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RYTOJ ii DRAUGO" JUBILIEJINIS KONCERTAS 
DIENRAŠČIO "DRAUGO" DIENA RYTOJ 

sfc ife jje J*C ik 

KONCERTE DAINUOJA METROPOLITAN OPEROS GARSIOJ! ARTISTl 

* 

ĮDEDA PAMALDOMIS AUŠROS VARTUOSE 

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ RYTOJ 
VYKSTA Į JUBILIEJINES 

MŪSŲ DIENRAŠČIO 
IŠKILMES 

KONCERTAS JVYKSTA PUOŠNIUOSE 
CIVIC OPERA RŪMUOSE 

Tūkstančiai lietuvių iš visų miesto kraštų ir apylinkių ry
toj vyksta į CHTCAGOS CIVIC OPEROS RŪMUS, kuriuose 
LYGTAI 3 VAL. po pietų įvyksta dienraščio " D r a u g o " jubi
liejinis koncertas, kuri išpildys pirmoji lietuvaite Metropoli
tan Operos artiste ANNA KASKAS — ONA KATKAUS-
KATTĖ ir SASNAUSKO VYRŲ CHORAS. 

M Draugo ' ' jubiliejinė diena prasidės 10 vai. rytą iškil
mingomis Šv. Mišiomis Aušros Vartų bažnyčioje. Šv. Mišias 
ainaušaus gerb. KUN. IG. ALBAVIČTUS, " D r a u g o " 'ben
drovės pirmininkas. Asistuos -

MADRIDE L ė U S i MAŽAI i ANGLIJA BIJO VOKIEČIU 
VEIK 

Metropolitan Operos artis-
t" ONA KATKAUSKA1TS 
- ANNA KASKAS, su kuria statymo 

M.I.C., Tėvų Marijonų Provincijolas, i r gerb. KUN. A. J E S 
KEYIČIUS, M.I.C., dienraščio ūkio reikalų vedėjas. Pamoks
lą sakys gerb, KUN. M. URBONAVIČIUS, M.I.C., Audros 
Vartų par. klebonas. 

l^oijcęrtas tęsijr*ttt>.3 vąį. iki 5:30 po pieti^ Portraukos 
metu n^mimi* š ^ i rinkusiu s ~ pašsvei1uns "irnTte£M,V mnjrmfš*1 

GERB. EDWARD J. KELLY, Lietuvos konsulas DR. MI
KAS BiAGDONAS ir « D r a u g o " redaktorius L. ŠIMUTIS. 
Sveikinimams vadovaus ADV. JONAS B. BRENZA, Metro
politan State Banko prezidentas. 

J koncertą atvyksta gerb. OTTO KERNER, Attorney 
General of Illinois, teisėjas JOHN LFAYE ir daug kitų žy
mių politikos vyrų. Be to, dalyvaus ir mūsų tautietis TEISĖ
JAS JONAS T. ZURIS. 

Turime žinių, kad atvykista j jubiliejų žmonių iš Detroi
to, Clevelando ir net Pittsburgbo. Specialiai iš Naujosios An
glijos atkeliauja ir Vilniui Vaduoti Sąjungos atstovas p. V. 
UŽDAVINYS, pasižymėjęs žurnalistas ir rašytojas. 

Vakare 6 vai. Electric Klube, tame pačiame Operos na
me, 42 aukšte, bus u Draugo ' ' jubiliejaus užbaigimo ir .artis
tės pagerbimo vakarienė. Žmonių į vakarienę tiek daug užsi
registravo, kad jau daugiau rezervacijų nebus galima bepri
imti. 

Bet KONCERTE, Operos rūmuose (20 N. Wacker Dri-
ve, prie Madison str.) iVIETOS UŽTEKS VISTEMS. Tikie-
tus galima gauti rytoj nuo 11 vai. ryto Operoj prie tikietų 
langelio. Iki penktai valardai šiandien tikietai bus galima 
gauti " D r a u g o " ofise. , 

KELRODYS: Privažiavimas prie Chicago Civic Opera 
House yra patogus iš visų pusių. Ar važiuosite iš pietų, ar 
vakarų, ar šiaurės pusės, važiuokite iki Madison gatvės ir 
Madison gatve iki N. Waeker Drive. Operos rūmai yra ant 
Madison ir AVacker Drive kampo, prie pat upės. 

rytoj pasimatysime Chicago 
gerb. KUN. J . JAK(ATTIS, j C i v i e Operos rūmuose. 

ŠALIA MADRIDO, su na 
cionalistų kariijomene, lapkr. 
27. — Nacionalistų kariuome
nė visu frontą liandien mažai 
veikia, kada^|E|}ietus merkia 
abiejų pusiiį{ pozicijas. Tik 
artilerija sva&ro šovinius į ra 
dikalų pozicijas/ iš knr retkar
čiais taip pat; m patrankomis 
atsakoma. 

Atrodo, kadfjjaeionalistų va-
<?*vyb$; nųsis&1fk*i maisto pri-

I priversti 
radiksalus kapi* pinoti. 

PREZ. ROOSEVELTAS 
BRAZILIJOS SOSTINĖJE 

-*w~» ̂ t ^ > * A > i rfi :,, 

MADRIDAS,t lapkr 27. — 
Kad stuaikiūs 1 nacionalistų 
veržimąjį šiafcrįtakarinėj mies 
to daly radikalai šiame fron 

JAPONU PAKTO 
LONDONAS, lapkr. 27. — 

Anglija pabūgo vokiečių japo 
nų padarytos priešbolševikinės 
sutarties. Čia pažymima, kad 
be kovos prieš komunizmą, 
Vokietija ir Japonija stengsis 
dar plėsti ir savo valstybių 
ribas. 

Anglija labai nepatenkinta 
minėta sutartimi. Tas nesle
piama oficialiniuose sluoks
niuose. ^Anglija nusimano, kad 
kai japonai imsis plėsti savo 
imperijos sienas, nuo to pir
miausia nukentės Britanijos 
imperija tolimuose Rytuose. 

"LIKIMAS IŠRINKO ANNA KASKAS" 
— SAKO GARSUSIS ROSATI 

Dainininkei Katkaus kaitei 
pranašauja šaun ią ateit į 

Max I. Farber laikraštyje rited the mantle of Caruso as 
Hartford Times šio lapkr. 
21 d! tarp kitko rašo: 

In the town of Genoa is a 
violin that visiting virtuosi 

the world\s greatest tenor, 
yet he is not Caruso. He is 
proud to be Benjamino Gigli. 

" I do not care for the moon 
h'ke to pJay. It is a violin that j which reflects the light of the 
Paganini onoe played, and sun;- I prefer a little match 
clierished more than any v.hich has a light of its own. 
other for its deep, luscious j So, every artist is important. 
tone. 

l t was of that treasured in-
strument that Enrico Rosati 
was neminded \vhen he špoke 
of his pupil, Anna Kaskas. 

te milicijos 
RIO DE JANETRO, Brazi- ™ ą\ 

15ja, lapkr. 27. — Vykdamas į 
Argentinos sostinę Buenos 
Aires, prez. Rooseveltas užsu
ko šin miestan dvylikai valan
dų, kad tuo būdu pagerbus šią 
draugingą - didžiąją pietinės 
Amerikos respubliką. 

Prez. Rooseveltas stačiai 
karališkai pasitiktas ir svei
kintas. Pirmiausia iškilmingai 
nulydėtas pas respublikos pre 
7:dentą. Jo pagarbai sureng
tas didelis pokylis. Preziden
tas Rooseveltas apšauktas A-
merilkos taikos didvvriu. 

kyrė nau *^^£* svar-bias pozicijas Ry : 

eFiBąglant] 
tarptautinį radikalų generolą 
Emilija Kleberj, kurs kitados 
kariavęs prieš bolševikus Si
bire, o paskiau tarnavęs bol
ševikų raudonojoj armijoj. 

Šis naujas vadas tikisi su
laikyti nacionalistus. 

"Anna ' s voice has the šame 
Tad Anglija nusprendė sku- color", said the famous mušk? 

master. " I t is also deep and 
lusomos". 

biai įginkluoti Hongkongą ir 

iC&*-i^h~'4&£*«=įįe&~ fiėmnimng 

ANNA KASKAS KALBĖS PER RADIO 
ŠIANDIEN 4:30 VAL. PO P I E T Ų IŠ GALINGOSIOS 

RADIO STOTIES WBBM KALBĖS METROPOLITAN 
OPEROS ARTISTĖ ANNA K.ASKAS — ONA KATKAUS-
KAITĖ. PRAŠOME PASIKLAUSYTI IR KITIEMS APIE 
TAI PASAKYKITE. 

NORVEGIJA PROTES- cionalistų vyriausybei Burgos 
TUOJA 

OSLO, lapkr. 27. — Ispani
jos nacionalistai pagrobė du 
norvegų prekybinius laivus 
Ispanijos pakraščiuose ir kon
fiskavo vežamus rąstus ir bul 
ves. 

Norvegijos vyriausybe pa
siuntė protestą Ispanijos na-

mieste. 

ALBANIJA PRIPAŽINO IS
PANIJOS NACIONALISTUS 

TIRANA. Albanija, lapkr. 
27. — Albanijos vyriausybė 
pripažino ispanų nacionalistų 
vyriausybę, kad tuo būdu pri
sidėjus prie kovos prieš ko
munizmą. 

ŽENEVA, lapkr. 27. — Is
panijos radikalai reikalauja, 
kad T. Sąjungos taryba susi
rinktų nepaprastan posėdin 
ir imtų nagan Italiją ir Vo
kietiją, 

VOKIETIJOS LAIVAI I 
KARTAGENĄ 

BERLYNAS, lapkr. 27. — 
Ispanijos radikalai užgrobė 

Iš Vokietijos pusės, kaip 
čia aiškinama, pirmiausia tu
rės nukentėti Čekoslovakija, 
kuri turi draugingus saugumo 
santykius su sovietų Rusija. 
Londone aiškinama, kad jei 
Čekoslovakija nori išlikti ne
priklausoma, ji turi dėtis su 
Vokietija prieš sovietų Rusi
j a 

JAPONAI NORI ITALIJOS 
DRAUGINGUMO 

TOKIJO, lapkr. 27. — Iš 
tikrų šaltinių nežinoma, kad 
japonai su vokiečiais savo 
pusėn prieš komunizmą pat
rauks dar ir Italiją. Čia tiki-

Prof. Rosati špoke enthusias 
tically. But he regarded it a 
fallacy to attempt compari-
rons with other personalities 
of the song world. 

"Olin Downes writes that 
"Today there is no Schumann 
Heink\ True ," said Prof. 
Rosati. "Each artist has a 
^pečiai color of personality 
and of talent. Each has a spe-
cial attraction. Hardly could 
one expect another artist to 
substitute for Mme. Schu
mann-Heink. 

" O r let me say Gigli inhe- role in ihe song world. 

Anna is an artist with her 
own special color, and 50 
years from now we will find 
Anna Kaskas lias had a fa
mous career as Anna Kas
kas / • > • 

"She is blessed as an ar
tist ought to be blessed. She 
it beautiful and slender, and 

x phire. I do not oreate the 
stone; I only polish it. I give 
back the brilliancy inborn in 
the stone. 

" I call her mezzo soprano-
contralto; I insist on this. 
She has the clear contralto 
tone and I help her find the 
roof of her voice. She sings 
two and a third octave. Her 
range now is from F sharp 
low to A sharp top . , r 

Prof. Rosati believes Anna 
Kaskas has been chosen by 
destiny to play an important 

•; ma, kad artimiausiuoju laiku vokiečių konsulatą Kartagena1 . Z.*.+ . v , . v. 
m^oi. t u u ^ „^JZLiui ! r I t a h J a P r i r a š y s vokiečių mieste. Vokietijos vyriausybė 
siunčia ten karo laivus, kad 
paėmus konsulato personalą 
ir dokumentus. 

JUBILIEJINO KONCERTO 
LOŽŲ SAVININKAI 

(Box holders) 

japonų padarytą prieškomu- ^ a s 

Rt. Rev. Msgr. M. L. Kru-

APIE 50 VAIKŲ SUŽEISTA 

COALDALE, Pa., lapkr. 
27. — Vakar vietos kratomų
jų vaizdų teatre kažkas suri
ko "ga i s ra s" . Pasireiškė- pa
liauba. Apie 50 vaikų sužeis
ta prie išėjimų. Pasirodė, kad 
nėra jokio gaisro. 

GUBERNATORIUS SVEIKINA "DRAUGĄ" 
4P» 

(Telegrama) 

LEONARD ŠIMUTIS, EDITOR DRAUGAS PUB. CO. 
2334 SOUTH OAKLEY AVE 

YOUR THOUGTHFUL INVITATION TO ATTEND 
AT THE CHICAGO CIVIC OPERA HOUSE THE TWEN-
TIETH ANNIVERSARY OF YOUR SPLENDID PUBLI-
CATION OF DRAUGAS IS APPRECIATED. I REGRET 
THAT PREVIOUSLY MADE ENGAGEMENTS DENY 
ME THAT PRIVELEGE. MAY YOUR CELEBRATION BE 
A HAPPY ONE AND W0RTHY OF "DRAUGAS" AND 
PROPERLY EMPHASIZE THE IMPORTANT ROLE IT 
HAS PLAYED IN THE POLITICAL AND CULTURAL 
LIFE OF THE LITHUANIANS IN CHICAGO AND 
THROUGHOUT THE LAND. MAY YOUR PUBLICA-
TION CONTINUE TO BE A FORCE AND INFLUENCE 
FOR GOOD IN CHICAGO AND THE STATE. PLEASE 
EXTEND T O THOSE PRESENT MY VERY HEARTHY 
GREETINGS AND BEST WISHES. 

H E ^ B Y HORNER, GOVERNOR. 

nistinę sutartį. 

To sėkmėje įvyks štai kas; 
Italija pripažins Mandžiuko 
valstybę, o Japonija — Etio
pijos užkariavimą. 

100,000 DARBININKŲ NU
SPRENDĖ STREIKUOTI 

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Lancashire medvilnės pramo
nės (tekstilių) apie 100,000 
darbininkų nusprendė sukelti 
streiką prieš Kalėdas. Reika
lauja didesnio atlyginimo. 

NEPRIPAŽĮSTA 20 VA
LANDŲ SAVAITES DARBO 

PARYŽIUS, lapkr. 27. — 
Darbdavių federacija paskel
bė, kad ji atsisako pripažinti 
40 valandų savaitės darbą ir 
pasitarimai su darbininkų at
stovais nutraukti. 

Rev. Ig. Albavičius. 
Rev. A. Briška. 
Rev. H. J . Vaičiūnas. 
Rev. A. Baltutis. 
Rev. A. Linkus. 
Rev. Pr. Vaitukaitis. 
Miss Mary Brenza (dvi lo-

žas) , 
John B. Brenza. 
Justin Mackiewich. 
Hon. John T. Zuris. 
P. Rakštis. 
D. Kuraitis. 
Bertulis ir Javarauskas. 
John Borden, dr. S. Biežis 

ir dr. ,G. Bložis. 
B. Pietkiewich, d r. Dundu

lis, Liulevičius. 
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjos. 
Aid. Ropa., 
Henry Lewis. 
Charles Kai. 

RECEPTION (PRIĖMIMO) 
KOMITETAS 

Miss Mary Brenza 
-

Mrs M. Kiras. 
Mrs. I. Sakalas 
Mrs. D. Pivariūnas 
Mrs. J . Poška 
Miss. A. Nevulis 
Mrs. I* Šimutis. 

A. D. FEDERACIJA UŽ AK
TO PATAISYMĄ 

TAMPA, Fla., lapkr. 27. — 
Amerikos Darbo federacijos 
suvažiavimas nusprendė reika 
lauti kongreso, kad socialės 
apdraudos aktas būtų pataisy
tas, kad jin būtų įimti ir že
mės ūikio darbininkai i r kiek
vienas bile kokioj įstaigoj dir 
bantis, taip kad nebūtų išim
tos, kaip šiandien nustatyta 
turinčios mažiau aštuonių dar 
bininkų įstaigos. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Ne

pastovus oras; ne tiek daug 
šalta. 

file:///vhen
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DIENOS KLAUSIMAI 

3916 — DIENRAŠTIS ' DRAUGAS *1 —1936 

Savųjų tarpe idėjinė kova taipgi virė. ' Drau
gui ' tada negalėjo nerūpėti, kad čia Ameri
koj ir Imsiančioj nepriklausomoj Lietuvoj 
persvertų katalikiška pasaulėžiūra ir kad 
krikščioniškais pagrindais remtųsi Laisvo
sios Lietuvos gyvenimas. 

Šitokiai linijai pravesti i r ją palaikyti 
"Draugas ' ' turėjo atsakantį vadą. Buvo tai 
buvusis Petrogrado akademijos prof. kum 
P. Būčys, M. I. C, dabar rytinių apeigų 
vyskupas. 

Svarbiausia dėl minėtų užduočių atliki
mo " D r a u g a s " ir virto dienraščiu. Dievui 
padedant, ta užduotis pavyko sėkmingai at
likti. 

Dabar "Draugas ' ' eina tarnaudamas A-
merikos lietuvių katalikiškos visuomenės rei
kalams. Jubiliejaus proga " D r a u g a s " tiki
si, kad Amerikos katalikiškoji visuomenė 
ims labiau įvertinti jo jai patarnavimų, kad 
jo patarnavimu ims labiau naudotis ir kartu 

ims smarkiau jį platinti ir remti. 

Poetui M. Vaitkui 3 0 m. KurybiBio 
Darbo Sukaktuves 

(1906 — 1936) 

Poetui kun. Mykolui Vait
kui sukako trisdešimts metų 
kūrybinio darbo, kartu ir 
dvidešimts penkeri metai nuo 
pirmojo jo eilėraščių rinki
nio 
mo. 

Mykolas Vaitkus gimė" 18S3 
m. spalių 27 d. Žemaičiuose, 
Gargždų miest. Kretingos a 
pskr. Pradžios mokslų ėjo 

o šiemet yra pakviestas lek
toriumi į metropolijos kuni
gų seminarija; dėstyti lietu
vių literatūros, kalbos ir vi
suotinės 'iteratūros. 

Svarbiausias ir didžiausias 
•'Margui!, \ n i i " pasirody į kun. M. Vaitkaus įnašas yra 

mūsų literatūrai, visa eilė 
įvairių žurnalų, originalių ir 
verstinių veikalų. Jo lyrinė 
poezija: " Margumynai", 
"šviesūs krislai", rtLiepsne
lės" ir "Nušvitusi dulkė 

TOASTAS DIENRAŠČIUI "DRAUGUI" 

*>» 

Šiemet suėjo lygiai 75 metai nuo to lai
ko, kada buvo įkurtas Šv. Tėvo organas dien
raštis "JL'Osservatore Romano". To laikraš
čio deimantinio jubiliejaus proga Vatikane 
buvo surengta milžiniška katalikiškos spau
dos paroda. Toje parodoje buvo atstovauja
ma ir lietuvių katalikiška spauda, joje da
lyvavo " D r a u g o " leidimo bendrovė su savo 
leidiniais ir su dienraščiu "Draugu" . 

Taip pat šiemet ir " D r a u g a s " mini sa
vo gyvavimo jubiliejų, tik ne 75 metų, o 20 
metų gyvavimo jubiliejų. " D r a u g a s " savo 
sukaktuves mini taipgi su tinkatmu parengi
mu, su miJžinišku koncertu visame pasau
lyje pagarsėjusiame dainos ir muzikos me
no rūmuose — Chicago Civic Opera House, 
kur programų išpildys plačiame pasaulyje 
pagarsėjusi lietuvaitė Ona Katkauskaite -
Kaskas, New Yorko Metropolitan Operos 
artistė, ir vietinis lietuvių Sasnausko cho
ras. 

Štai jau ir prisiartino " D r a u g o " jubi
liejaus diena. Jau ir matome, kad tai bus 
" D r a u g o " triumfo diena. Ta proga išsiju
dino didžios Chicagos ir apylinkių lietuviai. 
Išsijudino visi — dvasiški ja, biznieriai, pro
fesionalai ir paprasti darbininkai. Visi jun
giasi, kad, bendrai puošnioje vietoje pirmos 
klesos koncerto klausant, džiūgauti "Drau
g o " jubiliejaus proga. Į talką, mums ateina 
Chicagos miesto ir Ulinois valstybės gal
vos. Aukštų svečių tarpe turėsime Chicagos 
miesto majorą EcUvard J . Kelly, Illinois 
valstybės Attorney General Otto Kerner ir 
kitus. Savo tarpe ten turėsime gerb. teisėjų 
Zūrį, saviškį, kurs liudys mūsų progresų po
litikoj viename iš didžiausių pasaulyje mies
tų. O Lietuvos valstybę ten atstovaus kon
sulas M. Bagdonas. 

Taigi " D r a u g a s " gyvuoja, imponuoja 
savajai visuomenei, imponuoja ir vietinei 
amerikoniškai visuomenei. " D r a u g o " presti
žas aukštai stovi, " D r a u g o " ateitis šviesi, 
" D r a u g o " ateities darbuotei gairės nusta
tytos, kelias jam nutiestas. Malonu minėti 
jubiliejų tokiose aplinkybėse. Tokia padėtis 
drąsina veikti visus, kurie aplink "Draugų" 
spiečiasi, kurie "Draugą" remia, platina 
ir kurie jį kasdien skaito. 

Jubiliejaus proga tinka ne vien pažvel
gti į dabartį, tinka ne vien pažvelgti į atei
tį. Jubiliejaus proga pridera pažvelgti ir į 
praeitį. j 

Savaitinis " D r a u g a s " virto dienraščiu 
Didžiajam Karui įpusėjus. Lietuva jau ant
rus metus nešė vokiečių okupantų jungą. 
Visi amerikiečiai buvome susijaudinę ir su
sirūpinę Lietuvos likimu. Naminiai reika
lai tada buvo užmiršti. Tada kalbėjome, ra
šėme, mitingavome, dirbome Lietuvos reika
lams. To viso dangei i opo veikimo Ameri
kos lietuvių priešakyje stovėjo dienraštis 
"Draugas" . Tada "Draugas" , pats kentė
damas nedateklių ir visokias bėdas, daugiau 
ragino visuomenę Lietuvos reikalais rūpin
tis, nesisaukė, kad jį remtų. " D r a u g a s " ta
da visuomenę ragino Lietuvai aukas dėti, o 
ne jo palaikymui. " D r a u g a s " tada pasiti
kėjo savo artimųjų prietelių parama, o pla
čiosios visuomenės akis kreipė į prismaugtą! 
Lietuva. 

Lietuvos reikalai tada buvo daugeriopi. 
Vienas buvo tai nukentėjusių dėl karo šel
pimas. Antras reikalas buvo tai brandini
mas Lietuvos nepriklausomybės idėjos sa
vųjų tarpe. Trečias reikalas buvo tai kėli
mas Lietuvos vardo pasaulinėj visuomenėj 
rr užkariavimas fmums jos palankumo. Juk 
tada pasaulis Lietuvą jau buvo užmiršęs. 

ATĖJO ADVENTAS 

Sekmadienį, lapkričio 29 d. prasideda 
Adventas. Su Advento pirmu sekmadieniu 
prasideda nauji Bažnyčios metai. Adventu 
paženklinama laikas prieš Kristaus gimimų. 

Paprastus Naujuosius Metus mes su
tinkame su džiaugsmu. Juosius pradedame 
su viltimi susilaukti daugiau gėrybių ir dau
giau laimės. Su Naujaisiais Metais atnauji
name pasiryžimus siekti prie užsibrėžtų tik
slų. Tie tikslai dažniausia yra žemiški. 

Naujuosius Bažnyčios metus pradedame 
su kitoniškais, su dvasiškais tikslais. Adven
to metu mes rūpinamės pažadinti savyje ir 
visuomenėje naują gražesnį, krikšcioniškes-
nį gyvenimą. Adventas yra religinio atsinau
jinimo laikotarpis. Tie, kurie Bažnyčios klau

so, atlieka tą pareigų. 

pačiais metais išvyko ; Pet
rapilio kunigų akademij'3. A-
kademijoje pasižymėjo iitera-
tiniais gabumais, polinkiu į 
filosofiją. 1908 m. išvyko į 
Austrijos Insbruko univ-teta. 
Čia teko tik metai studijuoti, 
nes Lietuvoje daribo buvo 
daug, o darbininkų maža. 
1909 m. grįžo L i e t u v e ir 
ligi 1913 m. išbuvo Telšiuose 
mokyklų kapelionu. Vehau 
kurija jį iškviečia į Kauną, 
kur kartu su dabartui"*- ar-
kivysk. J . Skvirecku nuo 1913 

Jei palyginsime Amenkae prainonmę ^ m i m dh]m „ ^ 
gamybą su kitais kraštais, tai pamatysime, .. _ . v , , . . .* 
! , Al ., «. i-i » i - J . i v tmes Apžvalgos redakcijoje, 
kad Amerika toli yra palikusi kitus kras- _ V1 f ° - . , . , d 

tus. Jei palyginsime turtus, tai Amerika bus , B e t ™ k l u i n P a d l d y s i s k a r a s > 
toli kitų priešakyje. I redakcijoje darbą tenka nu-

j traukti ir kartu su vy>:kupi-
Toliau jei paimsime šeimynų krikimo jos k u r i j a i t i ^ į Suoleli 

rekordą, tai ir čia Amerika pralenkia kitas 
tautas. Pažiūrėkime. 

AMERIKOS REKORDAI 

Gargžduose 1892 m., vėliau 
1895 m. lankė Palango: vi-j Pirmoji trys rinkiniai biblio 
dūrinę mokykla kurią baigė | grafinė retenybė. Epinės po 
1899 m. Tų mėtų rudenį įsto
jo į Liepojos gimnaziją. Bai
g ė 

"Lai-
, ""er

ezijos kun. M. Vaitkus suku 
re keturias poemas: 

1903 m. Būdamas ramal- węM , "Genijų ir meilę 
dus, įstojo į Žemaičių kunigų p y t ę " ir "Brėkš ta" . Šie lei-
seminariją. Baigęs 1900 m., diniai taip pat retenybė. 1924 
buvo įšventintas kunigu Ta's nį Sv. Kazimiero dr-ja išlei-

1935 metais Vokietijoj ant kas 10,000 
gyventojų divorsų atsėjo 75, Prancūzijoj 
1932 metais — 53, Bumunijoj — 45, Angli
joj — 2, Amerikoj — 129. 

Priežodis sako, kad, girdi, kaip tik bė
da įeina pro duris, tai meilė išlekia pro 
langų. 

Jei taip būtų, kaip tas priežodis tvir-
tma, tai Amerikoj šeimyniškų pakrikimų tu 
retų būt mažiausia, o dedasi visai atbulai. 
Yra pastebėta, kad depresijos metais divor-
sai buvo sumažėję, o laikams pagerėjus, di-
vorsai vėl padidėjo. 

PRANCŪZAS APIE SAVO KRAŠTĄ 

Prancūzija dabar pergyvena audringą 
laikotarpį. Prancūzų rašytojas Andre Mau-
rois apie savo krašto politinę padėtį šitair 
atsiliepė: 

' 'Politinių audrų bangos mūsų valsty
bės laivą blaško ir mėto tai kairėn, tai de
šinėn, bet jis išlaiko pusiausvyrų ir galę 
gale pasiekia uosto?. 

Tuo tarpu Prancūzijos laikraščiuose ra
šoma, kad Europos demokratija atsiradus 
pavojuje. Su tuo pavojum pati Europa ne
įstengsianti kovoti. Girdi, išnaujo Dėdė Ša
mas turėtų ateiti išgelbėti demokratiją, kaip 
kad išgelbėjo nuo kaizerio militarizmo. 

Tuo tarpu Amerika griežtai atsisako 
nuo kišimosi į Europos reikalus. Todėl gar
bingą demokratijos gelbėtojos rolę gali imti 
Prancūzija. 

AMERIKOS LINKĖJIMAS "DRAUGUI1 

"Amer ika" pažymi, kad "I>raugo >> • v 
i š 

kilmės tai nėra vien Chicagos lietuvių iš
kilmės. Tai visos Amerikos lietuvių katali
kų šventė. Galop "iVlmerika" išreiškia ši
tokį sveikinimų: 

"Visu nuoširdumu sveikiname "Drau
gų", laimingai pasiekusį gražaus jubiliejaus, 
linkėdami būti nepajudinama uola, į kurią 
atsimuštų ir smarkiausios nutautinimo ir 
bedievybės jūrų bangos. Vienintelis mūsų 
dienraštis turi būti nepajudinamas šiandie
nų ir nedrebąs dėl rytdienas I " 

skų, kur išbūva ligi 19L-J m. 
vasaros. Grįžusį į Kauną, 
kun. M. Vaitkų prel. A?. Da
mbrauskas pakviečia dirbti 
Šv. Kazimiero draugijoj o re
daguoti žurnalus: G e •»-. toją 
(vėliau virtusį Vienybe) ir 
Žvaigždę, kuriuos pats H pri 
rašė, nes trūko bendradarbių. 
Nuo 1923 m. yra Šv. Kazi
miero dr-jos sekretorių*, o 
nuo 1928 m. faktiškas Šv, Ka
zimiero dr-jos knygynų ir 
"Šviesos" spaustuvės v/riau 
šias direktorius. Šias įstrigas 
jis veda su dideliu atsargu
mu ir praktiškumu. Kur M. 
Vaitkus yra ir visų -r^-jos 
leidinių redaktorius, todėl 
jam tenka naujai, ypač ver
tini uf. perredaguoti ir poicj.:-
syti. 

Kun. M. Vaitkus — spau
dos darbininkas. J is bendra
darbiauja visoje eilėje žur
nalų, laikraščių: Draugijoje, 
Viltyje, Vaivorykštėje, Ryte, 
Laisvėje Lietuvoje, Mūsų Vi
lniuje, Židinyje ir kituose. 
Cia buvo spausdinama jo po
ezija, beletristika, teatro, me
no recenzijos, scenos veika
lai, šiaip straipsniai ir aktu
alijos. Pirmieji kun. M. Vait
kaus darbai buvo 1906 m. ru
denį Nedėldienių skaitymuo
se. Šių datų sukaktuvininkas 
laiko kūrybinio darbo prad
žia, o rašinėti jis pradėjo dar 
seminarijoje būdamas. 

Kun. M. Vaitkus visuome
nininkas, kultūrininkas. Jis 
aktingai dalyvauja įvairiose 
meno, literatūros, muzikos, 
teatro ir kalbos organizacijo
se. Kun. M. Vaitkus žinomas 
ir kaip pedagogas. Kelinti 
metai dėsto meno mokykloje, 

do keturių veiksmų dramą 
' l Žvaigždės dukterį ' ' , k u n 
pirmajame valstybės dramos 
konkurse laimėjo pirmąją pre 
mijų. Vėliau Vilniaus vada
vimo s-ga išleido dramą "Vi
lnius Mūsų" ir neseniai "Sa
ka las" — "Žaibą ir mergai
t ę " . Be io, kun. M. Vaitkus 
parašė istoiinį romanų 'Tva
ną' ir apysakų ir novelių 
rinkinį " I š įvairių pasaulių". 
Be šių orginalių veikalų, jis 
išvertė keliolika stambių ri
mtų veikalų, kurie praturti
no verstinę literatūrą. 

Poetas Mykolas Vaitkus sa 
vo raštuose didelis patriotas 
ir tikras menininkas. J is 'my
li tėvynę Lietuvų .ir apie ją 
su giliu jausmu ir nuoširdu-
ml dainuoja. Poetas giliai 
jaučia grožį ir moka jį iš
reikšti. J o ritmika įvairi, le
ngva, o vietomis net melo
dinė, skambi. Jo stilius sude
rintas su eilėraščių nuotaika. 
Vaizdingumas, gyva vasaros 
gamta, gyva dvasia ir džiū
gaujanti jaunatvė. 

Pastaruoju metu kun. M. 
Vaitkus verčia žymaus romė
nų epigramininko ir satyri-
ninko Valerijaus Marcialo 
satyras ir vienų kitų religi
nio turinio veikalą. J is taip 
pat rašo originalų kelių tomų 
romaną. 

Žymiam mūsų rašytojui ju
biliatui linkime gražaus am
žiaus ir sėkmingos kūrybos. 

J. V-lys 

Sveikinimas Iš Toli 

Sveikas, "Drauge" , dvidešimties metų jubiliejaus proga! 
Dienraščiu tiek metų ištarnavęs mūsų išeivijai 
Ištesėjai savo kryptį rimtu darbu, gaudam's blogų 
Net iš tų, kuriems aukojais. Tavo priešų kalavijai 
Buvo šaukiančiu varpu į aršių kovų už gyvybę 
Žmogaus religiniai ir tautiniai. Kas yr ' rankų kėlęs 
Prieš tave, tas rėmė, kvietė priešų kovon prieš dievybę. 
Šiandie džiaugkis, nes ir jie po tavo kojų kloja gėles. 
Dvidešimtis metų skaistų saulės veidų tu regėjai. 
Dien' į dienų nusvietei pastogę vargšo ir mokyto. 
Minios jų, palikę tavo nuolatiniai geradėjai, 
Skaito tave. Jie, sulaukę šios dienos skaistesnio ryto, 
Vainikuoja, jaunikaiti, tavo galvą. Už sveikatų, 
Ilgų amžį kelia pilną džiaugsmo taurę dugnan gerti 
Šaukdami valio! valio! valio!! Apie tave į ratą 
Priesaikai sustoję, ryžtas' ne tik šiandie tave gerbti, 
Bet su darbu, gyva meile, pasišventimu link tavęs, 
"Drauge" , būti visados bičiuliais tavo. Draug su mūsų 
Išeivija stovi tauta. O dangus, išsirikiavęs, 
Laimina tavo darbams ir džiaugiasi praeities triūsu. 

Antanas 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 

Sveiki, tavorščiai! 
Visi ir visur dabar šneka 

apie bilijušavą " D r a u g o " 
koncertą Sivik aperoj. Visi iš 
anksto perka bilietus ir net 
apznaimina kas su kuo bakse 
sėdės. 

Buvau, tavorščiai, ir aš 
mislijęs nusipirkti baksą, ale 
kai pradėjau figeriuoti, ką 
reikės į jį pasisodinti, susi
dūriau su dideliu klausiniu. 
Pasirodė, kad gerų tavorščių 
turiu tiek daug, jog man bak-
so reikėtų ne šešių šitų, ale 
didesnio už abi — Sivik i r 
Metropolitan — aperas. Pas
kui atsiminiau, kad visi jūs, 
mano tavorščiai, jau turite 
nusipirkę tikietus. O jei kurie 
dar neturite, esu šiur, kad 
šiandie, arba ryt aperoj, prie 
kasos langelio, nusipirksite. 

— Na, o kur-gi trauki taip 
išsipuošęs, 

— Žinai, Rokas Varguolis 
užsiprašė mane ant turkės sa
vo 25 metų ženybiniam gyve
nimui paminėti. 

— Kaip tai — nustebau aš, 
— Juk jis vos trys metai kaip 
ženotas. 

f 

— Taip, ir aš jam sakiau, 
atsako Pirštaitis, — ale jis 
užtikrino mane, kad tie trys 
metai jam išrodo kaip 25. 

Pas gyvenantį vienų Juozų 
Kūkalį padėktoti už visas ge-
ryl>es vakare irgi suėjo kele
tas jo draugų. Pr ie stiklo, ži
noma, reikia užkandžio, o na
mie nieko nėra. Bėga Kūkalis 
pas savo bučerį. t\le bučerio 
irgi būta svečiuose. Kaip Kū
kalis įsibriovė į bučernę — ne
žinau, tik nešant namo lašinių 
palte, pamatė poliemonas ir, 

Dėl to, nieko nemlslydamas palaikęs už vagį, nusivedė į 
ii aš nusipirkau singelinę sė- steišinų. Vakar buvo teismas. 
dynę. Vadinas, nedėlioj jūsų 
tarpe atsisėdęs ir gurklį pa
pūtęs, sykiu su jumis, klau-
sysiuos Amerikos lietuvių gar
senybės. 

Taigi, nedėlioj aš jus, o jūs 
mane ne ant pikčerio> ale gy
vų, matysime Sivik aperoj. 

Kol pasimatysime Sivik a-
peroj, papasakosiu kas ir kur 
dėjosi per Tenksgivingą. 

Fp. Panagiai pasikvietė sve
čių: Valgant turke Panagių 
vaikas pradėjo visokius klau
simus svečiams statyti. Norė-

— Vadinas, neradęs pinigų, 
nusikabinai lašinių palte! — 
sušuko teisėjas ant Kūkalio. 

— Hanoriau! — teisinos 
Kūkalis, — tamsoje besisku
bindamas neradau peilio, kad 
atsipiauti kiek reikėjo, tai i r 
nusikabinau visų paltį. 

Dienraščio " D r a u g o " jubi
liejaus praga, Philadelphia 
L. R. K. Federacijos apskri- damas juo nusikratyti vienas 
tys nuoširdžiai sveikina leidė- paklausė: 

— Jei tu toks mandrus, 
vaikeli, pasakyk man, kaip 
greit mūsų žemė sukas? 

— Ne vienodai, — atsakė 
vaikas. ; 

— Iš kur tu žinai? 
— Mano tėtis žino. 
— Tai j is mokytas? 

— O, jes. Sako, kada iš-
Sveikinam dienraštį 'Drau-.; goria tris šnapsus, tai žemė 

gų', sulaukusį dvidešimties palengva sukas; kada išgeria 

jus i r bendrabarbius. Linkime 
ateity dar didesnių pasekmių. 
Lai kiekvienų lietuvių katali
ku namų lanko "Draugas" . 

Siunčiame mažų dovanėlę 
$5.00. • • į i j % 

Pirm. Mykolas Bigėms, Jr. 
Sekr. Ona Unguraite* 

metų. Didžiausias džiaugsmas 
kelia mūsų širdis, minint vie 
natinio liet. kat. dienraščio 
Amerikoj dvidešimtmetį. 

Te Dievas laimina visa 
dienraščio štabų ir skaityto
jus. Stotis T. 0. F. L 

pusę pantės, da smarkiau su-
kas, a kada išgeria pante, tai 
i r ant kojų negali pastovėti. 

Einu vakar gatve ir susi
tikau i&sipuošusį, išelčiuklinu-
sį draugų Pirštaitį. 

Pp. Ridikai Tenksgiving 
dieną irgi turėjo svečių. Per 
pietus Ridikienė duoda vyrui 
uzbonų ir siunčia į skiepų at
nešti rudojo alučio. Vos žen
gęs pirmąjį laiptų Ridik»s 
kaž kaip paslydo ir dideliu 
triukšmu trepais žemyn nu
dardėjo. Išgirdus tai Ridikie
nė pribėgo prie durų ir sako: 

— Tu nezgrebnas narūne, 
bene sudaužei uzbonų. Ak, 
mano brangus uzbonėli! 

— Ne, — atsiliepė Ridiką a 
w skiepo, — tavo brangus ua-
bonas vcielas, bet už tai mano 
nugara nubrazduota... Dėl to 
dabar aš uzbonų sudaužysiu. 

Tai pasakęs Ridikas tėškė 
uzbonų visu smarkumu į ce
mentines grindis. 

— Štai tavo brangus uzbo-
nėlis! 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 
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Pasaulio Lietuvių Sąjunga 
Netrukus Pradės Veikti 

lietuvių sąjungos pirm 
adv R. Skipičiu) 

Gavus žinių, kad Pasaulio 
lietuvių sąjungos statutas jau 
yra paruoštas, u Talkos*' 
spaudos biuro redaktorius 
kreipėsi j šios sąjungos pir-

Kaune Bus Įsteigtas Užsiėniy Lietuvių Muziejus 

(Iš pasikalbėjimo su Pasaulio veikimą užsienio lietuviu ta
rpe. Užsienio lietuvių jauni
mui reikia nemaža skaičiaus 
mokyklų. Juk dabar tik 4 
nuoš. lietuviškojo jaunimo 
mokosi lietuviškose mokyklo
se. Tariau lietuviškas mokyk
las galėtų išeiti bent 30 nuoš. 
jaunimo. Žinoma, mokyklų 

minmka adv. Skipiti, kuris , . . ., , ^nwn 
; . .;! . . , steigimas pareikalaus nema

na ve platesniu paaiškinimų. _ „ - . , , , 
!z . . ; ' M . .J ža lesų. Šis svarbus klausi-

mas jau netrukus turės sprę-

Pirmiausia, adv. R. Skipitis 
pažvmejo, kad Pasaulio lie-, : . .. v. . 1 stis visu platumu, tuvių sąjunga ligsiol nepra
dėjo veikti dėl dviejų prie
žasčių: del savo statuto ne-
sutvarkymo ir dėl lesų stokos. 

Sąjungos statuto sutvarky
mas užtruko dėl to, kad Pa
saulio lietuvių sąjunga lig
siol turėjo kaip ir du centru: 
Lietuvoje i r šiaurės Ameriko
je. Jau pernai keturi sąjrn-
gos valdybos nariai kurį lai
ka gyveno Amerikoje. Du na 
riai ten nuolatos gyvena, o 
kiti du — prof. F . Kemėšis 
ir dr. J . LeJmonas Amerikoje 
gyveno laikinai. Pirmasis Pa
saulio lietuvių sąjungos sta
tuto projektas prrnai buvo 
pasiųstas į Ameriką. Ten jis 
buvo kiek pataisytas ir grą
žintas j Kauną, o čia šį ru
denį dar kartą persvarstytai 
ir galutinai priimtas. Dabar 
rūpinamasi, kad Pasaulio lie
tuvių sąjunga K a m e būtų į-
registruota atskiru įstatymu, 

Antras dalykas, tai užsie
nio lietuvių muziejaus steigi
mas Kaune. Šis reikalas ne- [ 
gali nebūti toliau atidėlioja
mas. Štai, Šiaurės Amerikoje 
ir kitų kraštų lietuvių kolo. 
nijose yra daug muziejinės 
medžiagos iš tenykščių lietu
vių gyvenimo. Kai kuriuose 
kraštuose, pav., teisingiau, 
Rytprūsiuose, Vokietijoje, lie 
tuviškumo žymės tirpsta. Dėl 
to lietuvių palikimą rpikia 
skubiai gelbėti. Tš užsienio 
lietuvių gyvenimo ir buvusių 
lietuviškų žemių galima bus 
surinkti t ikrai įdomios ir 
mokslui vertingos medžiagos. 

• * ! " * . • * \ * ' 

/ 

Ateities radio. Ateities radio bus televiziniai, t. y. 
jie perduos ne tik žmonių (vieno ar grupės) balsus, 
bot ir jų atvaizdus pildant programas. Tokie radios 
jau išrasti, tik dar noištobulinti. Atvaizde parodoma 
televizinis radio vienoj New Yorko studijoj. J is per
duoda atvaizdą žmogaus esančio toliau kaip 25 myl. 

Pirmaisiais " M a i s t o " gyve
nimo metaus darbas ėjo sun
kokai, nes trūko patyrusiu 
žmonių, neužteka lesų pla
čiau darbą išvystyti ir, svar
biausia, ūkininkai neturėjo 
eksportui tinkamų gyvulių. 

O šios muziejinės medžiagos j Ta.č.iau R-vė ir pirmaisiais 
rinkėjų yra nemaža. Vien tik metais jau parodė savo veik-
Šiaurės Amerikoje jų yra a j los naudingumą išveždama į 
pie 80. Pagaliau, daug me-, ušsiaiiius už keletą milijonų 
d/iagos turi seni lietuvybės, litų kiaulienos, jautienos ir 
kovotojai. Anksčiau nemaža ; paukštienos. Tais pačiais me-
rinkiniu iie siuntė i Kauna tais "Maistas ' pastatė neto-' . . . . v . . 
luiAiuiŲ ,|it . lunir i n o m " i - *• , tienos, avienos ir paukštienos 

Veikla 

Nuo 1930 metų "Mai s to" 
veikla labai smarkiai išsiplė
tė. Pastatyta naujos skerdy
klos Panevėžyje, Šiauliuose 
ir Tauragėje; jų veikla api
ma visa Lietuvą. Daugelyje 
vietų įsteigiama kiaulių su
pirkimo punktai. Kiaulių sta 
tymas į skerdyklas paleng
vėja, kiaulininkystė išsiple
čia. Šalia bekonų eksporto 
varomas ir gyvų galviju, jau-

Avių 11,973, vertės 299,300 
litų. 

Avižų 17,500, vartės 349,-
135 litų. 

Paukščių 365,073, Vertės 2,-
(230,350 litų. 

Iš v i so 2,941,400, vertes 
250,468,607 litų. 

Iš supirktų gyvulių skai
čiaus "Mais to" b-ve per t? 
patį laikotarpį išvežė į į b i 
rias valstybes mėsos ir gyvu
lių už tokias sumas: 

Bekono už 141,857,520, gy
vulių kiarlių už 23,688,911 
lt., kiaulienos už 9,567,439 lt., 
jautienos už 2,791,864 lt., gy
vų galvijų už 7,249,182 lt., 
Įvairių gaminių už 2,449,261 
lt., paukštienos už 2,073,545 
lt. 

Iš viso už 189,677,722 litų. 
Skirstant "Mai s to" sker

dyklų išvežimą pagal atski
ras valstybes, rasime, kad di
džiausia dalis bekono išgabe 
nta į Angliją ir sudaro 72 
nuoš. viso išvežimo. Per dvy 
lika savo veiklos metų "Mai
s t a s " ir vidaus rinkoje u;.,', 
mė stiprią poziciją. Per save 
krautuves vartotojams ir į-
vairiotns įstaigoms mėsos ga
minių yra pardavęs už 53,-
250,816 )t. Įsigalėdamas vi-
dars rinkoje "Mais t a s" žy
miai patobulino ir aptvarkė 
mėsos pardavimą vartotoja
ms. 

Pradedant 1932 metais a- TANElVfiŽYS. — Paskuti-
pyvartos suma mažėja ne dėl niu laiku pagyvėjo ūkių pir-
išvežimo sumažėjimo, bet dėl kimas. Miesto prekybos agen-
kainų kritimo. . ]tni daro gerą biznį. Be to, pa-

(Daugiau bus.) kilo ūkio kainos. 

Padekone 

. . Maisto ' > 

nes Lietuvoje veikiantis nau- Karo'muziejui, bet ligšiol šia- Ii Aleksoto (Kauno priem.) e k s p 0 T t a s 

jasis draugijų įstatymas lei 
džia veikti tik tokioms drau
gijoms, kurių nariai gyvena 
Lietuvoje. O Pasaulio sąjun
gos nariais, kaip jau žinoma, 
bus ne tik Lietuvoje, bet ir 
visame Pasaulyje gyvenan
tieji lietuviai. Manoma, kad 
jau artimiausiu laiku Pasau
lio lietuvių sąjunga bus įsta
tymiškai sutvarkyta ir pra
dės veikti. 

Antroji priežastis, kodėl 
ligšiol sąjunga nepradėjo vei
kti, yra lėšų stoka. Tačiau 
sąjungai pradėjus veikti, ma
noma, kad ir lėšų klausimas 
nesunkiai išsispręs. 

Pirmasis ir didysis Pasau
lio lietuvių sąjungos darbas 
bus nukreiptas į kultūrinį 

me muziejuje jiems buvo su-1 pirmutinę Lietuvoje eksporto 
nkiau rasti vietos. Jeigu uz- skerdyklą sU šaldytuvais, 
sienio lietuvių muziejaus stei- j 1925 m. pasunkėję finansi-

ilgiau užsitęstų, ta i . ™ai "Ma i s to " reikalai pri-gimas, 
būtų didelė skriauda, nes ga
li pražūti daug reikšmingų 
istorinių dokumentų. 

Vadinasi, Užsienio lietuvių 
muziejaus steigimas yra pri
brendęs reikalas ir nesunku 
jį įgyvendinti, nes mecenatų 
ir kitij muziejaus rėmėjų ra
sime. Šialu muziejui Pasaulio 
lietuvių sąjunga numato pa
statyti naujus, didelius rū
mus, gal būt, dar didesnius, 
negu neseniai pastatytasis 
Kaune Vytauto Didžiojo mu
ziejus — baigė pasikalbėjimą 
Pasaulio lietuvių sąjungos pi
rmininkas adv. R. Skipitis. 

Gyv 
Lietuvos Ūkiškoj* 

en imo Tvirtove 
Gyvename laikus, kada kie- žaseių. Pirmiausiai tenka pri 

k viena valstybė, ūkiškojo gy \ siminti akcinę bendrovę, ku 
vemimo aplinkybių verčiama,! ris stovi Lietuvos ekonomi-
labiausfai yra susirūpinusi 
savo krašto gyvenimo išveži
mu. Itin didelis susirūpini
mas išvežimu yra tuose kraš
tuose, kuriuose žeAnės ūkio 
gaminių pardavimas sudaro 
svarbiausią ekonominio (ūki
škojo) gyvenimo pagrindą 
Tuo ūkinius sunkumus del že
mės ilkio gaminių atpigimo, 
stačiai dėl jų pertekliaus ta
rptautinėse rinkose, gana 
skaudžiai jaučia ir Lietuva. 
Iš antros pusės reikia pripa
žinti džiuginantį faktą, kad 
ūkio sunkumai nepajėgė Lie
tuvos ekonominį gyvenimą pa 

nio gyvenimo entre. 

" M a i s t o " tiiaibriežimai 

Akc. " M a i s t o " bendrove j -
kurta 1923 metais. Pradžioje 
ji supirkinėjo ir eksportavo 
tik kiaušinius. Tų pačių me
tų rudenį "Ma i s t a s " persi
tvarkė ir užsibrėžė steigti ša
ldytuvus, skerdyklas, konser
vų, dešrų ir mėsos apdirbimo 
fabrikus, savo išdirbinių krau 
tuves i r sandelius, ekspor
tuoti gyvulius, paukščius, 
mėsą ir jos dirbinius kelti 
Lietuvoje gyvulių ir paukš 
Čių ūkį ir gerinti Jų veislę. 

laužti. Tam yra svarbių prie- steigiant pavyzdinius ūkius 

vertė jį vėl persitvarkyti. Be
ndrovės tvarkymas perėjo į 
kooperatyvų centrų rankas. 
Pradžioje buvusi visiškai pri
vati "Mais to" įmonė pasida
rė visuomeniška ūkio įstaiga, 
kuri tuo principu ir dabar re
miasi. Nuo tada "Mai s to" da 
rbas pradėjo eiti daug pla
tesniu mastu ir tvirtesniais 
pagrindais. Jau tada pradė
jo aiškėti, kad ūkis reikia 
pakreipti į gyvulių ir pieno 
ūkį. Šių šakų gaimybai reikė
jo ir įmonių, kurios ūkininkų 
užaugintus gyvulius ir pieną 
tinkamai paruoštų ir ekspor
tuotų į kitus kraštus. "Mai
s t o " B-vei teko pasiimti mė
sos ir gyvulių eksporto rei
kalus. Didesniems darbams 
atlikti i r veiklai plačiau iš
plėsti, .1930 metais "Mais- Į 
t a s " trečią kartą prrsitvar- | 
kė. J is perėmė atskirai vei- | 
kusią bekono Klaipėdoje 'Lie 
tuvos Eksportas ' skerdyklą 
ir pavirto vienintele, didžiau
sia Lietuvoje mėsos ir gyvi -
lių eksporto įmone. " M a i s f V 
b-vės akcininkas yra ir val
stybės iždas. 

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT 

Peel full of pep and possess the 
alender form you erave—you can't 
tf you listen to gossipers. 

To take off excess fat go Hght on 
ratty meat8, butter, cream and sug-
ary sweets — eat more frult and 
vegetablea and take a half teaspoon-
ful >>f Kruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to elimi-
nate excesa waste. 
^Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writea: "1 took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now." 

No drastic cathartlcs—no consti-
pation—but blissful daily bowel ac-
tlon when you take your HtUe daily 
dose of Kruschen. 

APyvartcs apžvalga 
" Maistas ' ^ e r 12 savo vei

klos metų padarė tokią gy
vulių apyvartą: 

Kiaulių 2,483,355, vertes 
232,726,864 litų. 

Galviju 63,510, vertės 14,-
862,658 litu. 

augimą geriau
siai vaizduoja ši lentelė, ro 
danti jo apyvartą atskirais 
metais: 

1923 met. — 500,000 lt. 
1924 met. — 2',3O0,0OO litų. 
1925 met. — 2,800,000 litų. 
1926 met. — 6,300,000 litų. 
1927 met. — 7,500,000 litų 
19213 .met. — 9,300,000 litu 

i 7 i. 1929 met. 
1930 met. 
1931 met. 
1932 met. 
m):) met, 
1934 met. 
1935 met. 

— 13,700,000 lt 
— 38,300,000 lt 
— 75,000,000 [i 
— 62,800,000 M 
— 47.500,000 \i 
— 46,700,000 lt 
— 41,000,000 lt. 

Nuoširdžiai sveikinu dien
rašti "Draugą" sulaukusi 
20 metų jubiliejaus, nuvei
kusi daug gražių darbų ma
terialiniam ir dvasinliam 
mūsų tautiečių geroves pa
kėlimui. 

Linkiu ilgiausių ir lai
mingiausių metų! 

J. P. EVALDAS 
Kęstučio ir Lietuvos soulkų 
sekretorius. Ma.in office — 

840 W. 33rd St., 
Chiea<ro. 111. 

Tel. YAUds 2790 
Brauch office — 

708 W. 18th St. 
Tel. Haymarket 5686 

Real Estate, Insuranc , 
Paskolos 

RRTfJrTTON PARK. - Po 
sunkios operacijos sugrįžus j 
namus sveika ir linksma, gir 
dingiausiai tariu a îiū gerb. 
dr. S. Bie/iui už sėkmingos 
operacijos padarymą ir vA 
stropų prižiūrėjimą. 

Ai'\\\ daktarams, internams 
Šukiui ir Zubritskui už page
lbėjimą. Aėifi brangioms se
selėms už didžiausią priežiū
rą ir už malonius žodelius. A- j 
eiū gerom slaugėm už man- J 
dagą patarnavimą. Aeiū didž. ' 
gerb. klebonui kun. A. Bal
tučiui už dažnų aplankymą 
ir už aukojimą šv. Mišių. A-
čiū kun. Skrodenį ui, kun. Lu
košiui ir kun. Juškevičiui ui 
aplankymą,. Ačiū Brighton 
Parko vienuolėm seselėm: se
selei Ritai, seselei Alfonsinai 
ir seselei Sylvijai už aplan
kymą ir maldas. Ačiū gimi 
nėms, draugams ir draugėms 
už aplankymą, ir už suteikimą 
dovanų. 

Dar noriu tar t žodelį: lai
mingas tas ligonis, kuris ei
na į Šv. Kryžiaus ligoninę ir 
šaukias dr. S. Biežį. Tas žmo
gus visada išeis sveikas už 
tai, kad seselių ir slaugių pri
žiūrėjimas yra, ištikrųjų, an
geliškas. Jr dr. 8. Biežis tik
rai turi gerą ranką1 dėl ope- j 
racijų, už tat jis turi geriau-
sį pasisekimą. Dar kartą, ta
riu ačiū visiems. 

Kastancija Mickiene, 
4637 So. Talman ave., 

Chicago, III. 

SKERDYKLOSE j 
Pagaliau išvengta Live 

Stock Handlers ' unijos darbi
ninkų streiko Chicagos gyvu
lių skerdyklose tarpininkau
jant darbo departamento tai
kintojams. Darbininkams pa
didintas atlyginimas. 

NEVARTOKITE 
MANE 

LAIKYTI LIAKERĮ 
AR MALIAVĄ 

Tiek daug ftnonių varto
ja mane laikymui maliavos 
ar liakerio. Jei aš būsiu 
tam tikslui vartojamas, aš 
nebūsiu tikęs pieno prista
tymui. AŠ dėl to buvau 
padarytas, pristatymui jums 
švaraus, gryno, šviežio pie
no. Kaip išvartosite pienų, 
išplaukite ir sugrąžinkite 
mane savo pieniui. 

AČIŪ! 

tir* : ^ , 

BUDRIK FURNITURE MART 
3347-49 So. Hakted Street 

CHICAGO, ILLIKOIS 

2 Dalių gražus Parlor Setas po . . J g g ^ g fe j j g j j g 

Didelės mieros Cedar Chests po 

Naujos Skalbiamos mašinos po 

8 Tūbų Radios nupigintos po 

Jos. F. Budrik 

$16.50 
$39.50 
$28.50 

> 

3417-21 So . Halsted St. 
Tel. BOUlevard 4705 

WCFL žymus Budriko Programas Nodoliomis 7 vai. vak. o Ket
veriais 7 vai. vak., iš stoties WHFC. 

^ J 
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DRAUGAS Šeštadienis, lapkr. 28, 1936 

Sveikiname "Draugą/ ' jubiliejaus proga 
Tel. LAFayette 9832 

FRANK MICKAS 
FINE CUSTOM TAILOR1NG 

SUITS MADE TO OKDER 
4146 Archer Ave. Ohicago, 111. 

Sveikiname "Draugą" jubiliejaus proga 

PRECIN PHOTO STUDIO 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų specialybe — vestuvių fotografijos 

^ 

4309 Archer Ave. 
5 durys į vakarus nuo Albany 

Tel. VIRginia 2481 
Chicago, 111. 

^ J 
# 
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Linkime " D r a u g u i " viso labo 

LINCOLN TAVERN 
Užlaiko gėrimus importuotus iš Varšuvos. 

Mrs. JUL1A B1ELAS, sav. 

9B 
1858 Wabansia Ave. Tel. ARMitage 7424 

CHICAGO, ILLINOIS 

: ^ i 

r^ 
COMFLIMENTS OF 

LEONARD A. GREETIS 
REAL ESTATE — INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 

P;; :v 
53& 

4425 So. Fairfield Av2. Tel. LAFayette 6618 

CHICAGO, ILLINOIS 
^ : 

r̂  

COxMPLlMENTS OF 

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avenue 

Chicago 
mm 

^ : 

J 
Office Td . WABash 1994 
Res. Tel. HEMlcck 3257 

L. ABARAVIČIUS 
New York Life Insurance Kompanijos 

Agentas 

TEISIŲ SKYRIUS 
i Veda adv. Charles P. Kai, Į 
j 6322 S. Westem A v. Chgo.j 

KLAUSIMAS: /I*raugtjju 
su moterim, kuri gyvena New 
Yorke. Prieš du metus jos 
vyras ją pametė ir ji nežino 
kur jisai yra. Ar aš ją galiu 
vesti ? 

ATSAKYMAS: New Yor-
ko valst. perskirų negalima 
gaut "on grounds of deser-
tion". Tik po septynių metų 
ji gali gaut paliuosavimą, ži
noma, jei ntžinotų kur jos 
vyras gyvena. Pagal senuo
sius įstatymus, jeigu žmogus 
prapuola i r neatsiranda per 
7 metus, tada įstatymai ji 
skaito " mirusiu". Tokiu bū
du jūs draugavimas nėra le
galus ir negalite apsivest tol, 
kol ji nebus įstatymais pa-
liuosuota nuo pirmojo vyro. 

KLAUSIMAS: Mano sesuo 
(P»turi didelę apdraudą (insu-
^" j r ance ) . Aš esu jos beneficia-

ry. Bet j i yra daug įsiskoli
nus įvairiems žmonėms: ant 
notų, morgičių ir šiaip turi 
skolų. J i s niai serga. Jei mi
rtų, ar jos skolininkai galė
tų sulaikyt jos apdraudą? 

ATSAKYMAS: Po jos mir-
tie« visa apdraudą priklau
syti] jums. Skolininkai prie 
tos apdraudos neturi teises 
ir negali gaut nei vieno cen
to. (Žinoma, mano "po l ice" 
nėra kad gundyt jus IKat
mokėti jos skolininkams; aš 
atsakau vien tik į klausimą 
pagal į statymus). 

KLAUSIMAS: Ih*augauju 
su mergina 16 metų amž. Aš 
esu 21 metų. Ar galiu gaut 
leidimą apsivedimui ? 

ATSAKYMAS: Negali be 
jos tėvų žinios, kadangi ji 
yra nepilnamete. Su tėvų ži
nia 

: ^ 

^ 

-\s. 

33* 
7351 South Western Avenue Chicago, m . 

galėsi gauti. 

tP ALL LINES OF BEAUTY CULTURE 
For Appoinftment 

Beal Marcei Finger Wave Call Armitage 5870 

: ^ 

l la ir Cutting Permanent Wave 

^ 

ANTOINETTE'S BEAUTY SHOP 
We also specialize in genuine Gabrieleen 

Hair Keconditioning Oil Pennanents 

1657 N. Paulina St. Chicago, Ultnois 

# 
Phones HUMboldt 6496—4640 

AL. WASSERMANN'S 
PRE3CRIPTION PHAEMACY 

Honestv and Accurat-v is Our Motto 
l>est Service Civen 

***** 

1824 Wabansia Avenue Chicago, Illinois 

& 

& : 

Sveikiname "Draugą" jubiliejaus proga 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

DAN KUKAITIS ir KASTAS SABONIS, Bendradarbiai 
TeL VICtory 1696 

Chicago 

KLAUSIMAS: Užtraukiau 
federalę paskolą ant savo 
nejudinamojo turto ($4,500) 
HOLC advokatui pridaviau 
visus neu2moketus taksus ir 
jis padare sutrauką. Už ke
lių dienų gavau naują taksų 
bilą, pagal kurią turėjau gaut 
daugiau |$36".00, bet HOLC 

j advokatas pasakė, kad val
diški bonai jau pagaminti ir 
pervelu skaitlinė pertaisyti. 
Taip pat HOLC advokatas 
sakė, kad tie pinigai bus su
naudoti mažoms išlaidoms, 

'bet mažų išlaidų nebuvo ir 
$36.00 man priklauso. HOLC 

J advokatas pasakė, kad pini
gai yra, bet įvykus kokiai 
nelaimei, kada. negalėsime 
mokėt, sakė, mes juos suvar
tosime. Kaip aš galiu atimt 
tuos pinigus? 

ATSAKYMAS: Paduoti fa
ktai nėra aiškūs. Jūsų $36.00 
nėra prapuolę ir HOLC ad
vokatas negali jų atiduot, ar
ba užlaikyt. Jeigu užlaiko, 
tai jų yra reguliaris princi
pas. Jeigu pasiaiškintum tie
siog federalia'm ofisui, tada, 
greičiausia, atgautum $36.00. 

Svarbu, Skaitykit! 
Dabar užrašinėjant jubiiie-

• jinį "Draugą" kartu tinka y 
i sigyti šias knygeles: Apie tai, 
kas brangiausia, Bedievių in
kvizicija ir Masonai arba 

Ai\ Parmazonai. 

^ 
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TEATRAS 
Rašo Dr. A. P. Stulga 

OPERA IL TEOVATOKE 

Šią gražią, keturių aktų, o-

Trečias aktas būna d i - L u - 1 ^ 
nos stovykloje, kur Azuka-
ma žvalgų atvedama, kaipo 
įtartina išdavike. Čia kuni
gaikštis sužino, kad ji yra 
Manriko motina ir tokiu bū
du jis nusprendžia išlieti ant 

v_ „ . ,T ,. jos savo kerštą. Tuom tarpu, 
perą paraše Giuseppe Verdi * - / _ 

T. . . .^JfL Leonora su Manriku rumuo-italas, gimęs U813 metuo
se. Ners iš mažens turėjo ne
paprastai įgimtus muzikalius 
gabumus, bet šią operą para
šė sulaukęs netoii šešiasde
šimt metų. 

Būdamas vos dešimts me
tų Verdi jau užėmė vargoni
ninko vietą Busete. J is dėjo 
daug pastangų, kad pasiekus 
•muzikos viršūnių. Turėjo 
daug pasisekimų, bet ir ne
malonumų gyvenime. Per il
gą amžių jis yra parašęs daug 
gražios muzikos, ypač operų. 
Verdi ir Wagneris skaitomi 
operų karaliai. Verdi mirė 
1901 metuose, sulaukęs žilos 
senatvės. 

Paprastai, operos, arba vai
dinimai, sudaromi tam tik
ram stiliui, kad vaidintojai 
turėtų ką nors siekti tam tik
ru įtempimu. Operoje " I i 
Trovatore" irgi vaizduojami 
įvairūs atsitikimai. Pasakos 
pradžioje sakoma, kad kimi 
gaikš/'io iii Lunos brolis, dar 
j a m b ū n a n t k ū d i k i u , t a m p a 

sudegintas. 

SVKIKINU "DRAUGĄ" JUBILIEJAUS PROGA 
NATHAN KANTER, sav. 

se džiaugiasi trumpu *'me
daus mėnesiu" ir kartu gal
voja, kad di-Luna gali už-
klupt. Manrikas, išgirdęs a-
pie jo motinos pagrobimą, 
skubinasi jąj gelbėti. 

Ketvirtame — paskutinia
me akte vaizduojama Man
rikas ir jo motina nelaisvėj 
pas kunigaikštį. Leonora at
vyksta į rūginus maldaut ku
nigaikščio gyvybę jjM meilu- ~n 

MUTUAL LIQUORCO. 
Gerkit ir reikalaukit Mutr.al Trijų Žvaigždžių Ken-

tucky Bourbcn ir Lietuviškos Degtinės Visose Taver
nose. 

a*! 

\ 

4707 S. Halsted St. Tel. YARds 0803 

žiui ir jo motinai. J i net au
kojasi save pasižadėdama li
kti jo sužiedotine. Gražiom 
moteriškės maldavimas sumi
nkština kiečiai sią vyriškio 
širdį, tat ir čia kunigaikštis 
išklauso jos prašymo. Ūmai 
scena pasikeičia į požemini 
kalėjimą, kur Manrikas da
boja ant sofos miegančią, nu
silpusią savo motiną, kuri 
sapnuoja savo linksmas pra
eities dienas. Įeina Leonora 
pranešdama, kad jie paliuo-
suoti. Bet, prieš atvyksiant, 
ji išgėrė nuodu, kurie dabar 
ją veikia; čia ji susmunka ir 
miršta po savo meilužio ko 

Pirmame akte kunigaikštis jomis, 
ir jaunas kapitonas Manri-

SVtilKINAME "DRAUGĄ" JUBILIEJAUS PROGA 

AVENUE RAKANDŲ 

Išdirbėjai Seklyčių Setų. Jš mūsų dirbtuvės tiesiog 

į jūsų namus. 
m 

4140 Archer Ave. Tel, LAFayette 3516 
savininkai: JOB KAZJK IK FEL1X KLLMAS 

^ : 
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kas rodo savo meilę patogiai 
Leonorai — Sergato kunigai
kštytei. J i savo prielankumą 
pareiškia Manrikui. Tat, nuo 
pat pradžios prasideda mei
lės komplikacijos, dėl kurių 
Manrikas daug kamuojasi. 

Antrame akte vaizduojama 
kalnuose čigonių stovykla. Y-
patingas susidaro vaizdas, 
kuomet, aušrai auštant, dar
bininkai pradeda dirbti. Čia 
vaizduojama kalvė, kurioje 
dirbdami - kaldami darbinin
kai dainuoja gražią kalvio 
dainą. Jiems čia bedirbant, 
Azukena, Manriko motina, 
praneša ajpie kūdikio žuvimą. 
Ji , per savo pakvaišimą, vie
toje kunigaikščio brolio — 
sudeginus savo sūnų. Susi-

Tuo tarpu įpuola įtūžęs ku
nigaikštis — išsiveda Manri-
ką ir nukerta jam galvą. A-
zukana, jausdama Manriko 
mirtį, nusilpsta ir jį pareiš
kia kunigaikščiui, kad nužu
dė savo brolį. Tą išgirdęs, 
kunigaikštis <li Luna garsiai 
surinka ir ten pat sudrimba. 

Mirė Kun. Zabiela 

Kun. J . Zabulionis iš Sioux 
City, Ia., rašo: 

"Šiandie gavau laišką iš 
Lietuvos, kuriame praneša, 
kad lapkričio 8 d., š. m., na 
ktį mirė a. a. kun. Praną* 
Zabiela, Burbiškio ^parapijos 

SVEIKINAME "DRAUGĄ" JUBILIEJAUS PROGA 

KAZ HEATINTENSIFIER CO. 
ANTANAS KAZLAUSKAS, sav. 

2522 West 45th St. Tel. LAFayette 8227 
t 

CHICAGO, ILLINOIS 
• 
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F I K S KKPAIItEIJ AI/TEKINU hXB KEMUDKIJ.NU 

W. Urban 
G M S A J r m AIVD DVKK — Sl ITK MAUE TO O K D E U 

1736 \Vabaii.sia Avenue 

klebonas. Kun. Zabiela nuc 
.na.sę.s Manrikas jos klausia: 1 9 2 Q ; k i 1 9 3 2 m_ b u v o u t i p o . 

Kad tavo sunūs žuvo, taigi x- x- r * • T i u 
.„ , , a JN. Y., lietuviu parap. klebo

nr , 1932 m. parvykęs į Lie
tuvą nupirko Burbiškio dva.-
ro centrą su rūmais, įsteigč 
bažnyčią ir suorgania*»o pa
rapiją, kurioje besi dar ^ucda 

Linkiu 'Draugrui" ilgo gyvavimo 

S. Myslowski 
TAVEHIVA 

1935 \ \abai i s ia Avenue 
(Jeriau«i gorimai gardus a!us 

kas aš esmi?" Azukena ap
silenkia su jo klausiniu ir 
vis jį vadina savo sūnum. Ma
nrikas ten pat atpasakoja ko
vą su kunigaikščiu, kaip jis 
buvęs pergaletojum ir kaip 
pasigailėjęs jo gyvybes. 

Tuom tarpu Ltonora nuta
ria įstoti vienuolynan, many
dama, kad jau Manrikas yra 
žuvęs. 

Kitoje scenoje vaizduoja

mas ir «mire". 

VITAMINAI A ir D 
Dedami į 

Patikimus Vaistus 

• ^ s 

Mušu Patarnavimas 
JEIGU Reikalauji pinig-ų ant Pirmų Mortgi-

cių pagal "Direct Reduction Plan" 
nuo penkių iki penkiolikos metų 

Kam būti nervuotu ar jausl iam? 
Naujasis NUGA-TONK moksliškai 

k
. , v . . pastiprintas su VITAMINAIS A ir D 

U I U g a i K S t į SU SaVO p a - duos skubia pagelba. Tai tiesioginis . 
b i . , _ . » vaistas nejrvuotiems audiniams ir vei- | 

UOVaiS I š s i š i e p u s i u s p i l i e kia kaipo pastiprinto jas visai nervų 
. , : ^ « » , ~ l . ~ , ~ i i • .L- 'sistemai. Nerv ingumas padaro žino-
VienUOl>TlO i r l a u k i a n č i u s t l - nes jausliais ir prikliais. Sustiprink 
nb-ofu/M.. „ ^ „ ^ x 4* T savo nervus su nauju NUGA-TONE 
nKdl l lOS prOgOS p a t n a t y t l L . e O - l i r tuoj vi»i nesmagumai liks užmirš- * 
„ . . „ i r » ; « , +:u v, ^ n o ; , . ^ j ^ i^u dalyku. NUGA-TONE neturi blo- j 
n o t ą . I V d i p U K JI p a s i i o a o . g o skonio. Sudarytas tablečiukėso j i ip in nrto-riphifl Tnrv f » r r » i i | i r l e narv»s vartoti. Jei nebūsi pa-J i « J 4 p d g n e D l d . ± U O l a r p u , tenkintas pasekmėmis pinigai bus) 

pasirodo Manrikas. Pamači , • * * • £ . *S3SE£mf K S f i S S : ' 
si jį Leonora nustemba i> te^,ig^S5ni^?3^aS: 
džiaugsmo matydama jį gy- ! TJ£MINAJS ***% g™1*™1* •• V I ' 
vą ir tuoj pabėga su juo. L ^ 2 ft?^1? ^ S ^ R I r 

e «i Xf &»* «** o Tai idealus liuosuoto.ias. 25c ir 60c 

JEIGU Reikalauji apdraudos nuo ugnies, 
vėjo, stiklų, automobilių, etc. 

NEBŪKIT NEVIRŽKINIMO VERGAIS 
~ i ^ ^ - ~ " Į — — — • t i n i i . I I I 

T R I N E R S ELIXIR 
OF BITTER W I N E 

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilvio 
Yaistas 

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Triner'i lltter Wioc C*. 
544 S. W«>1I» 8t.. Cblesso. IU. 
Prisiųek man Bampelį dykai 

Visose 
Vaistinėse 

JEIGU Reikalauji pirkti arba statyti namų, 
kreipkitės į mūsų raštinę: 

John P. Ewald 
840 West 33rd Street 

Telefonas YARDS 2790 arba 2791 

708 West 18th Street 
Telefonas HAYMARKET 5686 

^ J 

file:////abaiisia
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~*»A TTOAS 5 
DVARININKAI BAUDŽIAUNINKUS Į 

ŠUNIS MAINYDAVO 

Lietuvoje dar yra nemažas 
skaičius senelių, kurie atsi
mena sunkius baudžiavos lai
kus. Tie seneliai pasakoja 
daug šiurpių atsiminimų ir 
įvairių pergyvenimų, kuriuos 
reikėdavo pernešti lietuviams 
baudžiauninkams, štai, Ma
žeikių apskrities, Petraičių 
kaimo senas gyventojas Si. 
Raivytis pasakoja, kaip dva
rininkai baudžiauninkus iš
mesdavo iš jų gyvenamosios 
žemes arba kaip į šunis mai
nydavo. 

Buvo laikai... 

— Dabar, laisvoje Lietuvo
je, bepigu gyventi, — pradė
jo 90 metų senukas. — Bet 
buvo laikai, kad bėralinę 
duoną valgy danu ir tyru va
ndeniu užsigerdami, žmonės Netoliese nuo mūsų gyvena 
sunkiausiai dirbo ir beveik ūkininkai. J ie čia atsiradę 
ni<ko nuosavo neturėjo. Ma- prieš dvi kartas. Jų senelis 
no senelis su gausia šeima gy- kaž kur su broliu pas vieną 
veno Židikų dvarininko ūky-' dvarininką tarnavo bernais, 
je. Kai senelis susirgo nega-1 Buvę prašmatnūs jaunuoliai, 
lejo tinkamai baudžiavos ei-J Mūsų dvarininkas, bemedžio
ti, dvaro urėdas jį iš ū k i o | d a » i a s P* s * n 3 dvarininką, 

' pastebėjęs tuos jaunuolius įr 
įsigeidęs juos turėti savo dva
re. Mūsiškis dvarininkas tu
rėjęs gerą biznį medžioklinių 
šunų, o tas jo draugas gerų 
šunų neturėjęs. Įvyko mai
nai... Mūsiškis pasiuntė anam 
ii u gerus šunis, o anas jam 
atsiuntė tuos jaunuolius. Vė
liau vienas buvo apvesdintas 
su nėščia dvarininko 

Kojas išbučiavo, medų ir 
pinigus atidavė 

— Mano tėvas, — toliau pa 
šakojo senelis, — tuo metu 
tarnavo Kurše bernu. Sužino
jęs apie ni laimę, parėjo pas 
savo tėvą. Iš Kuršo parsine
šė užsidirbęs kelis ruiblius ir 
gorčių medaus. Kadangi jis 
buvo geros sveikatos ir jau 
subrendęs vyras, pasiryžo sa
vo tėvus ir visą šeimą gelbė
ti. Nuėjęs į dvarą, kažin kaip 
prilindo prie dvarininko ar 
urėdo, išbučiavo jam kojas, 
atidavė Kurše uždirbtus pi
nigus ir medų ir gavo Petrai
čių sodybą, kurioje ir aš da
bar gyvenu. 

Išmainė a n t šunų 
— Arba antras atsitikimas. 

Pasipuošė "Draugo" 
Jubiliejaus Koncertui 

Per. J. Lapinską, 2202 W. 
Cermak rd., kuris patiekia 
užsakymams J. B. Simpson 
Co., vyriškų drabužių siuvy
klai, šiomis dienomis " Drau
go" koncertui pasipuošė J. 
Kaupas, dr. Biežis, S. Linau-
skas, L. Labanauskas, J. La
banauskas, K. Varnas ir kiti. 
Iš Brighton Park M. Vertel-
ka, J. Paukšta, dr. Paukštys. 

imai 

i 

Moterų Sąjungos 29-toji kuopa, Brooklyn, N. Y., šiemet švenčia 20 metų gyvavimo sukaktuves. 

išmetė. Atvažiavo iš dvaro su 
poriniu vežimu, sukrovė visus 
senelio skudurus, puodelius, 
aplūžusius padargus, susodi
no vaikus, ir nuvežęs už 10 
kilometrų, išvertė prie senos 
pir tks, kuri rioksojo dabar
tinėje Petraičių kaimo žemė
je. Senelės ašaros ir vaikų 
klyksmas nesugraudino urė
do širdies. Į senelio vietą į-
leido jauną baudžiauninką. 

PARAPIJOS BAZARAS 

mergi-

KENOSHA. — Šv. Petro 
parapijos bazaras artinasi 
prie užbaigos ir skirta kvota 
— $1,000.00 jau padaryta, o 
dar turime vieną lapkričio 
29 dieną, kurioje baigsime ba-
zarą ir tikimės, Dievui pade
dant, padaryti $300.00 vir
šaus. Praeitos savaitės baza-
rui skirtose dienose — sek-

Ausros Vartų Parap. 
Vietines Žinios 

na ir apgyvendintas toje pa-, m a d i e n į ? w i a d i e n į , ketvir-
čioje sodyboje, kurioje ir da- ^ ^ į i r p e n k t a d i e n į fcaza-
bar jo aimai gyvena. Tsb. m s k o g e r i a i K s i a i pavyko. Do

vanų išlaimė-jimams prigabe-

Lapkr. 20 d. Aušros Variu, 
parapijos svetainėj pasibaigė 
metinis bazaras, kuris tęsėsi 
visą savaitę. Bazaras kad ir 
nedidelis, buvo pasekmingas 
i r atnešė parapijai pelną Pa
rapija turi būti dėkinga ko
mitetui ir visiems darbinin
kams už jųjų uolų pasidarba
vimą, biznieriams ir visiems 
aukotojams už suteiktas dova-

Medziotojams pasisekė 

fe«,x išvažiavo \ Trys draugai 
Lorettą, \Vis., medžioti. Tai 
buvo lapkričio 20 d. Lapkr. 2o 
d. jie sugrįžo, nes pirmą die
ną pasis, k ė nušalti dvi dide
les stirnas. 

Tie medžiotojai buvo \Vm. 
Popeli, savininkas Bill's Ta-
vern, policmonas B. Surwill, 
ir Stanley Wyster. 

nta įvairiausios rūšies, žmo
nių pilna svetainė, kurie, kie
kvienas, stengėsi laimėti do
vaną, (žinoma ir laimėjo, ir 
tai dar atsakančią), o bazaro 
būdų skirti darbuotojai, ti-
kietų laimėjimams išpardavi-
nėtojai, M «Nh M mašinerijų 
operuotojai, tai reik tik ste-

eita trečiadienį, kur buvo e-
gyptiet*, spejikė, daug ir į-
vairių pramogėlių bei laimė
jimų kaip ir buvusiuose, bet 
priede to viso, dar buvo at
gabenta iš Etijopijos savotiš
ka donkė, kurios uodega ne
buvot užtektinai ilga kaip y-
ra paprastai Amerikoje. Ba-
zarėlio dalyviai tą greit pa
stebėjo ir stengėsi reikalingą 
dalį pridurti, tačiau visos pa
stangos ir gudrybės liko be 
pasekmių ir donkė grąžinta 
Etijopijai tokia, kokia buvo 
atgabenta. 

Laimėtojams žinotina 

Lapkričio 22 d., parapijos 
bazare Pov. Jankauskas lai 
mėjo kalakutą, Teklė Juškie
nė — žąsį ir Tony Cairo — 
antį. Šių; trijų gyvūnų išlai-
mejimui, Šv. Onos draugija, 
j)0 vadovyste Onos Laučienės, 

ves taipgi atvyko viena pa-i Renginio komisija, vardu 
nelė iš Buffalo, N. Y. (vardo j draugystės, dėkoja visiems, 
neteko sužinoti), kuri savo j ypatingai vietiniams biznie-
draugei buvo viena iš paly-! riams, kurie šauniai pasirodė, 
dovių. 

Linkėtina jaunai porelei 
gražaus ir linksmaus gyveni
mo. 

Parapijos bazaras giežiai 
remiamas. Klebonas kun. J. 
Čižauskas ir komitetas nuo
širdžiai kviečia visus atsila
nkyti kas vakarą, pasidžiau
gti ir pasimatyti su pažįsta
mais ir tuo pačiu remti kil
nų parapijos metinį daribą. 

lošėjams ir svečiams daini
ninkams, kurie net iš Gary, 
Ind., atvyko mus palinksmm-

Jurgis Jakubauskas 

NORTH SIDE. — Šv. Ro
žančiaus draugijos susirinki
mas įvyks sekmad., 29 d. lap
kričio tuojau po sumos Visos 
narės kviečiamos laiku susi
rinkti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Po susirinkimo 
važiuosim į "Draugo' ' jubi
liejinį koncertą. Kas norės į-
sigyti tikietų, galės gauti su
sirinkime. V. Daugirdi;nė 

CICERO. — Citizen klubo 
susirinkimas įvyks šiandie, 
lapkr. 27 d., 8 vai. vak., pa
rapijos mokyklos kambary. 

Vai. 

tr 

Marquette Park Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubas lai
kys mėnesinį susirinkimą 29 
d. lapkričio, 2 vai. po pietų 
parap. svetainėj. Malonėkite 
klūbiečiai atsilankyti, nes y-
ra daug svarbių dalykų ap
tarti. Koresp. F. B. 

CHICAGŪJE 

SVEIKINU "DRAUGĄ" JUBILIEJAUS PROGA 

CALIFORNIA INN 
M. BIAGO, sav. 

Wines, Wkiskeys, Good Beer, Sandwiches 

4358 S. California Ave. 
Tel. LAFayette 1490 

CHICAGO, ILLINOIS 

^ 

bėtis ir gėrėtis, kaip jie ap- panlavinėjo - serijas nuo 

nas ir aukas, ir visiems daly 
viams ir už bazaro parėmimą, l a n k y s į Bill's lavern atei

nantį šeštadienį, t. y., gruo
džio 5 d., gaus dykai gardžiai 
i š k e p t o s s t i r n i e n o s . 

sukriai ir sumaniai veikė. Jei 
kas nenorėtų tikėti tai kas 
čia parašyta, lai rytoj, 3:30 
vai. po pietų, ateina Šv. Pet-

Trečias aktas šio vaizdelio j ro parapijos salėn ir pats as-
yra linksmas: visi, kurie at 

Papeliai, 4358 So. Maple-
\vood ave. pirko du tikietus 
po $l.bo ir žadėjo daugiau 
p a i m t i d ė l s a v o a r t i m ų j ų . 

PIRKO DRAUGO ' KON 
CERTO TIKIETUS 

S e k m a d i e n į l a p k r . 21) d. , 8 

vai. ryte, Aušros Vartų para
pijoj* prasidės novena prie 
Svenč. Pan. J I arijos Nokalto 
Prasidėjimo. Išskiriant pirmų 
dieną pamaldos bus laikomos 
vakarais 7:30 vai. vak., iki f 
dieną gruodžio mėn. Laike pa
maldų kun. J . Vosylius, 
M.I.C, duos seriją metinių 
konferencijų taikomų ypatin- -Uuz. Byauskas pirko 7 ti-
gai Švč. Vardo Dr-jos ir Šve. kietus, ponia Sidy 2 tikietus, 
Panelės Marijos Sodaliečių, ponai Petkus 3 tikietus, ponia 
nariams-ėms. G uogienė, p-lė l'selyte, p . U-

selis apt. 8. A. Mankowski, 
••Draugo" intencija pamaldos 235i> So. Leavitt s t , ir Vla-

Tą patį sekmadienį 10 vai. d a * N e £ f a * 2 4 3 5 S o - Leavitt 
ryte bus iškilmingos Šv. Mi- s t> ž a d a b ū t i koncerte. P-uas 
šios intencija ' 'Draugo" . Pa
maldas iaikys kun. Ig. Albavi-
čius, ' 'Drauge)" Bendrovės 
pirmininkas, asistojant kun. J . 

>> Neitas atnaujino "Draugo 
prenumerata 1937 metams. 

Ponios Maurušienė ir Gri-
niaitienė iš Ind. Harbor, Ind. 

Jakaičiui, M,I.G, Marijonų Joe's Markei, 1814 W. 47 st. 
Provincijolui. "Draugo" iždi
ninkui ir kun. A. Jeskevičiui, 
M.I.C., "Draugo" reikalų ve
dėjui. Pamokslą sakys kun. M. 
Urbonavičius, M.I.C., "Drau-

Bendroves raštininkas. š° 

Quality Food Stores, 1845 W. 
47 st., krautuvių vedėjas Davė 
Rosenberg pirko sau tikietų, 
o jo tėvas, vedėjas kitos krau 
tuvės, 1632 W. 47tb st., taria-
si su saviškiais pirkti 'boxą» 5 J 

meniai įsitikrina. 

Mokyklos Vaikų Bazarelis 

Šv. Petro pararjijos moky
klos mergaitės — jaunosios 
sodalietės, kurioms Seselės 
Pranciškietės vadovauja ir 
tvarko, nepaprastai pasišven
tusiai ir sumaniai darbuojasi 
ir stato rimtą didžiulių drau
gijų būdoms konkurenciją vi-
ršinybės laimėjimu. Joms pa
galbon stojo mokyklos vai
kai, ir per tris praeitus (tre
čiadienius, 2:30 vai. po pietų, 
buvo daromas bazarelis. Visų 
trijų dienų bazarelis buvo į-
domus ir sėkmingas, ypač pra 

10. Padaryta gryno pelno pa
rapijai tik už tuos gyvulė
lius $66.32. Tas rodo,. kad 
Šv. Onos. draugijos narės su
maniai į r veikjliai rūpinasi 
savo parapijos reikalais,. 

Lapkričio 29 d., bus leidžia
ma auksinis laikrodėlis, pa
dovanotas N. N., radio, kurį 
padovanojo Pianas Stankus, 
Sr. Laikrodis — dovana An
tano Borodicos, Simmons ko
mpanijos padovanota lova, ir 
Juozo Steponko padovanotas 
anglių tonas. Šių daiktų lai
mėjimui knygutės po 24 ti-
kietėlius, Tcurios buvo išda
lintos atskiriems asmenims, 
maž visos išparduotos ir ti-

MŪSŲ Sodaliečių 
Veikla 

TOWN OF LAKE. — Į 
pastarąjį sus-mą, susirinko 
daug narių. Atsilankęs dva
sios vadas pasakė pamokinan
čių kalbų. 

Sus-mas pareiškė padėkos 
visiems parėmusiems sodalie
čių "IIallaween' , vakarų pa
rapijos naudai. 

Pranešta, kad. sunkiai ser
ga buvusi sodalietė Ona Kna-
tauskaitė. 

Dr-jon įsirašė nauja narė 
P. Petrauskaitė. 

Gražų pasilinksminimų so
dalietės rengia Kalėdoms. Ko 
misija, sudaro: S. Matūzaitė, 

kietų galiukai v pinigą^ | t e . g j m v M į & i r M . K a t auska i -
kti klebonui. Ateinantį šešta 

^ : 

r? 
J 

^ 
Plione CANal 4124 

Julius J. Storgul 
First CIass Work 

PLUMBIKG — HEATING — SEYVER AGE 
CONTRACTOR 

2240 W. CVrniak .IW. Chcaso, BĮ. 
# 

ŝ 
Tel. B O l l e v a r d 2418 

3337 S. 

^ = 

Bridgeport Pharmacy 
H. LESCAlTSKAS, Prop. 

Sveikina "Draugą" jubiliejaus proga 
Morgan St. Chleago, IU. 

Č 
Linkime "Draugui" geriausio pasisekimo. 

W. Nausėda 
^ 

SENIAUSIA IJETUVUJ BLČERNfi I R G R O S E R N E 
1015 UalKiii-ia A\vui ic Tel. URL'n«wick 2545 

^ 

^ 

V 1834 Wabansia Aveiiue 

Linkiu "Draugui" ilgiausių metų 

J. Zitljdewich 
COAL & MOVIMG 

That Better Pennsylvania Hard Coal ARMitage 11«7 

^ 

dienį *'I>raugo,,', numerį bus 
daug ir įdomhj žinių. -

DETROITO LIETUVIU 2INI0S 
EAST SIDE 

Lapkr. 21 d., 9 vai. ryto, 
kleb. kun. J. Čižauskas su
teikė Moterystes Sakramentą 
A. Pučetaitei ir V. Žeimiui. 

Jaunoji ir jos palydoves 
buvo tinkamai meto laikui pa 

sipuošusios. Per šliūbą solo 
giedojo Br. Nekrašas ir S. 
BukŠaM 

vilk

te. 
Sodaliečių šv. Mišios bus 

laikomos gruodžio 13 d., 9 
vai. Per tas Mišias in eor-
pore eis prie šv. Komunijos. 
Ta. pačią dieną 1 vai. p. p. 
įvyks susirinkimas, kuriame 
bus renkama valdyba. Bite 

Sveikinu "Draugą" jubiliejaus proga 

Suzana Adomais 
TAVERNA — ALILSTOS R C S l E * G£R1MAI 

1825 \ValMULsia Aveiutc 

^ 

Chacgo, U . 

/> 

Sveikinu "Draugą" 20 metų jubiliejaus proga 

Joseph Korolczuk 
SHOE REPAIRI.VG 

^ 

1611 u\. Paul ina St. Cbica«o, UL 

Vestuvių puota. įvy*"* i 
ščiūnų rezidencijoj,* kur jau-j 
noji su sesute gyveno. Svečių 
tarpe matėsi kleb. kun. J. 
Čižauskas, kun. Silvius, kun. 
Pius, Br. Nekrašas. Į vestu-

Padeka D-jos Susiv. 
Brolių ir Seserų 

Lietuviu 

Lapkričio 22 d. dr-ja buvo 
surengus balių su vaidinimu 
Publikos atsilankė daug. Tai
pgi įsirašė daug naujų narių. 

r ^ 

• % 

747 N. Paulina St, 
Days by appointment 

COMPIJMENTS O F 

Dr. T. M. Kolczak 
DEJTT1STAS 

Tel. H t Y m a r k r t 5467 
Evenings € P. M. to 9 P. M. 

& 

Jr 
Tel. B O t l e v a r d 2418 
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Bridgeport Pharmacy 
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Sveikina 
3337 So. 31orgim St. 

H. LESCAUSKAS, Prop. 
"Draugą" jubiliejaus proga 

d i i c a g o , IU. 
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JUBILIEJINIO KONCERTO DALYVIUS PASVEIKINS LIETUVOS KONSULAS 
ARTISTE ONA KATKAU SKAITĖ JAU CHICAGOJ 

L02AS NUPIRKO: ADV. CH. KAL IR 
HENRY LEWIS 

Auna Kaskas. Miisų atstove \ i 
turėjo progos su gerb. artis
te pasikalbėti. 

"Jau atvykote M — pa
klausiau. 

"Taip. Buvau pljtu krašte 
ir ten koncertavau" gTa-

Šiandien Koncerto Tikietai Dar Gaunami 'Drau
ge" Ilri 6 Vai. Vakaro. Rytoj Nuo 11 Vai. 

- i i i 

Ryto Civic Operos Rūmuose Prie Tikiety 
Langelio. Važiuokit Visi, Nes Vietos Užteks 

Chicagoje turime nauja Lic<,ko P"lg 0 l i a Katkauskaite 
tuvos konsulą. Juo yra gerb. 
dr. Mikas Bagdonas, kuris y-
ra ir Lietuvos Pasiuntinybės 
Vašingtone sekretorius, ke
liais atvejais buvęs pasiunti
nio pavaduotoju. Gerb- dr. 
Bagdonas yra plačiai žinomas 
lietuvis patrijotas. S te ig ianč ia i lietuviškai atsake artis-
tis Lietuvos nepriklausomai | tė. " Labai ačiū, kad taip uo-
valstybei, jis buvo ne tik vei-1 Hai darbuojatės, kad sukvie-
kėjų, bet ir kovotojų su gink-1 sti gausingą tautiečių būrį į 
lu rankoje eilėse. Jis bnvo Chicag0 Cįyic Operos Rūmus, 
Steigiamojo Seimo nariu ir kur aš sekmadienį dainuosiu, 
veiklus organizacijų narys. Man su lietuviais, savo tau-

Malonu bus mums jį turėti tiečiads, smagu yra susitikti, 
savo tarpe dienraščio sureng- pasimatyti, o dar smagiau 
toj jubiliejinėj puotoj. Kadjjįems padainuoti Sveikinu 
dr. Bagdonas bus su mumis, jūsų vedamą dienraštį jubi-
liūdija jo laiškas: Ii jaus proga ir linkiu jam 

"Ačiū už pakvietimą. Jū-1 g a u s i o pasisekimo. Malonu 
sų jubiliejiniame koncerte •buB frMBejaus iškdJmej dai-
būč buvęs ir be pakviet imo, 'n u o" . 
nes žinau, kad tai yra svar-f "Kaip p-le jaučiatės, pate-

Nupirko ložą ir 21 wardo 
aldermanas Ropa. 
paremia gražius lietuviškus 
darbus, paimdamas ložos ti
kintus, pažymėjo, kad dien
raščio 'Draugo' koncertas su 
artiste Katkauskaite yra vie
nas svarbiausias šiemet įvyks 
ir dėl to visi lietuviai turėtų 
būti to įvykio dalyviai". 
Gerb. kun. M. Urbonavičiaus 

žodis 
Praėjusį trečiadienį per 

"Draugo" radijo valandą ge
rb. kun. Urbonavičius, M.I.C., 
tarp kitko, pasakė: 

What The Čritics Say 
About Anna Kaskas 

bus įvykis. Noriu pasiklau
syti dainuojant artistę Oną 
Katkauskaite, kurią girdė
jau prieš keletą metų, bet 

"Draugas", kaipo dienraš
tis, gyvuoja 20 metų. Dviejų 
trečdalių to laikotarpio aš 
esu liudininku: mačiau įvai
rias atmainas jo vedime, jo 
redakcijoj, jo politikoj, jo už
simojimuose ir veikimuose ir 
patėmijau, kad nepaisant to 
įvairumo, "Draugas" buvo 
visuomet vienodai mylimas 
savo skaitytojų-mylimas prieš 
bile kokia afcmaina, mylimas 
ir po atmainos. "Draugo" 
skaitytojai mylėjo "Draugą" 
dėl to, kad jį visuomet skaitė 
už savo laikraštį, savo tikė
jimo žvilgsniu, savo tautybės 
ir politikos žvilgsniu, o ypač 
savo užlaikymo žvilgsniu. 
"Draugo" skaitytojai visuo-

kusi j Metropolitan Operą? 
— užklausiau. 

"Žinoma, jaučiuos labai lai-1 m «t žinojo, kad n e svetimųjų 
minga, nes įstota į šią operą lėšomis gyvena tas jų dien-

dabar bus smagu ją išgirs- ^ l***** sunku". j rastis, bet savųjų. Mūsų vi-
ti jau kaipo Metropolitan "Keliems metams pasirašėt suomenė skaitė už savuosius 
Oper. artistė. Taip pat noriu kontraktą? 
išgirsti dainuojant Sasnau
sko Vyrų chorą ir, be to, 
pasveikinti jūsų dienraštį 
jubiliejaus proga. 

"Smagu yra pabrėžti fa
ktą, kad vis daugiau, ir dau
giau atsiranda lietuvių, ku
rie savo iškilimu vienoj ar 
kitoj gyvenimo srity garsi
na mūsų tautos vardą. Sva
rbu, kad lietuvių visuome-
nų tokius žmones įvertina 
ir tinkamai pagerbia. Ne
abejoju, kad visa mūsų tau 
ta jais džiaugiasi". 

Taip mums rašo dr. M. Ba
gdonas. Mums smagu pažy
mėti ir tą, kad gerb. Lietu
vos Konsulas sutiko trumpai 
pasveikinti susirinkusius į 
didjjį jubiliejinį koncertą. 

"Tuo tarpu dviems, bet jei 
norėsiu galėsiu pasirašyti ir 
ilgesniam laiktuf./' •— į ž y 
mėjo artiste. 

"Kaip jaučiatės Chicagoj?" 
"Labai gerai, nes žinau, 

kad čia yra didelis lietuvių 
c.ntras ir tikrai bus malonu 
su lietuviais susitikti ir jiems 
padainuoti". 

Taigi, Metropolitan Operos 
žvaigždė lietuvaitė jau Chi-
cagoj. Dabar mūsų pareiga 
būsimąjį sekmadienį gausin
gai susirinkti į Civic operą 
pasiklausyti jos gražaus dai
navimo. 

Dar dvi ložos nupirkta 
Malonu pranešti, kad kon

certo ložą nupirko adv. C. 
Kai ir taip pat p. Henry Le-

"Draugo" darbuotojus ir re
daktorius, ir leidėjus ir dar
bininkus ir tuos spaustuvėj 
ir tuos ofise dirbančius. Ger
bė jų pasiaukavimą, pasitikė
jo jų nuoširdumu neabejojo,, 
kad "Drąugo , f žmonės visi: 
tik geri katalikai, geri lietu
viai, visi teisingi žmonės. 
Brangus «mūsų skaitytojai: re
ngiamas ateinantį sekmadie
nį Civic operoj "Draugo" 
jubiliejinis koncertas yra kaip 
tik vienu iš ženklų to mūsų 
branginimo jūsų aukštos nuo
monės apie mūsų darbą. Kai
po ilgametis liudininkas 
"Draugo" administracijoj? 
ir savo vardv, kaipo Kristaus 

Anna Kaskas tnay be young 
and her career* as careers g'j,% 

stiil in its infancy, but in the 
brief span of two months the 
richnes or nei1 eontralto ant 
the style and attthority with 
which she embtted it cained 
the New York erities to ' off 
their collective hats to her. 
Said the New York Times of 
her Lola in "Cavalleria Bus-
tieana": 

"Spiečiai mention chould be 
made of the Lola of Anna 
Kaskas. It is long since the 
role has been as satisfyingly 
sung at the Metropolitan." 

Henriette Weber, wriiting in 
the Evening Journal, w»^ of 
similiar mind. "The Lola of 
Anna Kaskas was sung with 
voluptuous richness," s h e 
said. And in the World-Tele-
gram, "Lola's sirenish lines 
were intrusted to the vocally 
and histrionically capable An
na Kaskas." 

For her first appearance at 
t h e Metropolitan Operai 
SySig Season Miss Kaskas 
was given the role of Madda-
lena in "Rigoletto". The next 
morning Danton Walker re-
marked in the Daily News: 
"Her rich contralto and fine 
stage presence indicated why 
she got the job." "Her voice 
is fresh and freely employed 
and she possesses an attract-
iv>e personality," said the He
rald Tribūne. Henriette We-
ber commented: "The famous 
ąuartet ih the lašt act brought 
in the contralto part the de-
but of Anna Kaskas, who 
heid her own admirably, and 
made in this brief role an 
impression that thoroughly 
upheld the reasons for her 
winning in the recent Metro
politan Opera radio audi-
tions." And thią from the 
Times: "Miss Kaskas made 
known an attractive persona-

= * * 

DIENRAŠTI "DRAUGĄ" JO 20ties METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA 

SVEIKINA 

ROCSEVELT FURN1TURE CO. 
2310 West Roosevelt Road 

3*S 
Savininkai 

M. P. Jovarauskas J. P. Bertulis 

^ # 
\TAŽIUOJA ĮK0NCERT4 draugija rengia 1937 m. dido- ginklus, šarvus, uniformas, 

lę parodą, kurioje norima at-j paveikslus, fotografijas, lniš-
vaizduoti Napoleono epochą. I kus, dokumentus, knygas me-
Toje parodoje rengiamasi i - | d a l m S ) n a l d u s ir t. t. 
statvti visa, kas liečia Xnpo- . . . . + 

* v ; _. \ Tikimasi, kad prie tos pa-
leono žygi i rytus per Lietu-

J l . T rados plačiai prisidės visa 
va, kaip: to laikotarpio Napo-, . . . 

'Lietuva ir Prancūzija. 

A. Oenčiauskas d<?koratorius 
4458 So. Talman nupirko 3 
koncerto tikietus. 

Jūsų Kolonijos Sveikata 

kunigas ir Marijos vienuolis n t v and made Maddalena a 
užtikrinu, kad neldydote nei m o r e enticing creature than 
praeityje, nei dabar. Kas link usual. Her contralto tones 

wis, Lewis Style Shop, 4716 ateitis—kada irgi man tenka were rich and warm, the low-
Pasikalbėjimas su artiste S. Ashland ave., krautuvės ve-1 vardu Administracijos kalbė-
Vakar Chicagon jau atvy- dejas. 

Ciprijonas Zaturskis, 4406 farmeriai J. Mikučionis ir Je-
So. Wood st., yra vienas tur- ronimas Marcinkevičius iš Mi 
tingiausių Town of Lake lie-' chigan valstijos. Jie visi bus 
tuvių ir vienas iš pirmutinių, "Draugo" koncerte, 
dienraščio "Dralgo" metinių1 Eduardas Stankus, duonos 
.fetSHrfcmi DSiiminAsi " Drau: nešiotojas, 7053 Archer ave., skaitytojų. Džiaugiasi "Drau; 
g o " jubiliejum ir jei tik svei
kata pavelys, tai bus koncer
te ir galimas daiktas, kad sė
dės sn artimaisiais "bokse." 

Užsisakė koncerto tikietus 
Domininkas ir Karolina Vai 
čiūnai, 2301 So. Leavitt st. 

pirko "Draugo" koncerto ti-
kietų. 

Buvo West Sidės biznieriai 
Zigmas ir Marcele Baraus
kai, 1725 W. 63rd St., daly
vaus "Draugo" koncerte. P-
nas Barauskas ketina sekan-

Archer Meat Market, 4214 oiafe met. aplankyti Lietuvą. 
Archer ave., vedėjas Jonas' Matas ir Kotrina Kamins-
ir Marijona Vaidžiunai turi kai 2300 W. 23rd st., užsisakė 
tikietus kartu su Westsidie- "Draugo" koncerto 10 tikietų. 

ti — prižadu visas pastangas 
dėti, kad ir ateity jūsų aukš
ta nuomonė apie vertę ir rei
kalingumą dar aukščiau pa
kiltų. 

er half of the voice being es-
pecially charming in color." 

For her finai role in the 
Spring Season Miss Kaskas 
was entrusted with the part 
bf Orpheus in the much-dis-
cussed and long-awaited revi-
val of Gluck's "Orpheus and 
Euridice". In the Times Olin 
Downes wrote: "Anna Kas
kas a rich and warm voice. 

_ kas a rich and warm voice. 
Mot. Rl iec i , Lyga sumanė ^ amg ^ m u c h feeling 

and appreciation of Gluck's 

Bazaras Pitt. Univers. 
Lietuvių Kambario 

Naudai 

Šeimininkes išrado dang ki
tų tikslų sunaudojimui pieno 
butelių nuo to, kuriam jie 
buvo padaryti. Jos vartoja 
juos kerosinui, uksusui, (ma 
liavai ir net kaipo puodus gė
lėms. 

JJos nesupranta, kad tai 
darant, jos nevien prisideda 
prie aukštų pieninių lėšų ir 
sau pieno kainos, bet ir pa
daro pavorų kitiems kolom-
,1U gyventojams. 

Pieno buteliai kainuoja pi
nigą, ir, kuomet jūs sudau
žote juos arba nesugražinate 
juos jų savininkams, jūs ke
liate pieno kaina. Ilgainėj jūs 
rasite, kad apsimoka prakti
kuoti ekonomiją sugrąžinant | 
tuščius butelius negu pašilai- ( 
kant arba sunaikinant juos. 

Atsiminkite, kad išplauda-
mos ir sugrą'žindamos pieno 
butelius, jūs atliekat gerą 
darbą savo miestui, pagelbė-
damos palaikyti sveikatą. 

us. It is a part that requires 
scaling the heights of vocal 
expression and technic. Miss 
Kaskas went far enough to 
prove her genuine talent." 

Local music lovers will have 
an opportunity to hear Miss 
Kaskas tomorrow 3 p. m. 
when she sings at Chicago 
Civic Opera House. 

CLASSIFIED 
BIZNIO PROGOS 

IŠ PRIEŽASTIES kolimo^i atsral 
j seną tėvynę parduosiu Grosernę 
^eroi vietoj netoli šv. Mykolo pa-
rapiios. 2 kambariu u^akalvi** r ^ -
dnoiama v*. $17.00. Kaina '$750.00. 
1641 Ko. Paulina St. 

PARDAVIMUI bargfonas. taverna ir 
lnnoh room. Gerai išdirbta. West 
Sideį, dirbtuvių apvlinkej. Maža 
renda **H 0 ^ « n Ave. 

WEATHER STRIPS 

kono kariuomenėm vartotus 

& 

Dar nėra per vėlu apta'svti duris 
ir laneus "wefther s t r i r^ 'a is" . 
Kreipkitės i J. Pnrtokas. 6425 S. 
Riebmond St., HEMlock 2573. 

čiais Vaičiūnais. Ta proga jie praneša, kad sa-
Domininkas ir Uršulė Bart- vo krautuvėj turi lietuviškų 

kai seni Brighton Parko biz- bruknių, 
nieriai tariasi pirkti boksą. Į Midwest Grocery Co., Wes-

Pas biznierius Grigorovi- į tern av© and 24 pi., vedėjai ir 
clus, 1901 W. 47 st. atvyko ! darbininkai bus koncerte. 

surengti bazarą gruodžio 5 
ir 6 dienomis Sandaros svet., 
814 W. 33 st., Pittsburgho u-
niversitete lietuvių kambario 
fondui. Bazare bus gražių da
lykėlių. Jei kas norėtų sutei
kti dovanėlių bazarui, prašo-

style." And from the Evening 
Jofurnal is taken this -para-
graph: 

^She has a vibrant person
ality and a vihrant voice. She 

mas atnešti į salę bazaro die-' sang with feeling and under-
noj, arba pranešti M. Zolpie- standing the beatttiful and no-
nei, Lygos pirm., 3562 S. Hal- ble music assigned to Orphe-
sted st. (Yards 2576). Dova
nėlės bis maloniai priimtos. 

Kviečiame lietuvių visuo-

REIKALAUJAMA DARBININKE 

REIKALINGA merpi^a ar jauna 
moteris namn darbui. N"ereikia vir
ti. Viena* kūdikis. Eit? namo ar 
būti naktimi*. 1432 S Karlov ave. 
Seefor. LAWndale 5156. 

menę skaitlingai atsilankyti 
į bazarą. M. Zolpienf 

PASKOLOS 
ANT 

PIRMŲ MORGIČIŲ 
Nuo $1,000 iki $25.000 

Beveik visose apylinkėse. 5 ^ iWm 
terminui. Ma$ns komisas. Joi jū«tu 
moreįčins baisias dar už keliu me-
neci«. dabar *»eras laikas apsininint 
su p'i ieais. Taip*n paskolos del bū-
davoiimo namu. Turite turėti lota— 
galite pasiskirt savo kontraktoriu. 

Kuriem reikalinga maža nasko^a, 
nno $50 iki ^ 0 0 . mes paskolinsim 
tik ant iūsu parašo. 

NAMON FTNANOE CORP. 
6755 So. Western Ave. 

Tel. GROvehill 1038 
Julius Namon, prez. 

PEOPLES KRAUTUVĖSE 
D I D I S 

Išpa rdavimas 
Visokių šalto Oro Reikmenų 

Negirdėti D a r g cn a i! 
PIBKITB — TAUPYKITE 

$2.95 vertes pilnos miems lengvos ir Šiltos 
vatines kaldros po $ - | AC\ 

$4.50 vertes pilnos mieros kaldros su 100% 
vilnų išpildytu vidų Sateen kombinacijos 
viršai. Tik <lsj QQ 

$18.00 vertes, naujos ma
dos springsiniai matra-

sai po 

*8.95 
$8.00 vertės, 45 svarų va

tiniai matrasai po 

H.88 
Specialiai sumažintos kainos ant visokių šildomų pečių 

— kombinacijos pečių — rakandų — radio ir tt. 

— PIRKITE DABAR — 
PASINAUDOKITE DIDELIAIS BARGENAIS 

(fURNITURE 
l A N U F A C T U R I N f l C O M P A N V 

2536-40 W. 63rd Street — 417&S3 Archer Ave. 
Tel HEMlock 8400 Tel. LAFayette 3171. 

CHICAGO, ILL. 
^ 



^ - r t t a n f c , i a p kr . 28 d., 1936 
•m 

ŪRIUGIS T 

B Kot lCertO į B i m c O Lapkr. 22 d. Šv. Antano 
Partv bažnyčioj įvyko vestuvės A. 

CICERO. — Dr-stė Dievo 

Bulauskio su A. Peleckaite. 

Po šliūbo jaunojo tėvai su-
Motinos Sopulingos savo su-1 rengė šaunią puotą Shemeto 
> i rinkime nutarė dalyvauti \ salėj. Svečių buvo pilna salė 
" D r a u g o ' ' jubiliejiniam kon-į ir visi buvo patenkinti. Pa-
certe lapkr. 29 d., 3 vml. po j prastai, visų vestuvės yra 
pietų, Chicago Civie Operoj, šaunios, bet Bulauskių įdo-
Po koncerto visas narės su mios buvo tuo, kad turėjo 
svečiais grįš į parapijos salę, labai didelį vestuvių pyragų, 
15 st. ir 49 et., kur įvyks kuriafm reikėjo net du stalus 
šauni bunco party. Bus daug sudėti. Kai kurie sako, kad 
vertingų dovanų, kas laimės, pyragas svėrė apie tūkstantį 
džiaugsis. Pelnas skiriamas | svarų. I r laiko ėmė svečiams » ™i& k a d b u v o visokių 
parapijos naudai. Tikietai tik I kol jį suvalgė. R*p. vaisių. Kaip rojuje buvo ūž-
25c. 

Būsite Lygūs 

Iš Sv. Rašto žinome, kad 
žaltys gundydamas Adomą ir 
Ievų valgyti užginto medžio 
vaisių, sakė jiems, kad būsi
te lygūs Sutvėrėjui. Kada jie 
paklausė, tai pamatė, kaip 
nelaimingi jie tapo. 

Tas kartojasi per visas 
žmogaus gyvenimo dienas. 
Paimkime pavyzdžiui laikra-
scius. Laikraščių šiais lai
kais yra visokių, taip kaip 

TĖVŲ MARIJONŲ RBMfiJŲ PRAMOGA 
BRIGHTON PARKE PAVYKO 

Kviečia visus parapijomis 
dalyvauti. Valdyba 

O. Bimkienė, pirm. dr-jos 
Dievo Motinos Sopulingos, į-
sigijo net 5 tikietus; reiškia, 
visa Rimkų šeima bus "Drau 
g o " koncerte. Labai puiku! 

J . H. Bocūnas, 4928 W. 14 
st. savininkas General Food 
Mart, pirko 4 tikietus po 
$1.65. Bocūno krautuvė viena 
didžiausių ir švariausių lie
tuvių apylinkėj. Patarnavi
mas mandagus, apie kainas ir 
prekes ką Ar be kalbėt: nie
kur geriau nerasite. 

. . 
Bol. Kelpša sakė nerašyti į 
Draugą", kad jis pirko 2 

tikietus po $1.65. Gerai, klau
sau. 

Šiandie, lapkr. 28 d., iš 
Šv. Antano bažnyčios įvyksta 
laidotuvės a. a. Juozapo Ko-
čiūno. Jaunas dar vaikinas, 
sulaukęs vos 18 m. amž., su
tiko netikėtą mirtį. Sirgo tik 
apie 3 dienas. Gavo kraujo 
užnuodijimą. 

Čia gera pamoka visiems. 
Reikia ir maža žaizda visados 
tinkamai prižiūrėti, kad ne
gavus kraujo užnuodijinio. 

Cicerieeiai visados, skait
lingai dalyvauja laidotuvėse. 
Taipgi nepamirš ir a. a. J . 
Kooiūnot palydėti į amžiną 
vietą. Rap. 

A. Jaukšienė, žymi veikėja, 
pirko du tikietus po $1.65. 

s**" ^ •^c*-"—i, * *fm - • 
Meškauskienė, 1408 So. 48 

et., siuvėja moteriškų rūbų, 
kuri pasiuva labai stailiškai, 
ji irgi bus " D r a u g o " konce
rte. 

M. Diržienė taipgi įsigijo 
tikietus, taipgi F . Sutkus, J . 
Sutkus, M. Jonšauskienė, KIo 
storaičiai, Čepuliai, A. Jaku
bauskaitė, A. Palubiu, J . Pa-
lubin, J . Puikis, J . Brazaus-
kis, E. Petkiūtė, J . Lengvis, 
M. Jakubauskas, Stašaičiai. 

Visi, kurie turi tikietus, da
bar tik laukia lapkr. 29 d. 
Visi gerai žino, kad vietos 
jiems yra užtikrintos. Kas no 

Šį vakarą, lapkr. 28 d. Liuo 
sybės salėj S&nailerių klubas 
rtngia šokius. Sakė, jei va
karas gerai pavyks, tai visas 
klubas važiuos į " D r a u g o " 
koncertą. 

Ą«. Klubai nėra skaitlingas na
riais, bet visi veiklūs. Ypač 
Ed. Mikutis daug dirba, kad 
rengiamas vakaras būtų sėk
mingas. Iš Ed. Mikučio cice
rieeiai greitai laiku susilauks 
žymaus veikėjo. Jaunas dar 
vaikinas, bet veiklus. R a p. 

gintas vieno medžio vaisius, 
tai taip yra ir laikraščių už
gintų. Tačiau kaip rojuje at
sirado gundytojas, tai taip ir 
dabar yra gundytojų. Štai 
užginto laikraščio agentas 
gražiai sako vyrui arba mo-
terei skaityk, girdi, šį laik
raštį, o būsi apsišvietęs, tur
tingas, garbingas ir pilnas 
laimės. Pasidavęs tai pagim
dai, štai žmogus netenka ti
kėjimo, netenka doros, neten
ka gero vardo ir pamato sa
ve tokiame padėjime, kokia
me buvo Adomas ir Ieva po 
užginto medžio vaisiaus su
valgymo. 

Taigi kas turi ausis teklau
so, kas turi protą tegalvoja, 
kad nepatekti į tokią nelai
mę. O kas jau tokioje nelai
mėje atsirado, tai kad žiūrė
tų kad ko greičiausia išsigel-
ibėtų. Pasimokykite iš pavyz
dingų gerų katalikiškų šei-

Praeitą sekmadienį Navic
kų name įvyko graži pramo
ga, kurioj dalyvavo gražus 
būrys žmonių. Pramogos pa
sisekimui daug dirbo komisi-
sija, susidedanti iš darbščių 
veikėjų, būtent: Navickienės, 
Atroškienės ir Norbutienės, 
kurios daug širdies įdėjo, ož 
tai atliks ir gražaus pelno 
Tėvų Marijonų statomajai ko 
plyčiai. Joms gelbėjo jaunos 
mergaitės, būtent Jociūtė ir 
Miciūnaitė, taipgi padėjo žy-
'mios veikėjos Sadauskienė, 
Grincaitė, Jocienė. Komisijos 

pastangomis buvo surinkta 
daug gražių dovanų, kurių 
užteko visiems atsilankiusie
ms. Dovanas aukojo: Bukaus
kienė, Jokubauskienė, Kuli
kauskų šeima, Janušauskienė, 
Ribinskienė ir kiti. Vienu 
žodžiu reikia pasidžiaugti, 
kad Brighton Parko TT. Ma
rijonų Rėmėjų 35 skyrius vi
sados pasižymi savo darbais 
Už tai padėka priklauso da
rbščiai komisijai ir už vis di
džiausia tai Navickams, ku
rie užleido savo namus. 

J. K kas 

Misijos 

BRIGHTON PARK. — A 
dventas čia pat. Neužilgo a 
teis ir Kalėdos, kurios kiek
vieno kataliko širdyje pagi
mdo nepaprastą džiaugsmą. 

Kad tinkamai prisirengi^ 
prie sutikimo brangios šver. 
tės, Nekalto Prasidėjimo I ' 
Šv. bažnyčioje bus šv. Misi 

gražia muzika, įdomiom kal
bom ir kitokiom įvairenybėm. 
Taigi, nepaimirškite. Rap. J . 

Sugrįžęs į Čikagą akordl-
nistas L. Siminas, kuris ga
stroliavo "VVisconsin valst. ar
ti 4 mėnesių, ir ypatingai pa
sižymėjo iper radio stotį W T 
MJ, sekmadienio vakare grieš 
gražias melodijas per lietu-

jos. Prasidės pirmadienį, lap-' v i § k ą radio programą iš WH 
knčio 30 d. 7:30 vai. vakare F C s t o t i e s ( 1 4 2 0 k . ) 9 vai. 

Neatsitikime 

BRIDGEPORT. — Kuomet, 
prez. Rooseveltui užviešpata
vus, krašto padėtis ėmė gerė
ti, tai lietuviai neatsiliko toje 
geryneigoįe. Darbams gerėja
nt, lietuviai spraudėsi į dar
bus, bizniams gerėjant lietu
viai griebėsi biznių. Lietuviai 
ypač pasinaudojo, kai prohi-
bicija tapo atšaukta. Lietuviai 
tavernas steigė ne vien lietu
vių gyvenamose kolonijose. 
Lietuvių tavernų savininką 
rasime visose miesto dalyse. 

Kas dabar mus laukia? Ko
kia biznio šaka dar tik te
pradeda atgyti? Gal dar ne 
visi tą žinote. Yra tai real 
estate. Ta biznio šaka ypač 
buvo nupuolus ir todėl pas
kutinė atgija. Žmonės be na-

Motery Pilieay Lyga 
Į Apskrities Ligoninę 

Čikagieeiai lietuviai girdi, 
kad Chicago j yra viena did
žiausių ligoninių, būtent ap
skrities ligonine (Cook Cou-
nty Hospital), randasi prie 
Harrison ir Wood gatvių. Joj 
viso yra 4,500 vyventojų, ini-
mant slauges! iĄ gydytojus. 

(Daugelis lietuvių norėtų 
pamatyti, kaip viskas tenai 
įrengta ir susipažinti su ta 
įstaiga, kurių kiekvienas pi
lietis palaiko mokėdami tak
sus. 

Liet. Moterų Piliečių Lyga 
sumanė atlankyti ligoninę la-
pričlo 30 d., 1:30 vai. p. p 
Kviečiame visas moteris, ku 

ir tęsis per dvi savai t- s 
Pirmoji savaitė bus mote

rims, o antroji vyrams. 

Be to, girdėsite ir žinomą m u 
ziką J. Saurį, smuik. M. Pe-

(troševieių ir dain. J . Sarsa-
Misijas ves iškalbingai , v į # ų . FrogTm}as b u s pg va_ 

misionierius kun. J. Bruži- d o v y s t e p r a n e š ė j 0 Povilo Sai
kas, jėzuitas, kurio dvasiški timiero 
pamokinimai teiks visiems ti- ' 
kros šviesos. Nekantriai lau
kiame jo pasirodymo mūsų 
bažnyčioje. Namišku 

RADIO 

m y n ų , p a v i e n i ų i r b i z n i e r i ų , 
, . . . . . . . < , _ . . ' • A tme, kad tas biznis dabar eis 
kurie laikosi tikėjimo ir da

rios įdomauja, nežiūrint ai 
mų negyvens. Tai aišku, kad p r ; k l a U k S 0 lygaį, a r n e > atsi-
real estate biznis atgis ir jau 
atgija. I r čia r 'mes nepraJeis-
kime progos. Bet atsiminki-

Gerai Pasirodė 

V. Stanciko teatralė grupė, 
kuri šį mėnesį sulošė vieno 
veiksmo komedijų " A š Nu
miriau", gerai pasirodė. Žmo 
nių prisirinko pilna Lietuvių 
Auditorija. 

V. Stancikas žadėjo atvyk-
rėtų dar tikietų, gali užsisa-1 ti su savo teatrale grupe lan
kyti. Dar turime, bet neper- kričio 29 d. į dienraščio 

" D r a u g o " jubiliejinį koncer
tų. Žinantis 

ros, kurie stiprina ir šviečia 
savo protų skaitydami kata
likiškus laikraščius. 

Dabar " D r a u g o " jubilie
jaus metu yra geras laikas 
padaryti tvarkų namuose, iš 
šluojant lauk visus bedieviš
kus laikraščius. Ypač šeimi
ninkės čia daug gali pagel
bėti užsirašant dienraštį 
"Draugų" ir savaitraštį 'Lai
vų'. Rap, 

daugiausiai. Nelaukite, pirki
te dabar! 

Po So. Chicago 
Praeitų sekmadienį puikiai 

pavyko bunco party Šv.- Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
dr-jos parap. naudai. 

Publikos atsilankė pilna 
svetainė. , ̂  

Po bunco buvo šokiai. 

ir eina kitomis, negu seniau, 
vėžėmis. Seniau tas biznis ei
davo labiausia su bankų pa-
gelba. Tas būdas neatgija. 
Dabar real estate biznis su
kasi apie spuJjfvas. Įsidomėki
me tų. j 

Mes bridgeportiečiai turi
me gerai vedamų Keistučio 
spulka, 840 W. 33 st. Su J a 
palaikykime ryšius ir žino
sime, kaip pasinaudoti kylan
čiu real estate bizniu. Dėl to 
susipažinkime su Jonu P. E-
valdu, Keistučio spulkos ve
dėju ir iš jo turėsime teisin
gas žinias. 

Spulkos serininkas 

' !§*!< 

Ir Pas Mus Puota 

JUZEFĄ ROKIENĖ 
(po tėvais Valentinavičiūte) 

mirė lapkričio 26 d., 1936, 11:15 vai. vakaro, sulaukus pusės 
amžiaus. 

Kilo iš Panevėžio Apskr., Upytes par., VaiSvilčių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 45 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Karolį, 3 sesers dukteris: 
Konstancija Zaurienę, Barborą Kuchienę, ir Agotą Okaienę, 
sesers sūnų: Antaną Grigaliūną, pusbrolį Joną Valantiriaviėiu; 
ir švogerį Aleksandrą Koką, ir jų šeimynas, ir daug kitų gimi
mų; o Lietuvoj seserį Elzbietą ir brolį Petrą. 

Kūnas pašarvotas 2326 W. 23rd St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 30 d. Iš namų/ 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldųj bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. ) 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta-
mus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Vyras, Sesers Dukterys ir Sūnus, Pusbrolis, Švoge-
ris ir kiti Gimine*. i 

Laidotuvių direktorius Laehawiez ir Sanai. TeL CANal 2515. 

K lebonas k u n . P r . Va i tu 
ka i t i s p r a d ė j o l a n k y t i p a r a -
pijonus. Malonų kleboną šir
dingai pasitinka visi parapi-
jonai. Kiekvienas laukia va
karo, kada pas jį atsilankys. 

Labai daug socikagiečių re 
ngiasi sekmadienį vykti Civie 
Optron į " DraugoM koncer
tą. Parap. choras, kaip jau 
žinome, dalyvaus in corpore. 

Nemuno Sūnus 

Daugiau Marketpar-
kiecių "Draugo" 

koncerte 
Tikietų juib. " D r a u g o " ko

ncertui įsigijo dar šie mar
ke tparkiečiai: Petrauskai, L. 
Abaravičius, J . Kuzevich, M. 
Banaitis, Š. Kazlauskaite, Be-
naičiai, Šambarai, Petruliai 
(iš Brighton Park) . 

ROSELAND. — Sekmadie
nį, lapkričio 29 d., 7 vai. va
kare, Visų šventųjų parapi
jos salėj Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų 4 skyr. rengia vaka
rą - puotą. Bus gera vaka
rienė ir programa, kurią ruo
šia mūsų seserys. Tarpe kitko 
programoj dalyvaus magikas, 
kuris nustebins mus savo ne
paprastais parodymais. Be to, 
dalyvaus žymių svečių - kal
bėtojų. 

Vakaro pelnas skiriamas 
Šv. Kazimiero vienuolyno pra 
plėtimo fondui. 

Seserų šeima ir studenčių 
skaičius kasmet auga. Taigi 
būtinas reikalas praplėsti vie 
nuolyną ir akademiją. Per 
atostogas daugeliui seserų 
motiniškam name vietos nė
ra ir jos turi pasilikti tose 
parapijose, kur mokytojavo. 

Taigi, paremkime vakarą 
naudingam tikslui. 

lankyti. i 

Susirinkti reikia "labėj 
ant ,1-mų lubų, arba į Fellow 
ship HOUSP; 831 W . 3 3 pi. n* 
vėliau 1 vai. p. p. (Del in-
formacijij galima pašaukti M 
Zolpienę, Yards 2576). 

Po apžiūrėjimo bus arbatė
lė, dykai. Kalbės ligoninė:-
vedėjas Zimmerman ir slau
gių prižiūrėtoja Miss Allen. 

Apžiūrint ligoninę bus pa
rodyta įvairūs ligonių pada-

Budriko radio programa u 
stoties WCFL, rytoj lapkri
čio 29 d., bus nuo 7 iki 8 
vai. vak., ir suteiks daug 
džiaugsmo šimtams tūkstan 
čių uolių lietuvių radio klau 
sytojų, nes j is bus nepapras
tai įdomus visais atžvilgiais. 
Programoj dalyvaus Budriku 
radio orkestrą, kvartetas ir 
Makalai. 

Sekmadienio Budriko radio 
programos bus transliuoja 
mos pastoviai per visą žie
mos sezoną. Jas rūpestingai 
sutvarko ir vadovauja Juozas 
Budrikas, trijų didelių krau
tuvių savininkas, Chicagojfe. 

C. 

DABAR 

PROGRESS 
FURNITURE CO. 

KRAUTUVĖJE 
Galite Pirkti 

PIANĄ, RADIO ar 
AKORDIONĄ 

Pusdykiai 

Kytoj, 11 valandą prieš piet 
bus transliuojama regnliarė 
nedėldienio lietuvių radio pro 
gramą iš stoties WGES, kurių 
leidimu rūpinas Progress ra 
kandų krautuvė, 3224 South 
Halsted str. Programos visuo 
met pasižymi aukštos rūšies 
menu. Taip ir sekančioj pro 
gramoj užkviesta gabūs talen
tai, kurie pavaišins klausyto-

ryti rankdarbiai. M. Zolpienę | jus su žavėjančiom dainelėm, 

12 Balsų Akordionai po 
$19.75 

48 Balsų Akordionai po 
$47.50 

80 Balsų Akordionai po 
$67.50 

120 Balsų Akordionai po 
$79.75 

LEKCIJOS DYKAI 
Lengvus Išmokėjimai 

$18.00 Naujos 1937 Mados 
Midgot lladios 

po 
$7.95 

Nauji visų bangi] lladios 
1937 Metų Mados po 

$19.50 
Nauji Console Radios 1937 

Metų Mados po 
$39.50 

Kad ir vargšams būtų linksmos Kalėdos. Chi-
eagos majoras Kelly (sėdi), kuris įsteigė Chica-
gos Own X-mas Benefit fondą, konferuoja su 
Col. A. A. Sprague, fondo ižd., ir Barnet Hodes, 
fondo s<ekr., kaip daugiau sukėlus lėšų, kad dau
giau aprūpinus vaikų Kalėdoms šiltais drabu
žiais, apavu ir t. t. Pereitais metais išdalinta G5,-
102 "outfi tų." Šįmet tikimasi daugiau išdalintu 
Lapkr. 28 d., Soldiers Fieild bus futbolo lošimas, 
o gruodžio 16 d., Chicago Stadium didelis spekta
klis "Night of S ta r s . " Abiejų parengimų pelnas 
eis tam fondui. 

Geri vartoti pianai 
$18.50 

Grojikliai Pianai po 

Parduodama Ant Lengvų 
IšmokejimŲ 

3222-26 S. Halsted St 
TeL VIOtory 4226 
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose 

Kongreso rūmu prausimas. Ugniagesiai paleido ant 
jo sienų vandenį. Po to visas namas bus valomas ir 
prirengiamas kongreso sesijai, kuri atsidaro sausio 3 d. 

Po gaisro. Cook Oonnty ligoninėj (Obicagoj) buvo 
kilęs gaisras, kuris tačiau greit likviduotas. Atvaizde 
parodoma sudegę šėpų stalčiai, kuriuose buvo laikomi 
rekordai. Svarbūs ligonines rekordai laikomi kitoje sau
gioje vietoje. 

-'S^SGF-

Mokslininkų suvažiavimas Chicagoje. Atvaizde matome, iš kaires j dešinę, Prof. 
Carl E. Seashore, Towa Universiteto, Prof. A. K. Blakeslee, Carnegie Instituto, 
Prof. C. S. Hudson, National Institute of Health ir Prof. E. C. Slakman, Minneso
ta Universiteto, kurie šiomis dienomis lai\o diskusijas Chicagoje. 

Senoviški Padėkos Dienos pietfis senoviškame name. Tai yra Paul Rcvere'o na
mai Eostone. Ši scena atvaizduojama Chieagos istoriškame muziejuje, kurs randa
si Lincoln parke. 

Pildomas velionio voras. Šis kelių Šimtų metų se
numo medis randasi Athens, Gecrgia vai. Mirdamas sa
vininkas žemes, ant kurios šis medis stovi, paliko testa
mentą, kad medis būtų saugojamas paveldėtojų. Velio
nio testam ntas pildomas — medis kuogeriausia prižiū-
romas. 

Didelis viUvanagis. Chicagietis medžiotojas netoli 
McHenry sugavo šį vištvanagi, kurio ištiesti sparnai 
siekia 49 colius. Medžiotojai turėjo nemažą kovą kol 
Ji — gyva; suvaldė. 

Ne karalienė. Tik taip turės būt pasipuošus kiekvie
na moteris, žincma didikė, kuri bus pakviesta dalyvauti 
Anglijos karaliaus Edwardo VIII karūnavimo iškilmėse. 

Du ''didvyriai*' — Frank Tallach ir Louis Miller (dešinėj) nuteisti kalėti 199 me
tų. Tokios bausmės jie sulaukė už nušovimą lietuvio Martino Damanskio Chicagoj, 
18-tos g-vės kolonijoj, rugsėjo 19 d. 

Baltųjų Namų stalui. Northwest Turkey Growers 
Association šį kalakutą išsiuntė į Washinton D. C. kai
po dovaną Baltųjų Namų stalui Padėkoą Dienoj. Tai 
rinktiniausias kalakutas. 


