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MADRIDO RADIKALAI U2GRCBĖ 
VOKIEČIŲ IR HALŲ AMBASADAS
AREŠTAVO VISUS TEN RASTUS 

ISPANUS NACIONALISTUS

Maskvos bolševikai sakosi jie 
saugosią savo laivus

Pranešimas
Rytoj, Padėkonės diena

(Thanksgiving Dav)’ “ Drau
go” administracijos ir redak- 

I rijos raštinės bus uždarytos. 
Sekantis “Draugo” nume

ris išeis penktadienį.

NĖRA TAIKOS AM, DAR 
BO FEDERACIJOJE

MADRIDAS, lapkr. 24. — 
Vietos radikalų gausinga gin
kluota milicija šiandien po
piet apsupo Vokietijos ir Ita
lijos ambasadas ir Įsiveržė i 
vidų.

Pašalino ambasadų perso
nalus, suareštavo ten rastus 
pasislėpusius ispanus nacio
nalistus, ambasadas uždarė, 
ant durų padėjo antspaudas ir 
paliko milicininkų sargyboje.

Suareštuoti ispanai nacio
nalistai paimti kalėjimai!. .Tų 
likimas nežinomas.

Nepaskelbta, ar radikalai 
padarė kratas ambasadose.

Tuo būdu radikalai atsimo
ka Vokietijai ir Italijai už na- 
f ionalistų vyriausybės pripa
žinimų. Radikalų vadai buvo 
pareiškę, kad nacionalistų vy
riausybės pripažinimu Vokie
tija ir Italija paskelbusios 
karų radikalams.

Spėjama, kad Maskvos pa
tariami radikalai griebiasi šio 
desperatiško žygio.

Kataloni.jos pakraščiuose 
nacionalistai nuskandino neži
nomų prekibinj laivų.

MEKSIKOJ SUPERKAMI 
GELŽGALIAI ISPANIJOS 

RADIKALAMS

MENICO CITY, lapkr. 24. 
Meksikos ikaro departamen
tas Įsakė kariuomenės dalių 
vadams, kad koveikiau supir
ktų visur kur sukrautus gelž
galius ir prisiųstų sostinei!, 
kur iš tos medžiagos bus dir
bama amunicija, reikalinga 
Ispanijos radikalams.

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

ITALIJA NUGINČIJA 
SKLEIDŽIAMAS ŽINIAS

POMA, lapkr. 24. — Itali
jos vyriausybė oficialiai nu
ginčija, kad būk italų nardan
tis laivas nuskandinęs sovietų 
prekybinį laivų Kartagena pa 
kraščiuose.

Italija pažymi, kad ji turi 
karo laivus Ispanijos pa
kraščiuose savo naeionalų sau 
gai ir neturi pasiryžimo kiš
tis Į ispanų vidaus reikalus. 
Italija ii-: toliau priklauso 
tarptautiniam komitetui Lon
done ir norį pasilikti neutra
li.

MASKVA SAUGOSIANTI 
SAVO LAIVUS

LONDONAS, lapkr. 24. — 
Žiniomis iš Maskvos, bolševi
kai planuoja siunčiamus savo 
prekybinius laivus, Vidurže
mio jūra į Ispanijos pakraš
čius su karo laivais saugoti

Toks bolševikų žygis tikrai 
būtų nepakenčiamas Italijai 

iii greit įvyktų susikirtimas.

VISA ĮDIRBAMA ŽEMĖ 
TURI BŪTI KULTIVUO

JAMA

BERLYNAS, lapkr. 24. — 
Goldberge, Silezijoj, nacių 
teisinas nusprendė, kad visa 
tinkama įdirbimui žemė Sile
zijoje neturi būti palikta dir
vonuoti, bet turi būt kultivuo
jama, kad tuo būdu parūpinus 
ko daugiau reikalingo maisto 
kraštui.

LIETUVIŠKAS MARIONE
ČIŲ TEATRAS VYKS I 

AMERIKĄ

KAUNAS. — Lietuvoje 
jau antri metai veikia mario- 
niečių, arba lėlių teatras, ku
rks daugiausia skiriamas vai
kams. Šis .teatras tiek Kaune, 
tiek ir kitose Lietuvos vieto
se turi gražaus pasisekimo, Į 
jo vaidinimus suvedami visi 
apylinkiij vaikai. Paskutiniuo
ju metu j teatrais gavo pakvie
timų apsilankyti Amerikos 
lietuvių kolonijose ir ten su
ruošti kelius, vaidinimus. Te
atras į Amerikų. žada vykti, 
tačiau pirmiau nori dar pra
turtinti. savo repertuarų, pa
ruošdamas kelis naujus vaidi
nimus. Jeigu bus galutinai su
sitarta, tai maroniečių teat
ras į Amerikų išvyktų atei
nantį pavasarį ir ten gastra- 
liuotų per visų vasarų.

HITLERIS PAGERBIA SAVO DRAUGUS

Prieš trylikų metų Muniche, Bavarijoje, šiandieninis Vokietijos diktatorius Hitle
ris suorganizavo grupe nacių ir nusprendė žygiuoti Berlynan, kad pašalinus tuometinę 
Vokietijos vyriausybę. Apie ši sankalbį patv rė policija ir užpuolė tuos pirmuosius nacio
nalsocialistus (nacius). 16 sankalbininkų nušauta. Hitleris, kažkaip išsisuko. Šiemet dik
tatorius iškilmingai pagerbė tuos žuvusius savo draugus. Čia vaizduojama kaip jų at
minimas buvo pagerbtas. Tam tikslui Muni chan buvo sutraukta galybės kariuomenes. 
Tas nepavykęs prieš 13 metų nacių žygis buvo pradžia “svastikai (Aeme Photo.)

NUSIVYLĖ VILNIAUS 
LENKAI STUDENTAI

ANGLIJA SAUGOS SAVO 
PREKYBINIUS LAIVUS
LONDONAS, lapkr. 24. — 

Anglijos vyriausybė įsakė sa
vo karo laivams Ispanijos pa- 
kraščiuoise saugoti britų pre
kybinius laivus, kad jie nebū
tų sulaikomi, arba puolami at
viroje jūroje. Laivams įsaky
ta, prireikus, panaudoti pat
rankas prieš puolėjus, nepai
sant, kas jie būtų.

Be to, vyriausybė imasi 
priemonių, kad prekybiniams 
laivams griežtai uždraudus 
gabenti ginklus, arba amuni
cijų Ispanijon.

Sakoma, kad ir Prancūzija 
imasi tokių pat neutralumo 
priemonių, kad tik atokiau 
stovėjus nuo Ispanijos vidaus 
reikalu.

CHICAGOJ NUŠAUTAS 
DARBININKŲ VADAS

Užvakar vėlai vakare neži
nomi automobiliu važiavę žu
dikai Madison gatvėje nužudė 
nušaudami M. J. Gaivinu, 
darbininkų ir politinį vadų. 
Žmogžudystė įvyko priešaky
je 552 West Madison gat. Žu
dikai pasislėpė.

Galvin vyravo 27-ame var
de kaipo respublikonų galva 
ir vadovavo suskilusiai teanis- 

iterių unijai. Apie 30 metų 
praleido Chicagos politikoje.

Nužudytąjį visur lydėdavo 
jo specialus sargas. Šį karta 
jis vienas apleido savo rašti
nę.

NAUJAS SOCIALISTAS 
MINISTERIS

PARYŽIUS, lapkr. 24. 
Vietoje nusižudžiusio vidaus 
reikalų ministerio socialisto 
Salengro paskirtas, socialistas 
Marx Dormoy, premjero so
cialisto Blumo pasekretorins.

ISPANIJOS RADIKALAI
ĮKALTINA VOKIETIJĄ
VALENCI JA, I spani ja,

lapkr. 24. — Ispanų radikalų 
vyriausybė šiandien paskelbė 
“ f o rmalų ’ ’ parei škim ų, ku
riuo įkaitina Vokietiją už ra
dikalų karo laivo Miguel de 
Ce.rvantes torpedavimų ir su-1 
gadinimų Kartagena uoste, 
ku r susispi etę keli rad i kalų 
karo laivai.
Radikalai taip pat kaltina V o 

laivo šutorpėdavimo vokiečių 
naikintojas, kurs visa laikų a- 
tokiai stovėjo, priplaukė prie 
nukentėjusio, radikalų laivo, 
patj’rė apie; torpedavimo išda
vas ir ramiai pasišalino.

Radikalai tai p ka ltina Vo
kietijų, kad jos laivai su mi- 

' nomis, uždarė Bilbao miesto 
ii oštų.

Radikalai tvirtina apie jų 
laivo torpedavimų. Čia gi kal
bama, kad Miguel de Cervan- 
tes laive galėjo įvykti kokis iš 
vidaus sprogimas, tik apie tai 
tylima.

DARBO APDRAUDOS ĮS
TATYMAS TEISĖTAS

AVASHINGTON, lapkr. 24. 
- - Vyriausias teismas ketu
riais balsais prieš keturis 
(vienas teisėjas serga) pripa
žino teisėtu Nev Yorko vals
tybės darbo apdraudos įstaty
mų.

Jei taip, tai ir federalinis 
tos rūšies aktas, kuris yra so
cialės apdraudos akto dalis, 
ir gi teisėtas.

Darbo apdraudos fondų su
daro vieni darbdaviai. Nedar
bo laiku tuo fondu darbinin
kai šelpiami.

Socialės apdraudos aktas v- 
ra ka-s kita. Darbininkai ir 
darbdaviai prisideda prie šio 
fondo sudarymo. Šiuo fondu 
šelpiami 65 m. amžiaus su
laukė darbininkai.k *

VILNIUS, Okupuotoji Tne- 
tuva, lapkr. 24. — Nutraukę 
alkio streikų lenkai studentai 
patyrė, klad jie yra apvilti. 
Jieiųs buvo sakyta, kad žydai, 
studentai nuo jų bus atskirti 
vietos universitete. Iš tikrųjų 
g; universiteto rektorius tuo 
reikalu nieko nenusprendė, 
tik rekomendavo žydus stu
dentus išskirti..

Kad taip, tai studentai pa
kartojo riaušės prieš' žydus ir 
podraug išdaužė rektoriaus 
buto visus langus.
• Po šio įvykio, rektorius iš
vyko Varšuvon dalyvauti len
kų universitetų rektorių su
važiavime. Prieš išvykssiant 
jis paskelbė, kad jei studentai 
nenurims, Vilniaus universi
tetas bus uždarytas viene- 
lienis metams.

UŽDARYTAS VARŠUVOS 
UNIVERSITETAS

VARŠUVA, lapkr. 24. — 
Dėl lenkų studentų nepaken
čiamo triukšmavimo prieš žy
dus studentus, iki. Nauji! Me
tų uždarytas Varšuvos uni
versitetas. su .jo kolegijomis.

PIRKIMO MOKESČIAI BUS 
PADIDINTI

Chicago demokratų sluoks
niuose kalbama, kad pirkimo 
mokesčiai Illinois valstybėje 
ateinančiais metais ne tik kad 
nebus sumažinti, bet dar pa
didinti iki 4 centų. Šiandien 
yra 3 centai. Prieš pereitus 
rinkimus žadėta šiuos mokes
čius sumažinti.

Politikieriai .nurodo, kad 
valstybei reikalinga gauti dau 
giaų pajamų, kadangi didelės 
išlaidos numatomos bedarbių 

į šelpimui ir, ryšium su mokama

TAMPA, Ela., lapkr. 24. —
• - Kadangi suspenduotos dar
bininkų organizacijos neturė
jo savo delegatų Amerikos 
Darbo federacijos suvažiavi
me, tad suvažiavimo dalyviai 
patvirtino federacijos valdy
bos žygį — apie vieno milijo
no nairių suspendavimų, ir 
nusprendė jų atspeudavimų 
palikti valdybos nuožiūrai. O 
kai reikės juos pašalinti iš 
federacijos, kai nebus su jais 
susitaikinta, valdyba įgaliota 

Į šiam tikslui sušaukti specialų 
j federacijos suvažiavimų.
i

įSuspenduot ų o rganizaci j ų 
priešakyje yra J. L. Levis, 
angliakasių unijos preziden
tas.

REIKALAUJA KOLONIJŲ 
GRĄŽINIMO VOKIETIJAI

i NORTRAMPTON, 
į ja, lapkr. 24. — Britų fašistų 
į organizacijos vadas Si r Os- 
Į vald Mosley sakydamas pra- 
I kalbų reikalavo, kad Anglija 
Į grąžintų Vokietijai kolonijas^ 
kurias karo laiku užgrobė. Šis 
žygis, anot, fašistų vado, sus
tiprintų taikų ii1 teisingumų.

PASKAITOS APIE UŽSIE
NIO LIETUVIUS PER 

KAUNO RADIO

KAUNAS. — Draugijos 
užsienio lietuviams remti aka
deminis skyrius lapkričio m. 
pradžioje pradėjo visų eilę 
paskaitų per Kauno, radio a- 
piie užsienio lietuvių gyveni
mų. šios paskaitos yra dau
giausia propagandinio pobūd
žio. Jos įdomios dar yra ir 
tuo, kad paskaitų autoriai y- 
ra ir užsienio lietuviai. To
kias: paskaitas jie parašo ir 
atsiunčia į Kaimų, čia jos 
skaitomos per radio. Pirmų
jų paskaitų skaitė žemės ūkio 
akademijos profesorius P. 
Kemėšis apie užsienio lietu
vių jaunimų.

PADĖKONĖS DIENA

Rytojaus diena yra visos 
šalies naeionalė šventė — .Pa
dėkonės diena, kuri kas metai 
minima visoj šaly. Gyvento
jai dėkoja Aukščiausiajam, už 
suteiktas šaliai malones ir 
meldžia maloniu ateičiai.

ORASChicago majoras Kelly kvie 
čia chicagiečius, kad jie rytoj 
minėdami šių šventę ne tik 
melstųsi, bet kad turtingesnie- tomas sniguliavimas ir šal-
ji neužmirštų ir vargšų. ičmu.

CHICAGO SRITIS. Numa-

PEORIA VYSKUPAS APIE 
ISPANIJOS RADIKALUS
ROCK ISLAND, Ilk, lapkr. 

24. — Peoria vyskupijos vys
kupas Selilarman čia, trijose 
bažnyčiose suteikė Sutvirtini
mo sakramentų ir kalbėjo a- 
pie Ispanijos radikalus ir a- 
pie veikiantį šiaurinėj [Ameri
koj komitetų, kurs renka au
kas Ispanijos, radikalams.

Vyskupas nurodė, kad šis 
komitetas veikia ir tarp kata- 
I i kų. Ka tai i ku susi rinkimuo- 
sc sakomos prakalbos ir tikri
namai, kad Ispanijoje vedama 
ne radikalų, bet darbininkų 
kova prieš fašistus prispaud
ėjus, ir kad darbininkai, ko
vodami už savo buitį, nekovo
ja prieš religijų.

Tai melas, pareiškia vysku
pas. Ispanijoje vyksta kova 
tarp radikalų ir patrijotų. Ra, 
d’kalus sudaro socialistai, ko
munistai ir anarchistai, o pa- 
trijotus — tautininkai, kurie 
stengiasi išvaduoti Ispaniją 
nuo radikali! raudonojo tero
ro.

Radikalai masiniai žudo ka
talikus, vyskupus, kunigus, 
vienuolius ir vienuoles, degi
na ir griauja bažnyčias, kata* 
Ūkiškas mokyklas ir kitas įs
taigas ir, štai, Amerikoje drįs 
ta sau fondų gauti nuo pačių 
katalikų, kuriuos jie neigia ir 
pasiryžę išnaikinti.

Amerikos katalikai turi ži
noti, kad Ispanijos radikalai, 
kuriuos amerikoniška spauda 
klaidingai vadina. “lojališ- 
tais“, yra daugumoje komu
nistai, lygūs Rusijos komunis
tams. Jei jie laimėtų karų, 
Ispanijoje: visos iki vienos| 
bažnyčios būtų išnaikintos ir 
katalikams, būtų uždrausta 
garbinti Dievų.

PAMIRŠTAS KAPAS

ŠVĖKŠNA. — Švėkšnos 
parapijos kapuose, šalia kop
lyčios, yra senas, kapas. Prie 
Jos stovi koplytėlės formos, 
sukrypęs! ir kerpėmis apaugęs 

j geležinis paminklas, kuriame 
;vos beišskaitomi šie žodžiai: 
i“Kurs Dievų ir žmones mylė
jo ir meilę tų kitiems pažadė
jo”. Tai kun. Mykolo Męži- 
nio, aušrininko, rašytojo, lie
tuvių kalbos gramatikos ir 
keturių kalbų žodyno auto
riaus amžinosios ramybės vie 
ta,.

švėkšniškiai, turėdami savo 
mirusiųjų tarpe šio garbingo 
lietuvio kunigo mirtinguosius 
palaikus turėtų sutvarkyti jo 

(kapų ir atremontuoti pamink
lų. Tatai galėtų padaryti ka
ta!. organizacijos, kurioms, 
manome, mielai padėtų vietos 
inteligentai ir visuomenė.
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DIENOS KLAUSIMAI

PADĖKOS DIENA

Tokios PadėkosDienos, . kaip Amerika 
kad turi, neturi nei viena kita tauta pasau
lyje. Padėkos Diena įsteigta jau seniai.♦

Pirmutiniame Amerikos laikraštyj, var
du “Publick Oceurrenees”, pasirodžiusiame 
Bostone, pirmajame numery su data “Ket
virtadienis, rugsėjo 25, T69O” yra minima 
apie pirmą Padėkos Dieną. Ten rašoma, kad 
Plymoutlio apylinkių indijonai, priėmusieji 
krikščionybę, paskyrė “a day of Thankč.- 
giving to God” už gausų derlių ir atitolini
mą bado, nuo kurio jie. iki šiol buvo ken
tėję, Tas paprotys užsiliko, prigijo ir il
gainiui apėmė visą kraštą. Padėkos Diena 
yra visuotina krašto šventė, panašiai kaip 
Liepos Ketvirtoji ir Kapinių Diena. Skirtu
mas yra tik tame, kad prieš Padėkos Dieną 
prezidentas paskelbia proklemaeiją, primin
damas apie tą šventę.

Šių meti} proklemaeijoj prez. Roosevel
tas be kitko sakė:

“Laimingai pergyvenę audras, mes pri
valome reikšti dėkingumą, kad Dievo Ap
vaizda suteikė mums išmintį ir drąsą ko
voti ir pergalėti bėdas.

“Mūsų laisvos įstaigos tebėra nepalies
tos ir mūsų pasitikėjimas jomis nėra paju
dintas. Santykiuose su kitomis tautomis mes 
nestovime nuošaliai, [bet iš visų pajėgų mes 
rūpinamės auklėti draugingumą tautų tar
pe ir vengdami nesantaikos, keliame pasau
linę taiką, gerovę ir laimę.

IŠ KUR KYLA NESANTAIKA IR BĖDOS

Laikraštis “Ligbt” Padėkos Dienos pro
ga štai kų rašo:

“Amerikiečiai Padėkos Dienoje ypatin
gai vieną daiktų privalo atsiminti. Dievas 
nėra atsakomingas už bėdas, kurios slegia 
pasaulį. Dievas nebuvo, prileistas prie tai
kos stalo Versaliuose. To pasekmė yra ta, 
kad nei viena tauta, nesidžiaugia taika, ku
rių tik Dievas tegali duoti. Dievas yra paša
lintas iš mokyklą. To pasekmė yra aibės 
gudrią kriminalistą. Dievas neįleistas į mo
derniškąją pramonę. Tą sekė tas, kad pra
moniniame gyvenime neturime teisingumo. 
Komunizmas atmetė Dievą, nekenčia. Jo, bo
luoja prieš Jį. To rezultatas yra tas, kad 
rusą darbininkas ir sodietis jungą velka, o 
Meksikos darbininkai ir artojai blogiau gy
vena, negu gyveno aztekų indijonai prieš 
ispaną atėjimų. •, v *.

“Pažvelgkime į savo asmeniškų gyve
nimą. Kokios yra mūsų bėdos? Iš keno prie
žasties jos kilo. Patyrinėję pamatysime, kad 
jos kilo iš nuodėmių ar tai mūsij pačių ar 
tai tų, su kuriais mums priseina susidurti.. 
Nerūpestingas tėvas įtraukia, šeimyną į var
gus ir užtrenkia duris į apšyietą savo. vai
kams. Išdykęs vaikas skaudina motinos šir
dį. Teisingumo stoka gimdo ekonomines bė
das, Nekantrybė, neblaivybė, piktumas ir 
nesusiturėjimas gimdo bėdų bėdas ne vien 
tiems, kurie gyvena tose nedorybėse, bet 
ir tiems nekaltiems, kurie turi turėti su tais 
nedorėliais santykius.

“Šitokios mintys pritinka Padėkos Die
nai. Jos prigelbės surasti bėdų, nelaimių ir 
nesantaikos šaltinį. Esamą pasaulyje piktą 
neskirkime Dievui, o žmonėms, kurie Jo į- 
statymus laužo. Dievas yra gėrybių šaltinis

VIŠI DIRBA IR VISI BADAUJA

Iš Sovietų Rusijos sugrįžo vienas Švei
carijos inžinierius. Jisai Rusijoj tarnavo ži
balo valymo dirbtuvėj nuo 1933 metų iki 
rugp. 1936 metų. Savo patyrimus Rusijoj 
aprašo laikraštyje “Journal de Geneve”.

Minėtas šveicarų inžinierius rašo, kad 
Rusijoj visi darbininkai dirba, bet visi ba
dauja. Gerai gyvena, tik komisarai. Jisai 
rašo: . ■ | ,

“Laipsniškai aš suėjau į pažintį su dar
bininkais. Pradžioj jie nepasitikėjo manimi, 
bet galų gale jie atvėrė man savo širdis.

“Sovietų Rusijoj darbininkų gyvenimas 
nelengvas. Vidutiniškai jie uždirba po 200 
rublių mėnesyje. Ką galima pirkti už tuos 
pinigus? Fabriko kooperatyvas parduoda, tik 
300 gramų duonos ir 50 gramų cukraus ir 
tai tik vieną kartą per du mėnesiu. Laisvoj 
rinkoj sviestas kainuoja 32 rubliai kilo, mė
sa — 12 rublių, pienas — 2 rubliai 50 kap. 
litras. Tai kaip pragyventi ištisų mėnesį su 
tais gautais 200 rublių?

“Kad užsidirbti siūtą, tai reikia dirbti 
du mėnesiu, nes kainuoja 400 rublių. Batų 
pora —- 150 rublių, darbininkiškas paltas — 
250 rublių”.

Toliau inžinierius nurodo, kad Rusijoj 
gyvenimas ir komunistinės teorijos neturi 
nieko bendro. Komunistai visada skelbė ly
gybę, o Rusijoj lygybės nėra nei tokios, ko
kią kapitalistinėse šalyse kad turime.

“Grįžtant į Šveicariją”, rašo inžinie
rius, “stotyje Negoreloje aš mačiau ant len
tos surašą sovietų pramoninių l’aimėjižmų. 
Bet aš žinau tų laimėjimų vertę. Aš pats 
mačiau, kokioj priežiūroj dirba laisvinusieji 
pasaulyje darbininkai. Aš suprantu, kodėl' 
rusi} kraštas aptvertas dygliuotomis tvoro
mis ir jokiu būdu jokiam darbininkui nelei
džiama užsienin pabėgti. Europoj aš ma
čiau daug bedarbiaujančių. Bet jie visi pa
valgę. O Rusijoj visi dirba ir visi badauja, 
išskiriant specus, komisarus ir aukštuosius 
valdininkus.” ,»

Kitas svetimtautis apleido Sovietų Ru
siją per Sibirą. Charbine laikraštininkams 
paskelbė, kad komunistų rateliuose dabar 
sumišimas ir susirūpinimas. Eina “donosai”, 
areštavimai, skundimai visose gyvenimo sri
tyse — armijoj, fabrikuose, sodžiuose. Mas
kvoj kitų kraštų laikraščių korespondentai 
suvaržyti ir gavo įspėjimų, kad už “iškrai
pymą” teisybės būsią išvyti.

Tai mat kas dedasi šalyje, kur laimė ii’ 
gerovė žadėta visiems. Tokią pat laimę ko
munistai nori įsteigti ir visame pasaulyje.

Kad Rusijoj geriau negali būt, negu 
yra, tai išanksto galima buvo žinoti. Juk 
darbininkiško rojaus steigėjai yra, paskelbę 
mirtiną kovą religijai. Na, o jau senovės 
rašytojas Plutarcbas parašė: “Lengviau yra 
pastatyti miestą ore, negu sukurti valstybę 
be religijos.” Šių laiką galiūnas Napoleonas 
yra pasakęs: “Tautą be tikėjimo! tegalima 
butą valdyti tik su patrankomis”. O garsus 
vokiečių rašytojas Scbiller sako: “Jei val
stybėje svyruoja religija, tai svyruoja n© ji 
viena, tai yra svyruoja ir teisingumas ir 
tvarka, ir sąžiningumas ir viskas, kas tik 
yra gera. i j ;W

Taigi tą, ką išanksto buvo galima žinoti, 
dabar patvirtina gyvenimas.

PASAULIOREIKALAI PAINIOJASI/

Pasaulinės taikos reikalai pablogėjo ke
letu atvejų. Vienas daiktas yra tai Japoni
jos ir Vokietijos karinė sutartis. Ta sutar
tis nukreipta prieš Rusiją. Dabar Rusija 
pareiškė, kad jei Japonija tos sutarties ne
atšauks, tai uždraus japonams žvejoti Si
biro pakrantėse. Taigi čia santykiai aštrėja.

Antras daiktas yra tai tas, kad Vokie
tija ir Italija pripažino Ispanijos baltuo
sius. Kadangi Rusijai ir Prancūzijai rūpi 
Ispanijos raudonųjų likimas, tai Čia naujas 
nesantaikos šaltinis.

Yra spėjama, kad jau šią savaitę turės 
išsiristi klausimas, į kurią pusę reikalai nu
kryps — karo ar taikos link.

1915 metais apdraudą turinčių tarpe
moterys sudarė 3 nuoš., dabar jos sudaro
15 nuoš. •'’&'Jfc!# * *:

Cbieagos miesto majoras Edward J. Kel
ly išleido proklemaeiją, kviesdatoias pilie
čius švęsti Padėkos Dieną ir dėkoti Dievui 
už Jo gėrybes.

Padėkonės Dienų Minint
Kiekvienais metais J. V. į Atpirkėjas irgi reiškė Sa- 

Prezidentas paskiria paskuti i vo nesitenkinimą kada raup
ių lapkričio ketvirtadienį kai j' sotojai nedėkojo Dievui už 
po Padėkonės Dieną. Dar 17-J pasveikimą. “Argi ne dė
tame amžiuje Naujosios An- J šimts pagijo? kur gi devyni? 
glijos Pttritanai arba “pilig-; Neatsirado, kas sugrįžęs duo 
rainai” paprastai rudens pa.-j tų garbę Dievui, kaip tik ši-
baigoje švęsdavo tą dieną, 
kada. javai ir dynai būdavo' 
suvesti kluonuose. Savo baž
nytėlėj jie padėkodavo Visa
galiui už derlingus metus, ir 
už visą tai, ką jie gavo iš 
Dievo rankų. Po pamaldų, 
kiekvienas nueidavo namuo- 
sna, ir su savo šeima sėsda
vo prie stalo, nukrauto mil
žinu, iškeptu, gardžiai kve
piančiu kalakutu, įvairiais 
vaisiais ir skanėsiais.

Tad ta iškilmingoji diena 
-— ramybės, maldos ir padė
konės' metas. Ir dera Dievui 
padėkoti už visas malones 
mums suteiktas per ištisus 
metus. Vienok iš visų dory-’ 
bių dėkingumas bene bus re 
čiausiai randamas žmogaus 
prigimtyje. Kaž kas tartum 
verčia mus nutylėti visus ge
rumus patirtus gyvenimo rai
doje. Veikiausiai mes visa tai 
laikome paprastu dalyku, ku
ris .iš mūsų nereikalauja jo
kio ištarto žodžio. Žmonės 
kitiems dovanoja už šlykš
čiausius veiksmus, tačiau ne 
dėkingam žmoguli paskiau
siai atleidžia.

Net pagonys laiko tokį as
menį kaipo žemiausią pasau
ly padarą. Tūlas Tndusas — 
dainius tvirtina, būk žmogus 
gali peržengti visus įstaty
mus, o per Dievo pasigailėji
mą bus jam atleista, bet nė 
vienas nei danguj, nei žemėj 
negali išgelbėti niekšo, kuris 
gera atmoka piktu.

'tas svetikntautis”.
Taip esame pripratę būti 

iš Dievo visa ką turime, kad 
kartais nejtttomis išsiveržia 
iš lūpų šis klausimas: “'Už 
ką gi galiu Dievui padėko
ti ” Ogi už gyvybę, kurią 
yra mums davęs; • už geru 
draugus, kurie padeda mūsų 
dienas palinksminti; už gam
tos grožę, kuri užžavi mūsų 
akis; už sveikatą, kuri pra
giedrina gyvenimą; už der
lingus metus; už taiką, ku
ria džiaugias snūsij šalis; žo
džiu, už visas malones mums 
suteiktas metų bėgyje. Turi
me kuo būti dėkingi ir už 
nesmagumus bei sunkumus, 
kuriuos diena dienon mes pe
rgyvename, nes tuomi mes 
geriau pažinome patys save 
— kuo mes esame. Be to, ar
gi nėra parašyta: “Be kry 
žiaus kentėjimo nėra garbės 
spindėjimo ? ’ ’

Taigi būkime dėkingi ypač 
Padėkonės Dienoje. Jei turi
me pertekliaus, o mūsų arti
mas skurste skursta, tai ir 
jam ištieskime pagalbos ran
ką. Juk taip daryti pridera 
kiekvienam krikščioniui, ku
ris yra patyręs palaimingą 
Dievo duosnumą. Šelpdami 
neturtėlius ir rodydami ma 
lonumo savo artimams, mes 
tokiu būdu aiškių aiškiausiai 
pareiškiame ir savitą dėkin
gumą už mums suteiktas do
vanas. Juk tai tikriausia prie 
monė reikšti Visagaliui savo 
dėkingumą. Gintaras

LIETUVOS PASTANGOS KREIPTI SAVO 
PREKYBĄ SU UŽSIENIŲ JŪRŲ KELIAIS

Lietuvai, dėl politinės situ
acijos, teko pakelti daug sun-

, m., sutvarkytos apgriuvusios 
[krantinės ir molai, pagilinta

kūmų savo ekonominio gyve
nimo laisvam funkcionavimui. 
Neturėdama pakankamo pre
kybos laivyno negalėjo tinka
mai koordinuoti susisiekimo 
ir negalėjo išvengti nuosto
lingo transporto dėl svetimų 
laivų naudojimo prekyboje. 
Blogi santykiai su -Vakarų 
kaimynu apsunkino tranzitą į 
kitus Vakarų Europos kraš
tus. Suprantama, tie faktai 
Vertė:

Stiprintis \ jūroje ir kreipti 
prekybą su užsieniu ir jūros 
keliais.
Perauklėti tautą iš įprastos 
kontinentiškos rutinos į mo- 
derniškią tautišką marinizmą, 
kad būtų sukurtas pakanka-
mas savas laivynas ir susily
ginti su kitomis jūreiviško
mis tautomis, nėra trumpo 
laiko uždavinys. Tam reikia 
ilgesnio laiko jūriškam ir pi
niginių išteklių į laisvuosius
juros kelius.

ir už Jo gėrybes privalome Jam siųsti dė
kingumo maldas’^ w u-

Padėkos Dieną švęsdami ir džiaugda
miesi turimomis gėrybėmis, atsiminkime, ką 

žmonės turi Rusijoj, Ispanijoj, Meksikoj.

Kad- pagyvėtų uosto 
judėjimas, į buvo pastatyta 
nauja geležinkelio šaka Ku
žiai — Klaipėda, kuri tie
siu keliu sujungė jį su visu. 
kraštu. Patsai Klaipėdos uo
stas žymiai- patobulintas. Pa
statyta naujų krantinių 1100

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Sveiki, tavorščiai!
Vėjo nešiotas ir ant galo 

balšavikų liogerin numestas 
vienas Čikagos daktaras, ta
vorščiai, per balšavikų gazie- 
tą paieško resyčių tų žmonių, 
kurie aukojo dolerių strošniai 
‘(kūrybai ’ ’ — laisvam anių 1kapams senam krajuj, Sako, j 
surinkęs resytes jis eisiąs į; 
sūdą ir ieškosiąs tų pinigų.

Vadinas, laisvamanių kapai 
dar neįsteigti, o pinigai jau 
palaidoti.

Balšavikai, tavorščiai, yra 
labiau smart. Kai renka au
kas bendram pruntui, Spani- 
jos rebeliams mušti, arba po
litiniams baliniams gelbėti, 
resyčių niekam neišduoda.

troekininkų veik visi žydai. 
Kitaip šnekant, visas. balša
vikų rojus, kaip ir pats bal- 
šavizmas, yra pašvinkęs žy
dišku skoniu, o tas skonis, 
taip žinote, nefitina lietuviš
kai nosei. Dėl to tai (langelis 
balšavikų čionai pas kapita
listus skursta, jų vadai iš a- 
gitacijos už balšavizmą gyve
ną, o apie važiavimą į rojų 
nei vienas nenori net pamis- 
lyti.

Aš jau išfigeriavau, dėl ko 
lietuviški balšavikai tik gra
žiai šneka apie Rasiejaus bal
šavikų rojų, ale nei vienas ne
nori į jį važiuoti. Daugeliui 
jų čia geriau Dėdės Šamo 
loskavus binzus valgyti, negu 
Rasiejuj ant paukščių pieno 
gyventi. Mat, mūsiškiai bal
šavikai nėra žydai, o Rasie
jaus rojus yra tik žydams. 98 
procentų to rojaus komisarų 
ir jų pamočninkų yra — žy
dai. Pradedant Stalino švo- 
geriu — susisiekimo komisą-. 
r u Kaganovičimn, baigiant vi
sokiais rojaus šulais ir bule
liais yra — žydai. Pats Sta
linas ir gi yra ne rusas, ale 
kaukazietis. Ir 16 sušaudytų

Sena dama, keliaujanti pir
mą kartą per vandenyną, be. 
perstojo klausinėja vieną jū
rininką savo daiktų, kol pa
galiau taip įkyri, jog šis pa
siunčia ją po velnių.

Daina pasiskundžia, laivo 
kapitonui, ir jūrininkas turi 
jos atsiprašyti.

—- -Ar tamsta, esi ta dama, 
kurią aš pasiunčiau po velnių?

— Taip, — piktai sušnypš
čia paklaustoji. J

— Gerai, — sako jūrinin
kas, — gali neiti!

Barabošiaus taverną sėdi 
prie baro Grigas Sinįrdako- 
jas su Čaliu Moliaminkiu ir 
geria.

—■ Kaip gera, — sako Gri
gas, — kad nėra pro bi gino. Aš 
jau buvau beveik apakęs nuo 
n mušamo.

— Eee... prastos tavo akys, 
—■ atsako Čalis. — Kai aš 
išsigeriu, tai geriau matau, 
negu trezvas. Tada viskas iš 
vieno man du matosi.

užneštos smėliu vagos, pasta
tyta daug sandėlių, geležinke
lių šakų, kranų ir

Nuo 1923 m. iki 
uasto tobulinimui 
ir pūs ė mil. litų.

Teigiama darbo rezultatą pa-' 
tvirtina duomenys. Pav. 1924
m. į uostą į plaukė tik 694 lai
vai, kurių tonažas sieke 266,- 
777 n to. Palaipsniui kasmet 
augant, 1930 m. įplaukė 960 
laivų su 499,800 n. to, o jau 
1935 m. 1225 laivai su 691,270
n. to. Praeiti] metų duomenys 
viršija daugiau, negu du sy
kiu prieškariniais laikais re
kordinių metų laivų tonažo 
kiekį.

1935 m. viso Lietuvos eks-

t. t.
1933 m. 
išleista 33

porto tonažo pro Klaipėdos

— Ministerių Kabineto pat
virtintas trejų metų uosto 
darbų planas. Planas bus pra
dėtas vykdyti 1937 m.
Per trejus metus norima pa
statyti naujų krantinių per 
460 m., įsigyti modernišką že
msemę ir pagilinti uosto vagą 
iki 10 — 12 m. Atkreiptas y- 
patingas dėmesys ir įsavo 
prekybos laivyno ugdymą. 
Kaip girdėti, steigiama nau
ja laivininkystės Akc. b-vė, 
kurioje dalyvaus vyriausybė 
savo kapitalu ir stambiosios 
ekonominės organizacijos. Dar 
šį rudenį ruošiamasi preky
bos laivyną padidint 2 dides
nio tonažo laivais. Kai ku
rios visuomeninio pobūdžio 
organizacijos irgi žada steigti 
kitą akc. laivininkystės; b-vę,
kurioje, galėtų dalyvauti, kaip
akcininkas, kiekvienas pilie
tis, nes akcijos būsiančios vi
sai nebrangios. Tokiu būdu,
mūsų jūriniam į si stiprinimui

uostą išėjo 87 nuoš., kurio ver- prasidės antrus laikotarpis — 
tė eksporte siekė 78 nuo., o patiems .siavo krašte pagamin- 
importe — 73 nuoš., to, kurio'tas gerybes išvežinėti po Įsi
vertė buvo 62 nuoš. viso im- tus karštus.,
porto. Šiais metais, kaip pas- j Iki šiol savos prekės veža-
kelbti pusmetiniai duomenys'
rodo, šie skaičiai dar žymiai 
padidės.

Nukreipus užsienio prekybą 
beveik išimtinai jūros keliais, 
gyvi interesai reikalauja, kad 
uostas būtų plečiamas, tobuli
namas ir tenkintų visus reika
lavimus. Šiais metais.

Danijos 116, D. Britanijos 
95, Olandijos 74, Norvegijos 
53, Lietuvos 48, Estijos 35, 
Latvijos 27 ir kitų valstybių 
76. Iš šių duomenų aišku, kad 
prekės buvo vežamos net tų 5 
valstybių laivais, su kuriomis 
ekonominis bendradarbiavi
mas ne tik nebuvo glaudus, 
-bet ir reiškėsi aštriomis for
momis. įteikia pripažinti, kad 
Klaipėdos uostą nerodė noro 
lankyti Latvijos ir Estijos 
laivai. Tai verčia manyti, kad 
laivininkystės srityje nėra 

' dar glaudaus bendradarbiavi
mo. Plečiant Baltijos tautų 
glaudesnį politinį 'ekonominį 
bendradarbiavimą, neturėtų 
būti palikta ir laivininkystės 
srities bendradarbi avimas
Baltijos valstybės dar labiau

mos beveik išimtinai svetimais
laivais. Žinoma, tokia būklė 
negalėjo tenkinti krašto gyvų
jų interesų. Pav.,

1933 m. Klaipėdos uostą 
laikė šių valstybių vėliavų

laivai:

Vokietijos 480, Švedijos 221,

sujungiu ekonominiais ir kul-
tūriniais saitais'.

Pastangos, išeiti į beribius
jūrų plotus mus kaskart atpa
laiduos nuo ekonominės- kituy t.

kraštų priklausomybės ir įves 
mus į jūrinių tautų šeimą.

Jurgis Valančius.

PATENTŲ SISTEMOS 
SUKAKTUVES

AVASULNGTON, lapkr. 23. 
—- Patentų sistemos biuras 
šiandien mini 100 metų su
kaktuves. Milijonai patentų į- 
registruota ir apdrausta.
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“KOL .JAUNAS, O BROLI, SĖK 
PAŠĖLTO GRŪD4”....

Dekones Diena

Tūlas gal pasakys: Deko
ltės Dienai Ji man nieko ne
reiškia. Aš neturiu ko būti 
dėkingas.

Girdint tokius išsireiški
mus manytum, kad pašau iy- 
3e nėra buvę vargo, ašarų ir 
nelaimių, kad nėra jokios ga
limybės pasiliuosuoti iš šian
dieninio vargingo būvio. Toks

MŪSŲ JAUNIMAS
kurie iki tol bijodavo baltų
jų, susitaikė, susidraugavo ir j 
ramybėje pradėjo gyventi.

Visos Dirba

— Onute, einam namo.
— Negaliu.

Rytoj Įvyksta Vestuves 
Varg. N. Kulio Su 

P. Vaišnoraite

Jų pavyzdys paskatina mus I temsta.
ne tik dėkoti Dievui už že
miškas gėrybes, bet ypač už 
tikėjimo dovanų. Gyvenant 
šiame krašte mūs nieks ne-

Zose, pasiskubink, jau '•

— Dar vienų minutę.
— Lucile, ar eisi?
— Tuoj, tuoj, tik šitų už

baigsiu.

Stoviu ir nekantriai lau-

PATIES JAUNIMO RAŠYTI IR 
JAUNIMUI SKIRIAMI RAŠTAI

Iškilmingos Vestuvės In Corpore Į Koncertą Į Vainoraitė; iš Westv.iile: a 
° ' r Margelis, K. Pilkiūtė ir L.

Lukas; iš Gary: S. Kvietkau-BRIDGEPORT. — Padė
kos Dienoje Šv. Jurgio parap.

MARQUETTE PARK. -- 
Gimimo- P. Š. parapijos cho- skas, S. Rundeika, R, Švei

kauskas, M. Martinkėnas ir 
kiti.

Po šokių svečiai žada pa
silikti Chieagoje ir visi sek
madienį dalyvauti “Draugo” 
jubiliejiniam koncerte Civic 
operoj. I. Lukošiūtė

bažnyčioj ekskursijų pas alto- ras praeitų penktadienį vien-
Rytoj, lapkr. 26 d., Chiea

goje įvyksta nepaprastos, iš
kilmingos vestuvės “Muzikos 
Žinių” vedėjo - redaktoriaus 
ir Šv. Mykolo parapijos varg. 
Nikodemo* Kulio ir Petronė
lės Vaišnoraitės.

Šliūbas bus Šv. Mykolo ba
žnyčioje, North Sidėje, su 
šv. Mišiomis (10 vai. ryto). 
Moterystės Sakramentų su
teiks pats parapijos klebonas,

varžo, galim laisvai prakti- 
manymas būtų klaidingas J kuoti religines pareigas. Pa-
Reiktų tik pasvarstyt valau-!sižiūr§kim * mūs nelaimingus km. po šimts pypkių, kas 
dėlę, o surasim už kų dėkoti brolius - katalikus gyvenau- čia darosi, kad jų negali iš- 

Septynioliktam šimtmetyje Sus Meksik°j, Ispanijoj, Ru-
Pilgrimai, negalėdami laisvai . „

džių dėkingumo jausmai, kad kia. Gal, kokių “parę” turi, knn j šaulinskas. 
nereik slapstytis, kad mūs man nenori sakyti. Atidariau per Mįgjas gįea0,s Sasnau

krapštyti, zurzu pati sau. Ei- 
sijoj. Ar nekils iš mūs šir-' siu pažiūrėt, kų jos ten vei-

nių atliks Vladislava Želviūtė 
ir Alfonsas Vėli s. Ši porelė 
nėra paprasta. Nuotaka yra 
rimtų tėvų rimta mergina, o 
jannavedis taipgi pasižymė
jęs. Kilęs iš šaunios šeimy-

balsiai nutarė važiuoti į Civic 
Opera in. corpore. Tikietų už
sakyta apie 40, bet norima 
sudaryti būrį iš pusės šimto.

Mūsų varg. B. Janušauskas 
nors turėjo praleisti skaud-

religinių pareigų atlikti sa
vo tėvynėje, pradėjo ieškoti 
vietos svetur. Palikę tėvynę, 
drųsiai keliavo per Atlantu į 
naujųjį pasaulį, čia steigė 
kolonijas, statė namus, ko
vojo su priešais. Vargo paty
rė labai daug, bet nenusimi
nė. Jie džiaugėsi, kad meke
no nevaržomi, nepersekioja 
mi gali garbinti savo Sutvė
rėjų.

1621 metais sulaukę didelio 
žemės derliaus nutarė išreikš
ti viešų Dievui padėkų už 
gausų palaiminimų. Sukvietė 
iš visų kaimų baltuosius ir 
raudonuosius (indėnus), iškė
lė didelę puotų. Susirinkę, pi
rmiausiai malda pareiškė Die 
vui dėkingumų, o paskui lin
ksminosi draugiškai praleis
dami keletu dienų. Indėnai,

sųžinės nevaržo, kad taika ir 
ramybė viešpatauja ?

Prezidentas, išleisdamas 
prokldmaeijų, lapkričio 26 die 
nų paskyrė tautos dėkingu
mo šventės diena. Jis pareiš
kė; Amerika visuomet pasi
rengusi ugdyti ir palaikyti 
tarptautinę draugystę, ven
giant nesusipratimų ir nesu
tikimų, o1 palaikant taika, ge
rbūvį ir šalies bei žmonių 
laime. Todėl ragina visus dė
koti Aukščiausiajam už ap
turėtas palaimas, pasitikint, 
kad Dievo Apvaizda padės 
nugalėti gręsiančius pavojus 
ir grųžins mūsų šaliai pilnų 
gerovę.

Viktorija Jovaišaitė,
Š. K. A. mokinė

duris. Ir koks buvo nusiste
bėjimas! Kaip kokiam fabri
ke, kad dirba, tai dirba. Žiū
riu, Zosė su Katarina kažin 
kų dažo, Ona, Adelina ir Shi- 
riey vainikus pina, Aurelija 
ir Lucile medelius karpo, 
Bronė prie mašinos siuva; 
Phyllis ir Sylvia kokias ten 
pasagas daro; Genė, Gloria 
ir Marytė lėles rėdo. Patrau
kiau pečiais ir manau sau: 
Aha, nedyvai, kad Bartkų 
Zosė mums visoms neduoda 
ramybės. Per pertraukas iš
girsti; “Mergaitės, ar atei
sit mums padėt. Bazaras jau 
visai prie durų, o mes dal 
visai mažai padarėm”.

sko vyrų choras, diriguojant 
prof. A. Pociui, Per šliūbų 
giedos solo dainininkė Mari

JAUNŲJŲ ŽYGIAI
Ar Ateisit Mums 

Padėt?

nos, ėjęs aukštus mokslus ir i žiu pergyveni'mų, tačiau ne-
dabar turi valdiškų darbų nuilstančiai dirba muzikos
AVashingtone. srity. Dabar ruošia chorų gra

-imi . žiai operetei “Sylvia”. Sliubas įvyks 10 vai. ryto.
Pamergės bus: jaunavedžio Į Praeitų mėnesį choras bu- 
sesutės Ona ir Stasė, sesutės vo suruošęs šokių vakarų, ku

ris šauniai pasisekė. Už taiJanefa ir Zona Černauskai- 
tės iš Melrose Parko ir Ona 
Leškaitė. Pabroliai bus: jau
navedžio brolis Vladas, nuo-

jona Janušauskienė (varg. B. takos brolis Pranciškus, An-

dėkui komisijai: I. Lukošiū
tei, B. Nikšaitei ir J. Stanis- 
lovaičiui.

Trumpoj ateity choras re-

Vestuvių Varpai

Lapkričio 26 d. vestuvių 
varpai suskambės Josephinai 
Zokas ir Atilui Rirras. Šliū
bas bus Racine, Wis., Šv. Va
rdo bažnyčioje, 15 ir Grand 
avė., 9 vai. ryto.

Jaunosios tėvai P. P. Zo-
Janušauskioi žmona), prita
riant. vargonais prof. Pociui, 
ir smuikuojant L. Sabonienei.

Vestuvių palydovai ir pa
lydovės bus: jaunosios sesu
tė Sofija Vaišnoraitė (Maid 
of lionor); A. Vaišnoras su L. 
Sutkiūte iš Waukegano; Šv. 
Juozapo parap. varg. Kastas 
Gaubia su Ieva Lukošiūte; 
Dr. Antanas Stulga su Stani
slava Kučiūte.

Vestuvių pokylis įvyks Š-_- 
meto svetainėje, Ciceroje.

Visi varg. N. Kulio ir P. 
Karšta, pasidarė iš. gėdos,, Vaišnoraitės draugai, bei Šv.

Mykolo par. choras ir Šv. Gri 
gailaus choras, linki geriau
sios laimės, ilgiausių metų ir

ir

tanas Fili pavietus ii Juozas ngs kitų šokių vakarų. Ir ko-' kai yra seni Chicagos gyve- 
misija išrinkta. j ntojai ir ilgus metus laikė

C Skelly, koresp. ' niėso’s krautuvę Town of Lake 
apylinkėje.

Bertulis.
Po visų iškilmių jaunave

džiai iškeliaus į Dėdės Šamo 
sostinę. Laimė ir gerovė jų 
žingsnius telydi. Kaimynas

tės.” Šios dainos vyriški bal
sai suskambėjo praėjusį tre
čiadienį varg. N. Kulio stu
dijoje, kuomet grįžęs nuo ka
sdieninių darbri rado didelį 
būrį choristų (vien vyrų).

“Jaunimo” Šokių 
Vakaras

Lapkr. 28 d., AVest Side 
svetainėje “Jaunimas” ren
gia šokių vakarų. Grieš Lon 
Laban’s orkestrą. Vakare ža
da būt. svečių iš AVaukegan: 
L. Sutkiūtė, J. Butkaitė, L.

Be choro narių, buvo dar Kripas ir B. Leščiauskas; iš

Dabartiniu laiku, iš prie
žasties ligos, apleido biznį ir 
gyvena Bri'ghton Parke.

Jų sūnus, Antanas Zokas, 
lanko Illinois universitetų 
(jau 3 metai). Mokinasi inži- 
nierystės.

Jaunavedžiams linkini kuo- 
geriausių sėkmių. S. G.

Akaclemikes Taikos 
Konferencijoj

Katalikų tarptautinės tai
kos sųjunga turėjo vienos die 
nos konferencijų Šv. Rožan
čiaus kolegijoj, lapkričio 21 
d. Į šių konferencijų suva
žiavo atstovai iš katalikiškų 
kolegijų ir universitetų. Kal
bėtojai buvo kaip kurie uni
versitetų dekanai, bet daugu
moj patys studentai iš įvai
rių kolegijų. Ši konferencija 
pažymėtina tuomi, kad į ja 
atsilankė prezidento žmona 
ponia. F. D. Roosevelt ir da
vė paskaitų apie didžiojo' ka
ro baisenybes, jo pasekmes 
ir taikos reikalingumų.

Tarp svarbesniųjų svarsto' 
mų problemų buvo ši'os: 
“Kaip kolegijos studentas 
žiūri į taikų”, “Karo Propa- 1 
ganda”, “ Jaunimas ir Pa
saulio Probl emos ”, “ Katali
kiški Principai Pasaulio Pro
blemose ’ ’.

Popietinėj sesijoj buvo la
bai įdomi diskusija apm: 
“Nationalism versns Tnterna- 
tionalism”. Šia tema disku- 
savo kolegijų profesoriai.

Nors šioj konferencijoj da
lyvavo kolegijų profesoriai ir 
studentai, vienok mūsų aka
demija., gavusi kvietimų, su 
džiaugsmu priėmė. Akademi
jų atstovavo: Gerb. Motina 
Marija, Sesuo M. Eleonora, 
Sesuo Pranciška, akademikės 
Virginia McKenna ir Eleono
ra Giržaitvtė.

Eleonora Giržaityte, 
Š. K. A.

greitai duris uždariau 
sprukau namo. Važiuodama 
gerai apsimųsčiau: Jeigu jos 
dirba, kodėl ne aš? Pasirv- į linksmaus, sutartino gyveni- 
žau ir ištesėjau. Bet bazaro lno. Murika
pasisekimas, nepriklausys vien ----------------- ----
tik nuo ttj, kurios ji rengia, Sud-ev, Laisvos Dienos 
bet ypatingai nuo vi suome-

inės, kurios paramos m pa- NORTH SIDE _ Gerai 
galbos mes tikimės. mūsų dainius dainuoja: “Kas

Eugenija Juškaite ] apsakys tas linksmybes jau- 
Š. K. A, mokinė nųjų dienelių,, koks yri link

smas gyvenimas vaikinų pa 
nelių, kuri© gražiai išnešiojaThanksgiving Eve 

Dance

ir keli parap. komiteto* na
riai, taipgi svečiai vargom, 
artimieji draugai, atvykę su- = 
dėti linkėjimų vargonininkui i rį? 
mainant savo gyvenimų.

Vakarėlis buvo linksmas, 
jaukus. Vakarų vedė choro 
vice. pirm. A. Pauža, N. Ku
liui sudėta daug- širdingų lin
kėjimų. Atakydamas į visus 
linkėjimus, dėkojo už snr- 
pryzų ir visus užkvietė į ves 
tuves, kurios įvyks Padėkos 
dienoje, 26 d. lapkr.

Po visam padainavę, pasi-

Kenosha: F. Stulgis, A. Ma.- 
rtinkus, L. Marozas ir R. PLATINKITE “DRAUGĄ”

1O METŲ JUBILIEJUS IR

Grand Opening

Ona Parker (Parkauskas) švenia dešimt metų 
jubiliejų moterų gražinimo darbe, ir praneša 
apie atidarymų antros beauty shoppe, moder
niškiausioj madoj, kur galite tikrai pasilsėti ir 
gauti tinkamų padailinimo patarnavimų.

vainikų panystės, eina Dievui į linksminę visi skirstėis į na- 
dėkodaims stonan moterys- mus. Lietuvytis

Praleidome $5,0.00 pirkimui moderniškų baidų ir geriausias plaukų 
garbihavimuį mašinas, kokias galima Už pinigus gauti, žodžiais ne
galime išpasakyti mūsų naujos beauty shoppe grožį. Turite ateiti ir 
pačios pamatyti.

VISIEMS DOVANOS DYKAI!

— Alio! Alio*!
— Kas kalba?
— Akademike. Susikaupkit 

ir skaitykit.
Ketvirtadienį, lapkričio. 26 

dienų, “Dėkonės Diena” —
“Kalakutų Diena” — “Ba
zaro Diena”. Šių paskutinę 
gerai įsitėmykite nes tai sva
rbiausia, Tik pagalvokit, ji 
bus net devyniasdešimts še-
Shj valandų ilgia! CTCF.TCO. _ y gv.

Bazaras prasidės lapkričio t , . ..n . nn i j A * Antano parapijos svetainėje2 ir tęsis iki 29, kad davus T TT \ A ’,,, . ,. L. A yeių šokui vakaras. Ko-progos visiems Chicagos lie-* ,
tuviams išbandyti savo* lai
mę. Tų laimę ras Šv. Kazi
miero Akademijos salėj.

Kviečiame visus. Skaitlin
gas atsilankymas bus mums . 
i ikras malonumas. Geriau su- j ',1J”
sipažinsime, pasilinksminsi- j Rytoj Padėkos diena. Visi 
me ir “giliukį” išbandysim. 1 galėsite pasilsėti. Vakare bus

Aldona Vilimaitė, ir kalakutų laimėjimas 
Š. K. A. mokinė 1 Komisija

misija kviečia visus atsilan
kyti ir linksmai laikų pra
leisti prie geros Bill Morey 
orkestros, taip pat susipažin- i 
ti su svečiais’ iš kitų koloni

X-RAY
■I

' įSHOE ■ 
F iTTI NA
Deformed—Normai

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORNUS — SUKIETĖJIMUS 

NAUJIKAULIUS?
Atsilankykit į Shapiro Čeverykų Krautuvę— 
kur ceverykai bus tinkamai pritaikyti.

Mes užlaikome dideli pasirinkimą jvairio 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patari
mai DYKAI.

Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti mes pritaikysim kitus čeverykus. Jus džiaugsitės musų čeve- 
rykais ir vaikščiosite su šypsą veide. — Ceverykai pigiomis kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max Shapiro vaikų kojų ir čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus dėl egzaminacijos dykai.

Atdara vakaraisSHAPIRO -S
SHOES OF ČHARACTER—-FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH WESTERN AVENUE
Republic 5436 The Florsheim Store

X-RAY FITTIH© AT MO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

SUSIPAŽINIMUI
SPECIAL

Tiktai Pirmadienį, 
Antradienį ir Trečiadienį! 

Shampoo, Finger Wave, Sheen 
Rinse ir Neck Clip 

VISA UŽ 35c.

PERMANENT WAVE 
SPECIALS

$3.00 Wave už ................ $1.95
$4.00 Wave už .... ................ $3.95
$5.00 Wave už ................ $4.00
$7.50 Wave už ..................... $5.00

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

RE AL ESTATE
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, AutomoblUų, 

Stiklų ir t. t.

ONA’S BEAUTY SHOPPE
4459 S. California Avė. 1820 W. 47th St.

VIRginia 0835 V’Rginia 1850

NA

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

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

APSIMOKA DARYTI BIZNĮ SU ATSAKOMINGA Fl RMA!

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
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Tik

šiui, J. Juršai, A. Sveikaus- i 
kui, B. Motiejūnui už pasku
tinį a. a. Seselei patarnavi
mą. Dėkui visiems gerašir

Bazarelis V ienuolyne

Lapkr. 26 d., Šv. Kazimie
ro vienuolyno auditorijoj pra 
sidėjo 5 dienu bazarėlis.

Bazarėlis penktadienį ir Še
štadienį bus po pietų ir va
kare, o sekmadienį, iš prie
žasties “Draugo” didžiojo ko 
neerto, prasidės 7 vai. vak. 
Baigsis pirmadienio vakare, 
lapkr. 30 dieną.

Rėmėjų skyriai, didžiumoj, 
turi savas būdas ir darbuo
jasi kartu su sesutėms ir aka- 
demikėmis.

Gerb. visuomenė prašoma 
paremti šį bazarėlį, kurio pe
lnas skiriamas statybos fon
dui. Tyla

Waukegano Lietuvių 
Veikla

Parapijos vakarienė įvyko 
lapkričio mėn. 22 d., draugijų 
salėje, Virėjas davė Šv. Onos 
draugija (Bronė Žakienė bu 
vo viršininkė), mergaičių so
da lici ja tarnavo' prie stalų; 
parapijos komitetas su kle
bonu kun. J. J. Čužausku ve
dė vakaro1 tvarką.

Vakarienėj dalyvavo ir žy
mią svečių: majoras Talcott 
su žmona, postmaster Dailey 
su žmona, kiti. miesto valdy
bos nariai, taip pat dr. J. Že- 
kas su žmona, adv. Podžiūnas 
ir k. Be to, prie garbės stalo 
sėdėjo ir dr-jų pirmininkai.

Per vakarienę lietuvių or
kestrą griežė įvairias lietu
viškas ir angliškas nieliodi- 
jas.

Bronė Žakienė pareiškė,

ŠTAI KĄ PADARYKITE 

kuomet atsikeliate su 

Galvos Skaudėjimu
PASINAUDOKITE PALENGVI
NIMU PRIEŠ APSIRĖDYSIANT

Bayer Tabletai
Ištirpsta Kuone

Akimirksny
Pagal sustabdomo 
laikrodėlio, tikras 
BAYER Aspirin ta
bletas pradeda tir
pti ir veikti į 8 
sekundas. Įmeskite 
Bayer Aspirin la
bi etą į stikline van
dens. Kol pasiekiu 
stiklinės dugną, jau 
tirpsta. Kas atsi
tinka stiklinėje.. . 
atsitinka jūsų vidu
riuose.

Kuomet atsikeliate ryte su galvos 
skaudėjimu, štai ką padarykite: 
Paimkite du greit-,veikiančius, 
greit-tirpstančius BAYER ASPI
RIN tabletus sutrUpueiu vandens.

Kol apsiredysite, devynis kar- 
I us iš dešimts, jausite palengvi
nimą.

Tikras Bayer Aspirin duoda šį 
greitą palengvinimą, dėlto, kad 
yra skaitomas vienu greičiausią 
būdą palengvinimui, kokį moksli
ninkai dar išrado.

Pamėginkite šitaip. Bet prašy
kite jo pilnu vardu. BAYER AS
PIRIN: ne vien žodžiu “aspirin”.

15c1 ž
TUZINĄ

3 PI,NI 25c
TUZINAI

Maždaug 
lc tabletas

ŽIŪRĖKITE BAYER KRYŽELIO

kad iš virtuvės išdavusi 500 gali. 
lėkščių. Ji reiškė dėkingumo 
Jonui Malelai, šios kolonijos 
duonkepiui, kuris savo kepy
kloje iškepė visus vakarienei 
paukščius. Tuomi gerokai pa
lengvino virėjoms.

Po vakarienės sveteliai at
silankė Į b'azarą, kur įrengta 
būdos parapijos komiteto, dr- 
jų: Šv. Onos, Šv. Antano, šv. 
Baltramiejaus Jaunimo klu
bo, mergaičių Sodalicijos, ma 
žų.jų mergaičių Sodalicijos, 
parapijos choro. Visos turti
ngos daiktais. Bazaras baig
sis Padėkos dieną.

u. knygų patikrinto- 
jai viens po kito jas tikrina, 
o depozitoriai beviltiškai de- lė M

džiams prieteliams už nuve- j 
žimą seselių į kapus. 

Pasitikime, kad a. a. Sese Į 
Peleksa išprašys Juuns ,

juoja. dangaus Tėvo 
Prie

Visa Nortli Side labai pa
sigenda žymaus veikėjo C. 
Vaškūno, kuri liga parbloš
kė ir kamuoja. F. Vaškūnas 
buvo veiklus parap. komiteto 
narys, draugijų darbuotojas- 
ir visų kilnių darbų rėmėjas.

Idetuvytis

nuo
atlyginimo. Krie jos 
jungiame ir savasias ir esa
me visiems už viską dėkingos.

Šv. Kazimiero Seserys

ma ld u

GARFIELD PARKO 
KLŪBO PADĖKA

Šv. Vardo Dr-jos 
Vakaras

Klebonas kun. J. J. Pužau
skas, parapijos komitetas ir 
visą draugysčių valdybos nuo 
širdžiai užprašo visus brolius 
lietuvius iš Vaukegano ir 
kitu kolonijų į Šv. Baltra
miejaus parapijos metinį ba
za ra.

Parapijonai domisi dienra
ščio “Draugo” koncertu. Pa
tarlė sako: siena turi ausis, 
miškas akis. Aš išgirdau Su
tkų, Jakutį, Jankauską, Bu- 
janauską,
bešnekant
dienraščio “Draugo” koncer
tą į Civic opera, sekim, 29 d. 
lapkričio. Man netenka apie 
šių vyrų pasiryžimus dvejoti. 
Kartą jie ką užmano, tai ir 
padaro. Bėglias

MAlvQLETTE PAKK. - 
Suaugusiųjų Šv. Vardo .Drau 
gija kviečia visus, ne vien 
parapijomis, bet ir svečius, 
dalyvauti šokiuose Gimime 
Panelės Šv. parap. svetainė
je, lapkričio 25 d. Visas pel
nas skiriamas parapijai. Grieš 
Bert T'outant (Rytinu Club) 
orkestrą. Dalyvaujantieji va
kare ne tik galės pasišok'!, 
bet dar bus proga laime;! 
kalakutą Padėkos Dienai.

Rap

japkiįčio 7 P*. GarEield ! 
Parko1 lietuvių vyrų ir mote- i 
rų pašalpinis klubas buvo su- ] 
rengęs vakarą - balių, kuris 
pavyko.

Baliaus reng. komitetas 
klubo vardu, šiuo dėkoja į- I 
staigoms ir asmenims, kurie | 
kuomi nors prisidėjo, būtent ' 
laikraščiains už pranešimus, j 
lietuviškoms radio valando- Į 
ms už paskelbimus, laidotu
vių direktoriui A. Petkui, ku
ris prisidėjo didele auka. ir 
pats atsilankė į balių ir vi
siems svečiams, kurie atsilan
kę su klūbiečiais linksmai va 
kaią praleido.

Komitetas: V. Manikas, M. 
Davidonis, J, J. Pranokus

L d.

Petrošienę ir kitus 
apie važiavimą į Padėka

Brangieji mūsų geradariai, RADIO
nuoširdžiai Jums dėkojame 
už dalyvavimą laidotuvėse, 
aukojimą šv. Mišią ir už pa
reikštą užuojautą.

Budriko radio programos 
sekmadieniais nuo 7 iki 8 v. 
vak., iš stoties WCFL, kas 
kart būna gražesnės, įvaires
nės. Praeitą sekmadienį pro
gramoj dalyvavo galinga. Bu
driko radio orkestrą, kvarte
tas ir Makalai.

Šios programos skirtingos 
nuo kitą ir, be abejonės, po- 
puleriausios, nes, dėl stoties 
galingumo, jie pasiekia toli
mas vietas. Programas rūpe
stingai sutvarko ir vadovau
ja Juozas Budrikas, trijų di
delių krautuvių savininkas 
Chicago je. Jo pastangomis
dar duodama kitos radio pro
gramos, pirmadieniais ir pe
nktadieniais, 3l:3O iš stoties 
WAAF, o nuolatinės progra- į 
mos iš stoties AV.11FC ketvir- j 
tadienio vakarais perkeltos į I 
naują laiką, būtent nuo 7 iki 
8 vai., reiškia vieną valandą 
anksčiau, kaip pirmiau buvo.

W

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

Reikia žinoti, kad Ona Katkauskaite yra 
susipratusi, sumaninga lietuvaite. Ji su pasi
sekimu yra dainavusi Lietuvos Valstybinėj ope
roj Kaune. Dainavo ir Italijos operose. Per 
keletu mėty džiugino Hartfordo gy ventojus, kur 
per keletu mėty giedojo katalikų katedroje. Po 
to laimėjo geriausių Amerikos dainininkų dide
lį radio kontestų ir dabar yra pirmaeile Metro
politan Operos artiste. Cbicagiečiams dainuos 
pirmų kartų. Visiems bus malonu jų išgirsti ir 
pamatyti. < i

Ypatingai, dėkojame gerb. 
kapelionui kun. B. Urbai, šv. 
Mišių celebrantui ir asistuo
jantiems kunigams; Pr. Lu- 

NORTH SIDE. Artina-( kogįni ir A Vosyliui, taip 
” jubiliejiniam paį gerp klebonams: kun. J.

Kas Naujo Pas Mus

utis 4 4 Draugo ’
koncertui, pas mus pastebi- , VaiČūnui, kun. Pr. Vaitukai- 
mas didelis susidomėjimas ir čiui ir kun j Urbonavičiui 
pareikalavihias tikietų, kurių,
žinoma, iš anksto, galima pa
sirinkti. Draugijos savo su
sirinkimuose visu nuoširdu
mu nutaria, visoinisl išgalė
mis paremti. Štai, vietinis Fe 
deracijos skyrius laikytame 
susirinkime per draugijų at 
stovus nutarė raginti north- 
saidiąčius skaitlingai, daly
vauti koncerte, 29 d. lapkr., 
kur dainuos garsioji lietuvai
tė Auna Kaskas.

Gruodžio 6 d. jau čia pat. 
Tą dieną northsaidiečiai su
sirinks į parap. svetainę pa
sidžiaugti šių metų nuveik
tais parap. naudai dailiais. 
Tą dieną bus metinė, iškil
minga parap. vakarienė, prie 
kurios komitetas ir parapijo
nai rengiasi. Tikietai smar- 

1 kiai platinami. O kas jų dar 
neturi, lai kreipiasi Į bile 
parap. komiteto1 narį.

Vietinis Federacijos sky
rius laikytame mėnesiniam su 
sirink ime, be kitų svarbių da 
tykų, svarstė kaip geriau pri
imti brangų svečią V. V. S. 
atst. V. Uždavinį, kuris gruo
džio mėnesį pradės maršrutą 
po Chicagą ir apylinkes. No- 
rthsaidiečiai, gavę žinią, kuo
met pas mus atsilankys bra
ngus svečias, rinksis į parap. 
svetainę, kad išklausyti jo 
pranešimų apie okup. Lietu
vos gyventojus.

už aukojimą šv. Mišių. Gerb. 
Tėvų Marijoną Provincijolui 
kun. J. Jakaičiui, kun. L Al
ba vičiui, kun. J. Paškauskūi, 
kun. A. Linkui ir kun. B. 
Vitkui ir visiems dalyvavu
siems kunigams už gražiai 
atgiedotas laidotuvių maldas 
ir palydėjimą į kapus.

Gerb. A. Petkui ir J. Kru
šai už malonų ir tvarkingą 
patarnavimą laidotuvėse nuo
širdų dėkui.

Dėkui grabnešiams: B. Gu
deliui, E. Počiulpui, E. Mik

Jr
Atvažiuoja į Margučio “1936 m. Skandalus”

DĖDYTĖ IR TETYTĖ METAI TAM ATGAL

Dar tik metai tepraėjo 
Kaip ženytis jie norėjo, 
O dabar jau ii’ šeimyną 
Sako, jiedu beauginą...

Ar teisybė, ar tai melas ? — 
Ketverge viskam bus galas! 
Pamatysim, pažiūrėsim,
Ka ir juoko daug turėsim...

Mūsų spulką valdžia įsta- • 
tymais taip suvaržė, kad ji, j 
vargšė, dabar nei pajudėti ne

26 LAPKRIČIO-NOVEMBER BUKIME OLYMPIC BALLROOM 
6138 WEST CERMAK RD., CICERO 

PASITIKTI VISŲ MYLIMUS JUOKDARIUS —

dedytę ir tetytę
PROGRAMO PRADŽIA 7 V. V. ĮŽANGA — 40, 55 ir 75c.

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

Tai bus sekmadienį, lapkričio-November 
29 d., 3 valandų po pietų.

Prašome tikietus pirkti iš anksto. Juos ga
lite gauti pas veikėjus kolonjose ir “Draugo” 
agentus-išnešiotojus. Kam tai nepatogu, tele- 
fonuokit — CANal 7790. Pristatysime tikie
tus į namus. Tikietų kainos; 55c, 83c, $1.10 ir 
$1.65. Kam patogu, tikietų gali gauti ir Civic 
Operos House prie tikietų langelio.

Nuoširdžiai užprašome dalyvauti dienraš
čio “Draugo” jubiliejinėj šventėj.



Trečiadienis, Lapkr. 25, 193d llRSŪGlŠ r
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irgi padaryta operacija Šv. 
Onos ligoninėj.

BRIGHTON PARKE PADEKONES 
DIENĄ GRAŽUS PARENGIMAS

Prašome Pasiklausyti - 
Kun. M. Urbonavičiui 

Kalba

Ciceros Tėvtj Marijonu Rėmėjai Rengiasi 
Prie Ko Tai Nepaprasto

Ateinantį ketvirtadienį, tai .jant nenuilstančiai veikėjai 
yra, Padėkos Dienoje BrigU, Kotrinai Sriubienei, gelbstint 
ton Parko Tėvų Marijonų rė- j A. Jovarauskul, gavo paža- 
mėjų 35 skyrius rengia bun- dėjimų iš Grant Works teat-

Parodykime Susi* 
pratimę

Artinas 29 d. lapkr. Tai 
bus istorinė diena, Chicagos 
lietuvių pasirodymas “Drau
go” jub. koncerte, kur gar
sioji dainininkė, Ona Katkau
skaitė pirmų kartų dainuos 
Chicago Civic Operoj.

- Jei. jos gabumais gėrisi ti
sų tautų operos lankytojai ir. 
tuom didžiuojasi, tai mums, 
lietuviams, yra dar didesne 
garbė.

Ona Katkauskaitė neseniai 
pasiekė pačių viršūnių. Dėl 
to garbė mums. Dėl to kiek 

> vieno yra pareiga, visur ir vi 
sada jos vardų minėti su pa
sididžiavimu. Nes ji to užsi
pelnė per daug metų siekda
ma savo tikslo.

Tad, visi ruoškimės pama
tyti Onų Katkauskaitę Civic 
operoj, lapkr. 29 d.

J. Vilkišius

Norime atkreipti gerb. skai 
tytojų dėmesį, kad šiandien 
“Draugo” radio valandoj (iš 
VVEDC stoties) kalbės gerb. 
kun. M. Urbonavičius, M.I.C., 
Aušros Vartoj par. klebonas. 
Kalbės svarbiu reikalu, dėl 
to prašome pasiklausyti. Taip 
pat kalbės ir “Dr.” redak
torius. Programa bus paįvai
rinta dainomis ir muzika.

pažemina kiekvieno' gero ka
taliko atmintį. Iš tokio skel 
binio susirinkusieji, visokie 
atšalėliai ir cicilikai už mi
rusius poterių nekalba. Rap.

Pranešimai

tuviai, kuriems nepavyko1 be
ndrauti visų laikų su dien 
raščiu “Draugu”?

Visoj Chieagoj ii* apylinkė
se dar randasi šeimynų, pa
vienių ir biznierių, kurių 
“Draugas” dar nelanko? Da

c , • , T ir , • fbar yra S’era proga tapti da-Serga taip pat J. Motiekai-1,. . , , . ,v... „ U , . •. . 1 h ninku to viso džiaugsmo,
tis, 1311) ko. 49 ct., pirminiu i , ., . , ... .
, , .. ’ L , Tik užsisakykite jubiliejauskas Federacijos 12 skyr. Jie , ,, v • , ,. - . . metu Draugų”, užsimokantyra, geri Draugo rėmėjai , .v,-.,,, metams $6.00, kuris jus lan-įr žadėjo būt koncerte. . . . ," .. . ._.. kys ir jums tarnaus iki jūsų-Linkini greit pasveikti, j " .1 gyvos galvos.

Dabar metai baigiasi, kai 
kurių skaitytojų prenumera
ta jau pasibaigė, kitų mokes
tis yra užsilikusi. Tai dabar 
laikas suskubti ir atsilygin
ti. Tai bus gražus pasižymė
jimas jubiliejaus metu. Rap.

Labdarybės centro susirir. 
kimas įvyks lapkr. 25 d., 8 
vai. vakare, Aušros Vartų 
parap. salėj. Prašomi visų 
kuopų ■ atstovai atsilankyti.

Valdyba

J. Liaugaudo žmona po su-
eo party Navickų name, 4543 ro, kurio savininku yra VIa- nkios operacijos, ačiū Dievui, 
So. Washtenaw avė.. Komisi- das Babitz, kad teikės skirti'jau beveik sveika. RaP.
ja turi daug gražių dovanų, visos dienos pelnų statomajaiĮ ---------------------
kurių užteks visiems atsilan seminarijos koplyčiai. Trum

pu laiku sužinosime dienų ir 
paskelbs spaudoje. Sveikinam

kasiems; o laimingajam teks 
gražus kalakutas.

Komisija kviečia skaitliu- K., Sriubienę už jos pasidar- 
gai dalyvauti vietinius ir iš bavimų, o mes stengsimės tų 

dienų kuoskaitlingiausiai at
silankyti, kad Grant Works 
teatro dienos pelnas būtų 
gausus.

Bus Malonu

kitų kolonijų. Pramoga pra
sidės 2 vai. po pietų.

Teko išgirsti, kad Ciceros 
Marijonų rėmėjai, vadovau-

Cicero “On The Top” liukai ir Česienė daugiausiai 
parduoda tikietų. Draugnešys

Prieš galų ciceriečiai suju
do pirkt tikietus į “Drau
go” jubiliejinį koncertų. Kvo 
ta jau pilnai pripildyta. Da
bar dar ciceriečiai nori pir- 
įnybėiS. Varosi visu smarku
mu, kad tik kuo daugiausiai 
cįceriečių dalyvautų Chicago 
Civic Operoj lapkr. 29 d. Sa-

PADĖKONĖ

A.t.
DOMICĖLĖ

BUDRECKIENĖ
Kuri mirė lapkričio ,15 d.,

ir tapo palaidota lapkričio 19 
d., 1936 m., o dabar ilsis Sv. 
Kazimiero kapinėse amžinai 
nutilus ir negalėdama atidėko
ti tiems, kurie suteikė jai pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo 
j tą neišvengiamą, amžinybės 
vietą.

M'ėa atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kleb. kun. Vaičiumi, 
kuris atlaike įspūdingas pamal
das už jos sielą Ir pasakė pri
taikintą pamokslą, ir kunigams 
Klioriui ir Valuckui. kurie 
taipgi atlaikė šv. Mišias.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, gėlių aukotojams, vargo
nininkui A. Mondeikai už gra
žų giedojimą,, A. Bernadišiui ir 
■Bružų šeimynai. Dėkojame, Vi
sų šventųjų dr-jai, Šv. Anta
no parap. .Namų Savininkų klu
bui, Apaštalystės Maldos ir 
Lietuvių 'Tautiškos Seserų drau
gioms.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui A. Petkui, kuris savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ją. j amži
nantį, o mums palengvino per
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimu valandoje ir pa
galios, dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau a., a. Domicėlė, 
lai Dievas suteikia amžiną . a- 
tilsj.

Nuliūdę lieka: Sūnus, Duktė, 
žentas ir Anūkai.

nuolat turi net skubotai jiems 
pristatyti užtektinai tikietų.

Čia paminėsiu tik mažų da
lelę, kurie įsigijo tikietus, ne
skaitant tų, kurie ja.u buvo 
paskelbti. Pirko; S. Tunkelis, 
J. Šm u lskis, J. Daminski, K. 
Stankui, J. Aleksiūnai, J. 
Paikiai, E. Čerkauskienė, J. 
Šunaitis, St. Kričius, B. Ku- 
čienė, P. Jakštas, F. Diekan- 
tai, U. Jucienė, Ag. Jučaitė, 
B. Rimkiūtė, Rakašiūtė, J 
ir O. Antanaičiai, Zarembai, 
Bronė Pavilonis sau ir ma
mytei, J. Žedeikis ( net 4 ti
kietus po- $1.65), A. Palubi- 
nai, 2103 S. 48 et. pirko 8 
tikietus — visai šeimai, J. 
Kiškūnas ir daug kitų, kurie 
nesutiko, kad praneščiau 
“Drauge”.

Prie progos galima primi
nti, kad J. Kiškūnas, 4917 W. 
14 st., Liuosybės name turi 
Jervelry krautuvę. Pataiso su 
gadintus laikrodėlius, žodžiu, 
iš senų padaro naujus. Taip
gi galima gauti ir naujų. Tu
ri labai gražių šliūbinių žie
dų. Kalėdoms labai tinkamų 
dovanų. Matykite J. Kiškū- 
nų pirma kol eisite kur kitur. 
Jis visus patenkins.

Jau už keletas dienų minė
sime dienraščio ‘ ‘ Draugo
jubiliejų. Kaip bus linksma 
toms šeimynoms, pavieniams 
ir biznieriams, kurie per tuos 
visus 20 metų skaitė, rėmė, 
platino ir kitus ragino skai
tyti katalikiškų Amerikos lie 
tuvių dienrašti “Draugų'. 
Jų tas džiaugsmas dar dides
nis bus, kai ateinantį sekma
dienį jie nuvyks Į didingų 
visame pasaulyje pagarsėjusį 
Chicagos Civic Operos namų, 
kur pamatys tūkstančius ga
rbingų savo tautiečių lietu
vių ir aukštų svečių iš kitų 
tautų ir žymių miesto ir val
stybės valdininkų, o jie visi 
bendrai gėrėsis gražiu paren
gimu.

O kaip jausis tie mūsų lie-

Iškilmingos Laidotuves

BRIGHTON PARK. — Šia 
ndie laidojamas a. a. Jonas 
Gurskis. Jisai šiemet minėjo 
25 metų moterystės jubiliejų. 
Buvo pavyzdingas šeimynos 
tėvas. Skaitė geras knygas, o 
ypač mėgo skaityti Šventųjų 
gyvenimus. Mirusįjį aplankė 
daugelis kaimynų, pažįstamų 
ir giminių.

Per keno tai apsirikimų pa 
darytas vienas nepritinkamas 
dalykas, kurs nesiderina su 
gero kataliko ir parapijono 
gyvenimu. Mat jo mirties ii 
laidojimo pranešimas tilpo ir 
bedieviškame laikraštyje. Tas

Dvigubas Cellophane įvynioji
mas Dvigubai-švelnių Old 
Gold pakelių duoda jums rink
tinių derlių tabakus, pačiam 
gJriausiam stovy.

7- - -...... \
ENTRA — Budrik o Nedė- 
linis programas iš stoties 
WCFL, dabar būna nuo 7 
vai. vak., iki 8 valandos.

PADĖKONĖ

LAURINAS
JUOZAITIS

Kuris mirė lapkričio 18 d. 
ir tapo palaidotas lapkričio 21 
d, 1936, o dabar ilsis ‘Šv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo į prasišalinimą iš mūsą 
tarpo dėkojame mūsą dvasiš
kam tėvui kleb. kun. Briškai 
kuris atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą ir pasakė pri
taikintą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, ir geliu aukotojams, gi
minėms, draugams ir drau
gėms.

Dėkojame graboriui La.clia- 
vieziui ir sūnams, kurie savo 
geru ir mandagią patarnavimu 
garbingai nulydėjo . jį j amži
nantį, o mums palengvino per
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame, grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa- 
galios, dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau a. a. Laurine, lai 
Dievas suteikia amžiną atilsį.,

Nuliūdę, lieka: Moteris, Duk
terys, Sūnūs, žentai, Marčios ir 
Anūkai. H?

PAIN-EXPELLEK MI

Palengvinimas
drebinančią
neuralgijos skausmą — 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER
bonkute tik 3 5c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

Serga

Sunkiai serga J. Spranai- 
tis, 160 So. 49 ct. Jo sūnui

JUOZAPAS KOČIŪNAS
Mirė lapkričio 22 d, 1936 

m., 10:10 vai. vakaro, sulaukęs 
1S metų amžiaus.

A. a. Juozapas gimė Cicero, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Marijoną, po tėvais 
Rudkauskaltė, tėvą Juozapą, 
brolius: Antaną ir Prancišką, 
2 seseris; Veroniką ir Oną, 2 
dėdes: Martiną ir Petrą Ko- 
čiūnus ir jų šeimynas, ir gi
mines.

Kūnas pagalvotas 1435 So. 
50th Avė, Cicero.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
lapkričio 28 d. Iš namą 8 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv, Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Bro
liai, Seserys, Dėdės ir Gimi
nės.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER'S BLIXIR 
OF BSTTER WINE

Dažnai Gelbsti
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

PRASYK SAMPELIO PYKAI 
Triner’s Bitter Wine Co.
544 S. Wel,s St., Chicago, 1M. 
Prisiuek man sampelj dykai 
Vardas ----- -------- -------------------—

Adresas

-- ">

.•Z
Visose

Vaistinėse

J. F. EUDEIKIŠ
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮj 

YARds 1741-1742
MŪSŲ RADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS 9:45 VAL.

W. H. E. C. (1420 kll.) STOTIS

GABI', IND. LAI DOT C VIV DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas 
Phone 9000

Moteris patarnauja
620 VV. 15th Avė.

A. I A
MELVIN E. KAVALIAUSKAS

Minė lapkričio 23 d., 1936 in., 5,;55 vai. ryto, sulau
kęs 12 metų amžiaus.

A. a. Melvin gimė Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime motinų Francis, po tė

vais Jenčauskaite, tėvų iVinc-ejitų, brolį Jųnų, seserį 
Josephine, 3 dėdes: Juozapų Jenčauskų, Juozapų ir 
Stanislovų Kavaliauskus ii* jtj šeimynas, 2 tetas: 
Eleanor M'ilash ir Julia Serapienę ir jų šeimynas, 
krikšto-motinų. Elenų Murauskienę, ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas 1815 W. 73i‘d S t Tel. REPublic 
6590. ;

Laidotuvės įvyks penktadieni, lapkričio 27 d. Iš 
namų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Pa,n. Švč. 
Marijus parapijos bažnyčių, kurioj įvyks! gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 'pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Brolis, Sesuo, Dėdės, Te
tos, Krikšto-motina ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Telefonas 
YARds 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPuhlic 8340

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

Grabnamių
------ o------ -

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj
--------o-------

Suvirs 50 metų prityrimo 
----- -o—----

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

... - o...........
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Dėl Padėkonės dienos pir
kėjos pirkdamos ar Radio 
ar Parlor Setų ar Pečių ar 
Karpetų gaus dykai Kala
kutų ar- žąsį.

Piano Accordionai, 48 Basų
M8.OO
12 Basų po
^16.00
120 Basu už
£85.00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus 
| S. M. Skučas

1410 So. 49th Ct,, Cicero 
Plione Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

Pilnas kursas lekcify dykai.

1937 Radios pagauna gerus
1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

Ezerskis ir Simus 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

ladiamicz ir Sanai 
I. F. Eudeikiš
S. C. Laclianicz

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Plione YARds 1741—-1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Avė.
42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515
4348 So. California Avė. 
Plione LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

programus. Greitas 
kaip žaibas,
RADIONAS,

ZENITH,
PHILCO,

RCA VICTOR, 
GENERAL ELECTRIC, 

Gražiuose kabinetuose po
£39.00

ir

£69.50
Midget Radios po

£6.95

k F. Budrik, Int.
3417 So. Halsted St.

Tel. BOUlevard 4705

BUDRIK FURNITURE 
MART

3343 S. Halsted St,

Viskas dėl namų — rakan
dai — už žemas kainas.
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PROFESIONALŲ IR BIZNIERIŲ TALKA RENGIANTIS PRIE “DRAUGO DIENOS
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LOŽAS PIRKO; D. KURAITIS, ADV. J. 
BORDEN IR B. PIETKIEWICH

“Draugo Diena” Baigsis Vakariene Gražiame 
Klube

Besirengiant prie jubilieji
nės “Draugo Dienos”, kurioj 
bus didysis koncertas puoš
niam Civic Operos name ir 
vakarienė gražiam Electric 
Club, dar kartę, turėjome pro
gos Įsitikinti kaip nuoširdžiai 
mūsų biznieriai, ir profesijo- 
nalai remia tautiškus reika
lus.

Paskutinėmis dienomis ko
ncerto ložas nusipirko Milda 
Auto Sales (806 West 31 st 
str.) savininkas p. D. Kurai
tis, kuris pardavinėja Buikus 
ir Pontiacus. Savo' ložon pa
sikvietė ir Kastą, Sabonį su 
šeima. Kaip žinoma,, K. Sa
bonis yra geras p. Kuraičio 
bendradarbis. Drauge darbuo 
jasi jau ketvirti metai. Anot 
D. Kuraičio: “Automobilių 
pardavinėjimas p. Saboniui 
gerai sekasi”.

“Reikia pasakyti, kad 
‘Draugias' gerai padarė pasi
kvietęs į savo jubiliejinį kon
certą lietuvaitę artiste Oną 
Katkauskaitę, kurios pasise
kimais galime didžiuotis. Ją 
rakia paremti ir jai akstino 
priduoti, kad ateityje dar la
biau garsintą tnūsų tautos 
vardą’1'' — pasakė p. Kurai
tis, užbaigęs rašyti čekį už 
savo ložą. Čia, reikia dar pri
dėti, kad D. Kuraitis užtfun- 
dys, “Draugo” koncerto ti
kietą visiems tiems, kurie šią 
savaitę pas jį nusipirks au
tomobiliu.

Kitą ložą nupirko adv. Jo
nas Borden - Bagdžiūnas, dr. 
St. Biežis ir dr. G. Bložis. Jie 
visi su savo šeimomis bus vie
noj ložoj. Ją ofisai yra virš 
Metropolitan State banko, ku 
rio vedėjai pp. Brenzai jau 
seniau koncertui ložą nusipi
rko.

‘ ‘Praėjusią vasarą lankiau,š 
Listuvoj ir džiaugiaus ten da

romu progresu-’ — kalbėjo 
adv. Borden. “Taip Pat pa-, 
tyriau, kad Lietuvos visuo
menė nuoširdžiai didžiuojasi 
ir džiaugiasi, jei mes, ameri
kiečiai, kur nors pasižymim, 
jei iš mūsų tarpo kas nors 
iškyla ir tautos vardą svetur 
garsina. Jie džiaugiasi mūsą 
sportininkais — Sharkiu ir 
kitais, jie ypatingai džiaugia
si, kad Ona Katkauskaitę, ku
ri savo laiku ir Kauno operoj 
dainavo, priimta į šio krašto 
muzikos ir dainos meno židi
nį — Metropolitan Opera. Vi
si jai linki geriausio pasi
sekimo. Palinkėkime ir mes ! 
jai sckmįą lapkričio 29 d. 
gausingai Susirinkdami į Chi 
cago Civic Operą pasiklausy
ti jos žavėjančio dainavimo. 
Chicagos ir apylinkią lietu
viai turėtą sausakimšai užpil
dyti operos salę ir tuo paro
dyti savo vieningumą ir įver
tinimą gražią meno dalyką”.

Toms advokato1 mintims 
pritarė ir dr. Biežis su dr. 
Bložių. Jiedu taip pat gra
žiausiais žodžiais atsiliepė a- 
pie Katkauskaitę.

Ta pačia proga, mūsą at
stovas paklausė adv. Borde- 
no, ai* teisybė1, kad jis Lietu
voje būdamas nepalankiai at
siliepė apie Amerikos lietu
vių laikraščius? Į tą klausi
mą adv. Bordenas taip atsa
kė:

“Apie amerikiečių laikraš
čius kalbėjomės su Lietuvos, 
laikraštininkais, tik kai ku 
rie iš ■ jų ne visai taip atpa, 
šakojo mano pareikštas min
tis. Aš nesakiau, kad visi mū
sų laikraščiai yra be vertės. 
Aš taip negalėjau sakyti, nes 
žinau, kaip svarbi} vaidmenį 
vaidina mūsų tautiškoji do
roji spauda, kiek gražių nuo
pelnų ji turi. Bet negalima

D. Kuraitįs, Milda Aute 
Sales savininkas, nupirkęs 
dienraščio “Draugo” koncer- Į 
to ložą.

užginčyti to fakto, kad turi
me ir tokių laikraščių, kurie' 
dirba priešlietuvišką darbą ir į 
mūsų žmones demoralizuoja. 
Apie tos rūšies spaudą aš nie
kuomet negaliu palankiai kal
bėti. ’ ’ ,

Taip tai p. Bordenas išaiš
kino įvykusį incidentą su lai
kraštininkais.

Trečią ložą taip pat “ko- 
operatyviniais pagrindai s' ’ 
nusipirko p. B. Pietkiewich, j 
2608 W. 47th st.,laidotuvių Į 
direktorius J. Liulevičius, 
4348 S. California avė. ir dr. 
T. Dundulis, 4157 Archer avė.

Šie visi trys vyrai darbuo
jasi Brighton Parke. Susita
rė paremti mūsų dienraščio 
jubiliejinį koncertą, nes įver
tina ir dienraštį ir artistę 
Katkauskaitę. “Lietuviai tu
ri remti savo talentus, jei no
ri, kad tie talentai garsintą

tautos vardą’’ — sakė p. B. 
Pietkiewich. “Chicagos lietu
viai jokiam darbe neatsilie
ka nuo kitą, neatsiliks ir nuo 
šio koncerto surengimo’’ — 
pridėjo p. Liulevičius. “Pa
rėmimas lapkričio 29 d. įvyk
stančio kone rto, yra parėmi
mas lietuvią pažangos ’ ’ — 
pabrėžė dr. T. Dundulis.

Šiuomi norime pranešti, 
kad tuoj po didžiojo koncer
to, 6 vai. vakare, gražiame 
Electric Club. (39-tam aukšte 
tame pačiame Cfivie Opera 
Tlouse) bus “Draugo Dienos’ 
užbaigtuvią ir artistės Kat
kau,skaitės priimtuvių vaka
rienė. Kas norės toj vakarie
nėj dalyvauti, praneškit apie 
tai šiandien prieš 6 vai. va
karo. Dėl to telefonuokit — 
Canal 7790.

Tikietą platinimas

Koncerto rengėjai dar kar
tą prašo tikietus pirkti iš an
ksto. Pirkite juos savo kolo
nijose pas mūsą bendradar
bius, arba telefonuokite į 
“Draugo” ofisą, arba, kam 
patogu, būdami mieste juos, 
įsigykite prie Civic Opera 
(20 No. Wacker Drive) tikie
tą langelio. N užmirškit, kad 
tikietams nusipirkti iš anks
to liko tik trys dienos.

Per mūsų bendradarbį p. 
J. Brazaitį tikietus įsigijo: 
adv. J. Grisius ir jo žmona, 
p-nia Žibienė 4 tikietus, p.

vininkai, 1628 W. 47 st.) pir
ko tikietu savo draugams; G. 
Burba, siuvėjas, 1857 W. 47 
str.; biznieriai Sereikai, 4549 
S. Paulina str.

Rytoj Margučio Pa
rengimas

ŠVENTO KAZIMIERO - -----
----- AKADEMIJOS RĖMĖJŲ

BAZARĖLIS
Lapkričio 26, 27, 29 dd. 3 vai. popiet, išsky

rus sekmadienį, kuomet įvyks 
7 valandę vakare.

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS AUDITORIJOJ 

2601 West Marąuette Road

Yra daug gražių dovanų. Visi kviečiami 
atsilankyti ir tuo būdu paremti girtiną darbą, 
kurį veikia seselės Kazilmierietės. Rėmėjos.

DR. EDWARD HERMAN
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Egzaminacija. ir pasitarimas dykai.
Ofisas; 3601 Belmont-Avenue

CHICAGO
Telefonas; JUNiper 1542

Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12; 

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

Tel. Ofiso: Res.:
LAPayette 4017 t 2456 W. 69 St.

Tel. namu:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais nasrai sntnrtj

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Pitone Res. and Office

PROspect 1C28 2359 S. Leavitt St.
CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago-

Tel. CANa" 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z.ZALATORIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Res. KENtvood 5107

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

756 West 35th Street

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DDNDDLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Tel. VIRginia 0036

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

ĮVAIRŪS DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
Vai. po pietų ii nuo T iki S:30 x. x>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 

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

Nedėliomis nuo 1Q iki 12 diena

Adv. Jonas Borden-Bag- 
djžiūnas, šią vasarą lankęs 
Lietuvoje ir pakvietė Lietuvos 
sportininkus atvykti į Ameri
ką J 937 m., kad persiimti su 
Amerikos lietuvių sportinin
kais. Adv. Borden nusipirko 
mūsų dienraščio jubiliejinio 
koncerto ložą, kurioj bus dr. 
Biežis ir dr. Bložis su žmono
mis.

Juodikienė, Petraičiai ir Ska- 
marakai.

Per br. Vladą: biznierius 
Gregoroviičius, pp. Pieržins- 
kai (Peoples Pestaurant sa-

Visi, kurie1 norite linksmai 
užbaigti Padėkoms Dieną, pa- 
sistengkite būti Margučio pa
rengime rytoj vakare, 7 va
landą. Pamatysite tikrai link
smą ir pilną gardaus juoko 
muzikali vaidinimą — “1936 
Metą Skandalai”. Kas skan- 
dal'isis ir kaip skandalysis, 
tai persitikrinsite patvs užsi- 
•mokėdami tik 40c ir 75c.

Programų ir šokiams gros 
didžiulė radio orkestrą, kokio 

j mis Margučio parengimai vi
suomet atsižymi. Olympic 
jBallroom yra erdvi ir viena 
puošniausių saliu Chicagoj, 

i todėl mėgstantis šokti jauni
mas ir “senimas” turės daug 
malonumo.

Taigi rytoj, pavakarie
niavę, pasukite tiesiai i Mar- 

“Skandalų Vakaru”, 
neturite automobilių,

Y?
griejo
Kurie

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 2345

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

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

Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavitt St.
Tel. CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 
vakare

REZIDENCIJA
LAPayette 3051 2519 W. 43rd St,
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
mūzai nutarti

Residenee
6609 S. Artedan Avė. 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal sutartį

važiuokite, iki West Cermak 
Rd. (22nd St.), o nuo ten pa
imkite gatvėkarį arba Doug- 
Jas Park elevatorių, kurie 
privežia prie pat Olympic 
Balroom namo, kampas Cer
mak Rd. & Lombard Ave„ 
(6138 AVest Cermak Rd., C i
cero).

Būkite laiku, nes progra
mas prasidės lygiai 7 vai.

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
Lietuvis

OPTOMETKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akiii įtempimą., kuris 
esti priežastimi g-alvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karSt.į, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminą vintas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das, Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki S v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12. Daugely ei- 
sitikitnų akys atitaisomos Ite akinių. 
Kainos ’pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Bouievard 7589

Gydytojas Pasako Kaip 
Išvengti Persišaldymo

Vienas žvmus sveikatos specialistas 
v ra pasakęs, kad 83% iš visu šios 
Šalies gyventoju yra slegiu pnHMi. 
.To pntf'virunc? v^a vengti šaldy
mo nelaime n t savyje e t sparu m a..

NdTG \-TONP — dnhop moVsHSkni 
sustiprintas su VTTAtMTVATS A P 
yra jau • irodes tą stebėtina sveika
tos bucP voto.in ir palaikytojo atspa
rumo. Jis paliečia kai tik silpnuo
sius organus. .Tuos su^tinri'nn taip. 
kad nuodus, kurie sveikata, silpnina, 
jie pa.t.vs ruo s^ves neš^lina Dabar 
jurus kai tik Pikas budavoti atka
rumą prieš šalę’o ūfirrfŠoMvnia. 
gi.nk^ nauiaiį NUGVT^NE turinti 
VITAMTNTTR A ir D. Parduodamas 
ir gą rantuojamas ras visus vaisti
ninkus. luengyas imti ir palaiko jus 
vaizde.
tai ideabis linn«wotofys. i** ^Oe.

Nuo užkietėjimo imk~-TTG A-SOP—-

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS ) 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roclovell Street 
l’elenbnno: REPnhlk 9723 Į

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

f Vest 22nd St.)
Metropolitan State Bank name

1 Valandos kasdien nuo 9 iki 5
Panedėlio. Seredos ir Petnyčios 

vakarais nuo 6 ik’ 9 
Telefonas CANal H75

! Namai: 6459 S. Rockwell Si
Telefonas RFPuhlie 9600

J State 4690 Prosnect 101*

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. tVestern Avė. 

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

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

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

CLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW

10707 So. Michigan Avė. 
CHICAGO

Telephone PULlman 1293

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaič’ų ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN- 

ČIAKAS DEL MOTERŲ 
IR VAIKŲ.

Vaiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo.

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

Tel. VICtory 3486
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

CLASSSFIED
PARDAVIMUI BIZNIAI

Pai-flavimųi laundiTS ’ir valymo ofi
sas. Lietuvių angwentoj apylinkę į; 
Gera proga vedusiai porai. $150 
nėr- me”ė-i pelno garantuota; BON 
D 7.1, “Draugas”, 2334 Šo. Oak’ey 
4 ve., Chicago.

RĖNDON NAMAS
7 kambarių mūrinis cottage, pečiais 
šildomas, arti mokvkbj. $16 00 at- 
ęakomingai leimyn'ai. 1321 So. Cla- 
rėmdnt Avė. Šaukite BUCkinghnhi 
9358. , . , . : - ,. _ . '

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas, baldų taisvmas, per-

maljavo.iimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios karnos mieste. Superior 
Upliolste’-ing Co.. 327 So. Kedzie 
Avė., NEVada 7717.

PIRKITE ANGLIS DABAR

BLACK Gold Lump, $600; Mine 
run, $5.75; Screenings, $4.75.
GR. NDY MINING CO., telefonas 
CEDarcrest 1131.

ANGLYS ANGLYS!
AUGŠTOS RUŠTES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS
Mino Run ....................... $5.75
Lump or Egg .........  6.00
Sereenings ....................  4.75

Pašaukite dienų ar naktj 
Telefonas KEDzie 3882.

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE

JOKIŲ PELENŲ

OIL

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAITMKIUOTO.IO 

ŠIOJ TERITORIJOJ
Me.s greitai pristatome ir garantuojame pilną mierą su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trokais.
KUOMET RKIK1A ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

CANal 2020

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

KUKUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS
PETER BALSITIS, Manager


