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NUJAUČIAMA JAPONŲ 

SU SOVIETAIS KARAS

Japonų kariniai vadai pasi
rengę smogti bolševikams

PEIPINGAS, lapkr. 12. —.prieš sovietus, negu Kinija. 
Čia atvirai kalbama, kad jau Japonai užkariavo šiaurinę
atėjo laikas japonams pradėti 
karę. «u sovietų Rusija Sibire.

Kiniją ir paėmė 
Vienur ir kitur jie

Šanchajų, 
vis stip-

Patys japonų kariniai vadai' riau įsigali. Belieka tik pasi- j 
yra tokios pat nuomonės. Ir Į tvarkymas. Tad dabar nusisu- 
jie baigia rengtis ir veržiasi į karna prieš sovietus, kad ir su 
karau prieš bolševikus — di
džiausius savo priešus Azijos
Rytuose.

Tuo sumetimu daug japonų 
kariuomenės ištraukiama iš 
šiaurinės Kinijos. Ji siunčia
ma j Mandžiuko Sibiro pasie
nius.

Pačiam Peipinge ir kitur 
šiandien daugiau įdomaujama 
japonų planuojamais žygiais

jais apsidirbti.
Laikraščių korespondentai 

pastebi, kad visam Mandžiuke 
vyksta nepaprastas japonų 
bruzdėjimas — rengimąsis 
naujan karan.

Japonai planuoja užkariau
ti didelius Sibiro plotus ir so
vietams uždaryti Pacifiko pa-1 
krantes.

Telefonas: Canal 7790
3c A 0 O P Y METAI-VOL. XAl

Japonija atsisako ka oors bendra 
so Briuselio konferencija

Si konferencija dar kartą kvie; 
japonus daryti paliaubas

t

Brazilija jai kviečiama prisijungti prie 
prieskomunistiBio bloko

RIO DE JANEIRO, lapkr. 
12. — Sužinota, kad kaip tik 
Brazilijoje paskelbta fašisti
niais ruožais diktatūra, Itali
ja if (Vokietija tuojau suskato 
raginti prezidentą diktatorių 
Getulio Vargas, kad Brazilija 
prisijungtų prie prieškomu- 
nistinės vokiečių japonų italų 
sąjungos.

Kalbama, Brazilijos dikta

torius šį kartą neturi pasiry
žimo jungtis su fašistais ir na 
ciais. Nurodoma, kad Brazili
joje diktatūra įvesta ne tiek 
politiniais, kiek ekonominiais 
sumetimais.

Pranešta, Romos ir Berlyno 
oficialiuose sluoksniuose reiš
kiama daug džiaugsmo, kad 
Brazilija nusikrato senovės 
demokratiškos formos valdžia.

PAĖMĘ ŠANCHAJŲ JA- i 
PONAI VERŽIASI VAKA

RŲ LINK

ŠANCHAJAUS SVETIM
ŠALIAI SUSIRŪPINĘ

Okupuotame Vilniaus krašte. Lenkai okupavę Vilniaus kraštą labai jį nuskurdino. Šiame 
atvaizde matome būreli Vilniaus krašto išbadėjusių vaikų, kurie ant mėšlyno maitinasi vi
sokiomis atmatomis.

Ito I® sovietu žymieji diplomatai 
NI£JI areštuojami MaskvojeIŠKILMIŲ

TOKIO, lapkr. 12. — Iš ja
ponų užsienių reikalų ministe
rijos paskelbta, Japonija ne
pripažįsta ir antrojo kvietimo 
dalyvauti Briuselio konferen
cijoje japonų kinų karo reika
le.

Nurodoma, kad Japonija nė
ra priešinga tarpininkystei, 
bet ne iš Briuselio konferenci
jos keliamai.

lyvauti Briuselio konferenciji 
je ir nepripažįsta šios koni< 
rencijos siūlomos tarpininke 
tės, tomis dienomis japonaH 
bus padarytas dar vienas 
paskutinis pasiūlymas — p 
pažinti paliaubas.

Konferencijos dalyviai n) 
prendė, kad jei japonai ir J 
liaubų sumanymą paneigs, 
da valstybės imsis priemonių 
Kinijai parūpinti kiek tik reij

BRIUSELIS, lapkr. 12. — kalinga ginklų ir amnnicij< 
Kadangi Japonija atsisako da kovai su įsiveržusiu priešu.

ŠANCHAJUS, lapkr. 12. — 
Apvaldžiug šį miestą ja
ponų kariuomenė nesulaikomai 
visu frontu veržiasi vakarų 
link. Kai kurios japonų ko- 
liumnos jau pasiekė naują ki
nų fronto liniją.

Atsimetantieji kinai turi 
milžiniškus nuostolius. Japonų 
lakūnai kinų koliumnas raižo 
ru orinėmis bombomis ir kul
kosvaidžiais. Tas nėra papras
ta kova, bet stačiai skerdynės. 
Matyt, kinai bus priversti pa
likti naujas savo pozicijas ir 
trauktis kur toliau, jei japonai 
taip smarkaus. i

Yra žinia, kad kinų trys ga
lingi bombonešiai lėktuvai lei
dosi per jūrą tikslu pulti ja
ponų sostinę Tokio. Japonų 
lakūnai, sakoma, du bombone
šius sunaikino jūroje. .Vienam 
pavyko pasiekti Japoniją. Te
nai ir tas numuštas ir sunai
kintas. , ;!

ŠANCHAJUS, lapkr. 12. — 
Čia svetimšalių autoritetai la
bai susirūpinę. Japonų karo 
vadovybė planuoja paimti sa
vo žinion tarptautinę sritį. 
Nežinia kas galės įvykti, jei 
japonai bandys savo planą 
vykdyti.

MONTREALIS, Kanada. — 
Šio miesto ir apylinkių raudo- 
nie ji (komunistai) seniai ren
gėsi prie lapkričio 7 d. iškil
mių. Ši diena yra bolševikų į- 
sigalėjimo Rusijoje kas metai 
minimos sukaktuvės. Šįmet y- 
patingai jos buvo plačiai mi
nimos suėjus 20-iai metų kai 
komunisitai nukryžiavo rusų 
tautą ir Rusijoje įvedė vergu
vę. Iš Maskvos įsakyta raudo
nojo internacianalo agentams, 
kad iškilmės būtų surengtos vi 
sose šalyse, ypač didesniuose 

J miestuose.
Vietos gyventojai nugirdę 

apie raudonųjų planus rengti 
masinį susirinkimą energingai 
užprotestavo. Montrealio uni
versiteto studentai nužygiavo 
pas miesto majorą ir reikala
vo, kad jis neleistų komunis
tams rengti susirinkimų. Pro-

RYGA, lapkr. 12. — Žinio
mis iš Maskvos, tenai ir toliau 
vykdomas sovietų užsienių di
plomatinėje tarnyboje “valy
mas”.

GPU agentai areštavo at
šauktus ambasadorius Vokie
tijai ir Turkijai — K. K. Jure 
nievą ir M. Karskį.

Be to, sakoma, areštuota so 
vietų turistų agentūros direk
torius V. įA. Kure ir kiti du 

agentūros valdininkai.

Sovietų vyriausybei reika
laujant, Vokietija ištraukė iš 
Leningrado savo generalkon 
sulą R. Somnerą.

POPIEŽIUS SKIRS NAU- B"s°SfNso^
JUS KARDINOLUS I

NACIONALISTAI LAUKIA 
PRIPAŽINIMO

HENDAYE, Prancūzija, la 
pkr. 12. — Yra žinių, kad Is
panijos nacionalistų vyriausy
bę žada pripažinti Japonija, 
Portugalija ir Vengrija.

Japonų karo vadovybė pa
reiškia, kad tarptautinėj srity 
gyvena dang kinų ir jų dalis 
organizuotai veikia prieš ja- testavo organizacijos ir pa- 
ponus. Tas gi nepakenčiama, vieniai asmenys.

------------------------ i Artinantis lapkričio 7 d. ko-
NUSIŠOVfi ŽYMUS SERBŲ munistai kreipės į policinius] 

GENEROLAS .autoritetus gauti leidimą. Po-
------------ Įlicija nesutiko. Komunistų de-

BELGRADAS, lapkr. 12. — legacija tad nuvyko pas mies- 
Paskelbta, kad nusišovė vietos to majorą Adhemarą Ray- 
serbų garnizono viršininkas nanltą. Delegaciją sudarė aš- 
gen. V. Tomič. Jis buvo nužu- [tuoni raudonieji — 7 prancū-
dytam karaliui Aleksandrui, 
o paskutiniais laikais rengen- 
tui kunigaikščiui Pauliui pa
tarėjas. 1 1 į

VIESULAS IŠTIKO MANILĄ

MANILA, lapkr. 12. — 
Viesulas (taifūnas), ištiko 
penkias Filipinų salų provin
cijas ir šį miestą, palikdamas 
dar nežinomą skaičių užmuštų
jų ir sužeistųjų ir didelius

zai kanadiečiai ir vienas ru
sas. Delegacija pasisakė, kad 
ji atstovauja organizaciją var
du “Sovietų unijos bičiuliai”.

Ji pareiškė, kad susirinki
mas rengiamas ne komunistiš
kai propagandai, bet tik pra
nešimui -“kas veikiasi Rusijo
je, kas tenai atsiekta”. Majo
ras atsakė, kad jis seka įvy
kius Rusijoje ir žino, kad ko
munistų propaganda visados 
pridengiama “demokratiniu” 
frontu. Neikite čia ir nepasa- 

iroo-

medžiaginius nuostolius.

Daugiur užlieti pakraščiai ir] koki t e niekniekių mūsų
ka.i kur sukelti potvyniai. nėms, baigė majoras.

I t A .. i

VATIKANAS, lapkr. 12. — 
Iš pusoficialių šaltinių patiria 
ma, kad Šventasis Tėvas PiT 
jus XI prieš Kalėdas sušauks 
konsistoriją ir skirs naujus 
kardinolus.

Paskutinė konsistorija turė
ta 1936 m. birželio mėnesį.

Kadangi konsistorija susi
jusi su planingai nustatyto
mis ceremonijomis, tai reiš
kia, kad Šventojo Tėvo sveika 
ta yra gryžusi normaluman.

BERLYNAS, lapkr. 12. — 
Mannheime nukrito vokiečių

LAIŠKAS

Chicagos arkivyskupijos 
bažnyčiose rytoj per pamal
das bns skaitomas Jo Eminen
cijos kardinolo Mundeleino 
laiškas. Kardinolas raging ti
kinčiuosius gausiai prisidėti 
prie vadinamų Petrapinigio 
aukų, kas metai visam katali
kiškam pasšuly renkamų Šven 
tojo Tėvo reikalams.

NACIAI DAUGIAU VARŽO
KATALIKU BAŽNYČIĄ
BERLYNAS, lapkr. 12. — 

Hanave nacių apeliacinis teis
mas nusprendė, kad Katalikų 
Bažnyčia neturinti teisės kiš
tis į nacių autoritetų svarsto
mus sterilizacijos vykdymo 
planus. t ‘

Teismas yra nuomonės, kad 
jei Katalikų Bažnyčia norinti 
turėti balsą šiua klausimu, ji 
turinti gauti vyriausybės leidi 
mą. Bet, kiek žinoma, jai toks 
leidimas negalįs būti pripažin 
tas, kadangi tos rūšies daly
kai, kaip sterilizacija, nesąs 
Bažnyčios reikalas. Girdi, 
žmonių apsauga nuo paveldė- 
jamų ligų esanti valstybės, ne 
Bažnyčios, funkcija.

Naciai neturi nieko bendra 
su žmonių dorove ir šį svarbų 
klausimą neigia.

ŠEN. BORAH JAU NEPA
SITIKI BRAZILIJA

LONDONE PER PALIAU
BŲ IŠKILMES SUKELTA 

TRIUKŠMAS

IVASHINGTON, lapkr. 12. 
— Amerikos J. Valstybių kon
grese bnvo sumanymas Brazi
lijai “išnuomoti” kelis senes
nius karo laivus jos pakraš
čių saugai.

Šen. Borah dabar priešina-

LONDONAS, lapkr. 12.. — 
Vakar per Paliaubų iškilmes

keleivinis lėktuvas. 10 asmenų dalyvaujant karaliui sukelta 
žuvo. Iš jų 7 keleiviai. triukšmas. Neseniai išleistas

iš bepročių įstaigos vienas
Gavę tokį atsakymą, raudo

nieji delegatai pareiškė, kad 
jie kreipsis į aukštesnius au
toritetus ir išėjo. Ir kreipės į 
vyresnįjį teismą gauti “in
junction” prieš majorą ir po
licijos viršininką. Teismas nu 
sprendė, kad jis neturi reika
lo ir pareigos kištis į miesto 
autoritetų dalykus.

Tokiu būdu Montrealio rau 
donieji ir negavo progos pa
gerbti Rusijos kraugerius val
dovus, kurie šiandien net sa
viškius draugus žudo šimtais, 
kad ilgiau išsilaikius valdžios 
viršūnėse.

žmogelis arti karaliaus sušu
ko: “Nutrauk šią savo veid- 
mainybę 1 Juk tu tuo būdu są
moningai ruošiesi į karą!”

KUR JIE TIKISI GALĖS 
PLATINTI BEDIEVYBE
MASKVA, lapkr. 12. 

Vietos spauda paskelbė, 
Ispanijos komunistų grupė 
apie 60 vyrų ir moterų, atvy 
ko į sovietų Rusiją šešiems iqĄ 
nesiams “nuodugniai studijt 
ti” bedievybę (ateizmą). Gra 
pės priešakyje yra mot 
Femandez, bedieviško są u<t| 
žio Madride vadovė.

Pasirodo, ispanai raudolrk 
ji bandys susipažinti su K i 
jos bolševikų bedievybės pli 
tinimo metodais. Bet kur; ji 
panaudos šiuos kacapiškUs m 
todus, tai vis gi ir jiems a 
tiems turi būtį įdomu.

Negali būti dviejų nuont 
nių apie nacionalistų laimėj! 
mą Ispanijoje. Nacionalistam 
apvaldžiūs visą Ispaniją, is 
panų raudonieji bedi 
platinimo metodus galės P 
naudoti tik monkėms kur nors] 
■zoologijos daržuose.

t-|

NUŽUDYTA SENYV 
MOTERIS

* I
tlRasta nužudyta skurdž 

viena gyvenusi Mrs. BertU 
De Meyer, 67 m. amž. našlėj 

si šiam sumanymui. Jis sako, l|557 No. Troy gat. Per kel< i 
Brazilija pakeitė savo vald- metų i§ visuomenės fondų ji
žios formą, tad negalima jąja 
daugiau ir pasitikėti.

KATALIKIŲ SLAUGIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

NEW YORK. — Katalikių 
Slaugių šalies federacija tu
rės Wasbingtono suvažiavimą 
gruodžio 4 ir 5 d. Planuojama

Policija su juo greitai apsi- šią federaciją perorganizuoti, 
dirbo. Paimtas į ligoninę.

LENKŲ LĖKTUVAS NU
KRITO; 4 ŽUVOIR VfiL UŽDARYTAS 

FABRIKAS

DETROIT, Mich., lapkr. 12. 
— Šią savaitę antrąkart užda
rytas Hndaon Motor Co. fab
rikas, kilus darbininkų nesusi
pratimui su fabriko vedėjais. 
Apie 10,000 darbininkų atos- 

' togauja.

VARŠUVA, lapkr. 12. — 
Netoli čia nukrito ir sudužo, 
Varšuvos Krokuvos linijos ke 
leivinis lėktuvas. 4 asmenys 
užmušta ir 7 sunkiai sužeista.

bnvo šelpiama.

Policija nustatė, kad ji bo> 
vo kankinama ir nužudyta pl&l 
Šimo sumetimais, nes bu£6| 
kambariai išgriosti, viskas iM 
versta. Nežinia kiek žmogių 
dis pelnė.

Policija padarė nuodu ; u 
kratą bute ir rado: 151 dol 
pinigais, banko knygelę S® 
352 dol. indėlių ir vertybės 
pierių 1,600 dol. sumai.

PLATINKITE “DRAUGĄ ’

Šiandien Chicagoj uždaroma 
automobilių paroda*

ORAS j
CHICAGO SRITIS. 

Šiandien debesuota; popiet 
šalčiau. ,

Saulė teka 6:38, leidžia
si 4:3L
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k UmU> lenkių. Redakcija paallalko eau telef tal- 
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»adeucl]ae sulyg tavo nuotidroa Voreepondentų 
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JM KRATOS KAINA; J. amaitaoa valatybiae: 
na — 11.00; Pusei metų — ».IO; Trinu mine*
— li ti; Vienam mdnealul — Tie. Kitose vat- 

is prenumerata: Metanu — I7.CC; Puaet metų
|4.«o. Pavienis num. Sc.

kainoa prisiunčiamos parelkalavua

tarus pulti savo kaimynus, nes mato, kad 
Anglija, Prancūzija ir jų talkininkai tik kal
basi, bet nieko nedaro, kad gelbėti užpul
tuosius.

Tokie keliai tikrai neveda į taikų, bet 
išstato į didesnius karo pavojus.

Morkus
Iš Po Mano Balanos

Naikina Visa Kas Lietuviška

Bedarbių Surašinėjimas

Nuo- šių metų lapkričio 16 iki lapkr. 20 
visame krašte bus surašinėjami bedarbiai ir 
tik dalį laiko dirbu. Norima sužinoti, kiek iš 
viso žmonių nedirba ir nori dirbti, kiek dir
ba ne pilnai ir nori dirbti visų laikų.

Šį surašinėjimų daryti nutarė Kongresas 
ir autorizavo Prezidentas.

Į talkų tinkamam šio darbo pravediniui 
kviečiami organizacijų vadai, dvasiškiai ir 
visi kas tik gali padėti išpildyti reikalingą
sias blankas.

Tarp kitų klausimų blankoje yna klau
simas, ar bedarbis yra šio krašto pilietis ar 
ne. Kas nesat piliečiais, nebijokit į tų klau
simų atsakyti teisingai, nepaisant kaip ir 
kada į A’.neriką esate atvykę. Garantuojamas

Ir kas būt sakęsf Iki ne- į — Lietuviai retai kada ken- 
seniai senesni lietuviai mauė, :-i8 nuo ligos pasaitų — kid- 
kad lietuviškų įstaigų o čia i i.t*y. kitus, kas kelintas
išauklėti jaunuoliai palaikyti atinuo pasaitais nusiskundžia, 
ui pataikys. Su mumis, sakė,'Peš lietuvius tik kus keliolik- 
mirs ir mūsų siekiai. Dabar,'tas. l)elko taip yra, gal, būtu 
kai išsižiūri, tai tie patys se- galima išaiškinti taip. Laetu-
uiai ir savo įstaigoms kenkia 
labiau, negu jaunukai.

Be jaunimo nieko ne
bus. O laukti, kad jaunimas 
nebus. O lauktų kad jauninta.-: 
pas juos ateitų Jr su jais be
reikalingai galvas džiovintų, 
negalimas ir nesulauk tinas žy

ves žmonės iki šiol ne 
arkliais važinėja, bet ir

vien
j‘> ja-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS l’ag mus, tavorščiai, taip 
pat yra mūšių, kurios, po at-

Vakar trumpai pranešėm, kad lenkų vy- 
iausybė uždarė paskutinį Vilniaus lietuvių

rašlj “Vilniaus Rytojų”. Tuo savo žygiu ; visįšk;s slaptumas. Išpildytos blankos nie-
nkų letena užslopino žiburį, kuris Okupuo

ja Lietuvos lietuviams švietė per vienuo- 
metų. ■
Tai yra, anot “L. A.”, galima sakyti,

•iefelietuviįkos lenkų akcijos apvainikavi-

Kas beliko Vilniaus krašto lietuviams! 
Lietuviškos mokyklos uždarytos. 
Skaityklos išdraskytos.
Suardytas visas Vilniaus lietuvių organi- 

Į*eiaib gyvenimas.
Lietuviai inteligentai sukišti į kalėjimus, 

kiti ištremti į Lenkijos gilumų arba į ne
įrašomųjų Lietuvų.
Nubaustas Vilniaus Lietuvių Komiteto 

rinkas K. Stašys.
K. Stašys, kun. K. Čibiras, kun. Botke- 

ius ir su jais net trys šimtai sąmoningos
ių Vilniaus lietuvių patraukta teisman būk 

dėl valstybės išdavimo.
Žodžiu, visam Vilniaus krašto lietuvių 

(imui uždėtas lenkiškas antspaudas:
draudžiama”. t

Vis dėlto, nors nuolat trukdomas ir bail
inas, šiaip taip dar laikėsi vienintelis

Hiniaus lietuvių organas “Vilniaus Ryto-' 
Ir”, bet, štai, ir jam jau padarytas galas.

p rašo “L. A.”, okupantai savo “kul
ių misijų” atliko: mūsų brolius, Vilniaus

ūvius, nugramzdino į visiškų tamsybę. 
“Dabar atrodo”, sako “L. A.”, “kad

L daugiau jan nebėra ko naikinti: viskas išnai- 
P* kinta. Ir vis dėlto* mes negalime būti tikri, 

koji Vilniaus lietuvių kalvarija jau būtų pa
sibaigus: jie dąr kų nors sugalvos, nes, kaip 

jų priešlietuviškos akcijos matyti, jie yra
ię išnaikinti visa kas lietuviška”.

Dėl to visa mūsų tauta turi kelti savo
prieš nežmoniškus lenkų užsimojibnus 
sutremti, sunaikinti lietuvybę Vilniaus 

te. Ir mes, Amerikos lietuviai, negalime 
lėti. Visos mūsų organizacijos, visų kolo- 

lietuviai tnri išnešti tinkamus protestus
dėti aukas kovai už lietuvybę Vilniuje.

kam kitam nebus naudojamos, kaip tik su
žinojimui, kaip ištikrųjų stovi nedarbo klau
simas.

Blankos bus pristatytos į namus. Jas 
padės išpildyti paštininkai ir kiti valdinin
kai. Be to, lietuviai gali kreiptis į lietuvių 
įstaigas, pas savo tautiečius, kad pagelbėtų 
tas blankas išpildyti.

Tad, visi lietuviai bedarbiai tas blankas 
būtinai išpildykite. Šis surašinėjimas daro
mas ne kani kitam, bet bedarbių gerovei.

Kreipia Rašytojų Dėmėsį

Blogi Reiškiniai

Gazietos rašo apie lenkų už- likto kokio didelio darbo, di- 
manymų savo stolycoj sureng- džiuojasi:

O jojimas kai sykis labai ge įį irgi “pasaulinę parodų,” j — ^Ar matote, kokį dalbų 
rai atatinka pasaitų tvaikai., kokjatJ rw,gja Amerika, Pran- mes esame nuveikę. Vadinasi, 
Amžinos atilsies Theodoie cfl7jja įr kitos karalystės. Ale, nieko neveikę, sau visus nuo- 

kadangi, kaip rešo “ Kurjer' pelnus susisemia.
Codoeny,” ponai be gy ven
tojų skurde, gaspadorių bied- 
nystos, miestų

Roosevelt jaunystėje buvo nu 
te istas mirti. Tik, suprask, ne 
teismo, o tik silpnų pasaitų.

gis. Nūdienos žmogus negai . Nors bent taip geriausi gydy
loja, o tik daro. Irrkuo gre*-, tojai manė. Betgi Rooseveltas 
Čiau galvojimo siena subyrės, J vietoje nusiminti, pats save 
tuo greičiau ir mūsų jaunimas
daiban suskubėeu

Tik pažiūrėkftn. Senių jau 
vos tik keli. Jaunuolių galvos 
kai javų varpos visomis pu
sėmis linguoja. Panorėti tik 
keliems seneliams o tokių ga
lingų minių savaip paversti, 
tik tuščias ir bergždžias užsi
mojimas.

Iš šalies žiūrint, gaila vie
nų ir kitų. Gaila senių. Dirba 
išsijuosę. Sunkų savo triūsų 
brangiausiais sveteliais net iš 
pat Lietuvos pagražina, kad 
da geriau būtų. Pasėkos ne 
kas. Kadangi tokių asmenų, 
kų jų darbuotę įvertintų, jau 
veik neliko. Gailu jaunesnių.
Kažin ko da laukia ir jie. No
rėtų pirmyn žengti. Betgi vėl 
neišdrįsta seniams širdies už
duoti. Tai vienok, norim ai 
ne, o toji galinga jaunuomenė 
kuomet nors siūbtels. Ir tik 
tada paaiškės, kiek daug blo
go sau padarėm taip ilgai ji 
už sprando belaikydami. Aiš-

pradėjo gelbėti. Ypač daug 
jodinėjo. Ir, išsižiūri, kad ba
lnas padarė tai, ko neįsteng • 
vaistai: — pratęsė jo amžių 
iki gerokai senatvei.

Kai Saksoniją valdė kara- 
pakraščiais! liūs Augustas, jis turėjo ad- 

skurdžių skruzdynų, antisa-' jutantų — generolų, kuris pa
rimu gyvenimo sąlygų, stokos ■ sižymėjo jumoru ir tiesa.
mokyklų milijonui vaikų, kelių 
kuriais negalima išvažiuoti, 
nieko kito negalės svečiams 
parodyti, kai kurie pataria iš
statyti Suvalkų sutarties su
laužymų, Vilniaus užgrobimų,

— Pacukas, kai voveris, lio-1 visų Vilniaus krašto lietuvių 
kęs yra kų radęs savo gūž-' mokyklų ir įstaigų uždarymų, 
ton nusinešti. Jo buveinėje ga
Įima visko rasti, neišskiriant 
nei pinigų. Popierinių nekliu
do.; Bet ypač sidabrinių nepa
lieka. Jau nekartų po kelis de
sėtkus dolerių atrasta.

kryžių vartymų, kapų išnieki
nimų, visų gairių kilnuojamų 
į lietuvių pusę, visas gumines 
lazdas ir kitokias priprovas,

Kartų prie stalo karalius I 
pareiškė savo nustebimų, ko
dėl jis negauna jokio pelno 
iš muitinės, ir paklausė adju
tantų, kodėl taip yra.

Adjutantas užuot atsakęs 
paėmė iš stovinčios prieš jį 
vazos gabaliukų ledo ir per
davė savo kaimynui, prašyda
mas perduoti vis toliau, kol 
ledas pasieks karalių. Kada 
ledo gabaliukas pasiekė kara-

kyrios parodytų aukštų lenkų Įių, tai beveik visas buvo iš-

K. P. Ganda “L. A.” rašo, kad pasku
tinėmis dienomis iškilęs literatūros konflik
tas dėl Z. Nowakowskio vertimo iškelia ir 
apskritai klausimų, ar ne per daug lenkų 
Literatūros verčiamės. Juk lenkai mūsų kul
tūrų persekioja, smaugia Vilniaus krašte, jų 
kai kurie rašytojai tyčiojasi iš mūsų kal
bos, kultūros, o mes jų kultūrų populiari- 
zuojame...

Nebūdami nei kerštininkai nei politiniai 
siauraregirfi, jei ir veržiamės iš lenkų litera
tūros, tai verskim ė s pačius geruosius daly
kus. Sienkiewičiaus “Be dogmos”, Prūso 
“Faraonas”, Žeromskio “Ištikimoji upė”,
Reymonto “Kaimiečiai” — tai verti bendro- ku įeriausią aj-kų vežtį Le
sios kultūros dalykai, kurių pasirodymas mū
sų kalboje yra reikšmingas kultūrinis faktas.
Bet kuriems galams verstis Mnišekos, J. Za- 
žyčkos ir kt. lenkų rašytojų veikalus, kurių 
ir pačioje Lenkijoje niekas rimtai netrak
tuoja.

Daugis mūsų vertėjų, matyti, moka rusų 
ar lenkų kalbas, tai iš šių kalbų daugiausia 
ir verčia. Slavų klasikus išsiversti, be abejo, 
reikia, bet kam gi reikia verstis menkos li
teratūrinės, meninės vertes veikalus. Geriau 
pasiieškoti gerų veikalų vakarų literatūrose, 
negu versti šlamštų iš lenkų literatūros.

Dar Apie A. A. Gurinskaitę

Prieš kiek laiko Japonijos atstovas yra 
eiškęs, kad “nepaskelbtų karų” prieš Ki- 

Mijų japonai veda norėdami užimti Sbanghai, 
ten esu devyniosdešimts nuošimčių viso

ijOs turto. Jie nepaisą kitos dalies. Tai ' gįeię gv Mišias.

Pirmadienį laidojama artima mūsų dien
raščio bendradarbė a. a. Monika Gurinskaitė, 
kuri per kelioliką metų dirbo spaudos darbų. 
Mūsų dienraščio administracijoj ji dirbo daug 
metų. Dėl to vakar rytų “Draugo” admi
nistratorius kun. A. Andriušis atlaikė už jcs

mokinant, visupirma tik pur
vina kulbė prikabinama. Ce- 
ras vežimas tik paskiau atei
na. Taip darykim ir mes. Pra- 
tinkim jaunimų povaliai ii 
lengvesnes savo pareigas tav- 
nuoti. O svarbesnius darbus 
atidėkim ant paskiau. Jei ki
taip. juokų bus. Už tat ginčų 
nevarinėsim. Tai tačiau, kad 
nors ir taip pasidarius, jiems 
jų žmonės atleis ir net garbės 
laurais apipils. Ir da kartą 
Sauliaus ir Dovydo istorijų 
atsikartos. Saulių žydai i.ž 
mažmožį būt nudėję. Dovy J u: 
'(‘.leisdavo už viskų. Dovydą, 
žydų ne tik nepražudė, be* ir

— Kinai tam tyčia padary
tais tinklais uodus ir kitus

kultūrų ir kuriomis “kultūri
na” okupuotąjį kraštų.

Ten, kur kadaise viešpata-
jiems panašius vabalus gaudomo sunkiausia mažesniųjų tau- 
ir paskui vaistų ir dažų rei-|ri# priespauda (laike carizmo), 
kalams sunaudoja. Nakties me šiandie žydi didžiausia tautų 

laisve,” gieda Mizara savo 
gazietoj Bruklyne.

O tuo pačiu laiku Associa
ted Press rašo t . 4 
r “MOSCOW, Sov. 10. — fl 
Tliirty-two death sentences in 
the provinces were added to- 
day to the steadily grouing 
toli of the governjnent purge 
of anti-soviet enemiee.”

Didesnio, prastai šnekant, 
žmonių nionkintojų, kaip kad 
šių dienų lietuviški stalincai, 
Amerike, tavorščiai, da.r nėra 
buvę.

tu užsidega žiburį ir taip, ži
noma, juos susivadina, o pas
kui išgaudo.

Žinios - Žinelės Iš 
Lietuvos

— Mokytojams paruošti ku
rsai buvo suruošti Šiauliuose, 
ir Kaune. Į kursus buvo pri-* 
imami asmens baigę gimnazi
jos mokslų. Kursus Kaune ir 
Šiauliuose baigė ir kvotimus 
išlaikė virš 100 asmenų ir jie 
tuojau bus paskirti pradžios
mokyklų mokytojais, kurių y- ienam cirke dideliam sluo- 
ra trūkumas. i n’ui reikėjo ant paskutinių ko-

— Nemunu plaukios savi.JU pareiti per laikinai pasta- 
b ai dokai, kurių pernai pasta- lytų tiltų. Perėjus į kitų pu- 
tyta 14, o šiemet statoma 13.8ę» muse, sėdėdama ant sluo- 
baidokų; be to, bus pastatyta ni° ausies, tarė jam,:

tirpęs.
— Štai, matote jūsų dideny

be, — pasakė adjutantas. Mui
to pelnas tarp kiti/ rankų tirp 
sta tokiu pat būdu, kaip šitas 
ma**s ledo gabalėlis.

Po gero išegzeininavimo, pa
cientė Zosė Morytė klausia 
daktaro;
'hSa, pasakyti, kokia
iga asse 

— Staigia penisaite.
— Negali būti! Daktaras tu

ri misteikųl
— Tamsta to negali saky

ti, — pyktelėjęs tarė daktaras.
— Bet gi aš sakau----
— Pasirodo, tamsta nežinai, 

kur randasi tamstos penisaite.
— Na, ir nežinosiu, — at

sakė pacientė. — Ji jau mirksta 
spirite nuo to laiko, kai man 
ją išpiovė.

pačių kiniečių dalykas, ar jie virs ko 
nuristais, ar kitokiais.

Japonija savo tikslo pasiekė. Ji užėmę 
lų, kų siekė užimti. Ir nėra jokios abejonės, 

įtuosius plotus ji sau ir pasilaikys. Kal
tis japonų iš ten nieks neiškrapštys. Nie- 
nepagelbės, kaip mes jau esame rašę, jc-

Tkios Europos valstybių rezoliucijos. Mat, ja- 
1 ponai yra tiek gudrūs, kad jie žino, jog
* Kuropos valstybės viena kitai nepasitiki ir 

dėl to nepajėgs sudaryti bendro fronto, kad
*juos, japonus, išvyti iš Kinijos žemių.
* Briuselio konferencija tebeina. Dalyviai 
•mato, kas dedasi Tolimuose Rytuose, tačiau
' peišdrįsta pradėti drąsesnį ir griežtesnį žy 
gį. Gal jiems net lengviau pasidarė, kad ja-

1 ponams pasiėmus, ko jie norėjo, konfliktas 
i J savaime likviduosis.

Bet tai yra blogas reiškinys. Savo laiku 
Idalijos diktatorius nepaskelbęs karo puolė 
ir užėmė Etijopijų, dabar Japonija tų pa
darė su Kinija, tai kodėl kitos didžiosios

Vakar dienos numery, rašant apie ve 
lionę, buvo nepažymėta, kad M. Gurinskaitė 
buvo pirmoji Moterų Sųjungos centro sekre
torė, o vėliau tos organizacijos iždininkė.

Nors, kaip jau buvo rašyta, velionė bu
vo gimusi ir augusi šiame krašte, bet buvo 
labai artimai susirišusi su lietuviškąja vi
suomene, lietuviškąjį darbų dirbo su dideliu 
atsidavimu ir visada ilgėdavosi Lietuvos, lyg 
būtų ten gimus ir užaugus. Prieš keletą me
tų ji aplankė Lietuvų, kuri jai taip patiko, 
kad ryžosi ir vėl jų aplankyti.

Tad, a. a. Monika atsiskyrė nuo mūsų or
ganizacijų ir lietuviškojo veikimo, palikda
ma gražiausių pavyzdžių.

R • •

laikraštininkas Kazys Karpius - Karpa
vičius šiomiR dienomis mini dvidešimties me
tų sukaktį kai redaguoja savo leidžiamų sa
vaitraštį “Dirvą”. Jis mėgsta daug rašyti. 
Dėl to jo rašiniai nepasižymi dideliu vertin
gumu. linkėtina p. Karpiui ir toliau rašyti,

privedė juos prie skaisčiau 
šio garbės vainiko. Prieš jau- J somų baidokų, 
natvę veik visuomet reikėtų
in«5’leisti.

13 mažesnių ir didesnių mo
torlaivių. Laivai ir baidokai 
statomi vietos dirbtuvėse. An
ksčiau Nemunu plaukiodavo 
dauguma vokiečiams priklau-

— Ar pastebėjai, sluoniau, 
kaip lingavo ir blarkėjo tiltas 
nuo didelio svorio, kuomet bu
vom ūžėję ant vidurio.

— Tamsta myli mane!
— Juk viste vakaras, kai 

su tavim viena tešoku.
— Tai nėra įrodymas mei

lės!
— Tai nėra įrodymas! O 

ar žinai, kaip tn gremėzdiškai 
šoki!

/valstybės negali tai daryti. Juk čia geriau- 1 bet daugiau kreipti dėmėsio į raštų kokyb? 
>ins akstinas Hitleriui ir kitiems impenialis- ' negu į kiekybę.

— Balso žinovai pasakoja, 
jog vyro balsas yra kur kas 
turtingesnis už moters. Kartą 
nugirdąs moterį dainuojant, 
daugiau jos balso nepasilgsti. 
Kitaip su vyro. Juo dažniau 
klausaisi, tuo daugiau girdė
ti nori. Ypač aiškns baritonas 

.mažai kada nubosta. Da la
ibiau vyriškas balsas pageidau 
iamas radio tvarkoje. Moters 
balsas kai matai ausį dieg'a. 
Tr, suprantama, j dirksnių ei
lę atsiliepia Už tat radio dau
giau nori vyrų, negu moterų 
balsų. Nekalbant apie papra
stų kalbėjimų. Vyro balso ga
li ištisų dienų klausytis. Mo
teries balsas kai matai ūpų 
sudarko.

Lietuvoje Išeis 
Literatūros Žurnalas

DARBAS NEDIRBANČIŲ MILIJONŲ

Daugiau kaip 40 valdiškų į- augalų ligomis ir visokiais 
staigų remia Darbų Progreso vabzdžiais.
Administracijos veiklų, sam- “Corps of ėngineers” sam
dydamos darbininkus nuo pa- do nedirbančius pagerinimui 
šalpos surasų. Tai rodo kų tik šalies vandens kelių.KAUNAS (Tsb.) — Lietu 

vos rašytojų grupė nutarė lei
sti literatūros žurnalų. Jie tuo 
reikalu kreipėsi į Sakalo b-vj 
kur sudaryta ir redakcijos ko- su Darbų Programos pinigais vey” naudodama, nedirbančius

išduoti Federalio Darbų Pro
gramos raportai.

“Bureau of Public Roods” i

“Forest Service” taip pat 
padidino savo programų.

“Coast and Geodetic Sur-

legija. Žurnalas pavadintas 
“Pašvaistė”. Pirmas žurnalo 
numeris pasirodys prieš Nau 
jus Metus ir toliau eis kas 
mėnuo. Jame bus kviečiama 
dalyvauti visi mūsų rašytojai.

UZTUVOS MOTORIZA 
VIMAS

KAUNAS. — Šiemet per 9 
mėnesius Lietuvoje automobi
lių padaugėjo 400.

jaa pratiesė-beveik 10,000 vie
škelių ir panaikino apie 1,000 
geležinkelių kryžkelių. Tai pa
darė su dideliu skaičium ne
dirbančių darbininkų.

“Reclamation Bureau” sn 
Darbų Programos pinigais iš
vystė net 23 irrJgacijos pro
jektus, kurių didžiausias yra 
Grand Coulee Dam, Washing- 
tono valstijoje.

“Bureau of Entomology and 
Plaut Quarantine” ima nedir
bančius darbininkus kovai su

i

darbininkus savz> programų 
pastūmėjo pirmyn daugiau 
kaip 150 metų.

“National Park Service” 
savo programų pastūmėjo pi
rmyn net 25 metus.

“Public Health Service” 
apskaičiavo, kad maliarijos 
kontrolės kova, su pagalba ne
dirbančių darbininkų pastūmė 
ta pirmyn net 30 metų.

“Civilian CoiiRervation Co
rps”, kuri susideda iš iannuo- 

(Tęsinys 3 pusi.)
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DR. VYDŪNAS APIE NAUJUMUS 
LIETUVOJE

Rašytojas Dr. Vydūnas nuo- mai. Kaip viskas sutvarkyta, 
lat gyvena Tilžėje, j Kauną, kiek čia mąstyta, kaip gražu. 
Klaipėdą kartkartėmis atva- Tauta, karo nualinta už pa- 
žiuo.įa pasidžiaugti Lietuvos darytus nuostolius negavusi 
gyvenimu. Paskutiniais metais jokio atlyginimo, keliasi ir 
Dr. Vydūnas Nepriklausomąją auga.
Lietuvą rečiau aplanko, nes Kalbėdamas, kaip atrodo vi- 
vokiečiai neduoda leidimo vy- sus š:s kraštas, turėčiau dar 
kti į Lietuvi). Po ilgesnio ne- daug pasakyti, kokie čia nau-j 
buvimo, spaliu mėnesį Dr. Vy- juinai. (Bet pažiūrėkime geriau 
donas buvo atvykęs į Kauną. dar į J.nones. Šią vasarą va- 
č’ia labiausiai norėjęs apžiū- žinodamas visą ką stebėjau, 
rėti moterų menininkių paro-. Visur mačiau gražiai apsitai- 
dą. Ta proga Dr. Vydūnas U- siusi us,- visai kitaip atrodan-
niversiteto studentams skaitė 
paskaitą ap’e Lietuvos lietu
vių naujumus. Dr. Vydūnas 
tų naujumų visur pastebi la- 
lm.i daug. Pažymėtinos šios jo 
mintys;

“Aš visada atsimenu, kokia

eius, kaip seniau.
Bet ar šis didelis pakitimas

pakeitė lietuvius! Pamąstyki
me: ar seniau tiek daug lietu
vių vaikų ėjo mokslus. Dabar 
kaimuose matyti gražios mo
kyklos. Ką tai reiškia tautai?

Lietuva atrodė, būdama rusų č’ia yra tikras naujumas tau- 
valdži.oje. Tada Kaunas man ' tai pakitus. Pradinės, viduri- 
buvo lyg tik kaimas. O kai nės mokyklos, universitetas ir
važiuodamas traukiniu žiūrė 
jau į kraštą, jis atrodė var
gingas ir, pasakyčiau, netvar-

akadentijos pilnos jaunino. O 
kokie gražūs auga mokyklų 
pastatai. Pav., Klaipėdoje lie

kingas. Tais laikais žmonės tuvių gimnazija. Visi stebisi, 
ne tik buvo prastai apsirengę, ką čia lietuviai padarė, 
bet juose matėsi pailsimas, ne
drąsa, lyg nebūtų jiems žmo
niškų vertybių.

Dabar viskas nauja. Kai da
bar Kaune žvalgausi, tai man 
vis prisimena: kokį jį mačiau 
prieš karą. Taip dabar Kau
nas visiškai pasikeitęs.

O kiek mokyklų visame kra
šte pristatyta... kokios gražios 
aikštės, kaip švaru, gražu. 
Koks visur pasikeitimas, tai

Šitas dalykas parodo, kiek 
mes pakitome iš aplinkos. Da
bar pažiūrėkime, kiek mes pa
kitome viduje. Mūsų sąmonės
turinys gali būti gausus ir ne
gausus. Sąmonė — pagrindas 
mūsų patirties. Tai daugiau 
patiriame, daugiau 'matome, 
turtiname sąmonę.

Mės seniau kaime gyvenda
mi maža ką patirdavome, bet

vis Lietuvos lietuvių nauju-! viską gyvai priimdavome. O
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Zenith Radio Pirmiausia 
Jūs Būkite Pirmiausia

Nelaukite B 

kol visi jūsų B
draugai nusi

i
I

Darbas Nedirbančių 
Milijonų

Dr. Vydūnas. Vienas žymiausių lietuvių rašytojų, atvy
kęs iš Tilžės j Kauną aplankyti Lietuvių Moterų Meno parodą.

dabar mes ieškome naujumų,
kad nebūtų nuobodu. Šis dva
sios pakitimas pastebimas.

mus. Iki šiol draugija jau yra
surinkusi 4,500 įvairių rūšių 
retų augalų. Driugaja retiems

iš-Lietuvių tauta turi rūpintis augalams ieškoti kasmet 
nenustoti savo saviningumo. Į leidžia 40,000 dolerių ir drau- 
Rūpindamiesi savo aplinkos gijos atstovai, ieškodami retų 
kultūrinimu, dar nekuriame augalų, keliauja per visą pa
kuli ūros. Siekdami savo tau
pos saviningumui, pažvelkime 
savo vidun, jei norime būti 
ravingi, tai būkime savingi iš 
f avo tautiškumo pagrindo”.

pirks naują B 
radio. Nuvy- B

__  kit šiandien į |

B Roosevelt Fumiture Ko-ją, B į: 
B nusipirkite ZENITH radio.
B Roosevelt Fumiture Ko-joj 
B rasite didelį pasirinkimą vi- B 
B šokių mietų ir modelių. Kai- 
5 nos labai prieinamos. Pirki
oj te šiandien. Būkite pirmi. B

š Roosevelt Fumiture Co.
YRA RADIO CENTRAS

2310 W. Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

Lietuva Keisis Su 
Amerika Retais 

Augalais

KAUNAS (Tsb.) — Į Kau
ną buvo atvykęs amerikietis 
Johab van Gemertas, kuris 
yra Lisle mieste, Illinois val
stybėje įsteigto “The Morton 
Arboretum”'atstovas. “Tbe 
Morton Ar.boretum” yra mok
slinė draugija, renkanti iš vi
so pasaulio > retus augalus ir 
juos specialiai įruoštame 300 
lik. plote auginanti ir daranti

šaulį. John van Gemertas tais 
tikslais jau aplankė Švediją, 
Daniją, Norvegiją, Rusiją Es
tiją ar dabar atvyko į Lietu
vą-

Josn van Gemertas yra gi- 
męs Plankijoje ir dabar po 31 
metų gyvenamo Amerikoje Eu
ropą aplanko pirmą kartą.

Svečias, drauge su Ameri
kos lietuviais krepšininku Ju
rgita ir L. Radzevičium, ap
žiūrėję Kauno apylinkes ir į-

(Tęsinys iš 2 pusi.)

lių, saugoja krašto gamtos tu
rtą. J ie aptaiso ir saugoja'mū
sų miškus, sulaiko gaisrus, ap
saugoja laukinius gyvulius ir 
jiageiina nacionalius jiarkus.

“Public Works Adminiatra- 
tion” pabaigoje 1936 ui. pa
statė 1,400 viešų triobėsių, j- ; 
taisė daugiau ka'p 200 srutų 
sistemų, beveik 4-00 vanden- , 
vietes ir 41 žu.nos-kainos na
mų projektą. Šių metų vasa
rio mėnesį PWA projektai pa
samdė daugiau kaip 101,000 
darbininkų, daugelį nuo pa
šalpos surašų.

“WPA” yra didžiausias vi
sos grupės darbin’nkų samdy-> 

jtoja. Ji apima net % viso pro
gramos darbo. Ačiū šitam dar
bui, tauta palengva atsigaivi- 

' na su naujais darbais kiekvie- 
| name mieste ir apskrityje. 
iKaip mūsų ekonomistai nuro
dė, mūsų tauta, net ir gerose 
dienose, niekad neturėjo už
tektinai gerų kelių, neturėjo 
iškeltų gatvių, neturėjo gana 
mokykloms triobėsių, gana va-' 
ndens ir srutų sistemos, gana 

'parkų ir žai&naviečių. Mes1 
niekad nesaugojome mūsų ga
mtos turto. Mes niekad netu
rėjom gana knygų ir knygynų, 
j sveikatos patarnavimų arba 
moksliškų progų.

Visiems gyventojams netu
rime užtektinai maisto ir dra- į 
bulių. Taip rodo Darbo De
partamento Statistikų Biuras 
ir Agrikultūros Departamento 
Namų Ruošos Biuras. Per de
presiją gyventojų skaičius au- j 
go kaip tr visi reikalavimai. 
Vietinės apylinkės turėjo ma-. 
žiau ir mažiau pinigų darbams 
ir pataisymui viešų paranka
mų ir patarnavimų. Buvo mi
lijonai žmonių, kuriems dar
bas buvo būtinai reikalingas. 
Prie bedarbių buvo daug gy
dytojų, slaugių, mechanikų,

JADVYGA GRICAITĖ
Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubas

rengia

Milžinišką Koncertą
li)
li)

Ii)

li)
ti)
li)
Ii)

Sekmad., Lapkr.-Nov. 14,
Sc*;ol Svetainėje — 2343 S. Kedzie Avė.

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Helen Bartush — Civic Opera House narė 
Stasys Rimkus — Baritonas 
Jadvyga Grieaitė — Coloratura — Soprano 
Adelė Ambrozaitė — Soprano
L. K. M. Choras — Vadovybėje G. Kenstavičiau U 

Po koncerto šokiai.
Šokiams grieš Mike Batutis Orchestra ...

^Pradžia 5 vai. vak. Išauga 40c"
Visi dalyvaukite, visi būkite — pilnas užsiganėdini M 

Imas jums yra užtikrintas. v,KOMITETASm

domesnes miesto vietas.
Universiteto [Botanikos sode „šVinlnkų’"mokytojų,'""sta’ty- 

p. Gemertas rado retų ang- amaty darb;ninkU| moks. 
menų, kūnų ,įstaiga Ame-I )inink ir t t patyrimas ir 

išsilavinimas nebuvo vartoja-

OK’D BY MILLIONS
įalliiM

rikoje neturi. Susitarta, kad 
Botanikos sodas duos retų au
galų sėklų Gemerto atstovau-

mas, kol jie negavo darbo 
prie piešų projektų. Su Fede- 

jainai draugijai, o iš jos Kau>(ra]ja Darbų Programa, arini-

1 kiHiiuiiiiHiimiiiiiiiiin ■ «
B PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI S

Du Svarbūs Dalykai:

įvairius mokslinius tyrinėji-' Botanikos sodas neturi.
lokių augalų, kurių Lietuvos ja nedirban5i, virto į darbl ■

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karuiiškia

į dugną. Dievas niekad neap
saugoja nei vieno, net nė ba
žnyčioje, kurs atsisako vesti 
*>avo kelią Švento Rašto kom
pasu ir pririšti savo sielos

ninku armiją, su kurių pagal-
I ha tauta žengė pirmyn, 
j Viešų darbo ofisų rekordai 
rodo, kad šimtai tūkstančių 

j nedirbančių dabar sugrįžę į 
I privatiškas pramones. Jie iš
laiko darbus todėl, kad Fede-

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Lis” 

4030 Archer Avenue

1. —Balzt-kns Motor Sales PYKAI prirengs Jii-it 
kanri karboratorlų Ir gencnttorlų žiemos va
žinėjimui.

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit hea'erj.

prie Jėzaus Kristaus. Bet Kri-I .. T. , ' r . 1 rale Darbų Programa jiems
staus meilės lynaL netiktai pa- ...... , , . ,J 1 davė laikino darbo, prie ku
laikys tave pastovų per gyve- 

Lapkricio 13-ta Diena nimo audras ir per jo pasa
lias apatines tėkmės, bet pa-

rio jie kaip tik tiko.

Tel. Virginia 1515 -J
"inmtinuiMummimii i

“ Malone jūs esate išgelbė
ti”. — Efez. II, 5.

Tai ne proto stiprumas iš- 
gelbsti žmogų, arba kuo pa-

Lietuvos Jūrininkai 
Italų Institute

KAUNAS (TsA) — Šeši 
susisiekimo ministerijos stipe-

1938 METŲ 
“DRAUGO” KALENDORIAI

JAU GATAVI 1

varys tave link dangaus. At
sisakymas Jėzaus Kristaus, 
reiškia tavo nemarios sielos 
sudužilmą. Tikėjime pririšk 

lankiausios aplinkybės, arba' savo silpnumą prie Jo stipru-
tikėjimo stačiatikystė, visi š:e mo, savo nuodėmingą širdį ndininkai: P. Mažeika, S. Ru- 
po spaudimu pasirodė tiktai prie Jo apvalančios malonės, nča, V. Šurkus, K. Juodis, V.'į 
smilčių virvės pririštos ore ir esi išgelbėtas. Jei tu pasie- Nutautag ir V. Svetikas, iš- 
šiaudų įkąru; jie niekad ne- ksi dangų, mano prieteli, įei-jvykę studijuoti jūrininkystės 
išlaiko žmogų prieš stiprių si, kaip tas sugrįžtantis lai-, Italijon, visi priimti į žy- 
pagundų tektnės. Jis turi tu- v»3 iš jo ilgos kelionės, su sa- minusią Italijos jūrininkystės
rėti krikščionišką dėsnį, arba 
jis prapuolęs. Joks žmogus ne
saugus prekyboje arba politi
koje arba asmeniškame karak- 
teryje, kuomet Rąžinė pasi
traukia nuo Dievo. Jis gali 
nekuriam laikui' plaukti, bet
tai laiko klausimas kaip grei- tave į dangišką prieplauką, 
tai jis susidaužys ir nuskęs, Teodoras L. Cuyler.

vo įkąru prie pirmgalio. Tu mokyklą, Neapolio jūrininkys

Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 
mėnuo turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

duosi visą garbę ne savo pa
ties gabumui arba savo pa
ties jūrininkystei, bet Tątjam,

tės Institutą, kur jie numato 
atlikti ilgesnes studijas ir tin
kamai pasiruošti stiprėjančio Į

kurio atpildantis kraujas nu- , Lietuvos prekybos laivyno ta-
pirko tavo atpirkimą ir kurio rnybai.
galinga meilės ranka atvedė ------------

žmonės dirba.
Filosofai galvoja, praktikos
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Atkasė Senovės Kapus brangios Lietuvių tautai 
_ ‘_____  | medžiagos.

VILNIUS. — Vilniaus uni
versiteto archeologini ekspe- Stiprumų ūkio ar įstaigos 
dieija. šiomis dienomis Disnos P4^118* tik tada, kada pažin- 

' apskrityje darė kasinėjimus. “ ** valdovų ydas ir gabu- 
Netoli Česnav:eių kaikio buvo n”i
atrasti priešistoriniai Lietuvų ■ —......... ....., _ . . į ■ ■■
kapai. Atkasta daug įvairių Llt. ICJViAl I AKT ARAI

■r,pcrk"’1 DR. P. ATKOČIŪNAS
Lenkų archeologai tvirtina, 

i kad tui ap e 6,000 metų senu 
ir.o kapai. Juose randamu dn-

DANTI8TAS

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

3147 So. Hal ted St., Chicago 
PfUi«d.,Sered. ir S.ibat. nuo 2—9 v.

Pagarbia žuvusius Ispanijoj. Fmpresingas vaizdas vienoj Romos aikštėj (Piazza Venizza), kur tūkstanė ai fašistų legiono naršų tam ti
kromis apeigomis pagerbia žuvusius savo brolius Ispanijos sukilėlių pusėje. Pagerbime dalyvavo ir pats diktatorius Mussolini.

Nemunas Bus Periuostas puikiais tiltais Lietuvoje Svetimšalius tyt* meisterių neparuo- je moterims namų ruošos
• _ . _ šia. nasiteisindami. kad Lietu- maisto nrodnktn konuervi

ir.

KAUNAS (Tsb.) — Susi- dyti pora tiltų Nemuno žem- 
Mekimo Ministerija yra nusi- upyje, ties Seredžium ir Jur- 
Kmčiusi, pagal priimtų dešimt- barku.
mečio darbų planų, pastatyti; vigi tįi^j Ktaloni įj geie.

eilę naujų betoninių ti!- £jeg . betono, dideli stiprūs ir 
tų per Nemunų ir Nerį. j gražūs. Įvykdžius numatytą

Vykdant šį planų, pirmiau-(tiltų statybų, Nemunas dauge 
įriai buvo pradėtas statyti til- ly vietų bus perjuostas pul
tos ties Alytumi. Dabar §is'kial< tiltais, jungiančiais Su- 
tiltas jau baigiamas statyti, valkiją su Kaunija.
Alytaus tiltas bus atidarytas] ----------------- ------
gruodžio mėn. pradžioje. J;s
bus pavadintas Antano Juo
zapavičiaus vardu.

Toliau iš eilės buvo numa
tyti statyti Prienų tiltą. Jo 
statyba turėjo būti pradėta 
dai" vasarą, bet kilus neaiš
kumams dėl vietos, statyba 
susitrukdė. Dabar vieta tiltui 
jau parinkta, projektas patvi
rtintas ir šiomis dienomis til
to statyba prasidėjo. Jeigu 
bus palankios oro sąlygos žie
mą ir pavasarį
tyba galės būti baigta atei
nančių «metų rudenį.

LIETUVIAI DAUTARAI

UR. A. J. MANIKAS
Gi'DYTOJAS IR CHIRUROAS

-

VlRginia 1116 4970 Archer Avė.
| Valandos: 1—3 ftopiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, . 
Sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 vai. ryto.

e • r> < ♦ • . »ia, pasiteisindami, kad Lietu- maisto produktų konservavi • Tel. cANal 2345
Stengiasi Pakeisti vog darbininkai mažai teišsi-
Savais Meisteriais

mo ir Jonavoje baldų dirbtu- 
lavinę, nepažangūs, tų “tech- vių — stalių karsai. Vėliau 
nikos stebuklų”, kuriuos ži- bus suruišti kursai ir kitų

KAUNAS (Tsb.) - Darbo 1,0 už“ie"ietis. “P 
r,. . . . t tai suprasti...Rūmai deda pastangų, kad j-j
monėse vadovaujančios vietos b>ai bo Rūmai pasiėmė ini- 
būtų pavestos vietos žmonė- c^a^yvos negerovę kartą 
ms. Manoma, kad jau atėjo ’>ai8‘i- Jie sa™ Morais pažan- 
laikas, jog be svetimšaJių mei- žGsn*eni6 darbininkams kelio- 
sterių galime apseiti. Bet į- se viet0£" r“8ia ‘■Tonalaus 
monių laikytojai pasiteisina, Švietimo kursus. Kursuose bn, 
kad svetimšalių neturį kuo pa bengiami atitinkamų speeia. 
keisti. Iš dalies, tai tiesa, nes l5'bi1 Plrnros rtSies kvaliti' 
meisteriai, norėdami ilgiau tu- kuoti jdatbimnkai, o iš-jų tar- 
rimas vietas išlaikyti, Lietu-|P0<£ab'aus**i’ galės įgyti ir 

siekė IBI milijonų litų prieš vos darbininkų amato nemo- me*aterių vardų ir pakeisti 
135,753,000 litų rugsėjo mene- kė, o jei ir mokė, tai tiek, kad svetimšalius. Nuo lapkričio l 
šio pahaigoje. Padengimas jų pažangus ir labiau prasilavi i HPveialūs kursai bus įsteig-

SMARKIAI PADIDĖJO

KAUNAS.
“7
Spalių nten.

pabaigoje pinigų apyvarta pa-

aukštas ir tas parodo nepa 
prastą ūkišką pakilimą.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4C17 

Tel namų:
HBMl-ck 6286

Rer..:
2456 W 69 St.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M. 

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

nęs darbininkas galėtų tik 
jam pavestą darbą atlikti. Pa-

------------------------ skutimais metais svetimšaliui
v Telšių - Varnių plento,' meisteriui buv# statoma są- 

kuris turės 32 kilometrus, pi-lyga, kad per tam tikrą lai- 
i’moji dalis ties Telšiais^jau • ką savo vietai paruoštų meis- 

""taTtilto sta atidar>’ta susisiekimui. Plen terius iš vietos darbininkų. 
’ tą stato vietos savivaldybės su Tačiau ir tuo daug nepasiek -

ūkininkų pagalba. j ta, nes svetimšaliai per nusta

ti keturiose vietose: Alytuje 
dažytojų, Kaune centrinio šil
dymo prižiūrėtojų, Panevėžy-

AKltf GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.Kitų metų rudeni, pagal pia 
mĮ^numatyta pradėti tilto sta
tybą per Nerį, ties Kaunu. Šis 
tiltas bus statomas maždaug 
toje vietoje, kur buvo senasis 
medinis tiltas vadinamas Ei
gulių. Jis bus svarbus tuo, 
kad jungs Žemaičių plentą su 
Kauno - Zarasų plentu, aplen
kiant patį Kauną.

Vėliau, 1939 metų rudenį, 
bus pradėta antro tilto staty
ba per Nemuną Kaune, ties

Aušros Vartau 
Keta Švente

bintojus, ypač kaimynus, nuo
širdžiai kviečiu dalyvauti mū
sų iškilmėse.

Kun. M. Urbonavičius, M.I.C.
klebonas.

! tęsis per visą aktavą. Para- 
Karmclitais. Be to, dešimtme- pijonus, ir visus Aušros Var-

Rytoj Aušros Vartuose Či
kagoj pras-ideda metinė šven
tė. Šiais metais jas švęs su
parapijonais garbingas sve- Kiekvieno auklėjimo pasla- 
čias Tėvas Bonaventūra Pau- P^s yra pavyzdys, 
liukas, dominikonas. Šventė

Priežodžiai

Žmogus, nors

(geriausių progų, jeigu 
rėš gyvumo — neiškils

...................................................................................................... ............................................. ■' - ■■ . -------------------------

pasitaikytų 
netu-

specialybių darbininkams. Vi
sur kursuose pamokos bus 
taip sutvarkytos, kad darbi
ninkai, nesitrukdydaml nuo 
darbo, galėtų juos lankyti.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Aky* egzaminuojamo* — akiniai

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

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

DR, F. G. VViNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VV- Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St

TeL CANal 0402

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON 

10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 ▼. vakare 
Tel. Melrose Park 660 

Ree. 2126 S. 5th Avė., MaynroodAv. 
Phone Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Caiumet 5974 IReo. 6958 So. Talman Ava.

OFISO VALANDOS: Re*. Tel. GROvehill 0617
9 j-vte iki 8 vakare išskiriant sek- Office Tel, HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
UVTIYTOJAR IR CHIRURGAI! ‘ 

2423 VV. Marųuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv, ir Nedėliomis susitarus 
Subatomis Ciceroj
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILL. 

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank namo 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPubiic 9600

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį. 

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PROepeet 1930

Tel. OANal 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
J 821 Sį Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai. vakaro

LIETUVIS
OPTOMETRICAfcl.Y AKIŲ 

SPECIALISTAS r
Su virš 20 meti) praktikavimo 

Mano Garantavimas
Palengvina aklų įtempimą, ka* es

ti priežastimi galvos skaudSjlnio, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karStJ, atitaiso 
trumparegyste ir tollregystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias ktai-

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. Tell. Pepublic 5047

TeL CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
2201 VV. Cermak Road

Valandos. 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubiic 7868

TsL Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

da*. specialė atyda atkreipiama į Telephone: BOUIevard 2800
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-

JOSEPH J. GRISHmokyklos vaikus, 
taisomos.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak.
Nedėlioj pagal sutarti.

Daugely atsilikimų akys atilal o- 
nata lie akinių. Kalnus pigios kaip 4631

pirmiau. 6515 Rockwell Street
4712 SO. ASHLAND AVE.

LIETUVIS ADVOKATAS 
South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589
Telephone: REPubiic 9723

Office Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV 63rd SL. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

DR. B. J ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 VVest 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tai HEMIock 6111 

Ofiso Valando*: 2 iki 4 po pietų ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir Šeštadieniai* 
pagal autartį.

3S
ĮVA'ROS DAKTARAI

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BIHCKĄ!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad / į

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

| EMIL DENEMARK, Ine.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel. YARda 0994 
Rez.: TeL PLAza 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
?Jedėliomisnuol0ikil2vaL_dicnį

DR. J. SHINGLMAN
VĖL RANDASI 8AV0 OFISE 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir Širdie* Ligo* 

jo Specialybė
Valando* 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1924 So. 49th CL
TaL Cicero 8656 

Ofiaaa 4930 We«t ISth Straat
Ci^erOj^

k-
Buick - Cadillac - LaSalle

B
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, n.L.
Telefoną* MIDvray 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TaL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniai* ir Sekmadieuiais 
pagal autartį.

Tel. of*. REPubiic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DĘNTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniai* 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniai* nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadie-iai* pagali sutartį.

Tel. LAFayatta 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DĘNTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Bntartį.

TaL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tk Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea.: KENwood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRgiuia 0036 

Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
, Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. .

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava.

Valando* 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Chicagos lietuvių iv. Kryžiau* li
goninė, kaip ją pripaiino American 
Medical Asaociation ir American 
College of Surgeons, yr* Class A 
rūšies. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th SL, 

tartet HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
zrjįį- kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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TONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
KENOSHA. — ĮBazaras di-j Trečiadienio vakare buvo su 

deja. Lapkričio 5 d. vakare sirinkinae kapitonų arkivys- 
buvo daug žhnonių, bet sek- kupo labdarybės vajaus. Šv. 
niadienį susirinko tiesiog mi- Petro parapijų atstovavo K. 
nia. Buvo gera muzika ir daug Stulgaitis, J r.
linksmumo. Šį kartų jaunuo-; --------- •
liai, Richard Barauski tis ir Sekmadienį Šv. \ ardo drau 
Richard Stankutis, akordinais gijos bendra Komunija ir su- 
žmones linksnfno. Be to, dur sirinkimas. Yra labai svarbių 
įvesta “Ainplifying sistema*’, reikalų. Būtinai visi nariai tu- 
‘‘bingo” įvairiems pranešima- ri atsilankyti.
ms. ------------

----------- Šv. Vardo dr-jos basketball
Pažymėtina, kad ne vien rinktinė neužilgo pradės Lošti

draugijų darbiu ūkai ir para- CYO turnamente. Stengiama- 
pijos komitetas darbuojasi,' si gauti prieš turnamentų vie- 
bet ir mokyk'os vaikučio. Li- nų miesto mokyklų gimnazi- 
nksma buvo ir dirbti, kai la
nkosi tiek žmonių. Vėl buvo 
s1
no. Buvo daug ir svetimtau
čių, tarp jų daug ir biznierių.

jų keliems praktikams. Visi | 
lošėjai sužinokite iš Piano Vi-1 

svečių iš Racino ir Waukega- tkaus, kokiu laiku ir kur pra- j 
ktikai bus laikomi.

Ateinantį sekmadienį, sako
ma, bus biznierių vakaras. 
Kviečiame visus atsilankyti ir 
savo draugus atsivesti.

DRAUGAS

Scdalietės pradėjo leisti sa
vo laikraštį. Tai pinmas Ke
nosha lietuvių jaunimo laik-1 MlHi 65 sukaktį. Clucago Syinphony orkestras dirigentas dr. Frederick Stock. Gi- 
rašlis Patartina visiems įsi-ln,ęs Vokiet‘joj- l Amerikų atvyko 1895 m. ir, kaupo viola muzikantas, įstojo Chicago Sym- 

Kiinmtė Ph°ny orkestrų, kurios tuomet dirigentu buvo Theodore Thomas. 1905 m. Thomas’ui mirus,
F. Stock užėmė jo vietų ir po šiai dienai vadovauja orkestrai.

džiu sakant, tai bus tikras 
lietuviškas vakaras.

Kviečiami visi atsilankyti. 
Smagiai laikų praleisite.

S. W., rašt

Visi Ruošias Giedrai
tienės koncertui

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
J LIETUVĄ

įjĮIjįgr

Pirmadienio vakare buvo 
choro praktika ir susirinki
mas. Pirm. L. Varniūtė yra 
Šv. Kotrinos ligoninėje. ImpkJ 
9 d. jai buvo padaryta apen-j 
diko operacija. Linkime greit 
pasveikti. Choristai pasiuntė 
ligonei gėlių.

— Lietuvos bulves pradėjo 
eksportuoti į užsienius Lietu
vos Žemės Ckio Kooperatyvų 
Sųjunga, sutrumpintai vadina
ma “Lietūkis”. Jau išvežta į 
Pietų Al’rikų 5b00 centnerių 
bulvių. Ruošiama partija bul 
vių išvežti į ltalijų.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

LaSd. Sę-gos 18 Seimas syldižk* lietuviška kalba ne
paprasto įspūdžio seimo daly
viams taikė. Jos žiebia vilties, 
kad Amerikoje lietuvybė ne
žus. į i Įi«^F

to-
Ir Ak. Rėm. Dr-ja

Geriau mokėti vienų kalbų 
gerai, nei dešiint paviršuti
niai.

Kaip ix) lietaus pasirodo 
saulė, taip po nelaimės lauk 
laimės.

NAUJAS
Valgyklai Baldų Setas

PADĖKONES DIENOJE
PADARYS DAUK MALONUMO VISAI ŠEIMYNAI 

ŠIĄ SAVAITĘ

PEOPLES KRAUTUVĖS
Tęsia Didį Thanksgiving

Išpardavimą
Puikiausių Baldų Setų

Čia galite pasirinkti Gražiausių Valgyklai Setų UŽ 
SPECIALIAI SUMAŽINTAS KAINAS per Didį Tha 
nksgiving Išpardavimų PEOPLES KRAUTUVĖSE. 
$70.00 vertėg Valgyklų Setai po . *44.50
$95,00 vertės Valgyklų Setai po .. *57.50
$45.00 vertės Puikūs Dinette Setai .... *20.00

Šimtai iš ko pasirinktu
Dykai, Didelis Kalakutas ar Žųsis — Dykai su 

Pirkimu Baldų Setų
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Didelė nuolaida už senus baldus Mainant ant Naujų

rURNITURE
ANUFACT IIRIN3 COMPA.NV

2536-40 West 63rd Street
M. T. KEZES, Vedėjas

4179-83 Archer Avenue
J. NAKR06IS, Vedėjas

Federacija kupina džiaugs
imo Labd. Sų-gos 18 seimo pa- 
(sisekiftnu. Džiaugiate ir pati 
,Sų-ga, kad seimas atidarė V8- 
:rlus prie steigimo seneliams 
Į ir našlaičiams prieglaudų. Sei
mas nustatė prieglaudoms vie
tų prie Šv^.J^žiaus- ligoni
nės, ant pačių labdarių išmo
kėtos 7 akerių žemės. •

17 seimo įgaliotoji komisija 
suradimui tinkamesnės vietos 

i prieglaudoms, buvo suradus 
‘gražų ir patogų prieglaudoms 
ūkį su 240 akerių žemės, ir 
gražiu mišku. Kam tas ūkis 
teko matyti, visiems patiko ir 
visi norėjo, kad labdariai jį' 
įsigytų ir ant jo prieglaudas 
statytų. Bet, ant nelaimės, tas 
ūkis eina tik pardavimui, o ne 
mainymui ant dabartinio lab
darių išmokėto ūkio. Todėl la-' 
bdariams turėti du ūkius ne
įmanoma.

Dabar belieka tik rūpintis 
statybos fondu ir prieglaudos 
stos ten, kur seneliams bus 
lengvai atlikti dvasios reika
luose, o našlaičiams ir kata’., 
mokykla ant vietos.

Šis seimas buvo labai rū
pestingai priruoštas pastango
mis northsaidiečių ir jų didž. 
gerb. klebono kun. Šaulinsko. 
Per seimų į akis dalyviams 
puolė dvi jaunutės northsai- 
dietės raštininkavusios prezi
diume. Tai Andriuškevičiūtė 
ir Valaičiūtė. Jų graži ir tai-

kąs dar nėra ten dalyvavęs, 
tratsilanko rytoj. Patirs tokio 
ma'onumo, kokio dar niekada 
učia patyręs. J. Š. j

ARD 2 Skyriaus 
Pramoga

Atsilankusiems duos dovanų 
ir pavaišins

Jau visiems žinoma, kad dai 
nininkės Genovaitės Giedrai
tienės (Šidiškiūtės) koncertas 
įvyks ateinantį sekmadienį, la
pkričio 14 d., 5 vai. po pietų.

Kiek girdėt, visi muzikos 
mėgėjai ruošiasi koncertam, 
kad pasiklausius jos gražių 
dainų. Be jos, programoje da
lyvaus ir žymusis Sasnausko 
vyrų choras, ved. prof. A. S. 
Pociaus, be kurio negali ap- 
seiti ne vienas svarbesnis mu
zikalis parengimas ir kurį žmo 
nės dar atsimena iš praėjusio 
‘‘Draugo” jubiliejinio koncer
to Chicago Civic operoj.

Taigi visi susirinkime sek
madienį į Lietuvių auditori
jų pasiklausyti dainininkės 
ir Sasnausko choro.

Ieva Lukošiūtė

PLATINKITE “DRAUGĄ »>

l

BALI
1 LAIVYNAS

NEW YORK—KLAIPĖDA
Per Gothenburgą, Švediją .. 
Išplaukia li New Yorko

DROTTNINGHOLM — lapkričio 18 
GRJP8HOUM------------- rruodtto 8

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
lai voko rtę ten ir atgal

Ekakuraijų broMOrfiia Ir kai n o rai
ti*, gaunama nemokamai paa vi
sus mūsų autorizuotus laJvokorčlų 
agentus, arba

Swedish American Une
181 No. Michigan Avė. Chieago

— Lietuvos žurnalistų sų
junga išleido antrųjį savo met- 
raštį; metraštis turiningas, par 
veiksluotas, geram popieriuje 
gražiai atspausdintas (kaina 1 
lt); metraštį redagavo žurna
listai Vincas Kemėžys ir Jus
tas Paleckis.

COULO NOT 00 HER

NOBSEWORK
▼v thingvouM- 

tempc is a ourden
—vntn you are 
aervous and irri- 
tabla—at your 
wit’a end—try 
this medicina. It 
may he inat vrhet 
vou need for citra

energy. Mrs. Charles L. Gadinus of 
Irtatoo, New Jeraey. sars, "Afcar 
doing just s little work 1 had to.lie 
doavn. My mother-in-lav
meoded the Vegetable Compound.

i aee a wootfcrfi

ZL, £ č£a'Z.~,

YLLLIABLl ummunl

Tai ųuopelnas mūsų sesučių 
Kaziknieriečių.

ARD
Rytoj, lapkr. 14 d., 3 vai. 

p. p. įvyksta seniai laukiamas 
ARD parengij^a^^— cąrd ir 
bunco party, Sv. Kazimiero a- 
uditorijoje.

Čia ir gi bus malonus pasi
svečiavimas. Kam kada nors 
teko ten dalyvauti, tas nesu

BRIDGEPORT. — šv Kaz, 
Akad. Rdm. 2 skyrius rengia 
smagių bunco ir kortų lošimų 
su šokiais sekmadienį, lapkr. 
14 d., parapijos salėje. Loši
mas prasidės 4 vai. po pietų, 
j po lošimo šokiai prie sma
gios, lietuviškos orkestras. 
Kaip girdėt, komisija turi da

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ 16 STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

ug gražių prizų kiekvienam. 
Raikys nenuvykęs ir ryt. O' lošėjui. Taipgi bus vaišėz Žo-

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardus gPri 
maa. Gerkit Lietu- 
viSkų Krupniką su' 
karšta arbata paža- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernus. Ten iri 
reikalaukit.
Į kitas miestus ta- 
vemams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų labelį

INTERNATIONAL
Wine 8C Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470

CHICAOO, ILL.

JULIUS VELIČKA
M0VERIS IR 

EKSPRESININKAS
Perkėlė savo biznį iš

2507 VVest 69th Street
į naujų vietų po num.

6921 S. Westem Avė.
Telefonas 3713

UNIVERSAL 
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

lenk OM 
IBhen K’s So Easy 
Ta lookVoong 
uiitn

Is your holr grty*
Is H going g rty?
Is lt drtb, ftdtd orstrtdad?

Don’t Ut thooe 
Thoy moka you 
yaars. Eroso H 
Cloirol which

•o

toll*taU maria of OQ« 
look and Uel old boyood yoor 
tom ųutckly and simply with

[ 1

-0R Your

EVes

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Kaulės,
Vėjo ar Dulktu, vartokite kelto to
ki* Murinę: Palengvina nuvargta 
sias aktu.
8a u gus Kūdikiams ir Suaugusiems,
Viaoaa Valsu nėse.

VVrite for Free Book
"A W.rid tl Ct-lt* t.. t«r S»w" MUfilNE COMPANY-

glowing with yotrthfvl hifhtight»««.to 
tripU-octioo tootmottL

Alk yoor 

•dvko oo

• O O
RMO far TĮSI 

of Mr «■< HU U

tu* o EXTRA
pleate—wheu you take a Smith Brothers Cough Drop 

fIWo Icinds—Black or Menthol—)<), you get an titrą beoekt:—

Sinith Bros. Cough Drops are the only drops contoinmgVITAMIN A
This is the vitamin that raiše* the retiatatice of the mucous 
membranes of the note and throat to cold and cough infection*.

Naf romi 04, off-fosDoaod Ulr dpo« Bat

NATUUUY...with

UveHy Ktog, Otorel. toe.. I» W«
Heme read MM Ctototo to

toto* fe.MltoVe*.M.«.*- - 
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CICERO NAUJIENOS
Visi Į Susirinkimą!
Sekmadienį, lapkr. 14 d., 1 

vai. popiet, įvyks svarbus mė- 
resinis susirinkimas Labdarių 
3 kp., parap. mokyklos 8 ka
mbary. Yra daug svarbių rei
kalų, kas liečia labdarybę. Tu
ri būt greitu laiku aptarta. 
Bus pilnas raportas iš praei
to seimo. Turėsime pasvarsty
ti ir kas link prieglaudos na
mo statymo. Draugijų atsto
vai turi būtinai dalyvauti kie
kvienam susirinkime, o ypač 
pageidaujama, kad kuodau- 
giausiai susirinktų lapkr. 14 
d. Be to, turėsime pasitarti 
ir apie rengiamų vakarų, ku- 
i*- įvyks gruodžio 12 d. Ti
kietai jau bus gatavi. Nei vie
nas neatsisakykite paimti ti
kietų ir platintu Jei visi dir
bsime, sėkmės bus geros.

Tikietus bus lengva parduo
ti, nes tik po 25c., o artistai 
bus pp. Maskolaičiai iš North 
Side.

Jie visados gerai prisiren
gia ir niekad publikos neuž- 
vilia. Labdarys

Motery Są-gos 2 Kp. 
Pramoga Stebėtinai 

Pavyko

Praeitų ketvirtadienio vaka
rų, įvykusi pp. Jaukšų name,
1822 S. 49th Ct., bunco party dų sužinoti, 
stebėtinai gražiai pavyko. Arti 
pusantro šimto žmonių užplū
do Jaukšų namų, kurie turi 
begalo kukliai įrengtų žemu-

pasisekimu ir didžiausia Die
vo palaima, kokios, aš esu tik
ras Moterų Sų-gos valdyba ir 
jos narės nesitikėjo.

Iš viešnių pramogoj matėsi1 
keletas bulvariškių, būtent — 
O. Krasauskienė, S. Ališaus
kienė, M. Stričkienė su dukre
le Eugenija ir daugelis iš ki
tų kolonijų, kurių neteko var-

Pats lošimas ėjo gana skla
ndžiai, o jau tų dovanų, tie
siog galybė ir jų gražumėlis 
veria akį. Tai nuopelnas, ma

tiniam pagyvenime, patogių tyt, darh&čiorioe Mot. Sų-gos 
vietų, tiesiog panašių į salę. 2 kuopos valdybos ir komisi-

Moterų Sų-gos 2 kuopos pi
rmam K. Sriubienės kviestas, 
ir aš nuvykau pasižiūrėti. Į- 
žengus į pp. Jaukšų namų, vi
sųpirma metėsi man akis be
galo gražus reginys, būtent — 
rankdarbis, ant kurio gražiai 
išsiuvinėti šie žodžiai: “Die
ve, palaimink mūsų namui’’

Šie žodžiai savyje turi tiek 
daug reikšmės, kad Dievas 
laimina ne vien tik pp. Jauk
šų ^namų, bet ir tame name 
įvairaus užsimojimo darbus. 
Taigi, ir šie žodžiai, kaip tik 
ir pritiko šiai pramogai, kuri 
įvyko jųjų name sugeriausiu

jos, kuri susidėjo iš pirm. K. 
Sriubienės, rašt. M. Gerdžiū- 
nienės, ižd. M. Lukauskienės, 
fin. rašt. A. Šatkienės, J. Laz- 
dauskienės ir pačios namų šei
mininkės A. Jaukšienės, kuri, 
ištikrųjų, nors ir daug vargo 
panešė, bet begalo patenkinta, 
pramogos pasisekimu.

Parapijos šventė ir Misijos

Aušros rengsime misijas — viskas nu- 
'Vartų parapijos metinė šven- eis niekais, jei nesustiprinsi- 
įtė štai jau atėjo. Prasidės ry- me ir neišplatinsime kataliki-

Rap.

WEST SIDE.

PALIAUBŲ IS MINĖJIMAS
rengia

Amerikos Legiono 
Dariaus-Girėno Postas 271

šeštad. Lapkr.-Nov. 13,
HOLLYWOOD SALĖJ", 2417 W. 43rd ST. 

Pradiia 7:30 v. v. Įžanga 25c
Bus gerų kalbėtojų, dainų, muzikos ir kitokių pa mar

ginimų. Po programo šokiai prie geros muzikos.
Visos Chicagos Lietuvius kviečia atsilankyti į tų pra

mogų.
RENGIMO KOMISIJA

B

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4;30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

PASIENIO POLICIJOS 
VALDININKAI SUŽEISTI

gHiiiiiiiiiiiimnnanHMag

ŠGAMINKITE:
■ PADĖKONĖS DIENAI PIETUS ■

s SU NAUJU MODERNIŠKU PEČIU |
PROGRESS KRAUTUVE SIŪLO
UŽ SPECIALIAI SUMAŽINTAS KAINAS

Ir duoda kalakutų dovanų

■
i

Iš vyrų buvo keletas, kurių toj, lapkričio 14 d. Prasidės | škos spaudos, 
tarpe ir Jaukšų žentas, jau-'misijos ir oktava, 
nasis Valančius, sūnus įžy-' Prie šių iškiMmių jau nuo 
maus veikėja Anastazo Valan-' seniai buvo rengtasi. Buvo a- 
čiaus. Apart jo, matėsi dau-1 pie tai pranešta “Drauge“, 
gybė jaunų mergaičių.

Turėdamas progos jūsų tar
pe dalyvauti, taipgi džiaugiuo
si gražiomis sėkmėmis, ir ti-

buvo skelbta bažnyčioj iš sa
kyklos, skelbė apie tai visi 
uolieji parapijonai po visų šių 
kolonijų. Dabar visi apie tai

kiu, kad Mot. Sų-gos 2 kp. j 3ino ir visi prie jų prisirengę, 
sųjungietėms nepamirš ir mū-J Ypač iš vyrų pusės laukia- 
sų parengimų. {ma gražaus pasirodymo. Šioje

Linkiu kuogražiausios dar- kolonijoje yra apie tūkstan- 
buotės ateityje ir laukia ki- fį8 vyrų. Tai gražus skaičius

— Dailininkė tapytoja Na
talija Jaaiukynaitė, atvykusi 
į LietuVų iš Jungtinių Aineri- 
kos Valstybių, nupiešė kelio
lika Suvalkų krašto vaizdų. 
Tapytoja jau išvyko į New 
Yorkų ir išsivežė iš Lietuvos 
apie 25 paveikslus, kurie bus 
išstatyti tos dailininkės kūri
nių parodoje, kuri bus suren
gta ateinančių metų pradžioj 
New Yorke.

Po įvykio jie norėjo automo
biliu pabėgti, o mėginus juos

----------- I sulaikyti, bandė priešintis gij
KLAIPĖDA. — Lapkričio G kiu; vis dėlto, jie tapo pasi 

d. Autonominės policijos vai nio policijos Klaipėdoje su~ 
dininkai netoli Klaipėdos au-( laikyti. Du autonomijos vacb- 
tomobiliu suvažinėjo tris pa- mistrai suimti
sienio policijos valdininkus, į: 
sunkiai sužeisdami du iš jų.

TeL CANaI 1090

LEO CERNET
CONTRACTOR 

Brick and Cement Work
Darome Tuck pointing ir taisome 

kaminas.
1901 W. Cermak Road Chicago

tos progos su jumis pabuvoti.
Beje, po žaidimo visi atsi- 

lankusieji sveteliai buvo pa
vaišinti skania kavute ir na
mų keptais pyragaičiais.

Po viskam, visi skirstėsi į
namus gražiausioje nuotaikoje.

ir bus įspūdinga ir malonu 
įjos išvysti Aušros Vartų ba
žnyčioje per šias misijas. Te
išgirsta visi vyistd mobilizaci
jos balsų. Jų šaunus bažnyčio
je pasirodymas sudrebins vi
sokio pikto tvirtoves.

Misijonieriumi yra kun. B. 
Pauliukas, dopinikonas, iŠka-

Lietuvių Namų Savininl?u
klūbo susirinkimas įvyks Sian- . .. . ,

SI die vakare, lapkričio 16 d pamokai,ninkas, pagar
■ I A 7 omna ootta IzoMATinmio i
■ parapijos svetainėj, 8 vai.
® Šis susirinkimas išgirs ra

portų iš “Taxpayers Council“, 
kų jis padarė su mūsų klubo 
rezoliucija, kuri buvo priim
ta praeitame sus-me. Taip pat 
susirinkimas išgirs raportų a

S■
■
■s

sėjęs savo kelionėmis į šven
tas vietas. Jisai yra išleidęs 
puikių knygų apie savz» kelio
nę. Jo knyga yra viena bran
giausių ir puikiausių lietuvių 
kalboje. Atspausdinta ant ge
ros popieros su daugybe pa-

COAL
Anglp

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ......................  $6 00
Mine Run .............. 5-75
Egg........ —a.. 6-00
Nut .......................... 6 00
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
I’TUEMIESČIL'OSK

Tel. ARDmore 6975

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
raia — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

PROGRESS KRAUTUVĖJE — PER DIDĮ 
PRIESPADĖKONĖS DIENOS

Išpardavimą
Galite įsigyti puikiausį virtuvei Gesinį Pečių 

ir sutaupyti iki 40%.
$55.00 vertės pečiai po ........ *33.00
$85.00 vertės pečiai po........  *49.50
Labai didis pasirinkimas visųgeriausių išdirbysčių:
Alcazar, Crown, Moore, Monogram,

Magic Chef, Orban, Athens Universal
Ir Kitokių

Su pirkimu Naujų Pečiaus gausite didelį kalakutų 
ar žųsį dykai tik prieš Padėkonės dienų.

Specialiai didelė nuolaida ui seną pečių Mainant 
Ant Naujo

DIDŽIAUSIA KRAUTUVE BRIDGEPORTE 
Visokių Namam Reikmenų

B■8

8

3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, vedėjas

.. .-j. . , „ . veikslų. Tos knygos kainaLie senųjį iždininkų. Prašome ,r , ...$3.00, o dabar misijų metu ta 
knyga nupiginta ir parsiduos 
po $2.00. Sykiu per misija? 
bus užrašinėjama prie bažny
čios durų ir po namus katali
kiški laikraščiai — “Drau
gas“, “Laivas“ ir platinama 
įvairios katalikiškos knygos. 
Šiuo sykiu neturi likti nei vie
nos šeimynos be katalikiško

nepamiršti atsivesti naujų na
rių. Juo klūbas bus skaitliu- 
ga ni s, juo galėsime dauginu 
nuveikti. Valdyba

Prie 20 Kostumerių 
Apiplėšė Vaistinę

Į vaistinę, 501 Central avė., 
kurioj tuo metu buvo 20 žmo
nių, ir policmonas stovėjo lau
ko pusėj, įėjęs plėšikas parei
kalavo kasininko pinigų. Pa
grobęs $64.47 pabėgo laukia
muoju automobiliu.

— Derybos su Sov. Rusijos 
valdžia dėl pasikeitimo val
diniais eina į galvų. Į Lietu
vų Sovietų Rusija grųžino 25 
asmenis; apie tiek pat komu
nistų Lietuva perduos Sov.

DVIGUBAS ATLYGINIMAS 
NAUJAME OLD GOLD 

KONTESTE
Vėl Proga Laimėti Turtą

PETRENAS
APTIEKA

Turime pilnų eilę viso
kių gyduolių ir nami
nių vaistų.

Receiptus sąžiningai 
išpildome.

2359 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

Valgiu GaimSmas: 
ir Namu Pri- 

žiurejimas
Didelė 223 puslapių knygaĮ 
su naujausiais receptais i- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų iri 
preservų darymai, paukš- B 
tienos kepimui ar virimui, J 
daržovių ir vaisių užlaiky-^ 
mai, ir tt. Taipgi yra vi j 
šokių naudingų patarimų h
šeimininkėms.» .
šią knygą galima gauti per paš
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

#1.10 
KAITINĖJĘ Ij

£1.00 |

Jūs galite ne vien didelius 
pinigus laimėti naujame, ke- 
tvirtdalies milijono dolerių' 
Piešinių Konteste, bet būsite1 
dvigubai atlyginti, kada susi-1

laikraščio ir sykiu tenelieka pažinsit su Dvigubo Švelnumo 
nei vienos šeimynos, kuri pa- Old Gold cigaretais. Cigaretai 
siliktų prie bedieviškų laik- knrie padaryti iš Prize Crop 

tobakos. Jie niekados nepa- ; 
sieks jūsų sudžiūvę arba drė-

raščių.

Vyrai, moterys ir vaika;,
pasirodykime kuogeriausia. 
Visi pasinaudokime misijomis 
ir lai mūsų Aušros Vartų pa
rapija pirmutinė lieka su vien 
katalikiškais laikraščiais ir 
katalikiškomis knygomis, nes 
veltui statysime bažnyčias, vo
ltui vesime mokyklas, veltui

gni. Jų dvieji cellopbone wra- 
periai apsaugoja kiekvienų 
Old Gold pakelį.

Dirbėjai Old Gold Cigaretų 
neužmiršo ir kitataučių šiame 
paujame konteste.

Kaip galite matyti pagal 
šiuos skelbimus mūsų laikraš-

CHARLES YUSHIS
OARPENTER

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
Atlieka visokias medžio darbas, 
didelias ir mažas, až prieinamą 
kainą. Apkala namas žingeliais. 
Dedame stogas.

Tui 36 metus patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

(■■■■■■■■■■■■I

■ REUMATIZMAS 
Z SAUSGELE
■ Neslkankyktte savęs skaus

mais: Reumatizmu. Sausgfile,
■ Kauly Gflllmy. arba MSSlun- 
g iriu — raumenų sunkumu: nes

skaudėjimai naikina kflno gy-
■ vybę lr dažnai ant patalo pa- 

guldo.

B CAP8ICO COMPOUND mos- 
™ tis lengvai pražallna vlrimlnB-
■ tas Ilgšis: mums Mandlen dau

gybė žmonių siunčia padėko-
■ nes pasveikę. Kaina 60c. per
■ pa/(a 66c, arba dvi už 11.06. 
" Knyga: “ŠAUTINIS SVEIKA-
■ TOS" augalais gydytis, kaina 
g 60 centų.

■ J u sti n Kulis
■ 3269 SO. HALSTED ST.

Chicago, IIL
!«■■«■■■■■■■■

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, tyje> Jie non’kad m,Isų 8ka1'
Kurie Yra Toli Keliavę

P. P. Būčio, M I. 0. “KELIONE APLINK PA-
“ arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ A U IŠ
LIJO JU”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė

lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE 
PO EUROPĄ“ ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo- 
rniųjnveikslg net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap-

v 
8A

$1.50.

2334 So. Oakley Avenue
‘ DRAUGO “ KNYGYNAS

Chicago, Illinois

i tytojai laimėtų dovanas.

Jei dar nesusipažinote su 
Old Gold cigaretais ir dar ne
įstojote į kontestų, įstokite 
dabar. Dar yra laiko. Nuvy
kit pas arčiausių cigaretų de- 
alerį ir įsigykite oficialį Old 
Gold Kontesto Buletinų su 
pilnomis kontesto smulkmeno
mis. Sekite patarimus aty- 
džiai. Jei jūsų dealeris neturi 
buletinų, kreipkitės į Draugą.

GAS-OIL-LUBRICATING-WASHING|

MIDWEST SERVICE 
STATION

TIRE and BATTERY SERVICE
24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. WESTERN AVĖ. TEL. CANAL 3764
VIC. YUKNIS, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freeze



VIETINES ŽINIOS 25 Metų Sukaktuvės širdinga Užuojauta Užuojauta

Šį V*kary Dariaus-Gi- 
rčno postas mini karo 

paliauby sukaktį 

Dalyvauja koub. Daužvardis

Kas Dėsis Marquette 
Parke

Ištikrųjų, laikas greit bėga. Iš priežasties netikėtas mir- 
Pažvelkime, štai, j vienų as- ties mūsų brangios veikėjos ir 
men;, kuris šįmet susilaukė ARI) Centro Valdybos narės, 
tokio jubiliejais — savo 23 a. a. Monikos Uurinskaitės,

Moterų Są-gos 1 Kp. 
Atsišaukimas

Vardu Mot. Sų-gos 1 kp., 
(□rašome visų Mot. Bų-gos Chi-

Visų ARD Skyrių 
Dėmesiui

M5 rus mūsų brangiai ir ilgų 
metų darbuotojai AR draugi

ngos kuopų dalyvauti laido- joje, Centro Valdybos narei a.

Dėl mirties Monikos Gurin- 
' skaitės, 1 kp. brangios narės, 
, vienos Moterų Bų-gos organi
zatorės ir pirmosios centro ra
štininkės, kuopos vardu reiš-Penktadieni, lapkričio 19 d. itiU. le:^iame gil’ų užuojautų jos luv^ vieno8 <5^^ orgtt_.ą Monikai Ourin8kaitei 6iu,._ .. ........... , «

_ , 1 . vedimo. Pat Jurais tėveliui Juozapui Gunnskui ir . n' • x- o- • 1 • • krame giliaus.n užuojautų jos7:30 vul. vak. jvyks bokso ru- „ , . • . ! . . . H zuzatonų ir pumose cent.o mi nuoširdžiai kviečiu visus .
Mtyn™ tarp marketparkiečių *“*?“ “V° T , 8'"lu—»• raSt. a. a. Monika, flateriai- Cbicagos ir apylinkės ARD jteve IUI Juo“P'"

b“n,° Ve*H“e’ «“• 25 L«i ąssris W«VM likuaiua! >«K 6kyriu, dalyvauti in .opoj Br:“ BiUuUmS, pi™
Š| vakarų, apie 7 valandų. 11 P»dmerperkieeių. Įžanga 10 tus sunkuuv darbo, išvystė pa suram'na, o mūrų apgailestu- 

susininkę karo veteranai į lio <en lJ- | vyzdingų biznį pradedant nuo jamai darbuotojai - bendratį-!
ywood svetainę, 2417 43 st. Kas pirmadienį ir penkta- muzikal.ų instrumentų, reker- rbei suteikia amžinų ramybę

pasitiks visu. ats'lankusius dienį 7:15 vai. vak. bftna kle- dų, fonografu, a; ksinių ,laik- danjuje. ’ |noa pionierių Amerikos lietu- bažnyaioje. Velionė patervots -
Sv. Kar. Ak. P.ėn d-ja iri Vaičių visutlnenės veikėjų, >avo tėvelio Ji oro t!«rinsko'fe4180 Archer Avenue 
Sv. Kazimiero Ak. P ėmėjų prašome pagerbti jos atmintį naine> 3347 g. Lituanica a ve. i Į ~~

Antanina Nausėdienė, 1

Įsvečius. Kar,> paliaubų iškil- sos vaikams, kurie dar penna- tų — dabar praplėsdamas j
)nės prasidės lygiai 8 valandų ž: eiti į mokyklas. Tokie vai- pirmaeilę moderniškų rakan 
tus graži programa, kurių iš- kai yra 3, 4 ir 5 metų im- dų krautuvę — Budrik Fur-

pildys žymūs kalbėtojai, dai- žiaus. Klesos vaikams įdJ..iios niture Mart, 3409 3 411 S. Htd- 
nininkai. Muzikalę dalį prog-'ir smagios. Paa’škinimų apie sted st., Bridgeporto koloni- 

* lamos išpddys Dariaus - Gi tas klesas galima gauti par- joj, Chicagoje.
.rėno posto Druni ir jdugie corp ko name (fieldhouse).
.{berniukų ir mergaičių gru-

is). Po to bus gražus vaidi- 
linias — floor show. Ant galo

liai ir pasilinksminimas.

Šiame vakare dalyvauja Lie. 
tuvos konsulas Daužvardis, tei 
sėjas J. T. Zūris, aid. 12 va
rdo Bryane H. Hartnett ir dti- 

»ug kitų žytnių asmenų.

Jaunimo Bočiai Clubo su
sirinkimai būna kas antradie
nį 7:30 vai. vak. parko name. 
Klūbo šokiai būna trečiadie
niais vakare. •

Golfo sezonas Marąuette Pa-

Jkainuodamos jos’os pasida- jos laidotuvėse, 
tbavimų ne tik Moterų Sa-į Pamaldos įvyks 8 vai. ry- 
jungoje, bet taipgi kaipo vie , to, lapkričio 15 d., Šv. Jurgio

Dr-jos 2-ras skyr-us ir suteikti jai paskutinį patar- Į 
J ravimų dalyvaujant rytų 8

Žmogaus gyvenimas būtų Šv. Jurg',o bažnyčioje ir
labai nelaimingas, jeigu lai- paskui palydėti į Šv. Kazimie- 

Mm nt dabar savo 25^ me- kag nesmniafcSfcįntų skausmų, i r0 kapus. I
----------------------- į Antanina Nausėdiene,

PLATINKITE “DRAUGĄ” 1 ALRK Mot. Sų-gos org-rė
tų biznio sukaktuves, J. F. 
Budrikas nori, kad tas minė
jimas pasiliktų plačiosios lie
tuvių visuomenės atmintyje, 
todėl, ta proga, sumažino vi
sas reguliares kainas ant ra- 
dių, namų rakandų, skalbyk-

ike užsibaigs sekmadienį lapsiu, šaldytuvų, pečių, karpelų 
kričio 14 d. Praėjusis golfo ir akordionų.

t

Adelė Val&nė.ūnaitj, ;ašt.

Urba Flower Shoppe j

Keistučio Klūbo 
Koncertas Sekantį 

Sekmadienį

sezonas buvo populerus ir go 
Ifininkų per vai arų dalyvavo

Virš 20 nuoš. sutaupysite 
pirkdami dabar bile vienoje

apie 50,000. Tai JO nuoš. dau- iš šių Budriko krautuvių 3409-

Bekmadienį, lapkr. 14 d., 
Keistučio blūbas rengia kon
certų Sokol svetainėje, 2343 
So. Kedzie avė. -sT

gdau, negu pernai.
Antradienį, lapkričio 23 d. 

įvyks First Tlianksgiving par 
ty. Bus programa ir šokiai. 
Bus 25 kalakutai, kaipo Door 
Prizes. Tikietus išanksto ga-
į‘iM4?i^ttJMarkett<>wn’ 6313
Šo. Kėdžle Avė.

Marąuette Park Hali, 6908

3411, 3417-21 ir 3343 So. Hal
sted st. Dykai dovanos su k.o- 
žnu pirkiniu. J.

De Paul vs. So. Dakota 
State

Programoj dalyvaus Chiea-
go Civic operos artiste Helen: ave„ atidar8 lap
D. Bartush, S. Rimkos, .1. tiri-; krWo J2 d bf|na kaB
caitė, L. K. M. choras ir ki
ti. Programa prasidės 
vakare.

5 vai.
penktadienį.

Klūbas visus kviečia atsila- 
i lik ji i. Stepmas

Padekone

i1
r

A JĮ A
Pranciškus Kazaitis

Mirė spa.Uo 29, 1937, 9:45
vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiuos. Kilo 16 Kasei n ty apskri
do, Nenakščlų parapijos.

Paliko liūdinčius moterį K- 
leną, dukteris Bernice Gullą, 
žentą Angelo lr Helen du sū
nūs Joną lr Juozapą, marčią 
Bernice, antikę Angeline ir gi
mines.

Po gedulingų pamaldų 6v. 
Jurgio bažnyčioje palaidotas 
lapkričio 2 d. šv. Kazimiero 
kapinėse.

Širdingai dėkuojame visiems, 
kurie prisidėjo prie atidavimo 
paskutinio patarnavimo velio
niui. liekuojame Jo Malony
bei pralotu! M. E. K r užu i, kun. 
Petrauskui ir kun. Gašlūnui už 
gedulingas pamaldas, dSkuoja- 
me grabnefttanįa, gėlių aukuo- 
tojatns, giminėms, kaimynams 
ir draugams už lankymą pa
šarvoto velionio namie, ui da
lyvavimą pamaldose ir lydėji
mą J kapines.

Ačių graborlui Mažeikai ut 
rūpestingą ir malonų patarna
vimą.

,O tau mūsų brangus vyre Ir 
tfcvell, tesutelkia Gailestingas 
Dievas amžiną atilsį.

Liūdinti KazaV-.ų Sdtm/a*.

.1

Šiandie Baigias 
Automobiliu Paroda

F v. nio padaryta 15 milijonų 
dolerių

Šiandie, 2:15 po pietų Wrig- 
ley stadijoje įvyks futbolo 
žaidimas tarpe De Paul ir So. 
Dakota State universitetų ri
nktinių (komandų). Mėgstan
tiems sportų, šios rūšies, ypač 
jaunuliui patartina nuvažiuoti 
pažiūrėt žaidimo. Rap

Šv. Kaz Akad. Rėm. 
2-ram Sia riui

Metinė, 38-ji, automobilių 
paroda International Amphi- 
tticrter, prie 43 ir So. HaL-.ed 
gatvių, baigiasi šiandie. Bė
giu šešių dienų parodų aplan
kė 260,000 žmonių. Apskai
čiuojama, kad parodos metu 
automobilių, sunKvežimių, trai 

j lerių ir įvairių dalių parduo- 
j ta už 15 milijonų dol. Tai re
kordinis biznis.

BRIDGEPORT. — Šv. Ka
zimiero Akademijų s Rėmėjų 2 
skyriaus narės maloniai kvie
čiamos susirinkti pirmadienį, 
lapkričio 15 d> prie Juozapo 
Gurinsko namo, 3347 Litunni- 
ca avė., 8 vai. ryto. Prašome i 
turėti baltas gėles. In corpo- 
įe lydėsime į bažnyčių savu 
narę a. a. Monikų Gurinskailę. 
Bažnyčioje eisiine prie šv. Ko
munijos. Vaidyba)

Mirus a. a. MONIKAI GURINS- 
KAITEI, mano brangiai, nuoširdžiai 
ilgy mėty draugei - maloniai bendra
darbei ARD centre, reiškiu giliy už
uojautą jos tėvukui ir visai giminei.

VERONIKA GALNAITt

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

h'STANLEY G FUEL OILS”
BLUE FLAME RANGE OIL

DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IK BOILERIŲ
Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 

Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai į
GREITAS PATARNAVIMAS

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
S"l 58 S. VVestern A v.

g. KANAPACKiS, Savininkas
Chicago, Illinois

A. I A 
Geraldine 

Rudminaite
Mirė lapkričio 11 d., 1987

7:50 vai. vak., sulaukus 7 
metų amžiaus.

A. a. Geraldine gimus Chi
cago, Iii.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Sophie po tėvais SamoS- 
kaitė, tėvą Jurgį brolį Jurgį, 
senukus Benediktą lr Marcelę 
Samoškus, dėdę ir tetą Juoza
pą lr Kotriną Santoškus, dėdę 
ir tetą Joną ir Mikaliną Rud- 
mlnus ir gimines, o Lietuvoje, 
senukę, dėdę, tetą Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 923 W. 35 
St.

laidotuvės įvyks utarninke, 
lapkričio 16 d. 16 namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurtoj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuožlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, BnAis, Senu
kai, Dėties, Tetos ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. p. 
Mažeika- Tel YARds 1138.

tA. * A 
KONSTANTAS 

STANČIKAS

m.,
Gyveno 9942 So. Vincennes 

Avė. Miifė lapkr. 10 d., 1937 
m., 1:25 vai. popiet, sulaukęs 
pusę amžiaus.

Kilo 16 Panevėžio apsk., Ku- 
pisko parap., Šnipellžkių kai
mo.

Amerikoj išgyveno 85 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolj Povilą, pusbrolį Petrą 
Stankų ir Jų šeimyną lr daug 
kitų giminių.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių draugijos.

Kūnas paftarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 2814 W. 23 PI.

Laidotuvės jvyks pirmadienį, 
lapkričio 15 d. 16 koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
šventųjų parapjoe bažnyčią, 
kurtoj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Pusbrolis ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
chatvicz lr 8tlnai. Telefonas 
CANai 2615.

MONIKA L. GURINSKAITĖ
MJrė lapkričio 10 d., 1937 m., 10:15 vai. vak., su

laukus 44 metų amžiaus. Velionė gimus Chicagoj, III.
Paliko dideliame nuliūditne tėvų Juozapų, pussese

res, pusbrolius ir daug kitų giminių; o Lietuvoj tetų 
Ievų Mikalainienę ir šeimynų.

Priklausė prie Nekalto Prasidėjimo Sodalicijos, šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų 2 skyriaus, A.L.R.K. 
Moterų Sąjungos 1-mos kuopos ir Susivienijimo L.R.- 
K.A. 15-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas 3347 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadieni, lapkričio 15 d. Iš 

namų 8 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. baž
nyčių;, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Tėvaa ir Giminės.
Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Telefonas 

YARda 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS '

John F. Eudeikis
8ENIAUSIA IB DEDHAUBIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

ARD centro pirm. UAFAVETTF. WM*»

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

IIIDIII I bll»C PATARNAVIMAS 
AlflDULANbL DIENĄ IR naktį!
DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

P. I. Riftas
betaria ir Si
1 Litaitiiis
S.P.Maafa
1 MnrJrlrinA. Masalskis
A. Petka
S. M. Skutas

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

8319 Litnanica Avė. 
Phone YARda 1138-1139

8907 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cioero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehiU 0142

718 Weat 18t.h Street 
Phone MONroe 3377

Klaupkite mūši) Liatarlų radio proftnnų Piraadiealo 
10:10 vaL vakaro 11 W, H. P, 0. atoti« (1420 K.) — PranoHĮaa

P. 1ALTHDBBA1 Juozapas Eudeikis

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Westeni A^ 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883 

I--."IĮ..... ’SĮ-



BUDRIKO

25 Metu
KPffltK

Jsigykite gerų naujų 
RADIO dabar. Pamatykite 
tas naujas R C A Victor, 
Philco, Zenith Radias. Jūsų 
Bena Radio yra verta iki 
$50.00 mainais.

Aliejiniai pečiai (su 100 
gal. oil) .... $29.50 
Gražūs 5 šmotų valgomo
kambario setai 
P° ........ *24.50

Didelis sutaupymas ant 
gesinių ir anglinių ipečių: 
parlor setų. Gražios dova
nos su kiekvienu pirkimu.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417 So. Halsted St
3409 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

Pasiklausykite pr&žaus programų 
Nedėlioję iš stoties WCFL — 970 
kil., 7:30 iki 8 vai. vakaro.

RADIO Pranešimai CLASSIFIEDRYT VILNIAUS MITINGAS K"“e»5k” >~“i°
Aliejaus Biznyje

LIETUVIU AUDITORIJOJF

MITINGAS PRASIDĖS LYGIAI 3 V AL; 
KVIEČIAMA VISA CHICAGOS LIE

TUVIŲ VISUOMENE

' Vilniaus lietuvių visuomenės 
J veikėjas K. Stašys lenkų nu
baustas vieniems metams ku- 
lėti ir pinigine bausme. Be to, 
jam, kun. K. Čibirui ir kitiems 

, keliamos bylos būk tai dėl val
stybės išdavimo. Uždarytas 
Vilniuje paskutinis lietuvių 
laikraštis “Viln. Rytojus”. 
Prieš kiek laiko uždarė ši.n-
tus lietuvių organizacijų, vi
sas mokyklas, knygynus, arės 
tavo ir ištrėmė visų eilę vei
kėjų. Atiminėja radijo priim

tuvus ir v'saip kitaip lietu- 
5in? persekioja.

Į tų visų atsižvelgiant, Cli:-Į 
cagos lietuvių veikėjų grupė! 
r.ulnrė rytoj sušaukti dideli 
rinsiuj s’ sirinkimą ir išnešti 
grit žiu protestų.

Masins susirinkimas bus
rytoj, lap’irlčio 14 d. Lietuvių 
Auditorijoj, lygiai 3 vai. po
pieui. Kviečiami visi. Kalbūs 

‘ žymūs kalbėtojai, dainuos t bo
rai.

Veikli Draugija

Sekmadienį rengia vakarą

N0RTH SIDE. — Draugija 
po šv. Cecilijos globa yra skai 
tlingiausia ir veikliausia, mū
sų kolonijoj. Ji visuomet pri
sideda prie gerų darbų: lab
darybės, tautos bei parapijos, 
kuomet tik yra reikalas. Taip
gi gražiai aprūpina savo na
rius ligoje, ar nelaimėje; ne 
tik juos aplanko, bet ir me
džiaginiai sušelpia.

Kas metai di-ja surengia 
po keletu gražių parengimų, 
pasilinksminimų. Ir nestebėtu 
nos, nes šioje draugioje be
veik pusė narių yra A menko
je augę jaunimas. Būtų gra

žu, kad visas kaialikiška» jau
nimas susiburtų į dr-jų po šv. 
Cecelijos globa.

Prie progos pranešu, kad 
draugija rengia metini šokių 
vakarų lapkričio 14 d.. Nortb- 
west salėje, 2405 W. Nortb 
avė. Salė naujai išd-koruota, 
graži. Prie L. Ijabanausko or- 
kestros smagu bus visiems šo
kti.

Tad visi kviečiami į šį ba
lių. Įžanga pigi. Pranas

— Skulptorius Antanas Ale- 
1 ksandravičius nulipdė Alytuje 
Į restauruojamam Nepriklauso
mybės paminklui laisvės sta
tulų apie 4 metrų aukštumo. 
Paminklas būsiųs pataisytas 
dar šiais metais.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

MARQUETTE PARK. — 
Stanislovas Kanapackas, 0401 
So. Mczart st., jau nuo seniai 
sėkmingai varo gazolino biznį. 
Turi dvi gazolino stot:s, 4400 
S,o. Western avė. ir 51,r8 So. 
AVestern avė. Vartoja Shell 
kompanijos produktus.

Prieš apie tris metus p. Ka
napackas įstojo į fuel oil biz
nį. Nuo šio rudens tų biznio 
šakų žymiai padidino ir įsigi
jo tam reikalui tris trokus. 
Pristato aliejų į visas Chica- 
gos ir apylinkių lietuvių kolo
nijas.

Stanislovas Kanapackas ga
lėjo šitaip savo biznį išplėsti 
dėlto, kad turi gerus pagelbi- 
ninkus. O tie pagelbininkai y- 
ra du jo sūnūs Stanislovas ir 
Bronislovas ir žentas Bronis
lovas Kriščiūnas.

Kurinaimojo aliejaus biznio 
vedėju yra Bronislovas Kana
packas. To biznio centras yra 
5158 So. Western avė., tel. 
Lafayette 3768 arba Prospect 
8157.

Abejose biznio šakose ga
zolino ir kūrinamojo aliejaus 
Kanapackas vartoja Shell ko
mpanijos produktus.

Joks kitas Cigaretas neduoda jums to
ŠVIEŽUMO APSAUGOS!

1 . <«*

Tai yra tas EKSTRA Užvalkalas, 

kuris tai daro!

PASIŽlCRftKITE ant viršaus pa
prasto cigareto pakelio, kuris tu

ri tik vienų Cellophane užvalkalų.
Pastebėkite atvirus užlenkimus ir 

siūles.
Dabar išegzaminuokit Old Gold 

pakelį. Pastebėkite tų EKSTRA 
Cellophane užvalkalų. Patėmykite, 
kaip jis dubeltavai užlipdo pakelio 
viršų... ir dubeltavai užlipdo apačią, 
Dėka tipm DVIEM Cellophane užval
kalam, vietoj vieno, Old Go4d pake
lis neįleidžia oro ir apsaugoja nuo 
klimato.

Kada cigaretai išdžiūsta, jie ir ap
miršta. Sudrėkę, cigaretai niekam 
nėra pasitenkinimu. Iš abiejų at
žvilgių, pranyksta kvapas. Pranyk
sta švelnumas. Pranyksta pasiten
kinimas.

Dvigubai Švelnūs Old Golds duo
da jums ne tik prizinio derliaus ta
bakus, geriausius kokius pinigais ga
lima pirkt, bet duoda šviežumu ga
rantuotus cigaretus, nepaisant kur 
jūs juos pirkaite.

JOS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD’S 

naujame $250,000.00 Piešinių Konteate. Gaukite įstojimo blanką ir visus detaliikumus bile cigaretų krautuvėje

Manant statyti sau naują lianų 
tr pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

6739 So. lfaplewood Avė., 
Telefonu PROepect 1185.

T0WN OF LAKE. — Šv.
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 sk. 
mėnesinis susirinkimaų įvyks
sekmadienį lapkričio 14 d., 1 

Per daug n,etų Budriko pa- ya| lnokvkl/>s kaniha
stangomis skamba lietuviškos Valdyba
dainos ir muzika oro bango- ■ ________
mis. Tad pTimintina, kad ir
ryt vakare, t. y. sekmadienį,
lapkričyj 14 pasiklausytuinėt
gražių dainų ir muzikos iš
stotie.* \VCFL, 970 kil., nuo , nn , *’ • / iii , - -........ -* ’ .:,)() Vai. popiet, mokyklos ka- Dvieju aukšty mūrinis namas, attl-
7:30 iki 8 vai. vakaro. Prog- ,..harv Valdyba ‘
ramoj išgirsite žymų dain nin- _______
kų baritonų ir simfoninę Bu
driko radio orkestrų.

BUDRIKO PROGRAMA 
Ifi WCTL

IEŠKAU PAT» 108 UETI VOJE

Joni Ak tėčiuose arba Skalsglrietluose 
arba namo Joniškiečiuose. MainysiuOF LAKE. — Ma-. ant chtožgne namo.

Kreipkitės 1
J. SLIAZAS,

T0WN
r;jonų K. ir S. Rėmėjų 8 sk. i 
mėnesnis susitink Lias įvyks 
sekmadienį, lapkričio 14 d.,

•943 So, Maplcwood Avė., 
Chicago. Illinois

PADAVIMUI NAMAS

I BRIGHTON PARK. -- Dr- 
i gija Gvardijos Pirma Div. šv. 

Reikia dar pastebėti, kad Kazimiero Karai, laikys susi 
{Budriko krautuvėse, 3409-3417 rinkimą sekmadienį, lapkū'io 
So. lfalsted st., minint 25 me- 11 d., parap. svetainėje, 2 va- 
tų Juozo Budriko sel.’.ning,o landų po pietų. Visi nariu" 
biznio vedimų, dabar eina di- kviečiami laiku susirinkti.
delis išpardavimas namų ra
kandų, radių, skalbyklų, pe
čių, refrigeratorių etc. speci-1 
aliai nupigintomis kainomis. 
Dovanos dykai su kožnu pir 
kiniu. A. B.

Rytoj, 11 valandų prieš pdet 
radio klausytojams bus malo
nu pasiklausyti gražios ir įdo
mios radio programos, kurias 
nuolat kas nedėldienį leidžia 
Progress bendrovės krautuvė, 
3224 So. Halsted str. Kaip vi
suomet, leidėjai stengiasi už
prašyti gerus talentus. Taip ir 
lytoj dalyvaus visų mėgiami 
solistai, duetas, kvartetas ir 
kiti. (Be to, bus naudingų pa
tarimų ir įdomių žinių, ypač 
iš Progress krautuvės Thanks- 
giviug Day išpardavimo.

Rap. J.

— Kauno darbo biržoje spa
lių 1 d. buvo užsiregistravę 
ieškančių darbo 2797 asmens; 
darbu iš to skaičiaus buvo ap
rūpinti 2594 asmens. Šiemet 
ieškančių darbo žmonių apie 
20 procentų mažiau kaip per
nai.

Naujas Kontes- 
Pirmyn

NĖRA JOKIŲ MĮSLIŲ 
IŠRIŠTI

Copyright. IMT. by p. Lorlllard Ce.. Ine.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long A

SU

Valdyot

Padėka

Aš, Ieva Strazdanskienė ir 
duktė Stanislava, širdingiau
sia dėkojam dr. A. Raka*u> 
kui už sėkmingas operai i jas 
dukterei tonsilų ir už pagy
dymų galvos smegenų uždegi
mo, o man vidurių.

Reikale patariu visiems kr«i 
ptis į dr. A. Rakauskų.

Dėkinga ir Šv. Kryžiaus li
gonines seselėms ir slaugėms

kas, vonios, uždaryti porėtai, dviejų 
karų garadžtus. Kaina 14,900. Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 2863 
So. Chrlstlana Avė. (pirmiau buvo 
Tume r Avė.).

PARDAVIMUI DUONA

Vienos dienos senumo duona Ir py
ragai pardavimui už pusę kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4224 West. Roosevelt Road Ir 
1528 So. Kedzle Avė,

PARDAVIMUI BUČERNĖ

Parsiduoda bučernė fr grocernė, su 
elektriklnlu Šaldytuvu Ir mėsai pjau
styti mažina Parduosiu arba ĮSran-, 
duosiu. Pardavimo prležast) 
aite ant vietos.

MRS. DUDO.
160 E. Kensington Al

Tel. Pullman 1411.
PARDAVIMUI TAVERNAS

Namas ir taverno biznis, su sale, kul 
rią galima IArenduoft dėl visokių pa| 
rengimų. Naujai lSdekoruota, žilti 
vandens Šiluma. Randasi lletuviij 
aplelinkėje. Atsižauklt J

MOONLIGHHT TAVERN 
1820 West 46th Street 

Chicago, Illinois
PADAVIMUI STAKLES

Pardavimu, staklės audimui, su vi
sais įrankiais. Duosiu pilnas lnfor- ( 
macljas apie vartojimą. Atsišaukite:

11116 So. Spauldlng Avenue 
Telefonas Cedarcrest 29 3 3

PARDAVIMUI NAMAS

Vieno aukšto namas su krautuve, 4
v . kambariai užpakaly, šilto vandens šl-

UZ malonų patarnavimų bū- luma, 2 karų garadžtus, kaina 84,800, 
, ' ... i vertas du kart tiek. j-.nant ligoninėj. j 2443 West 71st St., arti Artės,an

Ačiū Šv. Petronėlės, Šv. O- 
uos dr-jų ir Keistučio klubo 
nariams už lankymų, taip pat 
visiems draugams ir draugė
ms.

Ypač dėkoju P. Jančauskai- 
tei ir A. Sadauskaitei, kurios 
mane labai prižiūrėjo esant li
goninėj ir namie.

Ieva Strazdauskienė,
3247 S. Green str.

Chicago, Illinois
PARDAVIMUI NAMAS

West Sidėje pardavimui 3 fletų na-. 
mas su bučeme Ir groserne, biznis' 
išdirbtas per 80 metų. Gera vieta. 
Lietuvių seniai apgyventa. Kreipki-' 
tės pas savininką.

2316 So. Hoyne Avė.
Chicago, minola 1
NAUDOKITĖS

Mūsų Įstaigoje randasi pigiai anl1 
pardavimo keli šimtai visokių namų. 
rezidencijų, apartamentų, biznio na
mų Ir Uotų, kuriuos apturėjom par
davimui nuo bankų recelverlų ir 
Insurance kompanijų, dlėlto prašome 
atsilankyti dienomis ir vakarais po 
adresu:

Ernest Gelssler
2749 W. 63rd St., arti California Avė.^^______ęhlcagoi_jnUnols__^_^__

EXTRA! EITRA BARGENAS!
40 akorlų ūkis, dideli nauji budin-

‘•kal, prie cementinio kelto, vanduo 
• ,r elektriką. Visi Įrengimai, kaip 

mieste? Verta 83500, tik.už 81.500. 
Į Įmokėti 8750.

*' ražu ūkite tel.. Grovehlll 3&51, po 
6 vai. vak. Savininkas

3740 W. 80 PI.. Chicago, III.

Į vienybę nesueisim, jei 
rūstjbė slėgs mūsų širdis.

Kiekvienas nepasisekimas 
mokina mus, kaip ateityje tu- 
rime vengti klaidų.

PARDAVIMUI
Parduosiu už morgtčlų 8700 6 kam
barių medin} namą gerame stovyje.

Taipgi parduosiu už mchg'lčiu 
82,500 10-tiee flatų mūrini namą.

Charn&uskas Office 
1900 So. Union Avė. Tel. Canal 2183

RENDON PLATAI

Rendon 5 kambarių flatas, nauji I 
dekorui.tas, šviesus, antros lubos] 
822 mSn.

Taipgi 4 kambarių flatas, 817.5d 
mėn. i

Abu flatal randasi ant 75-tos gat
vės, tarp Stony Island ir So. Chl-į 
cagos karų linijos. |

Kreipkitės Į •Draugą", 2334 So, 
Oakley Avė., Tel. CANal 7790.

Eutuziazmas apie naujų Old 
Gold š250,000 kontestų smar
kiai kyla. Dar yra laiko įsto
ti į šį kontestų. Tik pamąsty- 
kit: $100,000 pirma dovana, ir 
999 kitos dovanos sudarant 
$150,000. Mes patariame savo 
skaitytojams, jei dar neįsto
jote į kontestų, tai padarykit 
tų dabar. Dar yra laiko lai
mėti turtų. Nereika jokio auk
što mokslo. Darbininkas arba 
profesorius turi lygių progą 
laimėti turtų. Nėra jokių mįs
lių išrišti.

Kontestantas tiktai turi 
pripildyti trūkstančių kalbą 
piešiniuose. Tiktai nuvykit 
pas artimiausią cigaretų dea- 
lerį ir įsigykite Old Gold Ci
garetų buletiną su pilnais į- 
statymais ir kontesto Smulk
menomis. Jei dealeris neturi 
šių buletinų, kreipkitės į 
DRAUGO raštinę. pk.

Veltui statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei neplatinsite ir neremsite 
savo katalikiškos spaudos.

MATYKITE JĮ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR .

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
ReiKia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pat 
monstrueti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTHs 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau’ 
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINTR ĮLOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNA MIERJ 
8U CITY 8EAI.ER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

CANal 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.

J


