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NACIONALISTAI IR VĖL 
ATAKUOJA MADRIDĄ

Iš naujo sukeliami gaisrai kai 
kuriose miesto dalyse

ANGLIJA NUSPRENDĖ PASITRAUKTI 
IŠ BARCELONOS

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
PLĖTIMO DRAUGIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

CASA DE CAMPO, Ispa
nija, lapkr. 23. — Po kelių 
parų snig.uliavimo ir nepaken
čiamo, darganos pagaliau pra 
giedrėjo padangės ir naciona
listų lakūnai, artilerija ir visa 
kariuomenė atnaujino Madri
de puolimus prieš radikalus.

Kai kuriose miesto dalyse 
sn lakūnų bombomis sukelti 
nauji gaisrai.

Kruvini ausi os kautynės Vy
ksta šiaurvakarinėj miešto da 
ly karališkų rūmų, operos na
mų ir šiaurinio geležinkelio 
stoties srityse.

Nacionalistai daro pažangų, 
bet nepaprastai palengva. 
Kiekvienuose namuose ir gat
vėse radikalai turi įsitaisę 
tvirtoves ir atkakliai ginasi, 
kad pasistumus., priekin, naci
onalistų lakūnai, arba artile
rija pirmiausia, turi sugriauti 
namus, kad nuslopinus radi
kalus. Ir taip visur tik žings
nis po žingsnio pasistumiama.

Nežinia kokius planus turi 
nacionalistų vadas gen. Fran
co taip kariaudamas. Kai kas 
sako, kad Madrido paėmimui 
ims daug laiko ir didžiumas 
namų bus išgriauta.

Paupin gi nacionalistų ka
riuomenė vietomis ir gi daro 
pažangos, Kai kuriais tiltais 
•radikalai su tankais persimeta 
nacionalistų pusėn, tikėdamies 
priešui užduoti smūgį. Bet 
patys žūsta ir tankus praran
da.

Atrodo, kad taip ilgai bus 
kariaujama iki Madrido radi
kalams bus uždarytas ginklų 
gavimas.

NEDARBAS VOKIETIJOJE

BERLYNAS, lapkr. 23. — 
Paskutiniais laikais Vokieti
joje .nedarbas padidėjo. Iš 
kiekvieno tūkstančio darbi
ninkų apie 163 neturi darbo.

Iki “Draugo” jubilie
jinio koncerto liko tik 
5 dienos. Koncertas bus 
lapkričio 29 d., 3 vai. 
po piety, Chicago CIvic 
operos name. Ar jau 
turite tikiety? Prašome 
įsigyti iš anksto pas 
“Draugo” išnešiotojus, 
arba telefonuoklte Gan
ai 7790. Tlkiety kainos 
55c ir aukščiau.

LONDONAS, lapkr. 23. — 
Anglijos vyriausybė nuspren
dė nesikišti į Ispanijos reika
lus, kad išvengus karo Vidur
žemio! jūroje.

Nusprendė ištraukti visus 
savo laivus iš Barcelonos ir 
kitų Ispanijos uostų ir su ka
ro laivais saugoti savo preky
binius laivus trijų mylių ato
kume nuo pakraščių. Trijų niy 
lių zonoje Anglija pripažįsta 
veikimo teisę abiem kariau- 
jančiom, pusėm — radikalams 
ir nacionalistams.

NAUJAS ISPANIJOS RA
DIKALŲ TRIUKŠMAS

VALENCIJA, Ispanija, 
lapkr. 23. — Susispietę čia Is 
panijos radikalai sukėlė ne
paprastų. triukšmų.

* Jie gavo žinių, kad Karta- 
gena. uostau įplaukė nežinia 
kokg nardantis laivas ir tor- 
polavo ten susispietusius ra
dikalų karo.' laivus. Labai su-/
gadintas kruizeris Miguel de 
’Cervantes.

Radikalai nurodo, kad Ispa
nijos nacionalistai neturi nar
dančių laivų. Tad čia veikia 
kitų kurių valstybių laivai. 
Tuo būdu pradedama vykdyti 
Ispanijos pietytiniams pa
kraščiams blokada.

PUOLA ITALIJĄ IR 
VOKIETIJĄ

LONDONAS, lapkr. 23. — 
Žiniomis iš Valencijos, ispa
nų radikalų vadai piktais žo
džiais puolą Italiją ir Vokie
tiją, kurios pripažino nacio
nalistų vyriausybę.

Girdi, šis pripažinimas yra 
stačiai karo paskelbimas Is
panijos respublikai. Mat, ra
dikalai vis dar laikosi nuomo
nės, kad jie yra respublikos 
priešiakyje ir tik jie patentuo
ti respublikos ginėjai. Iš tik
rųjų gi jie yra respublikos 
griovėjai ir raudonojo teroro 
vykdytojai.

Žiniomis iš Romos ir Berly
no, Italijos ir Vokietijos vy
riausybių atstovai pareiškia, 
kad radikalai daugiau nere
prezentuoja jokios Ispanijos 
vyriausybės ir už juos kalba 
ne kas kitas, kaip tik Maskva.

SNIEGAS CHICAGOJ
Vakar Chicagoj pirmą kar

tą šiemet gražiai pasnigo. 
Gatvėse ii* ant šaligatvių susi- 

i leidęs sniegas tik pasunkino 
perėjimus.

ANGLIJOS KARALIUS LANKO BEDARBIŲ SRITIS

Anglijos karalius Eduardas VIII paskutinėmis dienomis lankė pietinės Valijųs sritis, 
kur gyvena daug bedarbių. Ten .jis rado baisų darbininkų skurdų. Vyrus ir moteris jis iš
klausinėjo. Daug kų išgirdo ir matė. Taip ilgiau būti negali, sakė karalius. Čia karalius 
vaizduojamas su palydovais, kaip jis lanko tas skurdo' sritis. (Acme Photo.)

ANGLIJOS MINISTE- 
RIAMS IR PLAUKAI PA

SIŠIAUŠĖ
LONDONAS, lapkr. 23. — 

Anglijos karalius Eduardas 
aplankęs pietinės Valijos be-1 
darbius ir grįžęs Londonan 
susikvietė vyresniuosius mi- 
nisterius ir jiems pareiškė, 
kad be jokio atidėliojimo tu
ri būti kas nors ■daroma, kad 
gelbėjus didžiausiam skurdė 
gyvenančius pietinės Valijos 
bedarbius.

Ministeriams net. plaukai 
ant galvų pasišiaušė išgirdus 
tokį karaliaus' reikalavimą.

Ministeriai nesitikėjo, kad 
karalius užtartų skurdžius ir 
ministeriams duotų nurody
mų. Nė vienas Anglijos val
dovas to nedarė.

Ministeriai turės vykdyti 
karaliaus įsakymą. Nes kas 
gali žinoti, karalius gali ir 
vėl aplankyti bedarbius ir pa
tirti, ar jiems duota pagelba.

AMERIKOS AMBASADA 
NUKELIAMA J VALENCIJĄ

AVASHINGTON, lapkr. 23. 
- - Am. J. Valstybių vyriau
sybė įsakė savo ambasadą 
Madride uždaryti ir visą per
sonalą nukelti į Valenciją, 
kur bus. laikinai įsteigta amba 
sada.

AMERIKOS SOCIALISTŲ 
“BROLIŠKI” LINKĖJIMAI

NEW YORK, lapkr. 23. — 
Amerikos socialistų vadai pa
siuntė savo “brolišką” užuo
jautą ir linkėjimus Ispanijos 
radikalams. Apgaili, kad tik 
viena Maskva juos remia.

IR LONDONAS GAVO IS-

LONDONAS, lapkr. 23. — 
Prieš nacionalistų sukilimų 
Ispanija turėjo apie 300 mili
jonų dol. vertės auk«o atsar
gos. Radikalai šį auksų pa
grobė. Dalį, kaip seniau pra
nešta, pasiuntė Maskvon, ki
tų —- Prancuzijon ir gal dar 
kur kitur.

Tomis dienomis iš Prancū
zijos čia'gauta apie 15 milijo
nų Ispanijos aukso.

Ispanijos nacionalistų vy
riausybė įspėjo svetimas val
stybes, kad jos nesisavintų 
Ispanijos aukso, kad sutriuš
kinus radikalus išvežtas auk
sas būtų grąžintas.

IŠ PARTIJOS PAŠALINI
MAS NĖRA DARBO 

ATSAKYMAS

MASKVA, lapkr. 23. Kai 
kurių sovietų pramonės trus- 
tų viršininkai pradėjo paša
linti iš darbo tuos visus darbi
ninkus, kurie pašalinami iš 
komunistų partijos.

Komunistų partijos, centri
nis komitetas nusprendė, kad 
taip neturi būti. Pašalinami 
iš partijos darbininkai negali 
būtį dėl to pašalinami iš dar
bo.

PLĖŠIA ITALŲ IR VOKIE
ČIŲ PARDUOTUVES

BARCELONA, lapkr. 23. 
— Vietos radikalų gaujos 
per dvi paras puolė ir plėšė 
italų ir vokiečių vedamas par
duotuves. Radikalų vadai ne
stabdė savo gaujų šėlimo.

PLATINKITE ' DRAUGĄ”

VOKIETIJA PROTESTUO
JA PRIEŠ VOKIEČIO 

ŽUDYMU
BERLYNAS, lapkr. 23. -

Vakar trumpai pranešta, kad 
Novosibirske komunistų teis- 

j mas nuteisė sušaudymui devy- 
'nis asmenis, 8 rusus ir vieną 
i vokietį, pripažintus kaltais už 
vykdomą sabotažą angliaka- 
sykįose.

Nubaustas vokietys yra E.
Stickling, Vokietijos valdinys, 
kasyklų inžinierius.

Vokietijos vyriausybė per 
savo ambasadorių Maskvoje 
įdavė bolševikų vyriausybei 
aštrų protestą. Smerkia bolše
vikų ‘ 1 teisingumą ’ ’, kad augi 
nubausti esiems neleidžiama 
paduoti apeliacijos skundų.

Pažymima,, kad tai nepap
rastas skandalas, kadangi bol
ševikų teismai neturi juridi
nio pagrindo pasitenkinama 
tik įduotais kaltinimais, o pa
siteisinimų neklausoma. Kal
tinamieji priverčiami prisipa
žinti kaltais, kad tuo būdu iš
kėlus čekos agentų darbin
gumą,

Nacių spauda nurodo, kad 
bolševikų ekonominė sistema 
yra niekiam tikusi, tad visa 
kaltė verčiama ant kitų asme
nų. Maskvai reikalingi įgudę 
vyrai, kad atstačius sugriautą 
pramonę. Bolševikai gi žudo 
tuos vyrus, kurie rauda, kad 
pramonės atstatymui viršūnė
se yra. bukapročiai komisarai.

Vokietijos nacių vadai se
niau yra pareiškę, kad bus 
nepakenčiama, jei bolševikai 
imsis žudyti vokiečius. Jei 
nubaustasis Stickling bus nu
žudytas, iš Vokietijos pusės 
numatomi žygiai prieš Mas
kvą.

Jo Eminencijai kardinolui. 
Mundelein, Chicagos arkivys
kupui, pirmininkaujant Kata
likų Bažnyčios Plėtimo drau
gija (The Catbolic Cbureh 
Extention Society) vakar tu
rėjo metinį suvažiavimų.

Dalyvavo 7 arkivyskupai, 48

DAMANSKO ŽUDIKAI 
NUBAUSTI

Vakar kriminališkam tei
sme teisėjas' McKinley nubau
dė po 199 metus kalėti du žu
dikus plėšikus, Krank Tolach, 
17 m., ir Louis Miller, 18 m. 
amž., kurie rugsėjo 19 d. nak
tį plėšimo sumetimais nužudė 
Martinų Damanskų, 42 m. 
amž,, 2024 Ruble gat., ir pas
kiau sunkiai pašovė L. Rolene- 
cą, 1523 IV. 18 gat.

Kai teisėjas perskaitė špren

PIRKIMO MOKESČIAI IR TO
LIAU BUS PALIKTI

! SPRINGFIELD, III., lapkn
23. — Ateinančią savaitę su
sirinks nepapraston sesijott 
Illinois legislatūra.

Gubernatorius Hornerįs 
praneša, kad legislatūra tų- 

Apie 1,200 irg& pratęsti trijų centų pirki- 
eletą parų mo aiokesčius ir ateinantiems) 

buvo užsidarę vietos univer- me<ams keletui mėnesių. 
siteto patalpose — vykdė ai-į Trijų centų pirkimo mokes- 
kio streiką, nukreiptą prieš č]'a* ^uvo Įvesti tik iki 1937

Vainiaus stu
dentai laimė

jo streiką
VILNIES', Okupuotoji Lie

tuva, lapkr. 23. 
lenkų studentų

žydus studentus, kad žydai 
studentai būtų atskirti nuo ld- 
tvj studentų per pamokas.
Jie laimėjo streiką. Iš Varšu- 

Įvos pranešta, kad žydams stu- 
'dentams bus parūpinti atskiri 
' suolai.

Po šio laimėjimo studentai 
sukėlė naujas, demonstracijas 
ir riaušės. Dany Žy>lų parduo
tuvių Jangai iš-laužyta. Daug 
žydų skaudžiai apmušta, taip 
kad keletas paimta į ligoninę.

PARYŽIUS, lapkr. 23. — 
Laidojant nusižudusį vidaus 
reikalų ministerį socialistą Sa 
lengro premjeras socialistas 
paskelbė, kad jo vyriausybė 
pasiryžusi pravesti įstatymą, 
kuriuo būtų suvaržyta spauda, 
kad ji nejuodintų kad ir juod
žiausių valstybės aukštųjų 
valdininkų, o ypač tų, kurie 
dėl t-o yra. linkę darytis galą.

BIZNIERIĮ), PROFESIONALU IR VISįĮ ŽINIAI
Prieš didįjį jubiliejinį koncertą lapkričio 29 d. 

dienraštis “Draugas” išeis padidintas ir pagrąžin
tas. Be to, tos laidos atspausdinsime dvigubai daugiau 
egzemplorių negu paprastai spausdiname. Įvairių pro
fesijų žmonėms ir biznieriams puiki proga pasigar
sinti. Skelbimų reikalais kreipkitės į “Draugo” Ad
ministraciją, arba telef oliuokite: CANal 7790.

vyskupai, eilė kunigų ir pat- 
saulininkų katalikų, ši drau- 

. gija rūpinasi naminėmis, ty. 
savo šalies, misijomis. ;

Posėdžiai buvo turimi 
draugijos būstinėje, 360

Į Michigan ave. Užkandžiai da
lyviams patiekta Drake vieš- 

e.

sios
No,

dimų, Talach. nublanko ir ne
teko sąmonės. O Miller pareiš
kė, kad jis nebūsiąs kalėjime. 
Girdi, verčiau jis> pasikarsiąs.

Taip pasiekia liepto galą 
visi. tie jaunuoliai, kurie su
sidraugauja su abejotinos ver 
tės draugais.

199 bausmė reiškia, kad jio 
tik senatvės sulaukę ,(jei su
lauks) galės būti paroliuoti.

m, sausio mėn. 1 d. ir turėjo 
būti sumažinti iki dviejų cen*) 
P]. -

Gubernatorius randa, kad 
bedarbių šelpimui nepakaks 
dviejų centų šių mokesčių.

60-oji legislatūra susirinks 
tik sausio mėnesį. Tad šio 59* 
osios. legislatūros nepaprasta 
sesija privalo spręsti pirkimo 
mokesčių pratęsimo klausimą.

STREIKININKAI APLEIDO 
FABRIKĄ

SOUTH BEND, Ind., lapkr. 
23. — Streikininkai šiandien 
apleido Bendix Products Cor
poration fabriką. Vedamos 
derybos.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas. pragiedrėjimas ir 
pakankamai šalta. ;
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Sakytas laikraštininkas ir daro šitokių iš’ 
vadų: kažin ar tie driskiai yra tokie dėl to, 
kad jie komunistiškas idėjas išpažįsta, ar 
jie išpažįsta tokias idėjas dėl to, kad jie 
yra driskiai.

KASKAS — NUOLATINĖ OPEROS NARĖ

DIENOS KLAUSIMAI

“Amerika” praneša visiems lietuviams 
malonių žinių. Mūsų tautietė p-lė Ona Kat- 
kauskaitė: - Kaskas išrinkta, nuolatine New 
Yorko Metropolitan Operos artiste. Štai 
tas pranešimas:

“New York Metropolitan operos vado
vybė paskelbė savo operų tvarkraštį ir vi
sų dainininkų sųrašų, kuriame yra įtrauktas 
ir O. Katkanskaitės vardas.

O. Katkanskaitė (Auna Kaskas) buvo 
pakviesta į operų šį pavasarį, o dabar jį 
pasirodys ja.u kaip nuolatinė šios didžio
sios operos artistė”.

Šių garsių dainininkę išgirsime Chica- 
goj ateinantį sekmadienį lapkričio 29 d.

Vytauto Didžiojo Kantata

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
SUKAKTUVĖS

Šio ‘mėnesio 23 d. sueina 18 metų nuo 
įkūrimo Lietuvos kariuomenės. Lietuvos ka
riuomenė įkurta tuoj po karo paliaubų.

Lietuvos nepriklausomybė buvo paskel
bta vasario 16 d. 1918 m. Bet tųsyk Lietuva 
dar buvo vokiečių okupuota, Didysis Ka
ras buvo dar pačiame. įsisiūbavime, dar ne
buvo aišku, kurioj pusėj bus viršus. Tik 
kai lapkričio 11 d. įvyko karo paliaubos, 
tai tik nuo tada pradėjo aušti Lietuvoje. 
Iki to laiko: buvo naktis, nors lietuvių vei
kėjai budėjo.

Kaip matome Lietuva nelaukė, kad ne
priklausomybė, kaip keptas karvelis, atlėk
tų jai iš padangių. Lietuva žinojo, kad be 
ginkluotos jėgos neįkurs nepriklausomybės, 
kad be ginkluotos jėgos neapvalys krašto 
nuo okupantų, kad be ginkluotos jėgos ne
apgins krašto nuo kaimynų. Taigi kariuo
menės įkūrimas ir buvo Lietuvos vyriausy
bės pirmutinis .darbas ir ji jo negaišuoda
ma ėmėsi.

Pirmutinė Lietuvos kariuomenė atliko1 
savo — apvalė kraštų nuo okupantų, atlai
kė lenkų ir Rusijos komunistų gaujas. At
laikė nežiūrint į tai, kad abejų priešininkų 
eilėse figūravo išgamos lietuviai.

Lietuvių tauta Lietuvos kariuomenės 
žygius įvertina, Lietuvos kariuomenė: ir Lie
tuvos visuomenė yra artimuose santykiuose. 
Lietuva laimėjo nepriklausomybę savo ka
riuomenės jėgomis, ji jos dėka išsilaikys ir a- 
teityje. Lietuvos kariuomenė pirmutiniu sa
vo uždaviniu laiko Vilniaus atgavimų.

AMERIKOS KATALIKŲ 
UNIVERSITETAS

Ateinantį sekmadienį lapkričio 29 d. ba
žnyčiose įvyks kolekta Amerikos katalikų 
universiteto reikalams. Ta kolekta įvyksta 
kasmet. Katalikų universitetas neturi mili- 
joninių palikimų ir 'milijoninių dovanų nuo 
turtuolių, kaip daugelis pasaulinių Ameri
kos universitetų. Todėl katalikų universite
tas palaikomas smulkiomis katalikų auko
mis.

Katalikų universitetas randasi Ameri
kos sostinėj, VVasbingtonę. Sumanymas stei
gti katalikų pontifikalį universitetų kilo 
1866 metais laike antrojo: visuotino Ameri
kos vyskupų suvažiavimo Baltilnorės mies
te. Universiteto pradžia, padaryta 1884 me
tais. Jo steigimas ir vystymas buvo vys
kupų rankose. Visas darbas buvo vedamas 
Šventam Tėvui užgiriant. Universiteto kons
titucija buvo užgirta kovo 7, 1889. Nuo to 
laiko universitetas pradėjo veikti pilnume. 
Taigi 1939 metais katalikų universitetui su
eis 50 metų gyvavimo' ir tada minės savoj 
auksinį jubiliejų.

(Tęsinys) •
“Baritonas paimtas dėl to, 

kad toji spalva balso visoje 
teksto eigoje daugiau atatin
ka vaizdaviknui, negu tenoras, 
ypač kur reiškiamas pasiry
žimas kovai, dramatiška sie
los gelmių sielvarta tampriai 
susijungus su Dievu ir mal
da.

“Gale veikalo įvedami Iri 
mitai tam, kad atvaizdu' n- 
minios karingumų ir rengi - 
mųsi vaduoti Vilnių. Toje vit 
toje, kur sakoma ‘Vytaut , 
tavo Vilnių, štai, plėšikas lai
ko užgrobęs kruvinuos na. 
guos”. Žodžius pirmų kartų 
trimitai, kurie esti svetainė
je, gale, priešais scenos įvai
riose trijose vietose išskirs
tyti. Gale veikalo skverbiasi 
per choro balsų susijungę į 
unisonų su motyvais iš: “Lie. 
tuva, tėvynė mūsų... pažymė
jimui to, kad Vilnius yra mū
sų ir turime laimėti kovų. už 
Vilnių akstinami garsais tau
tos himno.

čių kariškos dainos motyvas I 
(“Per šilelį jojau”) kuri tai 

; gale 1.5-to ir pradžioje 16-to 
Į puslapių, vyrų sutartinėje y- 
j ra parodomas priinityvėje fo
linio je). Pradedant kiek apsi- 
į malšinti ir aptilti 3-4-to pos- 
1 įuo išsivystymui, kaip staiga 
i baritonas, kariškam ūpe, so- 
! Ustų kvarteto stiprinamas, 
'pradeda: ‘Lenkų! tutorių pa
remtas, tu puoli’!!’... besilei- 
jdžiančia laipsniškai melodija, 
i kur demonstruojama kryžiuo- 
jčių jėgos žlugimas (5-tas pos
mas), bet minia neilgai krei- 

; pia į tai dėmesio; grįžta prie 
■ pirmutinio masinio: pasikalbė- 
'jjinio (3-4 posmai) ir sopra
nai pradeda, vėl pirm tai bu
vusios fugos temas, prie ku
rių laipsniškai, vienas po ki
tara, prisijungia balsai.

“Po to, vėl 5-to posmo žo-1
tižiais pradedamas tarp solis-' 
tų kvarteto ir masinio choro, 
dialogas senos kariškos dar- ■ 
nos, apie kurių buvo minėta, i 
melodija, kur vyrų choras

Kornp. J. Žilevičius:, kuris “ Vytauto Di
džiojo Kantatai” parašė muzikų.

iš himno: Lietuva, tėvynė mū 
sų...”

Toks tai, trumpais bruo
žais pabrėžtas, yra šios kan
tatos planas muzikos kompo
zicijoje, Ir tai tiek to viso, 
kų aš sužinojau apie pono Ži

levičiaus Vytauto Didžiojo 
kantatos kompozicijų. Kas 
norėtų pats jų peržiūrėti, o 
da geriau, j u ir naudotis, ga
li jų įsigyti pas J. Žilevičių 
(166 Park PI. Elizabeth, N. 

(Nukelta į 3 pusi.)

DARBININKŲ ALGOS RUSIJOJ, 
LENKIJOJ IR AMERIKOJ

Sovietų Rusija yra darbininkiška, Len
kija — poniška, o. Amerika —- kapitalis
tiška. Kurioj iš tų šalių darbininkams ge
riausia klojasi? Štai įrodymai:

Amerikos darbininkas už dviejų dienų 
algų gali nusipirkti marškinius, batelių (šiu
šių) porų, kepurę ir skrybėlę. Už 50 dienų 
algų jis gali nusipirkti auomobolių. Už 500 
dienų algų — bau galo w,
i Lenkijoj darbininkas už dviejų dienų 
algų gali nusipirkti vienų batelį (šiušį). Už 
50 dienų algų •— dviratį. Už 500 dienų algų

nulinę triobelę.
Sovietų Rusijoj darbininkas už dviejų 

dienų algų gali nusipirkti vyžas. Už 50 die
nų algų — du tekiniu vežimui. Už 500 die
nų algų — iš molio nulipdytų bakūžę.

Ar bereikia geresnių įrodymų?
Nemažai yra svarstoma apie priemones 

kovai prieš komuiiizmų. Viena iš geriausių 
priemonių yra tai ta, kad įrodžius darbi
ninkams, kų ištikrųjų Sovietų Rusija sutei
kė darbininkams. Juk darbininkas, šiek tiek 
Šveiko proto turintis, viršuje paduotų paly
ginimų perskaitęs, negalės susižavėti tuo, 
kų darbininkiška Rusija duoda darbinin
kams. Čia tik paskutiniai bukapročiai negali 
teisybės pamatyti. O tokių bukapročių ne
trūksta, nei vienai tautai ir todėl nei vie
nai tautai netrūksta komunistų.

Vienas Amerikos laikraštininkas, kelia
vęs po visų vakarų Europų, pasakoja apie 
savo tenykščius patyrimus ryšium su komu
nistais. Sako, matęs komunistus paruduo
jant Ispanijoj, Prancūzijoj, Anglijoj. Ben
dras Įspūdis buvęs tas pat. Visur paradai 
buvo netvarkūs, maršuotojai nudriskę, ne
švarūs, veidai kvailos išraiškos. Jų kalbė
tojai tik riksmu ir senso stoka imponavo.

KUBA LAIKOSI VIDURIO

Kuba yra 'ispanų apgyventa. Dabar Ku
bos vyriausybės priešakyje yra pulk. Pul- 
gencio Batistą. Jisai jėga pagrobė vyriau
sybės vairų rūgs. 4, 1933. Dabar jisai pa
skelbė, kad jo vyriausybė nekrypsta nei į 
rasizmo, nei į komunizmo pusę, bet eina 
viduriniu keliu, siekiant taikos, gerovės ir 
laimės. Jisai nurodo, kad jo vyriausybė nžr- 
dąrius į kalėjimus virš 500 radikalų. Tai 
įrodymas, sako pulk. Batistą, kad mes ne- 
f kituojame su Maskva. |

Ispanai savo senoje tėvynėje, negalėjo 
įkurti tokios vyriausybės, kuri, vidurinio Į 
kelio laikydamosi, siektų krašto taikos, ge-j 
v? vės ir laimės. Ispanijoj ispanai yra užsi-Į 
kiitėliai, nei viena, pusė nenusileidžia ir ko- i 
vojaiki viena pusė bus visiškai pergalėta. {

IRGI GERAS ŽENKLAS

VVasliingtone įvyko Amerikos biznio va- i 
dų suvažiavimas. Jie reprezentavo ‘apie 
700,000 biznierių, finansininkų ir fabrikan
tų. Tame suvažiavime buvo užsiminta, apie 
tąi, kad reikėtų panaikinti šiurkštumus ir 
kartumus, kurie buvo sukelti prieš rinki
mus. Sakė, kad visi dabar turėtų stengtis 
kooperuoti su vyriausybe ir su kritikomis, 
o ypač smerkimais tai nesiskubinti.

* ifcj-
Tai, žinoma, geras ženklas. Kuomet yra 

noras ir gera valia abejose pusėse, tai ir 
didžiausi priešininkai gali susitaikinti. Val
džia, kapitalas, darbininkai ir kiti sluogs- 
nai. privalo dėl visų labo sugyventi ir tų 
gali padaryti, jei bus noro ir gera valia.

Metams einant galop, išrodo, kad šių

“Kaip paprastai, vyrai vi
suomet pirmieji rūpinasi val
stybės reikalais, todėl vyrų 
galingas unisonas (vienbalsis) 
ir pavedama pradėti pilną 
galingumo, karingumo, pasi
ryžimo ir sopulingo keršto 
persisunkusia, melodija šiais 
žodžiais ‘Vytaute didis, Lie
tuvos Valdove’... Po to įstoja 
sopranai, altai ir tartum vi
sos tautos milžiniškas, galin
gas šauksmas atkreiptas Į 
Vytautų, dvasios galiūnų, ku
ris net po penkių šimtmečių 
mus veda ir kelių rodo, kur 
mes privalome, žygiuoti ir ką 
veikti.

Pasibaigus pirmam posmui 
tokioje karingoje, skausmin
goje nuotaikoje, baritonas, ta
rtum senesnis, asmuo savųjų 
žmonių grupėje, kalba tar
tum į Vytautų nukreiptų ka
lbų prisimindamas jo> prota
vimus, valdymų ir kitus da
lykus: ‘Matei tu, ėmęs Lie
tuvą tvarkyti...’ čia vedamų- 
jai baritono melodijai, kon- 
trapunktini'ai (savistoviai), 
tartum dialogų — kalbų tar- 
posavyje palaiko solistų kva
rtetas. Šį pasikalbėjimų ma
sinis choras, lyg, kad būtų 
visa tauta prisiminus apie 
Vytautų, gailestingai dūsau
ja, kur ne kur pertraukia di 
alogų, pavidale milžiniško ši
rdies gelmių išsiveržiančio 
šauksmo: ‘Vytaute didisLis 
tuvos Valdove!'* Tas atsikar
toja keletu kartų. Galų gale 
minia nebepajėgia suturėti iš 
gelmės besiveržianti masįnį 
šauksmų ir pradeda da stip
riau negu pirmiau, pradžios 
je, žodžius: ‘Vytaute didis! 
Lietuvos Valdove!!!'... karto 
ti.

“Po to pereinama prie tr- 
čiojo posmo) kurį pradeda 
masinio choro tenorai: ‘Jėgk-; 
lietuvių’... vienas po kita. ;

dainuoja tokioje formoje, ko
kioje žemaičių vyrai dainuo
ja.

Galimas daiktas, kad Vy
tauto laikais ši daina taip 
pat buvo dainuojama, kaip 
nūnai, nes šis motyvas savo 
arkitektonika yra labai se
nas). Kndmet prieinama prie 
žodžių: ‘ir jį sugniuždai šičia 
visiškai’ tai ir muzikoje irgi 
einama prie didelio ‘ diminu- 
ento’ ir ‘rallantando’ iki vi
siško balsų pranykimo, kas 
rodoma visiškų kryžiuočių nu 
galėjimų. Minia to labai (pri' 
siminus praeitį) sujaudinta, 
nebegalėdama paslėpti džiau
gsmo sujungtu su širdies skau 
smu, prisiminus Vytauto ga
dynę, didingai, graudi j oziniai 
pradeda, kaip pradžioje: “Vy 
taute didis!!!”.,, ir po to, ra
iniai, liringai, šiek tiek dva
sinėje nuotaikoje, pradeda: 
“Bet ne vien ginklas,! tau ir 
Dievo žodis!!!”... baritonas 
solo su kvarteto pritarimu. 
Toliau baritonas deklamuoja: 
‘Stengies ir Romos vienybėn 
patraukti net pravoslavus Ki 
jevo rusus!!!... kuriam prita
ria piano ir kvartetas finor- 
morando’. Taip tęsiama skai
tlinėmis iki U-to posmo, li
tas posmas pradedamas bari
tono: tartum kalba į Vytautų 
labai tykiai, ramiai, bet savo 
ruožu, vis balsų keliant auk 
štyn, stipryn kurį pamėgd 
žioja tartum vaidylų minia 
prie aukuro, masinis choras į 
motyvas tam paimtas iš po 

jpuliarės giesmės: Šventas Die 
ve... Pradedant 26-tų ir bai
giant 37-tas puslapis tęsiasi 
maldinga nuotaika įvairiuose 
kombinacijose iki trimitų ga 
rsai nepradeda šaukti Vil
niaus vadavimui mases. Po to 
vėl pradeda baritonas: ‘Vy
taute, tavo Vilnių, štai, plė
šikas laiko!!!’.,, o kvartetas

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Bet nuo šalto karo vėjo

Sveiki, tavorščiai!
Šį rudenį lapams krintant,

daugelio karalysčių ir pinigai 
nukrito (nuvertįnti). Pasiliko 
nenukritęs tik Lietuvos litas, 
apie kurį Matas nuolatos, 
(“M. L.”) šiaip dainuoja;
“Pirmos rudeninės dienos 
Pasirodė, kaip naujienos,
Nes . nuo pabaigos rugsėjo 
Keistos šalnos prasidėjo, • 
Nuo kurių kiekvienų rytų 
Pinigėlių kursas krito.
Čia, žiūrėk, diena prašvinta-- 
Jau prancūzų frankas krinta. 
Vos sulaukei kito ryto — 
Šveicarų frankas nukrito. 
Olandai savo florinų 
Dar išgelbėti mėgino,
Bet palaukęs dienų porų -- 
Ir jis krinta pagal tvorų... 
Kitų dienų latvių latų 
Šalnos virpina ir krato. 
Apsisukęs porų kartų 
Krinta jis prie kiemo vartų,.. 
Paskui jį ir čekų krona 
Glaudžią savo šaltų šonų... 
Austrų šilingas siūbuoja 
Ir tuojau žemyn važiuoja. 
Sušalus. italų lira 
Nuo šakos žemyn jau svyra, 
O rudens vėjas, kaip lapų, 
Guldo jų į šaltų kapų,
Kur visi vienodai kruta 
Su nuvertinta valiuta.”

Rublio jėgos subyrėjo,
O visos sutaupos liko 
Nevertos vieno skatiko.”

Kaip jaiites amerikonai? 
“Džiaugėsi amerikonas,
Kad jisai didžiausis ponas, 
Nes dolerio ranka kieta 
Ilgai valdė visų svietų;
Bet ir jis priėjo: ribų —- 
Pavirto į senų grybų... 
Visam pasauly pagirtas 
Anglų svaras buvo tvirtas, 
Bet ir jis nuo krizio vėjo 
Dolerio pėdom nuėjo.”

Litui —
“•Sako. jam šitaip paskirta 
Išlaikyti kursų tvirta.
Nors žemė aplink drebėtų, 
Jis nė kiek nepajudėtų. 
Tegul šimtas krizių puola, 
Jis bus stipresnis už uolų. 
Nors paskęstų visas svietas— 
Jis visvien paliktų kietas...”

Senam k rajuj 'dėl- to dabar 
yra šitaip:

“Užtat kas tik turi litų, 
Linksmai šaukia ramta drita!. 
Kas šimtinėmis jį skaito, 
Tas iš džiaugsmo kojas raito. 
Kas jaučia kišenę pilnų — 
Gyvena, kaip šilta vilna... 
Bet kuris .jo nepažįsta — 
Srebia krizio putrų skystų

Delko taip įvyko? 
“Sako, šių priemonę keistų 
Vartoja kaip kokį vaistų, 
Kad nuveikti ligų blogų,

Ir gieda kiekvienų rytų: 
Duokit man nors vienų litų, 
Nes- be jo tamsu, klaiku, 
Krizįs peša, už plaukų!... 
Oi, tų. litų, tų galiūnų,

metų automobilių nelaimės bus didesnės, ne
gu pernykštės. Pernai automobilių nelaimė
se Amerikoj žuvo 36,400, amžinai sužalota 
107,000, laikinai sužeista 1,117,000. Šių me
tų apskaičiavimai rodo, kad žuvusių bus
10,000 daugiau, negu pernai.* * *

“Studentų Žodis” apie Europos padėtį 
rašo: “Dabar Europoj vyrauja dvi grupės: 
fašizmas ir komunizmas ir čia n© kas kitas 
tik karas galės išspręsti kam ateity priklau
sys Europa”.

balsai vis nauji prisijungia, 
bosai šūktelėja: ‘Duktė tavo
ji!!!’... sopranai: ‘Kad ir ne
vyksta!!!’... altai: — ‘Tačiau 
iš Vilniaus!!!’... Čia įsisiūba
vusi minia, vienas po kitam 
(balsai) plėsdami tarpusavi 
pasikalbėjimų, kurį choro ba
lsai vaizduoja, vysto laisvoje 
formoje, fugų — plyšį. (Šiai 
temai pavartotas senas žemai i

sekunduodamas < sušunka: ‘Jį 
remia niekšas, Judas: išdavi 
kas!!!’ gi choras, jiems pri
tariant, užtra ūkia: ‘ Galiūne! 
mesk jiems savo prakeiki 
mų!!!'”... Nuo čia gi, iki galui 
jau ' jungiasi visas asainblis 
— rinktinas vaizdas krūvon, 
kur laikas, nuo laiko girdimi 
trimitų kariški garsai, kurių 
tarpe pasigirsta ir motyvai

Išvaryti krizio slogų?...
Štai prieš karų buvo -skirtas 
Rublio kursas labai tvirtas 
tSvaras, doleris ir markė 
Buvo puikiai susitvarkę.
Už banknotų popierinį 
Davė pinigų auksini,
Todėl kaimo gaspadoriai 
SkatikėEus taupė noriai, 
Kad sulaukęs dienų juodų 
Turėtų varge paguodų.

Sunku ir pagauti būna:
Už storų lašinių paltį 
Negali jo nusikalti,
Duok jam sviestų, žųsį riebių, 
Jis ir tuos nenorom griebia, 
O į kvĮečiij. gerų svorį 
Nė pažvelgti jis nenori. 
PasižvalgO; aplink kluonų 
Ir išpeikia juodų duonų, 
Dar pastovi prie varčios — 
Ir pabėga už kerčios...”



TOASTAS DIENRAŠČIUI “DRAUGUI”

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

KRONIŠKAS AKIŲ VOKO 
MUKOZINĖS PLĖVĖS 

ĮDEGIMAS

vės akyse raudonumas ir šve
lnumas. Senuose šios rūšies 
ligoniuose kartais būva Įvy
kę permainų toje plėvėje, ku
ri tuomet turi lygių aksomi
nę išvaizdų. Iš akių rodosi 
šiek - tiek tekėjimo, kuriam 
sudžiūstant nakties metu su- 
lįmpa blakstienos. Nekartų 
sudžiūvimas rytais yra tiek

Negalavimai akimis yra 
gan skaitlingi, nes įvairios 
akių ligos lygiai kaip ir ki
tuose organuose kartojasi ar
ba naujai' pasireiškia.

Kroniškas akių voko- muko- 
zinės plėvės įdegimas gali didelis, kad ligonis negali at- 
būt staigaus uždegimo pase- merkti akių iki jis nepavar- 
ka, ypač, jei tik staigi liga toja plovimo' priemonės, 
nebuvo tinkamai gydoma tr ’ Gydant šių ligų, reikia pa- 
prižiūrima. Tarp daugelio kt- šalinti visos priežastys, ku
tų šios ligos priežasčių tenka rios turi bendro- su ligos iš- 
priskaitvti dūmus, dulkes, ve- šaukimu ir sulig ligonio- rei- 
ja. stoka noilsio. svaigiuosius Lalo priskirti atatinkamus 
gėrimus, ilgas valandas pra-, vaistus. Sėkmingas gydymas 
leisti prie netikslios šviesos' 7ra galimas tik po gydytojo 
ir t.t., ž-odžiu, kas tik užgau- priežiūra.
lioia akių vokų mukozinę! ----------—
pievute, anksčiau ar vėliau i & A. Iš Chicago, III., klau- 
iššaukia tos plėvės Įdegimą. s^a: -^r išnešiojimo periode 
Liga, paprastai, paliečia abi dėvėjimas korseto yra, kenk- 
akis, tik kai kuriuose atsiti-! sminga motinai ir kūdikiui?
kimuose — vieną. I ATSAKYMAS: Varžymą-

Si yayteiaraTa nasireiS-, s!s kOTseta> kad vai.
kianti akiu lira. Ji pasitaiko - sians aug!mi> yrą kenksmin. 
snauOTsmose ir ran dažnai ga ir toda .n6patartina Nėra

žmogaus, kuris norėtų ateiti 
Į pasaulį ir atsinešti vienokį

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

Antanas

VYTAUTO DIDŽ. KANTATA

Šiti Metu Derlius 
Lietuvoje

Šių metų Lietuvos pasėlių 
derlius gauta truputį menke
snis, kaip praeitais metais. 
Tačiau javai užderėjo gana
gerai. 1934 met. derlius buvo . . 1gautas ypatingai gražus, koks' 
retai kada pasitaikydavo'. O 
jai šių metų derlius neprilyg
sta pereitų metų derliui, tai 
čia kaltos oro sąlygos. Mat, 
derlius, kaip ir kituose kraš
tuose, taip ii’ Lietuvoje labai 
priklauso nuo- oro sąlygų, o 
javams tarpti šių metų oras 
pasitaikė nelabai palankus. 
1935 m. ruduo buvo lietin
gas. Sunkesnėse ir Slapesnė
se žemėse dėl to žiemkenčių

Jau Išplatinta 550,000 dalį visai negalima buvo įs-ė-

senatvės sulaukusiuose. Liga 
tęsiasi ne tik ištisus mėne
sius. bet pas kai kuriuos n-t! l/kįtokį kūno nenormalumų'
H *1 J 1 9 • a- *•keletą metu. ypač, iei nesi
rūpinama si šiem alingai gvdy

Varžymas kūno duoda dau
giau progos gauti varicosei

tis ii’ vengti aukščians ivar- vejnas motinoms. Ir be to
dintu priežasčių, nes jos h 
gydymosi laikotarpv turi pro
gos paveikti ant ligotų akių
neigiamai.

Prie isisenėiusio akių vo- 
kuoe įdegimo dažnai pasitai
ko vienoj ar kitoj ligos for
moj komplikaciiu. Tarp šių, 
įdegimas vokų pakraštėliu į- 
vyksta dažniausia, bet ecze. 
ma, ypač žemutinio voko ir 
nuolatinis ašarojimas yra ne 
retenybėmis

daugelis jų įgauna tos rūšies 
negalavimus.

Dėvėjimas tam tikros rū
šies korsetų, kuriais didėjan
ti gimda yra prilaikoma nuc 
puolimo žemyn ų mažųjų dau- 
binę yra geru daiktu moti
nai, nes tas teikia jai leng
vatos ir tuom pačiu sykiu 
nekenkia kūdikiui.

(Atkelta iš 2 pus-1.)
J.). Kiek žinau, kainuoja tik 
vienas doleris. O ir tiems, ku
rie gaidų nesupranta, kaip ir 
aš, rašantis šiuos žodžius, ši
rdingai patarčiau įsigyti ka
ntatų, kad galėtų, laikas nuo 
laiko, pasiskaityti jos tiesiog 
majestotingus' žodžius, ant 
priešpaskutinio puslapio. 
Skaitant juos, kaip veidrody, 
atsispindi visas gyvenimas, 
darbai ir kariški žygiai mū
sų tautos, kuo didžiausia jos 
didvyrio Vytauto Didžiojo.

Gal čia ir ne vieta, bet tiek 
to- — drįstu pažymėti ir tai, 
kad komitetas, kuris išleido 
tų kantatų padarė viena, ma 
no supratimu, stambių klaidų,

Vilniaus Pasų

1932 m., kai pradėjo veikti 
Vilniaus geležinio fondo ko
mitetas, buvo išleista 600,000 
Vilniaus pasų ir keli milijo
nai Vilniaus ženklelių. Pasų 
platinimas per įvairias orga
nizacijas ir pašto įstaigas vi
sų laikų ėjo labai sėkmingai. 
Dabar jau išplatinta 550,000 
Vilniaus pasų. Iš šio skai
čiaus apie 500,000 pasų įsigi
jo Lietuvos gyventojai, o a- 
pie 50,000 jų ja,u turi užsie
niuose gyvenantieji lietuviai.

ti. Daugelyje vietų ir pasėti 
žiemkenčiai javai dėl drėg
mės gausumo nekaip sudygo. 
Pavasaris pasitaikė anksty
vas, šiltas, nesausas, bet ne
labai ir lietingas. Užtat va
sarojus sudygo labai gerai. 
Galima buvo- tikėtis vasaro
jaus derliaus labai gražaus, • 
bet viską sugadino vasara 
Pavasario pabaiga, ir vasara 
daugelyje Lietuvos vietų bu

vo per sausa ir audringa. 
Sausros užtruko' ligi rugp-iū- 
čio- mėn. ir pasėliams gero
kai pakenkė. Taip pat nema
ža nuostolių pridarė ir ledai. 
Sausroms užtrukus, derliaus- 
valymas buvo pradėtas gana 
anksti. Rugiai buvo nupjauti 
pirmomis liepos mėn. dieno
mis, vasarojus buvo pradėtas 
valyti liepos mėn. pabaigoje, 
o rugpiūčio mėn. pabaigoje 
laukuose- jau nebuvo- nė vieno 
javų pėdo.

Šių metų derlius Lietuvoje 
jau yra apskaičiuotas. Šiemet 
išviso užaugo 511,600' tonų 
rugių, 205,900 tonų kviečių, 
204,600 tonų miežių, 323,400 
tonų avižų ir 175,500 tonų 
ankstinu javų bei mišinio. 
Tuo būdu, iš viso šiemet gau
ta 1,221,000 tonų javų. Nors 
šis skaičius yra mažesnis, ne
gu buvo gauta, 1934 met., ta
čiau javų kokybė šiemet yra 
labai gera. Mat, javus pavy
ko suvalyti labai geromis są
lygomis ir visiškai, sausus.

r#

laidų, Fondo komitetas mano, 
kad praėjus dar keliems me
tams, visi Lietuvos gyvento
jai, o taip pat daugelis už-

Dabar Vilniaus geležinio- fo- i sienio lietuvių, jau turės įsi- 
ndo: komitetas, ugdydamas I giję Vilniaus vadavimo sim- 
šių Vilniaus kovų tvirtovę, bolį — Vilniaus pasų ir į jį 

būtent, puošdamas kantatų mano išleisti antrų Vilniaus įlipinę pasižadėtų skaičių Vi-
Vytauto atvaizdu, neįdėjo jo 
atvaizdi) Adomo Jakšto, bei 
J. Žilevičiaus.

Kaip nekalbėsime, vis vien 
prisipažinsim, kad jei nebūtų 
tokių proto ir dvasios milži
nų, kaip kad yra rašytojas - 
poetas Jakštas ir ko-mp. Juo
zas Žilevičius, bei kiti jiems 
panašūs, tai net ir Vytauto 
vardas, bei garbė; būtų užuo
maršoj, kaip h' daugelis kitų

M. Z. iš Chicago, III., klau
sia,: Prieš du mėnesiu mūsų 

Turįs šios rūšies įdėsimą tėvelį ištiko apoplekeij'a, dėl 
ligonis, nusiskundžia jaučiąs kurios jis nevaldo kairės pu- kurh} net kartais ir
kų tokio Įkritusio' akysna. Be i sgs įr negali kalbėti. Jis ma
to jis nuolatos jaučia nieže- to- ir girdi ir supranta kas 
jimo, degimo, peršėjimo ir - dedasi aplink. Ar yra vaistų, 
lyg ir sausumo akyse. Vokai kurįais jam kfįtų galima pa
yra sunkūs lyg būtų mieguis-! gelbėti.
to žmogaus. Vakarop, akys j- ATSAKYMAS: Tamstos tė 
daugiau privargsta ir todėl veko reikale yra svarbu žiū- 
nemalonumas paaštrėja. i kad jo kraujo spaudi-

Žiūrint, į ligonio akis, pa- mas nebūtų per aukštas dėl 
stebima aiškus mukozinės ple kurio panašiuose- atsitUdmuo

labai didingus, nera kam už
rašyti, išgarsinti ir apdainuo
ti.

Didvyrius tveria rašytojai 
ir dainiai - poetai, bei kom
pozitoriai. Jie, jei nori, tai 
gali net ir nykštukų perkeis
ti į arų...

Kazys Vidikauska."

ir Vilniaus ženklelių) Iniaus ženklelių.

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

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

Stiklų ir t. t.

Tsb.

APLANKYKIT

LIETUVA
Per 7 dienas būsite senojoj tėvynėj, jei 

keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN
EUROPA

Greiti traukiniai prie pat laivų 
Bremerhavene užtikrina patogią

kelionę j Kauną

Arba keliaukite popularlais ekspre-.
siniais laivais

COLUMBUS 
HANSA - DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš

Bremeno ar Hamburgo 
Informacijų klauskite pas vietinį a- 

gentą arba

se yra t a-m tikri vaistai. Tai
pgi yra vaistų, kuriais pas
kubiname išskirstymas ište
kėjimo kraujo. Iki tai visa 
prieis prie normalios padė
ties reikia paralyžiuotoji pu
sė masažuoti, kad palaikyti 
raumenų tonų.

Arbatos, kavos ir svaigių
jų gėrimų neduoti nei lašo. 
Esu tikras, jūsų šeimos gy
dytojas jį aprūpina visakuom 
tinkamai. Jo klausykite.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LL0YDĮS
130 W. KANDOLPH ST, CHICAGO, ILL.

CHICAB01E
Jau Prisirengęs

Sasnausko vyrų choras jau 
prisirengęs atsistoti šalę auk
ščiausio laipsnio dainos me
ne pasiekusios lietuvaitės Au
na Kaskas Civic Operos na
me. Ir tikrai ne tik Katkau-- 
skaitės bet ir Sasnausko cho
ro bus sužavėti visi, kurie 
atsilankys į koncertų,

Sasnausko chorui priklau
so visi Chicagos ir apylinkės 
parap. vargonininkai, visų 
parapijų solistai ir rinktinie
ji parapijinių chorų nariai.

Taipgi turiu priminti, kad 
Sasnausko choras visus kū
rinius išpildys atmintinai. 
Choras bus tam tikroje uni
formoje, kas sudarys gražų 
ir patraukiantį vaizdų.

Lietuvy tis

PLATINKITE “DRAUGĄ”

1O METŲ JUBILIEJUS IR

Grand Opening

Ona Parker (P-arka.uskas) švenia dešimt metų 
jubiliejų moterų gražinimo darbe, ir praneša 
apie atidarymų antros beauty sboppe, moder
niškiausioj madoj, kur galite tikrai pasilsėti ir 
gauti tinkamą padabinimo patarnavimą.

Praleidome $5,000 pirkimui moderniškų baldų ir geriausias plaukų 
garbinavimui mašinas, kokias galima už pinigus gauti, žodžiais ne
galime išpasakyti mūsų naujos beauty sboppe grožį. Turite ateiti ir 
pačios pamatyti.

VISIEMS DOVANOS DYKAI!

SUSIPAŽINIMUI
SPECIAL

Tiktai Pirmadienį, 
Antradieni ir Trečiadienį! 

Shampoo, Pinger Wave, Sheen 
Itinse ir Neck Clip 

VISA Už 35c.

PERMANENT VVAVE 
SPECIALS

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

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

VIRginia 0835 VIRginia 1850

EMIL DENEMARK, Inc.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

GERIAUSIA VIETA PIRKTI NAUJĄ BUICK -
Retas kuris pardavėjas gali parodyti toki didelį ir pilna pasirinkimų Buick karų kaip 
Emil Denemark, Ine, Nė vienas kita-s negali -duoti greitesni ar geresni pristatymų ir pa
tarnavimų.

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

APSIMOKA DARYTI BIZNĮ SU ATSAKOMINGA FIRMA!

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
L1TTLE BUDDY Bv Bruce Stuart
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Bazaras Sekasi

Parapijos bazaras prasidė
jo lapkričio 14 d. Prisirinko 
daug žmonių ir gražaus jau
nimo. Atvyko žmonių ir iš 
apylinkės: Broad Brook, Gla- 
stonbury AVapping, Windsor 
Locks, Tarriffville, Newing- 
ton, AVilson, New Britain, 
AVaterbury, AViest Hartford,- 
East Hartford, Bumside, So. 
AVindsor, Ansonia, AVindsor 
ir kitur. Buvo nemažai ir sve
timtaučių. Reikia padėkoti 
Hartfordo1 apylinkės taime
riams, kurie gausiai aukojo, 
taipgi ir vietiniai biznieriai 
neatsisakė nuo aukų.

Bazaras dar bus lapkr. 25 
ir 28 vakarais. Farmerių va
karas bus lapkr. 25 d.

‘ Moterims Neišsimeluosi"
Jau antrų kartų Hartfordo 

artistai lošia linksmų kome
dijų ‘‘Moterims Neišsimeluo
si”. Pirmų kartų Hartforde, 
o paskui New Britaine. Abie
jose vietose žmonių dalyvavo 
daug. Pelnas skirtas seserims 
Pranciškie t ė'ms.

Lapkr. 218 d. “Moterims. n-> 
išsimeluosi” bus lošiama New 
Haven, Conn.

Basketball
Hartfordo V yčiai pradės 

Lasketbolo sezonų ateinantį 
penktadienį. Loš su Pratt and 
AVhitney rateliu, kuris per
nai laimėjo Hartford Indus- 
iriai League čempijonatų. La 
Šimas įvyks Trade Scbool, 
AVasbington Street. “Prelimi 
paries” loš Vyčiai juneriai 
su Poųuonock Maroons. Bus 
ir šokiai. Lietuviai turėtų at
lankyti iri tuo paskatinti 
mūsų jaunimų pilei sporto 
Linkime mūsų basketbolinin- 
kams pasisekimo.

Atvyksta Katkauskaitė

Kaip jau rašomo, į Hart
fordu atvyksta su koncertu 
Metropolitan Operos žvaigž
dė Ona Katkauskaitė. Jų teks 
išgirsti gruodžio 6 d., sekma
dienį po piet. Tikietų jau ne
mažai išparduota. Koncertas 
bus Buslmell Memoriai. Be 
to, dainuos ir Tito Scliipa. 
Tikietų galima gauti pas 
McCoys, Asylum st., Hart
ford, ir Bushnell Memorial. 
Lietuviai, gražiai pasirodyki- 
me tų dienų.

Žinutės
Lapkričio 14 d. J. E. vys

kupas McAuliffe mūsų baž
nyčioj daugiau negu 120 as
menų suteikė Sutvirtinimo 
Sakramentų. Pamokslų sakė 
kun. Valantiejus. Bažnyčia 
buvo gražiai išpuošta. Vys
kupas gėrėjosi visa tvarka. 
Paskui aplankė seseris.

ATVS Delegatas Amerikoje, 
A7. Uždavinys, rugsėjo mėne
sio pradžių praleido: apie New 

Šv. Trejybės Moterų Gildą Yorkų, galutinai sutvarkyda
mas savo rudens maršrutų, 
rašydamas straipsnus ATI- į 
niaus reikalais Amerikos . lie
tuvių spaudai. Betvarkant 
maršrutų neužteko tik Susi
rašinėti, bet tekdavo vieniu' 
kitur ir išvažiuoti iš New Yo-

aukoja bazarui dovanų ir ti- 
kietus pardavinėja AVasliing 
mashine. Taipgi leidžiama ir 
auksinis laikrodėlis ir Hope 
Cliest, kuria rūpinasi Mari
jos vaikeliai. Yra ir kitokių 
gražių dalykėlių.

pasikalbėjo su kai kuriais lie 
tuviais, seniai Lonv Islande

rko, pasikalbėti, susitarti. 
Metinis Vyčiij Vakaras' Rugsėjo i d. aplankė Sou-

tbamptono lietuvių būrelį,
AVATERBURY, CONN. - • '

Sekmadienį, lapkričio 15 d.,
Šv. Juozapo mokyklos audi- gyvenančiais 
torijoj įvyko Šv. Juozapo Vy-I Rugsėjo 5 d. išvyko į Vo
čių choro pirmutinis rudens • reester, Mass., aplankė lietu- 
sezono metinis teatras — ko- vius, tarėsi dėl prakalbų, 
ncertas. Tiek atsilankė pub- Rūgs. 6 d. kalbėjo “Ame- 
Likos, kad, kurie pavėlavo, tu- rikos Lietuvio” piknike AA7o- 
rėjo namon grįžti. Labai ma- rcestery, Mass. Pikniko da
lomi mayti, kad lietuvių vi- lyviai sumetė Atilniaus reika- 
suomenė taip įvertina lietuvi-, latos 21 dol. 69 et. AVorceste- 
škų menų ir teikia tikrai di- ’ rio amerikonų spauda labai 
dėlę moralę parinnų rengė 
jams, darbuotojams.

1 gražiai paminėjo A7. Uždavi
nio atsilankymų ir jo prakal-

Programos įvairumas nepa. 
prastas. Trumpų kalbų paša-i 
kė mūsų gerb. klebonas kun. 
J. Valantiejus, pavesdamas vi- ' 
so vakaro vadovybę komp. i 
A. Aleksiui. Toliaus pasigir-' 
do triukšmingi maršo aidai i 
“Į kovų už tėvynę” (Navie- * 
ko). Grojo AVaterbury lietu
vių I.ittle Sympliony orkes
tras ,A. Valuckaitė, V. Sky-

bų. Tų pačių dienų aplankė: 
ir AVoreesterio Aušins Vartų 
parapijos piknikų, susipažino 
ir pasikalbėjo Atilniaus rei
kalais su lietuviais.

ilankė Bos-Rugs. 7 d. 
tone, Mass.

Rūgs. 8 d. grizo atgal į 
New Yorkų, kur tęsė savo 
susirašinėjimo darbų ir raši
nėjo spaudai.

Rūgs. 19 d. V. Uždavinysstirnas, L. Pukinskaite, J. Vi- ... , )T ta u n ‘pradėto savo rudens niarsru-iciauskas, J. Daltonas, E. , , . _ . ,
SembrMds, V. Ulinskas, E. "“vykdamas j Bndgepor-
Digimas, A. Jerusevičius, L, 
Brooks, V. Markevičia, V. Kli.

tų, Conn.
20 d. dalyvavo Bridgeporto

mus, X. Rudaitis ir J. Zujus). lietuvių parapijos paiengime,
Po to, sekė keletas liaudies 
dainelių (Aleksio), kurias 
jautriai padainavo jauname- 
čių choro. mergaitės. Jauno
sios solistės buvo M. Alubau- 
skaitė, S. Valinčiūtė, L. Pu- 
kinskaiė ir E. Vasiliauskaitė.

kalbėdamas Atilniaus krašto 
reikalais. Klausytojų buvo a- 
pie 600.

21 d. aplankė New Haven, 
Conn. VVS skyrių, susitarė 
dėl prakalbų.

22 d. lankė VVS Ansonia,
Netrukus prasidėjo vaidini- / A-onn. skyriaus komitetų n 

mas J ono Skinki o “Moder
niška. kaimo moteris”, trijų

narius.
24 d. buvo nuvykęs į Spri- 

ngfield, Mass.
25 d. V. Uždavinys kalbė-

aktų veikalas. Vyriausių ro
lę (Magdės) puikiai lošė vie- 
tinę artistė M. Andrikiūlė.' 5° Vaterbury, Conn. _ VVS 
Dideliu sceniškų gabumų taip I (ALRKb ) skyrius \ilnians 
gi parodė “Stasys” (A. Uito- parengime, kuri vedė pirm. 
skas), “Marytė” (N. Plan-. mazlkas Alėtais. Kalbėjo 
gylė), elegantų porelė (A. ku»; O»dedri» ir k™- Ja- 
liarkevieia ir M. Adomaiti), lantlejus- viWaus reikalstas 
“Baltrus” (P. Lazauskas) ir trinkta 39 doL »» P«-
studentai (S. Valinčiūtė ir A. engimų ir WS Delegato 

prakalbas plačiai rašė vietos

Padėkos Dienų bus šliūbai: 
Jono Šeigio su Baranauskai
te ir Kupstaieio su Lenevi- 
čiūte. Sveikiname ir linkilme 
saulėto gyvenimo.

Kai kardinolas Paeelli lan
kėsi Hartforde, tai Šv. Juo
zapo akademijos studentės pa 
sakė sveikinimo kalbeles. Ta 
rpe jų ir lietuvaitė;,. Aldona 
Mikolainytė (daktaro’ Miko- 
lainio sesutė), gražiai .pakal
bėjo. i -

Bukauskas). Publikų užimpo
navo ir teismo dalyviai: tei
sėjas (J. Lesūnaitis), proku
roras (K. Karinauskas) ir tei 
sėjai asistentai (P. Aleksaitis 
ir J. Marcelynas). Veikalui 
baigiant, suėjo ant scenos 
mišrus didysis choras ir šau
niai padainavo.

Pertraukose publika gėrė
josi armonistų (E. Digimo, 
V. Markevičio, X. Rudaičio 
ir J. Zujaus) ir simfoninės 
orkestros kūriniais ir M. Kri- 
pų populeriais sūneliais (Mi
kučio ir J onuko) gražiom dai 
nelėm. O A. Stadalius pasa
kė juokingų monologų apie 
“Rudį ir Daratų”. Po visam 
buvo šokiai. Griežė A. Jerų- 
seviciaus ’melodians orkestrą.

Rengimo komisija nuošir
džiai dėkoja visiems atsilan
kiusiems ir svečiams (buvo iš 
Hartford, East Granby, New 
Britain, Ansonia ir iš kitur). 
Ypatingai ačiū M. Kašėtai
tei, M. Karinauskienei, O. Ra
dzevičienei, J. Lesūnaičiui,

laikraščiai “AVaterbury De- 
niocrat” ir “AVaterbury A- 
merican”.

27 d. VVS Delegatas daly
vavo ir kalbėjo VVS New Bri 
tain, Conn. Vilniaus paren
gime, kurį vedė pirm. Poškus, 
be V. Uždavinio kalbėjo dar 
Ati. Čekanauskas, Vitukynas 
ir vilnietis Valickas. Atilniaus 
reikalams sumesta 32 dol.

28 d. Ati Uždavinys grįžo

M. Andrikiūtei, Federacijos, 
choro nariams ir visiems ki
tiems už pasidarbavimų bi
lietų išjilatinime.

Lauksime kito panašaus pa 
rengimo. j .jL:J

Nenuilstančiai visuomeni
nei darbuotojai, M. Karinaus- 
kienei, kuri šiomis dienomis 
turėjo pavojingų operacija, 
linkime kuogreičiausiai pa
sveikti ir taip sveikatoj su
stiprėti, idant, grįžus mūsų 
tarpan, darbuotus su mumis 
ilgiausius metus. Lyra

atgal New Yorkan, rašė spau 
dai.

Spalių 2 d. ArVS Delega
tas nuvyko į Bostonų.

Spalių 3 d. kalbėjo per 
“Darbininko” radio valandų 
iš Bostono AYCOP ratilo sto
ties. Tų pačių dienų dalyvavo 
Liet. Akyčių vakarėlyje.

Spalių 4 d. kalbėjo iš AVH 
DII Bostono radio stoties per 
A7. Minkaus radio valandų. 
Tų pačių dienų kalbėjo VAtiS 
(ALRKF) Atilniaus pagrobi
mo 16 metų minėjime, surink
ta aukų 70dol. 98 ct. Be A7. 
Uždavinio kalbėjo 
mauskas, kun. K.

kun. Atir- 
Urbonavj- 

vakaročius, dr. Landžius ir 
vedėjas J. Kuknpa.

Spalių 5 — 9 d. lankė Bo
stonų ir apylinkes, tardama
sis dėl tolimesnių prakalbų 
ir parengimų.

Spalių 10 d. atvykęs į Bri- 
dgeport, Conn. dalyvavo S. 
L. A. kuopos parengime, 50 
metų jubiliejiniame minėji
me.

11 d. kalbėjo Bridgeporto 
lietuvių parapijos Vilniaus 
pagrobimo minėjime. Be AAr 
S Delegato kalbėjo kun. K. 
Kazlauskas. Atilniaus reikala
ms surinkta HS dol. 39 ct. Tų 
pačių dienų V. Uždavinys nu
vyko Hartford, Conn., kur 
buvo surengtas platus Atil
niaus pagrobimo sukakties 
minėjimas. Rengė AA S sky
rius. Kalbėjo' be ArA'S delega
to dar kun. Ąmbotas, kun. 
Kripas, Ati. Čekanauskas, ad
vokatas Kubilius, Vitukynas 
ir kiti. Atilniaus reikalams su
rinkta 46 dol. 1 ct.

Nuo spalių 12 d. ligi spa
lių 18 d. AČVH Delegatas Ati 
Uždavinys gana sunkiai sir
go gripu, gulėjo lovoje vieš
buty, lankėsi pas jį daktaras. 
Nors buvo susitaręs kalbėti 
tų savaitę Cambridge, Mass, 
Norvvood, Mass., Sto.ughtone, 
Mass. ir kitur, bet dėl ligos 
turėjo maršrutų nutraukti.

Spalių 18 d. dar ne visai 
sveikas A7. Uždavinys atvyko 
į AVorcester, Mass. į VVS sk. 
Vilniaus pagrobimo minėji
mų, kuriame kalbėjo dažno 
kosulio trukdomas, karščiuo
damas. Surinkta Atilniaus rei
kalams 28 dol. Be delegato, 
kalbos VA7S sk. pirm. Janu
šonio buvo suvaidintas vaiz
delis “Juozas Bekanauskas ”. 
Dar kalbėjo vakaro vedėjas 
Burokas ir svečias iš Hart
fordo VI. Čekanauskas.

19 d. A7. Uždavinys atvyko 
Bostonan, kur St. Mockaus 
ir dr. A. Kapočiaus iniciaty
va buvo sukviestas žymesnių 
lietuvių susirinkimas, kuria
me delegatas aiškino A A S 
reikšmę, jos tikslus, veiklų, 
organizacijų ir kitų. Po pra
kalbos įsteigtas VVS Bosto
no skyrius, kurio komitetan 
išrinkti: dr. Kapočius, St. Mo
ckus, Ivoška, Greivis, Mika
lonis ir Minkus. Skyriaus tei
siniu patarėju išrinktas adv. 
Šalna. Tai antras AtiVS sky
rius Bostone. Seninus veikia 
ALRKF VVS skyrius, kas
met minėdamas Vilniaus pa
grobimo dienų, darydamas ri
nkliavas ir kita.

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
TĖS '‘DRAUGE”
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Pirmoji lietuvaitė Metropolitan operos ar
tistė ONA KATKAUSKAITĖ-ANNA KAS- 
KAS, kuri dienraščio “Draugo” jubiliejiniame 
koncerte išpildys svarbiausiu programo dalį. Jai 
asistuos mūsų garsusis SASNAUSKO VYRŲ 
CHORAS, komp. A Pociui diriguojant.

Reikia žinoti, kad Ona Katkauskaitė yra 
susipratusi, sąmoninga lietuvaitė. Ji su pasi
sekimu yra dainavusi Lietuvos Valstybinėj ope
roj Kaune. Dainavo ir Italijos operose. Per 
keletu metų džiugino Hartfordo gyventojus, kur 
per keletu metų giedojo katalikų katedroje. Po 
to laimėjo geriausių Amerikos dainininkų dide
lį radio kontestę ir dabar yra pirmaeilė Metro
politan Operas artistė. Chicagiečiams dainuos 
pirmų kartų. Visiems bus malonu jų išgirsti ir 
pamatyti. •V: • J.

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

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

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

Nuoširdžiai užprašome dalyvauti dienraš
čio “Draugo” jubiliejinėj šventėj.
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Parodykime ir Kitataučiams Kokių Jėgų Mes Turime
TAIP PASAKĖ MARIJONA BRENZAITĖ 

IR SAVO LOŽON PASIKVIETĖ 
ŽYMIUS AMERIKONUS

Praėjusią, savaitę grįžo iš 
atostogų p-lė Marijona Bren
zaitė, trijų brolių bankinin
kų sesutė. Sužinojusi, kad die 
nraštis ■ ‘ Draugas ’ ’ pakvietė 
dainuoti savo jubiliejinėse iš
kilmėse lietuvaitę Metropoli
tan Operos artistę Oną Rut
kauskaitę, nupirko koncerto 
brangiausią ložą. Tai padarė 
iš patrijotinio atžvilgio. P-lė 
Brenzaitė sako:

s
“New Yorko Metropolitan 

Opera yra viena garsiausių 
pasauly. Joje dainuoja ge
riausi ir garsiausi pasaulio 
artistai. Jisii lietuvaitė Ona 
Katkauskaitė yra tos operos 
artistė, ji tikrai yra gera dai
nininkė ir šauni artistė. Mes 
turime ja didžiuotis. Bet sva
rbiausia, į ‘Draugo’ koncer
tą, kuriame1 ji dainuos, lap
kričio 29 d, turime sukviesti 
ir žymių kitataučių. Juk la
bai yra svarbu, kad ir kita
taučiai žinotų, kokių didelių 
meno pajėgų mes turime. Aš 
perku koncerto ložą dėl vien 
to, kad pasikviesti svečiais į 
koncertą žymesnius savo drau 
gus amerikonus”.

Tai svarbūs p-lės Bronzai-

lės žodžiai. Ištikro, mums rei
kia. rodyti pasauliui ką gero 
mes turime. O p-lė Katkaus
kaitė yra didelė jėga. Dėl to 
taip ir norėtųsi, kad daug 
kas iš mūsų tautiečių pasek
tų p-lės Brenzaitės pavyzdi ir 
į didįjį koncertą lapkričio 29 
d. pakviestų savo pažįstamus 
kitataučius.

MUrąuette Parko choras 
sujudo

Skamba telefonas.
Atsakau.
— Ar čia Canal 7790?
— Taip.

— Prisiųskite man 13 ‘Drau 
go ’ ’ koncerto tikietų.

— Gerai.
Tai buvo pasikalbėjimas su 

muz. B. Janušausku, Gimimo 
parap. choro vedėju Marąue- 
tte Parke. Tikietų reikalavo 
choristai.

Bet B. Janušauskui pasiu- 
ntėliU 22 tikietų s. Kitą dieną 
ir vėl mus šaukia.

— Per mažai tikietų.
-— Kiek dar reikės?
—- Dar tiek prašau prisių

sti.
Mat, choristai ypatingu bū-

du yra susidomėję mūsų die
nraščio koncertu ir jų šimtai 
į koncertą atvyks. Marketpa- 
rkiečiai ne tik nežada užsi
leisti kitų kolonijų chorams, 
bet gali ir pralenkti.

Tikietų platinimo eiga 

BRIGHTON PARK.
kolonijoj tikietus įsigijo: P. 
Euikis, Mrs. Daunoras, J. Ku- 
lbis, Pov. ir Ag. Giedraičiai, 
4501 S. Fairfield, pirko 4 ti
kietus, M. Benzinas, K. Za 
romskis, Mrs. Gedminas, de. 
Paukštis, Mataušas, Banoras, 
laikrodininkas J. Kass, Pau
kštys, Simonavičius, Bestra, 
biznierius A. Dišis. Gauta pra 
nešimas, kad vienas jaunikai
tis, sužinojęs, jog So. Chiea
go choras visas atvyks į kon
certą, paėmė penkis tikietus 
po $1.65 visai šeimai. Žada 
atvykti į koncertą Giedraičių 
sūnus vargonininkas iš Pro1- 
vidence, R. I.

B ULVARIŠKIAI Mr. ir 
Mrs. Ališauskai nusipirko pe
nkis tikietus.

Iš įvairių vietų tikietus į- 
sigijo: A. Peldžius, Kuncai, 
Benaičiai ir Petruliai.

IŠ ROCKFORDO J. Juse- 
vičius nuipirko penkis tikie
tus už $8.25 — visai šeimai.

IŠ TT. MARIJONŲ RĖMĖJŲ CHICAGOS į vesta 
APSKRITIES SUSIRINKIMO

Sus-mas įvyko lapkr. 19 d., 
Aušros Vartų parap. mokyk
los kambary.

Sus-iną atidarė pirm. A. 
Šio j i Bacevičius, pakviesdamas at-

kalbėti maldą viet. kleb. gerb 
kun. M. Urbonavičių, M. I. 
C.

Protokolą iš paskutinio po
sėdžio perskaitė rašt, J. Ku
likauskas. Vienbalsiai priim
tas.

Vajaus klausimas
Seminarijos koplyčios sta

tybos vaju.us klausSmu, TT.

Be to, daugelis geraširdžių 
laukia progos sutaupyti ir, 
kiek galint, prisidėti prie ko
plyčios statybos fondo, kad 
tapti TT. Marijonų rėmėju.

Tad vienbalsiai nutarta va
jų tęsti iki koplyčios pašven- 
tiniimo — iki pavasario. J. 
Kulikauskas praneša, kad va 
jus visgi jau davė iki $3,500. 
Visi dalyviai reiškia didelį 
džiaugsmą!

10-j o Seimo Reikalu
Dešimtojo TT. Marijonų 

Rėmėjų seimo reikalai rim-

seimo rengimo komisi
jai su kun. M. Urbonavičių 
priešaky.

Laiškai kvietimui į seimą 
išsiuntinėti draugijoms ir pa
vieniams asmenims. Tad vi
sos dr-jos prašomos išrinkti 
bent po1 3 atstovus ir juos 
prisiųsti Seiman. Lygiai pra
šomi seime dalyvauti ir visi 
profe sijonui ai, dvasiškija ir 
visi veikėjai, rėmėjai ir no
rintieji TT. Marijonus kuo
mi nors paremti.

10-tasis TT. Marijonų Re 
mėjų seimas įvyks Aušros 
Vartų parap. svetainėj, 2323 
W. 23 place, gruodžio 13 d.

Prasidės įspūdingomis pama! 
domis, 10 vai. ryto. Iškilni i n- 

I gos šv. Mišios bus atlaikytos 
Marijonų rėmėjų intencija.

Pamokslas bus pritaikintas 
iškilmėms.

susirinkimas prašo
atstovų ir svečių skaitlingai 
dalyvauti pamaldose.

12 vai. bus pietūs salėje 
visiems seimo dalyviams. 2. 
vai, prasidės seimas.

(Nukelta į 6 pusi.)

Marijonų vardu kalba kun. j tai apsvarstyti. Seimas bus
M. Urbonavičius už vajaus 
nutraukimą. Kalba pasigailė
damas visuomenės ir darbuo
tojų varginimo ir apsunkini
mo.

Bet sus-mas kalba už va 
jaus tęsimą, iki koplyčia bus 
pašventinta — iki pavasa
riui. Į šį dalyką rimtai stojo 
Brigbton Park, Town of Lake 
Nortli Side ir Marąuete Pk. 
ir kiti rėmėjų skyriai, pa- 
rcikšdami, kad dėl parapijų 
Pažarų ir kitų jų parengimų 
ir dėl dienraščio “Draugo” 
jubil. didžiojo koncerto vajus 
buvo apsilpęs. Ir tik dabar 
skyriai pradeda ą|si siūbuoti.

įdomiausias už visus buvu
sius seimus. Nutarta iš anks 
to kviesti asmenis į seimo 
vedėjus ir visą seimo prezi- 
diu’mą ir komisijas.

Nutarta turėti vieną svar ( 
bų referatą su patarimu nu , hTO TeVAS 
šviesti vienuolių svarbą. Pa,- iREPublic 834-0

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI

EX.TRA -— .Budriko Nedė- 
linis programas iš stoties 
WCEL, dabar būna nuo. 7 
vai. vak., iki 8 valandos.

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

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRZNER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

BARBORA
PETROKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 21 d., 1 vai. ryto, 1936, 
sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Kauno gub., Šilalės parap., Tu- 
birųi mieste.

Amerikoje išgyveno 40 Inetų.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Joną., dukteris: Eleną ir 
vyrą Koeritie ir JUozapiną, i,r 
žentą Česną ir seserį Kazimie
rą Kazukauskienę ir daug ki- 
kitų_ giminių.

Kūnas pašarvotas 1713 So. 
Jefferson St,

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkričio 25 d. Iš namų 8:30 
vai. .lyto bus atlydėta, i Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i Šv. ‘ Kazimiero 
kapines.

Visi a, ą. Barboros Petiokie- 
n ės giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę: Sūnus, Dukterys, 
žentai ir Anūkai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co. Tel. CANal 
3161.

JUOZAPAS KOČIŪNAS
Mirė lapkričio 22 d., 1936

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

A., a, Juozapas gimė Cicero, 
Illinois.

Paliko dideliame nųliūdiiįme 
motiną Marijoną, po tėvais 
Rudkauskaitė, tėvą Juozapą, 
brolius: Antaną ir Pranciškų, 
2 seseris; Veroniką ir Oną, 2 
dėdes: Martiną ir Petrą Ku
čiūnus ir jų šeimynas, ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 1435 So. 
50th Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
lapkričio 28 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamal
di! bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

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

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

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

Dažnai Gelbsti
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

PRASYK SAMPELIO DYKAI
Triner’s Biitci Wiue Co.
544 S. Wclls St., Chieago, J 
Priaiųsk man eampelį dykai 
Vardas ------------------—--------

Adresas ____—,------ -  ■■ -—

IU.

Visose
Vaistinėse

VENET1AN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
------ o------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
---------o_------

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

------- o-------
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

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

Pilnas kursas lekcify dykai.

J. F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮJ 

YARds 1741-1742
MŪSŲ ItADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS 9:45 VAI,.

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

GARŲ INO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas —- Moteris patarnauja
Pilone 9000 620 W. 15th Avė. J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus 
S. M. Skodas

1410 So, 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 W<est J8th Street 
Phone MONroe 3377

A. f A.
JONAS GURSKIS

Mirė lapkr. 21 d., 1936 m., 12:35 vai. po pietų, su
laukęs pusės amžiaus.

Kilo iš Šaulių apskr., Žagariu parap., Gražaičių km.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijoną, po tė

vais Urbonaite, sūnų Stanislovą, 2 dukteris: Juzefą ir 
Kazimierą, 2 žentus: Georgei Griggs ir anūką George, 
Jr., ir Antaną Doršą, seserį Barborą Tolunienę ir jų 
šeimas, 2 pusbrolius: Joną Norkų ir jo šeimą ii’ My
kolą Dabolių, 3 pusseseris: Davolaitįs, ir daug kitų 
giminių; o Lietuvoj 2 brolius: Mykolą; ir Kazimierą, 
2 seseris: Oną ir Apoloniją,
~ Buvo narys Šv. Antano ir Garsaus Vardo- draugijų, ir 
Žagariečių ir Joniškiu klubų.

Kūnas pašarvotas 4601 So. AVaslitenaiv Avė. Tele
fonas LAFayette 6095,

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 25 d. Iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Švč. Pan. Marijos parap, bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Dukterys, žentai, Sesuo, 
Pusbroliai, Pussescrys ir Giminės.

Laidotuvių direk. J. F. Eudeikis. Tel. YARds 1741.

1646 AVest 46tli Street 
Phone BOUlevard 5203

A. $ A
MELVIN E. KAVALIAUSKAS

Mirė lapkričio 23 d., 1936 m., 5,:55 vai. ryto, sulau
kęs 12 metų amžiaus.

A. a, Melvin gimė Chieago, III.
Paliko dideliame nuliūdime motiną Francis, po tė

vais Jenčauskaitė, tėvą. (Vincentą, brolį Joną, seserį 
Josephine, 3 dėdes: Juozapą Jenčauską, Juozapą ir 
Stanislovą Kavaliauskus ir jų šeimynas, 2 tetas: 
Eleanor Milash ir Julia Serapienę ir jų šeimynas, 
krikšto-motiną Eleną Murauskienę, ir daug kitų gi
minių.

■Kūnas pašarvotas 1815 W. 73rd St. Tel. REPublic 
6590. ;

Laidotuvės įvyks penktadienį, . lapkričio 27 d. Iš 
namų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Pa,n. Švč. 
.Marijos parapijos bažnyčią, kurioj įvyks! gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines,

Nuoiširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamns-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

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

Ezerskis ir Sudus
10734 So. Michigįan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

Laclmcz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

I. F. Eudeikis
42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

A. Masalskis

1605-07 So. llermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Avė.

4348 So. California Ave^ 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1937 Radios pagauna gerus 
programus. Greitas 

kaip žaibas.
RADIONAS,

ZEN1TH,
PHILCO,

RCA VICTOR, 
GENERAL ELECTRIC, 

Gražiuose kabinetuose po
£39.00

ir

£69.50
Midget Radios po

£6.95

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

Tel. BOUlevard 4705

BUDRIK FURNITURE 
MART

3343 S. Halsted St.

Viskas de! namų — rakan
dai— už žemas kainas.
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Iš Lietuvnj Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
dovanų nuo p-nios Vailokai- 
tienės.

Susirinkimo dalyvius Mrs. 
Borden pavaišino gardžiais 
užkandžiais.

IŠ TT. MARIJONŲ RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMO

Pranešimai

Nuo Shubeilo Iki 
Liu sravimo

Lapkr. 22 d. gražiam 01 y- 
mpic teatre L. V. “Dainos” 
choro, vedamo muz. S. “Ji- 
mmy” Rakausko, buvo debili 
tas anglu kalba muzikalėj, 
kaip programoj pažymėta, ko 
medi jo j “Froin. Shubert to 
srving”. Tai buvo ne kome
dija, pilna to žodžio prasme, 
bet rinkinys įvairitj dainų 
(net 28), sutvarkytų paties 
vedėjo (seript by Teela Kan- 
cavficz) taip, kad jomis (su 
solo, duetu, kvartetu ir cho
ru) bei kostiumais vaizduo
ta keturi J. A. V. kraštai: 
vieta, kur statoma komedija, 
pietinis, vakarinis ir rytinis 
ir į tarpų Įmaišant jumoro 
(juokų), kuriuos “krėtė” 
trys klaunai (Genis, Kataus- 
kas, Vaitkus).

Choras, reikia pasakyti, di 
delis, gerai. sumokintas ir di
sciplinuotas. Iš solistų daly
vavo jau žinoma Ona Juozai
tienė. Kiti — eiliniai choris
tai, iš kurių stipriau pasirei
škė I. Aitutytė.

Programa nusitęsė kone 
pustrečios valandos. Jų gali
ma buvo sutrumpinti, aplei
džiant kai kuriuos bereikš
mius klaunų pasirodymus, ku 
riais tik laikas gaišinta net 
ii<i. nuobodumo.

Nežiūrint to, daugely vietų 
choras buvo labai karštai svei 
kiną mas. Gražiai taip pa t pa
sirėdė (net buvo antru kart 
iššauktas) akordinistas (jau

nebe mėgėjas) .Juozas Varpu
tis ir smuikininkė Gcnevieve 
AVoieik.

Publikos buvo daug — pil
na apačia ir balkonas. Tai

Rengiamasi Prie 
Didelio Įvykio RADIO

NORTII SIDE. — Marijo
nų Kolegijos Rėmėjui susirin
kimas įvyks šį vakarų, 8 va
landų, Šv. Mykolo parapijos

Lapkričio 19 d. adv. ,J. Bo 
rdeno bute įvyko Amerikos

Vyčių vakaras. Ja sudarė 9C ŠVv . . " ;Komiteto posėdis, kuriame ,J.
Bordenas papasakojo savo

rekordinis pastarųjų metų,A” 7 . ’Ų £ 7 ' 7^7 * 77 ,T V .. : Lietuviu Sporto 01impia'"’= !
o o lo on ui o v»/v 'JI c x

nuos. jaunimo
Dalyvavo taip pat buvęs

choro vedėjas muz. Sauris, 
chorvedžiai Janušauskas, Bra 
zaitis, Kulys, Jozavitas, Ste
ponavičius ir daug veteranų 
dainininkių - dainininkų.

Po programos buvo šokiai. 
Griežė G. Viktoro orkestras.

Kadangi tenka girdėti aš- ( 
trių priekaištų chorui dėl a- 
nglų kalba suruošto koncerto 
(vakaras rengtas bendrai su 
Vyčių Chicagos apskr., o Vy
čių ohalsis yra: “Gyvenam 
Tautai ir Bažnyčiai”), todėi 
lauksime, kad L. V. “Dai
nos” choras, subūręs tiek 
gražaus jaunimo, jei ne šie
met, tai ateinančiais metais 
suruoštų vakarui ir taip pa
sirodytų su lietuviška prog
rama. Rap.

Galima Pamatyti 
Rankdarbių Iš 

Lietuvos

RADIJO VALANDA 
NAUJU LAIKU

Pranešama, kad Budriko 
įspūdžius, įgytus Letuvoje ir ketvirtadienio- radio valanda, 
pranešė apie (pakvietimų ke-jkuri šįmet išpuola Padėko- 
liolikos Lietuvos sportininkų ■ nes dienoj, bus girdėti nauju 
į Amerika, kurie atvyks 1937 į laiku, vienų valandų anks-

čiau — nuo 7 iki 8 vak. Sto
tis WHFC ta pati, 1420 kil. 

Po to, kas ketvirtadienį 
Kad tinkamai prisirengti i programa bus duodama šiuo

prie Lietuvos sportininkų pa-, nauju laiku — nuo 7 iki 3. 
sitikimo ir surengimo sporto
žaidimų, nutarta sustiprinti

m. Jų atvykimo tikslas —- 
persiimti su Amerikos lietu
vių sportininkais.

esamų Am. Liet. Sporto Oli
mpiados Komitetų. Direkto
riais išrinkta 15 vyrų: adv. 
Borden, kun. A. Linkus, L. 
Šimutis, adv. R. Vasalle, A. 
Valonis, kun. A. Valančius, 
dr. St. Biežis, J. Juozaitis, 
P. Barški s, St. Mažeika, B. 
Petkevičius, J. Juška, dr. J. 
Bložis, A. Vanagaitis, adv. 
K. Savickas.

Direktoriai turės sudaryti 
konkretų planų ateities vei
kimui ir sušaukti kitų komi
teto susirinkimų.

Adv. Bordenas įteikė ko-
CICERO. — Mūsų kolom- niitetui parvežtų iš Lietuvos

Prieš Padėkos dienų, Peo- 
ples rakandų bendrovė nuo
latine antradienio radio pro
grama rengiasi palinkminti 
visus radio klausytojus spe- 
ciale Padėko dienos progra
ma, kuris bus šiandie, 7 va
landų vakare, iš stoties WG 
ES (1360 kil.). Programoj 
dalyvaus G. Giedraitienė-ši- 
diškiūtė, K. Sabonis, A. Čia- 
pas, Peoples vyrų radio due
tas ir kiti. Be to, bus labai Chicago, 111. 
smagios muzikos ir visokių 
įvairenybių. Todėl, nepamirš
kite pasiklausyti ir savo drau 
gams priminti. Rap. XXX

.joj adv. Savickus atidarė cfi 
sų prie 15 gatvės ir 49th Ct., 
kur galima pamatyti įvairių 
rankdarbių. Tuos rankdar
bius jis parsivežė iš Lietuvos. 
Kiekvienam įdomu pamatyti 
tuos dalykėlius ir sužinoti, 
kas juos padarė, kaip ir t.t.

A. J., L. V. 14 kp. rašt.

Kūno Kultūros Rūmų gražų 
adresų. Atskiriems asmenims I 
adresai įteikti: adv. J. Bren j 
zai, kun. A. Valančiui, A. Va
nagaičiui ir pačiam adv. Bor- 
denui. O. Kirienei parvežta

Daugiau Kaip 50 Milionu įstojo
I Lucky Strike Sweepstakes

f - v
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egzaminuojamos — akiniai 
pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

(Atkelta iš 5 pusi.)
Pageidauta, kad kitais me

tais seimas būtų kiek anks-1 svetainej. Kviečiami atsilan- 
čiau dėl to, kad tuo laiku - kyti į susirinkim^ nariai jr 
gruodžio mėn. būna metiniai dr.jų atstovai hei vajaus ko.
dr-jų susirinkimai ir juose re
nkama valdybos. Tas kliudė ' 
atstovams dalyvauti rėmėjų
sei me.

Dienraščio ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
koncertas

Rėmėjų troškimas, kad vi
si lietuviai skaitlingai daly
vautų koncerte ir tuomi pa
remtų mūsų brangųjį dienra
štį “Draugų”. J. Š.

Širdingiausiai Ačiū

Gerb. kun. A. Valančiui, 
varg. A. Pociui, grab. S. P. 
Mažeikai ir visiems dalyva
vusiems paskutiniam patar
navime mano sesutės Valeri
jos Grigonienės, mirusios la
pkričio 11 d., kuri po bažny

riaus huneo party, 2 vai. po 
pietų, Navickų namuose, 4533 
S. Washtenaw Avė. Visiems 
atsilankiusiems dovanos, lai
mingajam kalakutas, 
kviečiami dalyvauti.

AKIŲ GYDYTOJAI

BRIGHTON PARK. — Šio
mis dienomis eina dideli pri
sirengimai prie KaAkutų die

(misijos nariai. Vra svarbių
(reikalų iš centro svarstymui.

Valdyba

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kurio 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamų, akių karštį. atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nu-o 10 iki H v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely ąt- 
si Ii k ūmų akys atitaisomos be akiniu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

tinių apeigų palaidota Šv. nos, kuomet įvyks" Marijonų 
Kazimiero’ kapuose, lapkr. 14 Kolegijos rėmėjų 3oto skv- 
d.

Nuliūdęs brolis Rapolas A- 
ndreliūnas, 2650 W. 63rd st.

P. S. Prašau savo giminių 
atsišaukti. Manau daug yra, 
kurie toli. gvvena.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

Tek Ofiso: R,es.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. AI.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone 
PROspect 1G28

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago-

AR amerikonai įdomaujasi popula- 
riška muzika? Į tų klausimų gali 

gerai atsakyti bent. kuris iš vyrų bei 
moterų viršuj atvaizduotuose paveiks
luose. Jie yra dalimi šimtų, kuriems 
dainų “Sweepstakes” daromos dėl 
Lucky Strike podraug su “Hit Parade” 
iš penkiolikos populariškiausių šalies 
dainų suteikė darbų.

Šie vyrai bei moterys pagelbėjo sut
varkyti daugiau, kaip 50,000,000 gautų 
konteste nuo pat jo pradžios gegužės 
1 d. įstojimo blankų, ir jie turėjo pro
gos patirti, kaip didelis yra susiįdoma- 
vimosi šių laikų populariškiausiomis 
šioje šalyje dainomis.

Viršuje atvaizduojama tik dalis vieno 
iš daugelio aukštų, kurie naudojama 
vyriausiam “Siveepstakes” štabui. Ki
tame paveiksle parodyta dalis vyrų

užsiėmę rūšiavimu įstojimo atviručių 
sulig valstijomis ir pašto skyriais, iš 
kur blankos atėjo.

Kontesto dalyviai, kurie teisingai 
atspėja tris Amerikos populariškiausias 
melodijas, remiantis didžio, visų šalį 
apimančio cenzo daviniais, kuriam pa
naudojama daugiau, kaip 200 informa
cijų šaltinių, gauna dovanomis Lucky 
Strike cigaretų, lengvo užsirūkymo iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

Daugelis rūkytojų supažindintų su 
šio garsaus apdirbimo cigaretais su 
pagelba dainų “Sweepstakes” parodė, 
jog jie įvertina kokybę cigarete, lygiai 
kaip ir suderintų popularių dainų me
lodijų ir persimainė į Lucky Strike 
cigaretus gėrėdamiesi tais patogumais, 
kuriuos suteikia lengvas užsirflkymas.

Office Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. AI. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. CANa' 0257
Res. PR.Ospeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. ROUlevard 7042

DR. C. Z, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Tel. VIRginia 0036

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

%

DR, EDWARD HERMAN
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Egzaminacija ir pasitarimas dykai.
Ofisas; 3601 Belmonte Avenue

CHICAGO

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

ĮVAIRŪS daktarai

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

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

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400

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

Nedėliomis nno 10 iki 12 diena

Tel. Caluinet 5974 Ofiso valandos

9 ryte iki 8 vakare 
išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

2423 W. Marquette Road

Gerai žinomas vaistas 
Dabar Turi 

VITAMINUS A ir D
Jei jūsų organai -yra nusilpę ir jau
čiatės pasenę, bandykite naująjį 
NUGA-TONE—tą stebėtinąjį gelbė
toją—dabar moksliškai sustiprintą j 
su gerai žinomais VITAMINAIS A j 
ir D. Tas tikrasis vaistas sustiprina- 
įvairius Žmogaus kūno organus, pa-1 
gerina apetitą, sustiprina virškini- ; 

' mo organus ir išsivalymo procesą. | 
Suteikia naujos pajėgos muskulams j 
ir nervų sistemai ir atsparumą. Daū- Į 
gelis skelbiasi, kad NUGA-TONE 
padėjo tenai kur kiti vaistai nieko 
negelbėjo. Sužadinkite savo sistemą 
Naujam Gyvenimui, imdalnas sustip
rintą NUGA-TONE, kuris parsiduo
da su garantija pas visus vaistinin
kus. Pinigus grąžinsim, jei nepaten
kintas.

Nuo užkietėjimo imk—UGA—SOL 
-—tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telepbone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Tel. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

Ketvergais pagal sutarti

2305 So. Leavitt St.
Tel. CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZTDENCT.TA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nnaral sutarti

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN- 

CIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ.

Vaiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo.

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

Tel. VICtory 3486
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

CLASSIFIED
REIKALINGA DARBININKAI

REIKALAUJAMAS prityręs acety- 
lene eutter dėl gelžgalių yardo. Tn- 
dustrial Service and Salvage. 2035 
West 43rd St. LAFayette 7077.

REIKALAUJAMA MERGINOS

Reikalaujama mergina ahelnam na
mų darbui. Nereikia dirbti vakarais

c* u. a i i ja , ir Sekmadieniais. Nėra kūdikiu. $54631 South Ashland Avenue \- Sflvaitę. Geras namas. H Krjįvitz, 
Res. 6515 S. Rockvvell Street i 4942 No. Washtenaw Avė. 
l'elephone: REPublie 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name

REIKALAUJAMA PARDAVĖJAI

i Reikalaujamas maistų pardavėjas, 
i Dabar lankantis restoranus ir val- 
i "ii} krautuves. Mūsų produktus ga
lite parduoti pilną laiką, ar dali
nai. Komisas. Šaukite Air. Paeini, 
CANal 222.8.

V

Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėiio. Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175

- Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublie 9000

State 4690 Prospect 101*

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

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

6:00 vakare 
188 W. Randotph St. 

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

CLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW

10707 So. Mlchigan Avė. 
CHICAGO

Telephone PULlman 1293

Residence
6609 S. Arterian Ava. 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal sutartį

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas, baldų taisymas, per-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios karnos mieste. Suuerior 
Upbolstering Co., 327 So. Kedzie 
Avė., NE Vada 7717.

PIRKITE ANGLIS DABAR

BLACK Gold Luinu, $6 00; Mine 
run, $5.75; Screenings, $4.75.
GR NDY MTNTNG CO., telefonas 
CEDarcrest, 1131.

ANGLYS ANGLYS!
AUGŠTOS RUŠTES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ...................... $5 75
I.ump or Egg .................. 6 00
Screenings ............... ......... 4.75

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDzie 3882.

JOKIŲ PELENŲ

OIL

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDžilAUSIO FUEU OITj RAPINIRIUOTOJO 

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

apžiūrėtais, saikuotais trokais.
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

OANal 2020
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th St., Chicago, III.
KURUI AIjIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

PETER BALSITIS, Manager


