-

GERIAUSIA VIETA PIRKTI NAUJA BUICK --
Retas kuris pardavėjas gali parodyti tokį didelį ir pilnų pasirinkimų Buick karų kaip 
Emil Denemark, Ine. Nė vienas, kitas negali duoti greitesnį ar geresnį pristatymų ir pa
tarnavimų.

GERIAUSIA VIETA PIRKTI GERA VARTOTA KARĄ -
Šimtai vartotų karų pirkėjų liudys atsakomingumui ir pasitikėjimui vartotų karų, ku
riuos siūlo Emil Denemark, Ine. Kiekvienas vartotas karas turi būti tobulam stovy — 
kiekvienas pirkėjas turi būti patenkintas.

APSIMOKA DARYTI BIZNĮ SU ATSAKOMINGA FI RMA!

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
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Musu Orgaraul

A. L. R. K. Federacijos /
toji Veikla
apskrities Skyrius

DRAUGAS Denlę tądien į.lapių-. 27, 193G

KATALIKAI! Į BENDRĄ FRONTĄ! 

Mūsų Organizuotoji Veikla

įsikūrimo stovi su Federaci
ja. Garbė ir toms draugijoms, 
kurios vėliau susijungė su 
Federacija. Bet dar daug- yra 
parapijų, dr-jų, organiz. sto
vinčių nuošaliai nuo Federa
cijos. Gaila!

Katalikų Veikimo Kursai

organizacijų valdyboms susi
tarus reikia paprašyti klebo
no, kad užsakytų susirinki
mų. Jei būtų reikalo, galima 
pasikviesti iš centro ar iš 
apskrities vienų kitų kalbė
tojų — organizatorių.

Skyrių organizuojant reika 
linga literatūra, kurios gali
ma gauti Feder. centre, ad- 

įve.,

Antikristo jėga

Visuomenės Darbo Metas
Ruduo — patogiausias me 

tas visokiam visuomeniniam 
veikimui, Federacijos stipri
nimui, jos apskričių ir sky
rių steigimui. Tai Kat. Akci
ja.

Bet, ar daug jau toje dir
voje lietuvių katalikų nuvei
kta? Argi mes, katalikai, pra. 
leisime rudeni nieko Feder. !resu: 2334 So. Oakley 
stiprinimui nenuveikę ? Ar Į Chicago, Ilk
lauksime, kad priešai mus už
pultų ir iš mūsų pasidarytų 
sau stiprių armijų mūsų baž
nyčioms ir įstaigoms griauti, 
deginti, konfiskuoti. Ar lauk
sime, kad “bendri frontai” 
imtų žiauriausiu būdu kan
kinti ir žudyti mūsų kunigus, 
misijonierius, vienuolius-es, 
kaip kad Meksikoje, Rusijoje 
ir šiandien Ispanijoje?

Gali kas pašakyti: “pas
mus, Amerikoje, tas negali 
Įvykti. Turime gerų preziden
tų, turime stiprių, katalikus 
globojančių o rgani zaci jų

Federacijos apskričiai 
skyriai šių žiemų turėtų pa
sirūpinti įsteigti visuomeniš
kus kursus, kuriuose būtų dė
stomi katalikiškojo veikimo 
reikalai, aiškinamos popiežių 
enciklikos ‘Rerum Novarum’ 
ir “Quadragesimo Anuo”,

nataie — teatre. Tai bus ne
paprastai maloni valanda da
lyvaujantiems. Tai atmintina 
bus “Draugo” Diena — šve
ntė. Labai pritiktų, jei į vai 
rių organizacijų apskričių ir 
skyrių valdybos “Draugų” 
pasveikintų. Nes jis yra nuo
širdus mūsų organizuoto v. i- 

rr kimo rėmėjas. Tad, paremki
me “Draugų” užpildydami 
Civic operų. Nauda iš to bus 
dvejopa: tautiniai ir religi
niai.

TT. Marijonų Rėmėja?. 
Paremkim TT. Marijonų

. rėmėjų seminarijos koplyčiai 
ųes jos riša tuos politinius, . , q • ™ • •.. . . 1 ’ statybos vaju. Taipgi parem
socijalrmus ir ekonominius,A - ' ...' . _ Rime II. Marijonų rėmėjų
klausimus, dėl kurių šiandien 1 seimų skaitlingu dalyvavimu. 

Seimas įvyks gruodžio 13 d.. 
Aušros Vartų para p. svet.

Ne tik TT. Marijonų rėmė 
jų skyriai, bet ir visos katal. 
dr-jos prašomos prisiųsti Sei
man bent po 3 atstovus. J< 
galima, su auka, sulyg išga
lės. Taipgi prašomi dalyvau 

rengiamus kursus i ti ir svečiai be mandatų, kan 
yra J tik aplinkybės leis.

S sutės Kazimierietės
Dienraščio ‘ ‘ Draugo ’ ’ 

jubiliejus

griūva valdžios, siaučia de
presija, keliamos riaušės ir 
revoliucijos.

Kol kas Feder. centras dar 
neturi žinių iš apskričių, sky 
rių ir parapijų (apart Cice
ro, Ilk, Brighton Park ii’ Chi- 
cagos Feder. apskr. Chicago, 

I III.) apie reng
Kad ištikimai kariauti už . gįų žiemų. Tokios žinios 

Kristų, mums reikia neinie- svarbios, 
goti. Kol kas užtenka pašvę- ! 
sti kelias valandas ir truputį i 
kelionėj susirinkimams ir juo 
se nustatyti katalikiškų vei- į 
kimų mūsų parapijose,
gijose ir t.t.

Mums, katalikams, Kris
taus kariams, niekas algų ne
moka. Tad kad būti ištikimu 
Kristaus kariu, reikia pasi
šventimo.

Draugas” tarnavo Anieri 
drau- kos lietuvių katalikų visuo

menei p.r 27 melus. Dienra-

si
\LRK Federacija rupina- 

ir Seserų Kazinueriečbj
( 4 svarbiais reikalais. Tai Aka

demijos būtinų patalpų pra
plėtimu — statyba. Akad.

Dabar pažiūrėkime į auti- 1 šėlui eina jau 20 metų. Dėl j Rėm. dr-ja turi vajų akad.
National Catbolic AVelfare ' l<ar>U jėgų i*’ atlygini-; to šį mėnesį 29 d. mini 20 ( statybos fondo sukėlimui. Pa
Confermice; amerikonai deda 
pastangų atrėmimui komuni
zmo. Mes, lietuviai, katalikai, 
dėl to galime būt ramūs”.

O, kad taip būtų! Bet ma
nyti taip yra. didelė klaida. 
Taip manė katalikai meksi- 
konai, rusai ir .ispanai. Ii 
jiems neatskrido kepti balan
džiai. Neatskris ir mums, jei 
nesusiorg'anizuosim į stiprų 
katalikų frontų — Federaci
ją

Tad neatsitikime nuo Ame
rikos katalikų. Eikime ranka 
rankon. Sustiprinkime lietu 
vių katalikų bendrų frontų -- 
Federacijų. Sustiprinkime a 
■psilpusius Feder. skyrius ir 
suorganizuokime ten, kur jų 
dar nėra.

Čia, žinoma, reikia pasišve
ntimo. Be veikėjų pasišventi
mo ir be klebonų pritarimo., 
bei apskričiai nesusiorgani
zuos.

Klebonai visi mielu noru 
pritaria Feder. skyrius suor
ganizuoti savo parapijose. 
Tik vietos veikėjams ir dr-jų

metu 
iv

sukaktuves — jubilie- 
Civic Operos puošniame

mų, kurį jo kariai gauna.
Jei komunistai Jungtinėse 

Valstybėse turi 3,000 apmo
kamų agitatorių ir 35,000 ap
mokamų organizatorių, tos 
propagandos vedimui komu
nistai turi 6 milijonus dole- į . -----------
rių, kurie yra atsiųsti iš Ma-Į ŽENEVA. — "kautos 
skvos pagavimui darbininkų *ga ikišiol neturėjo prieiuo- 
masės ir inteligentiškų šluok- [ nių apdrausti mažųjų valsty- 
snių. Jie stengiasi prisitai- Į bių nepriklausomybę. Tad ma-
kyli prie laikraštininkų, mo
kytojų, protestantiškų pasto
rių ir moksleivių ratelių. Čia 
visiems katalikams aišku, 
kad antikristui nereikalingi 
mokslavyriai: milijonai dole
riu kalba už komunizmų.

remkime visi, kas tik kie
kuomi galūne.

ir
Š.

REIKALAUJA T. s Vieta Dariaus ir Girėno 
S. PAAIŠKINIMŲ Paminsdui

•----------  l Kaune įvyko Dariui ir Gi-
rėnui paminklui statyti ko
miteto posėdis, kuriame dar

žosios valstybės subruzdo rei
kalauti, kad T. Sų-ga pasi
tvarkytų, arba jos urmu ap- 
leisiančios šių tarptautinę or
ganizacijų.

T. Sujungęs vadovybė vi
saip išsisukinėjo. Pagaliau

Šeši milijonai dolerių me- Į Belgija, kaipo maža valstybė, 
tams komunizmo agitatoriams i pirmutinė pradėjo veikti. Jos
ir komunistų “bendro fron
to” organizatoriams katalikų 
prigaudinėjimui, tai šėtoniš
ka jėga.

Tad, kad tų pragaro jėgų 
atremti, būtinai katalikams 
reikia organizuotis į bendrų
frontų — ALRK Federacijų. 

Garbė toms draugijoms, or-

dalyvavo ir įvairių sričių ži
novai. Tame posėdyje buvo 
nutarta Dariui ir Girėnui pa
minklų pastatyti pačiame uiie 
sto centre, Laisvės alėjoje, 
priešais miesto sodų. Ir vi
suomenė pageidauja, kad tra
nsatlantiniams didvyriams pa 
minkius būtų statomas mies
to c'litre, o ne kur nors to
liau užmiestyje. Tačiau šis 
klausimas bus galutinai iš
spręstas tik susitarus su'Kau 
no miesto savivaldybe. Drau
ge posėdyje buvo apsvarsty
ta Dariaus ir Girėno kūnų iš 
medicinos rūmų prikėlimo į 
Kauno kailines pastatytų man 
zoliejų klausimas. Mat, ’ank-

vyriausybė reikalauja, kad T.
Sųjunga pagaliau pasisakytų, 
ar jai tikrai rūpi mažųjų val
stybių saugumas, ar ji ir to
liau pasiliksianti tik kaipo pa
rodija.

T. Sųjunga turi aiškiai pa
žymėti savo statutuose, kad ji,
prireikus, atkakliai gins už-1 sčiau buvo manoma Dariau.- 

ganizaci joms, kurios nuo Fed. j pultųsias mažųsias valstybes, ir Girėno kūnus į mauzoliejų 
....— j ir statutus vykdius. Jei T. perkelti liepos mėn. 17-18 d.,

Sųjunga jaučiasi negalinti to- tai yra minint jų žuvimo tre 
daryti, Belgija pirmutinė ap-, jv metų sukaktuves. TačiauMlegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S EL1XIR 
OF RITTER W1NE

Dažnai Gelbsti
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

PRAŠYK SAMPEL1O DYKAI 
Triner’s Ritter Wine Co.
544 S. Wells St., Chicago. HL 
Prisiųsk man sampoli dykai 
Vardas -.............. , ......

---s

Adresas
Visose .J Vaistinėse

GALITE GAUTI
Paskolas Del Pirmų Morgičių 
Pagal Direct Redučtion Planą

PARANKUS TAUPYMO SKYRIAI. SU AUGŠČIAUS1C 
A ’ PELNU, >AGAL DAYįTON PLANĄ. ,

KEISTUTIS LDAN & BUILD1NG 
ASSOCIATION NO. 1

840 West 33rd Street •
'•pS "' MEMBEK

' E EDE R A'L II O M E" L O'A N.,, BAN K
OF CHICAGO „fAŽ

........... ........................ -'Į ...A i. ^_-ž|

1 tada mauzoliejus buvo dar 
nebaigtas įrengti, o svarbiau
sia. jo vidus buvo dar pakan
kamai ntišdžiūvęs. Neseniai 
Lietuvos aero klūbas susita
rė su Vytauto Didžiojo uni
versiteto profesoriais j. Ži
linsku ir K. Sleževičium, ku
rių prašė ištirti mauzoliejaus 
vidaus temperatūros ir drėg
mės svyravimus. Abu profe
soriai to tyrimo priėjo išva
dos, kad mauzoliejaus vidus

' Karu būti nervuotu ar jausliam? Į yra Jai' nei* Šlapias ir dėl to 
, Naujasis NUGA-TONE moksliškai į •
pastiprintas su vitaminais a. h- u su Dariaus ir Girėno kūnų 
duos skubią pagelbą. Tai tiesioginis
vaistas nervuotiems audiniams Ir I .un j: 1-IAL- -nola,,
veikia kaipo pastiprintojas visai I P^lKt J UITU įeiRja klCJv pdlaU-
nerv.ų sistemai. Nervingumas pada-l1H; -įa-i + novo 1-lTThoc.. IVi

|ro Stalones jausliais i,r prikliais. Sus- į KU. 1/cI 10 aeiO RiUlJd^ Ud-
tiprink savo nervus su nauju NUGA-
TONE ir tuoj visi nesmagumai liks 
užmirštu dalyku. NUGA-TONE ne
turi blogo skonio. Sudarytas table- 
čiukėse ir lengvas vartoti. Jei ne
būsi patenkintas pasekmėmis, pini
gai bus grąžinti. Parsiduoda ir ga
rantuotas pas visus vaistininkus. Ne
atidėliok, įsigyk bonką šiandien. Da
bokis padirbimų. Reikalauk tik

įgis Ženevos puošniuosius rū-
| mus ir patį viena rūpinsis sa- 
i vo likimu.

Belgija reikalauja, kad T-
Sąjungoje nebūtų pakenčiami 
joki vienį kitiems priešingi 
valstybių blokai. Turi būti. vi
sų valstybių solidarumas ir 
t eisingumo palai k yma s.

I
N er vuotas—Jauslus? 
Štai Greita Pagelba

riaus ir Girėno- kūnų perkė
limų Į mauzoliejų atidėjo. 
Manoma, kad perkėlimo iš
kilmės įvyks tuojau po Nau-

I bokis padirbimų. Reikalauk tik-į :.. j ToVi
|rojo NUGA-TONE dabar sustiprin- -J'-1 1'J-Ctų. ASU.
. tą su VITAMINAIS A ir D.____________________

Nuo užkietėjimo imk UGA—SOE. 
Tai idealus liuosuotojas. 25c ir 60c. PLATINKITE “DRAUGA”

Pirmoji lietuvaite Metropolitan operos ar
tistė ONA KATKAUSKAITĖ-ANNA KAS- 
KAS, kuri dienraščio “Draugo” jubiliejiniam 3 
koncerte išpildys svarbiausia progranio dalį. Jai 
asistuos mūsų garsusis SASNAUSKO VYRŲ 
CHORAS, komp. A Pociui diriguojant.

Reikia žinoti, kad Ona Katkauskaitė yra 
susipratusi, sąmoninga lietuvaitė. Ji su pasi
sekimu yra dainavusi Lietuvos Valstybinėj ope
roj Kaune. Dainavo ir Italijos operose. Per 
keletą metų džiugino Hartfordo gyventojus, kur 
per keletą metų giedojo katalikŲ katedroje. Po 
to laimėjo geriausių Amerikos dainininkŲ dide
lį radio kontestą ir dabar yra pirmaeilė Metro
politan Operos artistė. Chicagiečiams dainuos 
pirmą kartą. Visiems bus malonu ją išgirsti ir 
pamatyti. J--?-" k> . t -į. ■ • I

Šis didysis mūsų dienraščio jubiliejinįs kon
certas bus puošnioj CHICAGO CIVIC OPE
ROS SALE J, vidurmiestyje, W. Madison ir N. 
Wacker Drive.

Tai bus sekmadienį, lapkričio-November 
29 d., 3 valandą po piety.

Prašome tikietus pirkti iš anksto. Juos ga
lite gauti pas veikėjus kolonjose ir “Draugo” 
agentus-išnešiotojus. Kam tai nepatogu, tele- 
fonuokit — CANaI 7790. Pristatysime tikie
tus į namus. Tikiety kainos; 55c, 83e, $1,10 ir 
$1.65. Kam patogu, tikiety gali gauti ir Civic

Operos House prie tikiety langelio.

Nuoširdžiai užprašome dalyvauti dienraš
čio “Draugo” jubiliejinėj šventėj.
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Iš Lietuvių Gyvenimo Cbicagoj Ir Apylinkėj

“LAIKYKIMĖS LIETUVIAIS, KAD 
MŪSŲ ĮSTAIGOS NEPRAPULTŲ”, 

PASAKĖ KUN. BRIŠKA

BRIGHTON PARK. — 
Virš keturi šimtai žmonių, 
žymių svečių iš kitų koloni
jų bankiete, parapijos salėj, 
pereitą sekmadienį, kuomet 
minėta kleb. kun. Antano Bri 
škos sidabrinis kunigystės j u 
(biliejus, išgirdo jubiliato tokį 
pareiškimą:

“Tas lietuvių įstaigas, ku
rias mes, lietuviai katalikai, 
pastatėm, turime išlaikyti. 
Tad, svarbiausia yra, kad lai 
kytumės lietuviais, kad mū
sų įstaigos neprapultų. Va
dai, darbuokitės dėl lietuvys
tės; motinėlės, įkvėpkite sa
vo kūdikiuose lietuvių dva
sią”.

Vakkro vedėjo kun. Petro 
Gasiūno pakviesti jubiliatą 
sveikino: red. Šimutis, Chica
go American reporteris S. 
Pieža, kleb. kun. A. Skripka, 
kun. V. Čižauskas, M. I. C., 
kun. J. Paškauskas, adv. Ma
stauskas, ark. Žaldokas, Pie- 
tkevičius, Rudienė, J. Budei- 
kis, kun. J. Šaulinskas, Ga
jauskas, Liuleviičius ir kun. 
Jakaitis, M. I. C.

Muzikalinėj programoj la
bai gražiai pasirodė parapi
jos choras, vad. varg. J. Ku
dirkos, vietos artistai ir sve

čias K. Sabonis. Jam akompa
navo jo žmona Sabonienė. Sa 
bonis padainavo- (Šimkaus 
“Vai, varge, varge” ir iš
trauką iš operos “La Travi
ata ’

Ona Piežienė žavėjo publi- 
’iaudies dainelėmis ir in

terpretacija vienos amerikie
čių dainos (“No, Sir!”). J. 
Kudirka taipgi gražiai padai 
navo kelias lietuvių liaudies 
dainas. Chorui ir šiems ar
tistams pianu akompanavo 
prof. A. Pocius.

Didžiausiu surpryzu buvo 
mokyklos vaikučių atvaizda
vimas jubiliato gyvenimo- per 
25 m. kunigystės metus. Vi
sa, tai suruošė' seserys moky
tojos.

Be to, seserys užsitarnavo 
pagyrilno už papuošimą sida
bru bažnyčios. Stulpai buvo 
apjuosti sidabriniais vaini
kais. Altorius taipgi sidabru 
papuoštas.

12 vai. gražioj vaikučių 
procesijoj jubiliatas iš kle
bonijos buvo nulydėtas į baž
nyčią. Procesijoj jubiliatą ly
dėjo mons. I). J. Dunne, bu
vęs arkidiecezijos kancleris; 
kunigai: Urba, Jonelis, Gą
sdinąs, Baltutis, Šaulinskas,

..

Draugelis (iš Gary, Ind.), Bi
čkauskas. (iš Indiana Harbor) 
ir Vaitukaitis.

Mišias šv. jubiliatas asis
tuojant kum Baltučui ir kun. 
Šaulinskui. Įspūdingą pamo
kslą pasakė kun. Vaitukaitis.

Per Mišias choras gražiai 
giedojo. Per ‘ ‘ Of ertorium’ ’ 
solo, Viotta’si “Ecce Panis 
Angelorum” jausmingai iš
pildė solistė O. Piežienė.

Po pamaldų kunigai ir sve
čiai klebonijoj jubiliatą pa
sveikino.

Atšventęs sidabrinį jubilie
jų kun. Briška įžengė į auk
sinį. Ilgiausių metų!... lėlius

Iš Namų Savininku 
Klubo Veikimo

CICERO. — Lapkričio 17 
d. įvyko Namų Sav-kų klubo 
mėnesinis susirinkimas. Kal
bėtojam buvo S. Pieža.

Išnešta rezoliucija, kad po
licija daugiau dėmesio kreip
tų į nepilnapročius, kurie liuo 
si vaikščioja gą-tvėbiis. Rie- 
zofiucijos kopijos pasiųstos 
policijos viršininkui T. Svo- 
bodai, Chicagos policijos vi
ršininkui, Chicagos majorui 
ir viena kopija “Chicago- A- 
merican” redaktoriui. Ant 
rytojaus tas laikraštis įdėjo 
rezoliuciją.

Priimtas nusiskundimas, 
kad nuomininkas nenorįs mo
kėti nuomos. Tą dalyką pa
tvarkys pirmininkas.

Paaiškinta, kad norima pla 
tinti Cicero avė. Tas darbas 
kainuos daug pinigų. Klubas 
tam dalykui nepritarė, nes 
mūsų apylinkės. namai, bus- ta 
ksuojami.

Pagyrė Provaiso apskritį 
už attnetimą leidimo “bond" 
šelpimu i, biednuomenės.

Klubo vakaras (bunco ir 
card party) įvyks gruodžio 
6 d., parapjos svet. Šiam pa
rengimui jau turime daug do
vanų. Rengimo komisija su
sideda š: J. Bertašiaus, A. 
St-ulginsko, J. Jovarausko ir 
A. Pociaus.

Prie klubo prisirašė 4 nau 
ji nariai.

Mirus klubo narei a. a. Bu- 
dreckienei, nutarė užprašyti

i šv. Mišias, taip pat pareikš
ta užuojauta velionės žentui 
A. Pociui ir jos sūnams.

Išrinkta 3 atstovai į Kat, 
Federacijos 12 skyrių. Pr. J". 
Vitkus, J. Bertašius ir J. Jo- 
varauskas.

Jo susirinkimo klubo na
riai nuvyko į a. a. Budrec- 
kienės šermenis.

vo atsakymą nuo Chicagos 
majoro Edvvardo J. Kelly. 
Laiškas skamba šiaip:

“Mr. Edward AV. Mikutis, 
Secretary Litliuanįan Home 
Owners Club, 1430 South 50 
avė., Cicero, III.

“Bear Mr. Mikutis;
“Thank you very much for 

sending «me the copy of the 
resolution vvhich your orga- 
nization passed in reference 
to the apprehension of nio- 
rons.

“Phase say to- the memb- 
ers cf your organizatio-n that 
I deeply appreciate your fine 
nnerest in the proteetion of 
our citizens and that I am 
sending your letter at oncc 
to tlie Com'missioner of Police 
James P. Allrnan for his in- 
fermation and vvhatever ac- 
lion i s indicated.

‘ ‘ AV ith k ind g o od 
į I am.

‘ ‘ feincer ei y y o urs 
“Edward J.

“Mayor”
P. S. Pasirodo, kad mūsų 

s veikia, ir toliau veiks 
ii jo nieks nelbesugriaus. Klu
bo pirmininkas yra nusistatęs 
veikti ne tik dėl namų savi
ninkų, bet ir visų lietuvių ge
rovei.

Ši rezoliucija buvo beveik 
visuose anglų laikraščiuose.

idėjinių draugijų ir organi
zacijų. ir visur su pasišven
timu zdarjniiojasą Yra narė 
Nek. Pras. Pan. Šv. mergai
čių sidalicijos, 'Šv. Kazimiero 
Akad. rėmėjų 1 skyr., Moterų 
Sąjungos 21 kp., Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno- Rėmėjų 3 
skyr. (nut. raštininkė), Lab
daringos Sąjungos 3 kp. rašt..,, 
Marijonų Kolegijos rėmėjų 
narė, Apaštalystės

Iš VVS Delegato 
Veiklos

20 d. V. Uždavinys kalbė
jo Nonvood, Mass. Liet. Taut. 
“Sandaros” sukviestame su
sirinkime. Sykiu ir VVS sky
riaus susirinkime, nes čia 
antrasis VVS skyrius veikia 

I prie “Sandaros” kuopos. Vil
niaus reikalams surinkta 15 
dol. Be V. Uždavinio kalbė- 

pinu. J. Pečiulis.

Maldos l
draugijos ir Šv. Pranciškaus į . 
tretininkų, nuolatinė dienrąš- j ’^° ' ’ 
cio “Draugo” ir savaitraščio' 21 d. V. Uždavinys kalbė

jo VVS (ALRKF) Brockton 
(Montello), Mass. Vilniaus

‘ ‘ Laivo’ ’ skaitytoja.
B. Kalvaitei įteikta

wishes

da.ug
gražių ir brangių dovanų.

Viešnias priėmė ir pavai 
šino vakariene A. Kilmitz, S. 
Šerauskas, A. Mondzejauskie- 
nė, M. Janušauskienė, M. Gi
rskienė ir Benediktos įnamy 
tė Kalvaitienė.

Sveikiname ir linkime Be
nediktai ir jo,s naujam gyve
nimo draugui P. Cicėnui pa
sisekimo ir Dievo palaimos 

luome. Draugė

TĖS “DRAUGE”
BIZNIERIAI, GARSINKI-

pagrobimo minėjime. Be V. 
Uždavinio kalbėjo kun. J. 
Švagždys ir padainavo p. Ma- 
zgelienė. Susirinkusieji sume
tė parengimo išlaidoms ir Vi
lniaus reikalams 29 dol. 6 ct, 
Atskaičius išlaidas liko Iii 
dol. 56 ct.

24 d. dalyvavo IVorceste- 
rio Senų Žmonių Pagalbos 
draugijos vakarienėje pasaky
damas pritaikintą susirinku
siems kalbą.

25 d. V. Uždavinys draug 
su vorcesteriečiu D. Mažeika, 
pasamdęs jo automobilių, iš
vyko į šiaurinę New England 
ir Kanadą.

Spalių 27, 28 ir 29 d. V 
Uždavinys lankėsi Kanadoje, 
Shebrooke, Montrealy ir ki
tur, susipažindamas su lietu- 

| viais ir jų organizacijomis. 
Į susitarė dėl prakalbų kitam 
kartui. Vilniaus reikalams ga 

I vo' iš Montrealio lietuvių 9 
i dol. 95 ct.
i______________ i__________

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
į TĖVAS 

REPublic B3<O

ENTRA — Bud riko Nedė- 
linis programas iš stoties 
AACFL, dabar būna nuo 7 
vai. vak., iki 8 valandos.

Dėl Padekonęs dienos pir
kėjos pirkdamos ar Radio 
ar Parlor Setą ar Pečių ar 
Karpetą gaus dykai Kala
kutą ar žąsį.

VENHIAN

Šios moterys įgaliotos ri
nkti parap, vakarienei daik
tų : Paseckienė; Laurinaitienė, 
Mažonienė, Palianskienė, Sai- 
kienė, Brožienė.

jubiliejinis banlde 
tas įvyks gruodžio 27 d., par. 
svet. Kviečiame ir čikagie- 
čius atvykti į bankietą. Pra
ūžia 5 valandą vakare.

Parapijonai, kurie norite, 
kad paveikslai tilptų Sidabri
nio Jubiliejaus knygoj, tun
te pranešti ar parapijos ko
mitetui, arba klebonijoj ir 
pas Pr. J. Vitkų, 1432 So. 49 
avė., Cicero, III. Pastarasis 
pakviestas pagelbėti sureda
guoti jubiliejinę knygą.

Telšiškių klubas buvo su- 
i engęs bunco party lapkričio 
_2 d. Žmonių buvo daug.

Mūsų Veikėjos 
Vestuves

Namų Savininkų klubas ga

TOAVN OF LAKE. — La,p , 
kriičio 14 d. surengta- “Bri į 
dal shower” veikėjai B. Kal
vaitei, kurios įspūdingos ves 
tuvės įvyko lapkričio 25 d. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 5 
vai. po pietų.

B. Kalvaitė yra plačiai ži
noma ne tik Town of Lake, 
bet ir visuomeniniam veiki
me. Priklauso prie daugelio

J. F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ)

YARds 1741-1742
MCSŲ RADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS 9:15 VAD.

\\. H. E. C. (1420 kil.) STOTIS

Phone 9000

GARY, IND. DAIDOTDVIŲ DIREKTORDU
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
620 VV. 15th Avė.

I

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabn ainių 
------ 0------Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj
------- o-------

Suvirs 50 metų prityrimo-----o----
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHlVĖŠTERN AVĖ.
arti Grand. Avė.

Telefonas SEESey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

R. Petkos 1410 So. 49th Ct., Cicero | 
Phone Cicero 2109

S. K. State 718 W-est 18th Street
Phone MONroe 3377 kč

1 1 *7n!n 1646 ^est Street §L Ja bOlP Phone BOŲlevard 5203 ||

Ežerskis ir Suuos
10734 So. Michigan Avė.
Tel. PULlman 5703 Įč

P. i. Mitas
3354 So. Halsted St.
Phone BOŲlevard 4089

Lachawicz ir Simai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

1. F. Eiideikis
4605-07 So. Ilermitage Avė | 
Phone YARds 1741 1(42 j 
Skvr. 4447 S. Fairfield Avė.,

S. C. Lachawicz 42-44 E. 108th Street I
Phone PULlman 1270 ?
arba CANaI 2515 ?

1. L'uilevičas 4348 So. California Ave.^ I 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. i
Phone YARds 1138 į

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOŲlevard 4139

Piano Accordionai, 48 Basų
£48.00
12 Basų po
£16.00
120 Basų už
£85.00

Pilnas kursas lekcijų dykai.

1937 Radios pagauna gerus 
programus. Greitas 

kaip žaibas.
RADIONAS,

ZENITH,
PHILCO,

RCA VICTOR, 
GENERAL ELECTRIC. 

Gražiuose kabinetuose po
£39.00

ir

£69.50
Midget Radios po

£6.95

los. F. Sudrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. BOŲlevard 4705

SUDRIK FURNITURE 
MART

3343 S. Halsted St.

Viskas dėl namų — rakan
dai — už žemas kainas.
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Į Mūsų Koncertą Atvyks Attorney Gen. Otto Kerner
P-LE MARIJONA BRENZAITE NUPIRKO; 

IR ANTRĄ LOŽĄ 

Ložą Įsigijo ir Teisėjas Jonas Zūris

Prieš porą; savaičių paskel
bėme, kad Į dienraščio, ‘Drau 
go’ jubiliejini koncertą at
vyks Chicagos miesto majo
ras gerb. Edward 'J. Kelly ir 
visa eilė kitu miesto iir val
stybės valdžios žmonių. Jie 
atvyks pasveikinti, dienrašti 
jubiliejaus proga, taip pat pa 
sveikinti pirmąją lietuvaitę 
Metropolitan Operos artiste 
Oną Katkauskaitę.

Šiuomi pranešame, kad Į 
koncertą atvyks ir gerb. Otto 
Kerner, Illinois valstybės pro 
k'uroras — Attorney General 
State cf Illinois. Štai jo laiš
kas :

Mr. Leonard Šimutis,
Editor “Draugas”,
2334 So. Oakley avenue,
Chicago. III.
My dear Mr. Simutis:

I have your lettsr of the
20th tolstant, inviting me 
to he preseut at a eoncert, 
sponsored by your publica- 
ticn, to he given by Miss 
Anna Kaskas on Sunday, 
November 29. I appreciate 
you thinking of me and 
sliall be pleased to be pre- 
sent,

Thanking you, I am 
Yours very truly

OTTO KERNER”

Reikia pasakyti,: kad gerb. 
Otto Kerner yra žymus poli
tikas. Jis dabar užima aukštą 
vietą valdžioje, bet ateityje 
dar aukščiau užkops. Praėju
siais rinkimais Illinois valsty 
bėj jis laivo tarp tu kandi
datą (prez. Roosevelto ir se
nut. Lewis), kurie gavo dau
giausia balsą.

Aną dieną, paskelbėme, kad
p lė Marijona Brenzaitė nu
pirko koncerto ložą. šiandien 
pran šame, kad ji ir antrą 
nupirko. P-lė Marijona yra 
Įsitikinusi, kad reikalas yra 
svarbus ir dėl. to jį reikia re 
mti. “Visi lietuviai, kurie tik 
gali, privalo dalyvauti dien
raščio: koncerte, kuriame dai
nuoja artistė Katkauskaitę” 
— p-lė Brenzaitė sako.

Šiandien, ai* rytoj grįžta, iš 
atostogų teisėjas Jonas Zūris. 
Dar prieš išvažiuojant atos
togą, jis nusipirko ložą į ju
biliejinį. dienraščio koncertą, 
nes, jo manymu, tai svarbus 
dalykas. “Lietuviai turį žen
gti pirmyn visose gyvu mimo 
srityse. Mes turime progre
suoti ne tik sporte ir polifci 
ko j, bet moksle ir įvairiose 
meno šakose. Jei dienraštis 
‘Drlaugas’ savo j jubiliejaus 
proga užsimojo duoti Chica

J
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DR. EDWARD HERMAN
KOJŲ SPECIALISTAS

Fiat feet, arthritis, reumatikas, uleeriai ir kitos koją 
ligos gydomos.

Egzaminacija ir pasitarimas dykai.
Ofisas; 3601 Belmont-Avenue

CHICAGO

Telefonas; JUNiper 1542
Valandos; 10 ryto iki 8:30 vakare

gos lietuviams meno puotą ir 
pasikvietė pirmąją lietuvaitę 
Metropolitan Operos artistę, 
mūsą, lietuvią pareiga tą už
simojimą paremti ir visiems 
koncerte dalyvauti” — taip 
pareiškė pi ūmutinis Chicago 
je lietuvis teisėjas gerb. Jo
nas Zūris.

Neabejotina, kad mūsą vi
suomenė tuos teisėjo žodžius 
įsitėmys. Taip. pat neabejoti
na, kad suvažiavusi gausinga 
minia į didįjį koncertą Civic 
Operoj busimąjį sekmadienį 
tinkamu būdu pagerbs ir pir
mąją lietuvaitę Metropolitan 

1 Operos žvaigždę ir pirmąjį 
lietuvį teisėją Ohicagoje.

Apylinkių dr-ją talka.

Užvakar gavome tokį laiš
ką iš Meluose Parko:

“Šv. Jonoi Krikštytojo 
draugija širdingai dėkoja 
už pakvietimą į koncertą. 
Mes stengsimės atsilankyti 
kuoskaitlingiausia. Tikie 
tais esame aprūpinti mūsų 
uoliu darbuotoju Jonu Žvi
rbliu ir dr-jos pirmininku. 
Jurgis Damaševičius, pirm. 
S. Pabyanskas, rašt”.

Visiems mūsą bendra
darbiams

Visiems koncerto bendrada
rbiams, tikietų platintojams 
yra išsiąstas tokio turinio 
laiškas;

“Reiškiame Tamstai nuo 
širdų ačiū už platinimą 
“Draugo” jubiliejinio kon
certo' tikietų. Tamstos, pa
galba padarėme, tai, kas 
pradžioje šio darbo rodėsi 
neįmanoma. Dar kartą pa
rodėme, kad bendrai dirb
dami daug galime padaryti.

Šiuomi. prašome Tamstos 
grąžinti į “Draugo” ofi
są pinigus už parduotus ti
kietus ir taip pat nepar
duotus tikietus. Prašom1© tai 
padaryti šeštadienį, lapkri
čio 28 d., prieš 3 valandą 
po pietą. Kas po šeštadie
nio lapkričio 28 d., 3 vai. 
po pietą reikalautą tikietą, 
paprašykite kreiptis į Civic 
Opera House (20 N. Wack- 
er Drive) prie tikietą lan^ 
gelio”.
Prašome į tai atkreipti sa

vo dėmesį.

V estpulmaniečiai 
Baigė Kvotą

AVest Pulhnano kolonija 
baigė savo kvotą “Draugo:” 
jub. koncertui.

Be to dar neužtenka. Dar

tikimės daugiau parduoti ti
kietą. Kas vestpuĮmaniečiu 
dar neturi įsigiję “Draugo” 
koncerto tikietą, dar gali 
gauti pas “Draugo” atstovą 
K. Railą, kuris pasiryžęs vi
suomet patarnauti. Jei nega
lite asmeniai sueiti, šaukite 
telefonu: Comniodore 3259.

Šiomis dienomis yra para 
pijos bazaras. Atsilankę ten 
rasite ir “Draugo” atstovų 
ir gausite tikietą.

Šios šeimynos pirko tikie
tą: Piktužią (4), Kiupeiią 
(4), Šiužą (4), Andriušką 
(3), B. Zubienė (3). Po 2 tik.: 
Perednai, Strazdai, Kūkaliai, 
Kapočiui, Tarjonienė. Pavie
niai: Juškienė, Burinskienė, 
Aį Zubė, Z. Gedvilas, C. Lu
košius, Railienė.

Iš Beverly Hills j ‘Drau 
go’ Koncertą

Žinomos draugiją darbuo
tojos B. Bytautienės duktė ir 
žentas Ramučiai pavasarį nu
sipirko gražu bungaloiv Beve 
rly Ui Ils. Parsikvietė ir tė
vus ten gyventi.

“Newlyweds” savo namą į- 
rengė ytin ištaigingai. Atsi
lankius pas juos svečiuose pe 
reitą sekmadienį, užveddm ka. 
lbą apie “Dralgo” koncer
tą, Jaunieji Ramučiai, kaip 
ir Bytautienė, pasisakė jau 
turi bilietus.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 32; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANal 0523

I  -    i ii i i ■■ i.,,,... .. . . .. .
Į AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Offie.e Plione Res. and Office
PROspect 1C28 2359 S. Leavi+t St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago-

Tel. CANa' 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. l. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: U rvto iki 2 popiet

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. PCŲlevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DANTISTAS

i
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Office Hoprs
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Res. KENwood 5107

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

756 VVest 35th Street

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. Callfornia Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Tel. VIRginia 0036

Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartį

ĮVAIRŪS daktarai

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, HjL.
Telefonas MIDwav 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
VaL po pietų ir nuo 7 iki 8:3Q z. X.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10*12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena

B. Bytautienė vasarą buvo 
sunegalėjus ir pasidavus da
ktarų globai. Dabar stiprėja 
ir žada grįžti darbuotis mū
są organizacijose. RaP.

Rengiasi “Draugo” 
Koncertan

J. ir G. Zaner (Zaner yra 
adv. Bordenoi duktė), inž. A. 
Thorp su žmona (buvusia O. 
Grigonyte), F. Nausėdaitė 
(eskortuojama vėlesniais lai
kais V. Jasinsko) S. Kiriūtė, 
(eskortuojama adv. Swilow) 
— visi “Junior League” ren 
giasi- in corpore dalyvauti 
“Draugo” koncerte. Pasiro
do, kad puošnios vietos ir lie
tuvaitė žvaigždė suįdomina ir 
jaunimą.

Mūsą jaunimas nuo mūsą 
nesišalins, jei duosime jam 
inteligentiški} pramogą.

Bravo “Draugui”, kad re
ngia taip grąžą koncertą. Yla

Stengiasi Atsilyginti

Jaunas vaikinas Stanley 
Dobro, atvykęs prieš keletą 
metų iš Lietuvos pas savo 
dėdę biznierių Juozą Dobro- 
valskį 2325 So. Oakley avė 
Pas jį išdirbo keletą metu ir 
gerai išsilavino bučerystės a 
mate. Dabar gavo gerą. dar-

Tol. Ofiso: * Ros.:
LAPayette 4017 2456 W. 69 St.

Tek namu:
HEMlock 6286

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vak: 10-12 A. AI.

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

naarak sutarti

bą pas biznierių Mykolą Ver- 
telką, 4406 So-. Talman avė. 
Stanislovas yra geras darbi
ninkas ir taipgi geras kata
likas. Priguli prie Nekalto 
Prasidėjimo bažnytinio choro 
ir vra parapijos komiteto na
rys.

Stanislovas nenori užmirš
ti savo giminaičių Juozo ir 
Margaretos Dobrovolskiu. Ke 
tina jiems užfundyti. geras 
vietas “Draugo*” jubiliejini a 
me koncerte, lapkričio 29 d., 
Chicago Civic Opera House.

Rap.

Nori Pasižymėti

BRIGHTON PARK. — 
“Draugo” koncerto reikalai 
šioje kolonijoje gerai eina. 
Atrodo, kad visi biznieriai 
turės nusipirkę tikietus. Da
bar įsigijo po $1.'65 tikietus 
biznierius Antanas Dišius, 
4454 So. Riocktvell st. Norin
tieji gali nusipirkti koncerto 
tikietų pas biznierių Viktorų 
Naureckį, 4359 So. Talman 
avė.

Jurgis Kamaras, žinomas 
automobilių taisytojas, pasi
rinko gerų vietą tikietus.

DR. P.. ATKOČIŪNAS”
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

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

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos
9 ryte iki S vakare 

išskiriant sek-
, madienius ii 

trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO, II.L.

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marąuette Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

2158 W. Certnak Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavitt St.
Tel. CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
papai sutarti

Residence
6609 S. ArteJan Ava. 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal sutartį

Biznierius Mykolas Vertel- 
ka greičiausia pirks ložą, nes 
pas Viktorą Naureckį galima 
pasirinkti įvairiu kainų. Rap.

UŽVERTĖ MENKĖMIS

KRETINGA. — Kretingos 
miestan iš Palangos atveža 
tiek daug žuvies — menkių, 
kad net pigiausiomis kaino
mis. pirkliai negali visų par
duoti. Kai kurie už vieną litą 
duoda menku} 10 kg. Tokio 
pigumo, sako, čia seniai nėra 
buvę. Vietos gyventojai men
kių prisiperka labai daug. Da
bar maistui suvartoją mažą 
dalelę, o daugiausia pagal 
vietos paprotį, perskrodė pu
siau pakabina ant karties ar 
šiaip kur prieš saulę ir jas 
sudžiovina žiemai. Taip džio
vinta menkė yra. gana skani. 
Dar pažymėtina, kad menkė 
džiovinama sudžiūsta labai 
kietai, paskui ji turi būti ilgai 
virinama ir su grietine paren 
giama valgiui.

VIENAS DVYNYS MIRĖ, 
ATPJAUTAS NUO

SVEIKOJO

NEW YORK, lapkr. 25. — 
Nuo: plaučių uždegimo mirė , 
vienas suaugęs krūvon su kitu 
dvynys — Lucio Godino. Chi- 

! rurgai tuojau atpiovė nuo mi
rusiojo sveikąjį dvynį Simpli- 

I cio.
Sakoma, kad ši nepaprasta 

operacija pasisekusi ir alpiau

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPnblic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas C A Nai H75

Namai: 6459 S, Rockwell St.
Telefonas REPnblic 9600 

State 4G90 __ Prospect 101’

KAL & ZARETSKY
4TTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

CLEMENT J. PAŽNOKAŠ
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW
10707 So. Michigan Avė. 

CHICAGO
Telephone PULlman 1293

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE

JOKIŲ PELENŲ

OIL

Vandens Baltumo — Nessnirda — Švariai Dega —Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO EUED OIU RAFIMRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną mierą su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trokais.
KUOMET RKIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

CANal 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS
PETER BALSITIS, Manager

tasis pasveiksiąs.
Jiedu buvo suaugę per nu

garkaulius. Kai Bučio pavo
jingai sirgo, sveikasis Simpli- 
c-io buvo priverstas kertu gu
lėti lovoje.

SUŽVĖRĖJĘ GAVO NU
PELNYTĄ ATPILDĄ

ZARASAI. — Ant. ir Pet
ras Slapšinskai, Kuzmienės 
pamokyti, praeitą žiemą pro 
langą buvo įlindę į senutės 
Lapienienės grįčią. Reikalau
jamus pinigus atsisakius duo
ti, jie j$ surišo, svilino kojas, 
rovė plaukus ir pan. Po dide
lio ieškojimo ir trobos iškrė- 
timo tesurado tik 31 lt. Po t-> 
paspruko. Zarasų ir Utenos 

I kriminalinei policijai pavyko 
šiuos nusikaltėlius surasti. A- 
pygardos teismą,s Slapšinskus 
ir pamokiusią senutę, užpulti 
Kuzmienę dabar nubaudė po 
7 m. sunkiųjų -darbų kalėjimo.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Sverlerins dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PA.N- 

ČIAKAS DEL MOTERŲ 
IR VAIKŲ.

Vaiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo.

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

Tel. VICtory 3486
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI BIZNIAI

.Pardavimui laundrės. ir valymo ofi
sas. Lietuvių apgyvento  j apylinkei. 
Gera proga vedusiai porai. $150 

i per mene-i pelno garantuota, BOX 
D 71, “Drangas”, 2334 So. Oak'ey 

i Avė., Chieago.

RENDON NAMAS
, 7 kambariu mūrinis ėottage. pečiais
Šildomas,, arti mokvklų. $16 00 at- 
Kakomingai , šeįmvPai. 1321 So. Ola- 
remont Avė. Šaukite BUCkingbnm 
9358. , ..

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas, baldu taisvmas, per-

tnaliavoįimas, išvalymas. Darbas ga- 
rantno.iamas. Apkaina.vim.as dykai, 
žemiausios karnos mieste. Superior 
TTpliolstering Co.. 327 So. Kedzie 
Avė., NEVada 7717.

PIRKITE ANGLIS DABAR

BLACK Gold Ltimp, $6 00: Aline 
rnn, 85.75: Sereenings, $4.75.
GR NDY MTNTNG CO., telefonas 
CEDarcrest 1131.

ANGLYS ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS
Aline Run ..................... $5 75
Lump or Egg .................. 6 00
Sereenings ................... .. 4.75

Pašaukite diena ar naktį 
Telefonas KEDzie 3882.

%


