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BOLŠEVIKAI ISPEJA PABALTIJO VALSTYBES
KATKAUSKAITES DAINAVIMAS ŽA
VĖJO TŪKSTANČIUS KLAUSYTOJŲ

P A T E N T Ų S I S T E M O S 100 M E T Ų SUKAKTUVĖS

"DRAUGO DIENA" PAVYKO ŠIMTĄ
NUOŠIMČIŲ

KUNIGUS VARŽANTIEJI N U R O D O , KAD JOS N E S I D Ė T Ų
ĮSTATYMAI MEKSIKOJE
S U V O K I E T I J O S NACIAIS
NETEISĖTI
JOS YRA MAŽOS IR KARO LAIKU
PIRMUTINES NUKENTĖTŲ
MKXJCO CITY, lapkr. 30.
— Meksikos vyriausias teismas vienu balsu nusprendė,
kad per eilę metų vykdomi
kunigams funkcijas varžantieji
MASKVA, lapkr. 30. — ViKomisarų tarybos prezidenpaskirų valstybių įstatymai
sų Rusijos sovietų kongrese ta R Molotovas Vokietijos nayra neteisėti — priešingi res
per kelias paskutines dienas cių vadus palygino su naujopublikos konstitucijai.
kalbėjo aukštieji komisarai ir viniais "kanibalais". Sake,
Vyriausias teismas rado ir vis daugiausia apie sov. Rusi- kad naciai yra didžiausi pa
nusprendė, kad tos rūšies įsta jos įsiginki avimą ir pasirengi sauly " b a r b a r a i " ir "žiaury
tymus gali leisti tik federali- m$ karan prieš savo didžiau- bių" vykdytojai. Jjg-^smerkė
nė (centro) vyriausybė, bet ne sius priešus — Vokietijos na nacius už žydų persekiojimus.
cius ir japonus, kurie, anot
paskiros valstvbės.
Užsienių reikalų komisaras
bolševikų, rengiasi Rusiją iš Litvinovas kalbėjo apie sov.
dviejų šonų sužnybti ir su Rusijos priešus ir apie Ispani
triuškinti.
ją. Bolševike nuomone, jo kal
Kad taip, tai komisarai vie ba buvus didžiai reikšminga.
ni paskui kitus pranešė sovie- J i s sakė, kad prieš keliolika
tų kongresui apie pasakišką mėnesių jam buvo žinomos
sov. Rusijos
įsiginklavimą. Vokietijos vedamos slaptos de
PARYŽIUS, lapkr. 30. —Jie pranešė, kad sovietų karo rybos su Japonija. Šiandien
Čiai iškeliama aikštėn, kad Ispajėgos jūroje pereitais tri jos įvykdytos. Padaryta sutar
panijos radikalai Katalonijo mis metais padidintos iki 1,-tis, nukreipta prieš sovietų
je ir Madride gyvena nepap- 700 nuošimčiu. Artimoj atei- Rusiją, prieš komunizmą. »Asov. Rusija
rasjai didelius vargus. Visuo-j tyje sovietai turėsią apie 7, not Lityinovo
se komunistų ir anarchistų vai 100(3 karo lėktuvų ir iTOjf^T nlelvo' daugiau nepageidauja,
domuose plotuose siaučia sui- j lakūnų. Girdi, tik šiais 1936 kaip tik taikos sau ir pasau
rimas — nėra jokios tvarkos, j metais išmokslinta 8,000 lakū- liui. Bet jei ji būtų puolama,
drausmės, jokio organizuoto nų.
gali pati viena apsiginti vi
veikimo. Tačiau visur rvškiai
Raudonosios armijos oro jė sais frontais — rytuose ir va
reiškiasi bolševikinė iš Mas gų
komisaro
pavaduotojas karuose.
kvos importuota dvasia. Ra Kripin pareiškė, kad sovietų
Litvinovas įdomiau kalbėjo
dikalų vadai visą savo ener oro laivynas jau šiandien pa apie Ispaniją. J i s sakė, kad
giją yra subūrę karo vedimui sirengęs karan ir tai ne su Ispanijos vyriausybe ir gyven
prieš nacionalistus, gyventojų vienu, bet su keliais sovietu tojai grumiasi su sukilėliais
priešais, keliuose frontuose.
likimas jiems ne galvoje.
" u ž laisvę", kad nepasidavus
Kotni&arai įspėjo Pabaltijo pasivergti fašistų vadams. I s 
Visuose plotuose gyvento
valstybes, o ypač Suomiją, panijos nacionalistus jis vadi
jams trūksta maisto, nėra ku
kad jos nesidėtu s u Vokieti- na " b a r b a r a i s " ir "vandaro, dėl nešvarybių reiškiasi
jos naciais prieš sov. Rusiją. l a i s " .
ligos, a su žmonėmis elgiama
Sako, šios valstybės y r a ma
Litvinovas baigė: "Sovietų
si barbariškai. Ilgiau taip ne
žos. Pasireiškus nacių karui unija neieško sau dalininkų,
galės būti.
ČU sovietais, Pabalti jas virstų sąjungininkų, arba kitų kokiu,
kovų lauku. I r jei šios vals kombinacijų savo saugumui.
ISPANIJOS RADIKALAI
tybės būtų susidėjusios su na Ateis diena, kai raudonoji ar
NUŽUDĖ DU KONSULUS
ciais, sovietai tada jų nesigai mija ir laivynas bus priversta
ginti ir apgins savo " t ė v y n ę " .
SAUAMANCA,
Ispanija, lėtų ir jas perdėm sunaikintų.
lapkr. 30. — Nacionalistų au
KARIUOMENES SUKILI
NACIONALISTAI N U S 
toritetai praneša, kad Bilbao
MAS EKVADORE
KANDINO SOVIETŲ
mieste radikalai sušaudė Aus
LAIVĄ
trijos ir Paragvajaus respub
OUAYAQUIL,
Ekvadore,
likų
konsulus,
apkaltintus lapkr. 30. — Garnizono dalis
GIBRALTARAS, lapkr. 30.
" š n i p a i s " nacionalishj nau sukilo prieš Ekvadoro dikta
- - Nacionalistų lakūnai puolė
dai.
toriaus Paezo vyriausybę Qui Malagos uostą. Nuskandino
Tuo būdu radikalai sukelia
to sostinėje. Čia tikrinama, ' s v i e t ų laivą ir sugadino ispadar didesnę tarptautinę pai
kad sukilėliai numalšinti.
nų radikalų karo laivą.
niavą. Austrija ir Paragva
jus nusisuks prieš Ispanijos
Iš Sevilės nacionalistai p e r
Vakar
iš
ryto
Chicagoj
kiek
radikalus.
radiją praneša, kad blogas otai sniguliavo. Didesnis šaltis
ras sulaiko veikimą prieš Ma
nenumatomas.
ITALIJA SUSITARĖ S U
dridą.
JAPONAIS
LIETUVOS KONSULAS
Apkasai pilni vandens i r
KALBĖS PER RADIJO
atrodo kai kanalai Sunkiosios
ROMA, lapkr. 30. — Italija
ŠIANDIEN VAKARĄ
artilerijos negalima kilnoti.
sutarė su Japonija dėl savi
Tik retkarčiais vykdomi apsi
tarpio Mandžiuko ir Etiopi
— Dr. M. Bagdonas, Lietu
jos imperijos
pripažinimo.
i
vos konsulas Chicagoje, kalbės šaudymai,
Sutartin
įimtos i r preky
apie Lietuvą per radijo stotį
binės koncesijos. Italija įs
WCFL, 970 kil, 9:30 valandą
teigs konsulatą Harbine.
šiandien vakarą. Tai bus pa
Tuo būdu sudaromas fašis sikalbėjimas su Barrett O'
CHICAGO SRITIS. — De
tu nacių japonų trikertis fron Tiara. Lietuviams įdomu pasi- besuota, šalta ir nepastovus
klausvti.
oras.
tas.

Komisarai pareiškia, kad Mas
kva nebijo priešų

Mūsų dienraštis susilaukė daug
sveikinimų i r linkėjimų
Vakar trumpai buvo rašy- pleasure of attending your
ta, kad " D r a u g o Dienos" pro|conoert today as had planned
gramą praėjo dideliu pasiseki- However the lonorable E u )
į^&ne J . Ilolland Judge of the |
nni
Municipal Coiirt has kindly
Į puošniuosius Chicago O- consented to represent me
peros rūmus siu važiavo keli and extend mv cordial greetūkstančiai lietuvių, kuriuos tings a s \vell as my \varm
žavėjo Metropolitan Operos congratulations to youraehf
artistės One* Kati suskaitės of your splendid pnblication
— Anna Karkas dainavimas. Avhich T eamestly hope will
"Drangas'* neapvylė tūkstan have abundant and prosperous į
čių žmonių, kuriuos sukvietė continuation. Best wishes for •
j savo jubiliejinį koncertą. a very enjoyable and memoTai buvo dainos meno puota rable occasion today.
pilna
to žodžio
prasme.
E. J . KELLY, MAYOR
Tos rūšies puota a r tik nebus
Trumpai pasveikino dien
pirmoji Chicągos lietuvių gy
generalinis
venimo istorijoj. Taip mes raštį valstybės
s OiUU&eEBiir. Gra
-Šios sukaJctuv^uanadien minėtos, ^ a s h i f l f ^ u e . Vaizduo
•suhffm,' tarp sako vi
apie meną nusimano, taip ra žiai kalbėjo dr. M. Bagdonas, jamas originalus Morse telegrafo instrumentas priimtuvas.
Lietuvos Pasiuntinybės Vašin Trys vyrai y r a Ezra Cornell ainiai. Tas E . Cornell surinko
šo kitataučių spauda.
(Acme Photo.)
Meg garsindami Katkaus- gtone sekretorius ir konsulas didelius turtus įvedęs šalyje telegrafą.
kaitę, kaip pirmaeile daini Chicagoj. (Jale kalbėjo " D r a u
ninkę, nė kiek neklydome. J i g o " red. f J. Šimutis.
Ryte, kaip j a u rašyta, įvy
yra
tekia. J o s nepaprasto
gražumo balsas, Išsilavinimas, ko iškilmingos Mišios ,Auškurinių interpretacija, ją sta ros Vartų bažnyčioj, kurias
to ankšto mastto artiste dai 1 aikė * * 1) raugo'' ben d rovės BUENOS A I R E S , Argenti
ŽENEVA, lapkr. 30. — T.
nininke, kuria ir mes lietuviai pirmininkas gerb. kun. Ig. na, lapkr. 30. — J . Valstybių Sąjungos generalinis sekreto
i r visi kultūringi žmonės nuo Albavičius, gerb. kun. J . J a  prezidentas Rooseveltas atvy rius Avenol sušaukia tarybą
kaičiui^ M.I.C. i r kun. J . Vosy
širdžiai galime didžiuotis.
nepaprastan posėdin svarsty
ko šin miestan.
liui, M.I.C, asistuojant. Turi
ti Ispanijos klausimą. To rei
Šauniai dainavo ir Sasnaus ningą pamokslą apie "Drau
Daugiau kaip pusė milijono
ko Vyrų Choras, komp. A. g ą " ir bendrai spaudą pasakė gyventojų jį iškilmingai ir kalavo Ispanijos radikalai.
Pociaus diriguojamas. Tai bu
Pasirodo, kad T. Sąjungoje
gerb. kun. M. Urbonavičius, krikštaujančiai pasitiko. Juk
vo jo pirmas pasirodymas vitad svečias nebuvėlis. Pirmą įsigali radikalizmas, kadangi
M.I.C.
durmiestyje. T a s pasirody
Anglija priešinga tarybos su
" Draugo Diena*' baigėsi kartą ^Argentinos istorijoj įmas buvo taip vykęs, kad
šaunia "buffėt
vakarienė*' vyksta, kad J . Valstybių prezi šaukimui.
tūkstantinė žmonių minia ilgai
Taryba turi susirinkti gruo
gražiame Electric klube, kur cl^ntas, atlankytų šią v respub
nenorėjo j o paleisti nuo estra
džio mėn. 7 arba 14 d.
susirinko keletas šimtų rinkti- liką.
deft. Vadinas, kvotimus išlai
Dokuose iš karo laivo išėju
niausių Chicągos lietuvių vei
kė. M-es tuo džiaugiamės.
sį prez. Rooseveltą pasitiko JAPONAI DIDINS KARO
kėjų, dvasininkų, profesiona
Prie Sasnausko Choro pri
LAIVYNĄ
Argentinos prezidentas Justo.
lų ir biznierių. Keletas valan
klauso apie 40 pirmaeilių Chi
Tikrai karališkai nulydėtas
dų praleista tikrai maloniai
cagos vyrų choristų. Visi bu
TOKIJO, lapkr. 30. — J a U. S. ambasadom
artistės Katkauskaitės drau
vo vienodai apsirengę. Daina
potniĮ karo laivyno ministeris
Rytoj prezidentas svečias
gijoje. Pasakyta eilė sveikini
vo be gaidų, atmintinai. Tai
adm. Osani Nagano paskelbė,
mų artistei ir " D r a u g u i " . kalbės Amerikos taikos konfe
darė gražaus įspūdžio. Bravo
kad tuojau bus didinamas lai
Trumpai kalbėjo didžiai: gerb. rencijoje.
Sasnausko Ghoruivynas, kaip tik parlamentas
prel. M. Krušas, gerb. kun. J .
pripažins išlaidų sąmatas.
Pertraukos metu buvo svei Jakaitis, kun. M. Urbonavi
DELTA, Pa., lapkr. 30. —
Ministeris pareiškė, kad J a 
kinimai, skiriami " D r a u g u i ' ' čius, konsulas d r . M. Bagdo akmenų skaldykloje 6 darbi
jubiliejaus proga. Šiai pro- nas, teisėjas Jonas Zūris, d r. ninkai žuvo susprogus dinami ponija neturtinga valstybė ir
neišgali sudaryti didelio lai
gramo daliai sugabiai vadovą tA. Rakauskas, p-nia O. Kivyno, kaip t a i gali didžiosios
vo adv. Jonas Brenza, Metro rienė, p-lė M. Brenzaitė, p. V.
valstybės, bet jos pareiga ne
politan State Banko preziden Uždavinys, komp. A. Pocius, K. Sabonis padainavo.
tik apsiginti ir d a r išlaikyti
tas. P o savo trumpos įžangi bank. Speneer Hart, L. Šimu
Užbaigtuvių ir artistės panės kalbos, jis perskaitė mies- tis ir artistė Ona Katkauskai- gerbtuvių puotos surengime tailką rytuose.
t o majoro laišką, kurio turi tė. Jinai gražia lietuvių kalba daug pasidarbavo p-nios —
PAEME
nys y r a toks:
visiems padėkojo, pasveikino O Kirienė, A. Simutienė, S. NACIONALISTAI
MIESTELI
" D r a u g ą " jubiliejaus proga Sakalienė, O. Pivariūnienė, A.
Leonard Šimutis, Editor:
ir ypač gražiai ir stipriai pa Poškienė ir p-lė A. Nevulytė.
Lithuanian Daily
.Friend
MADRIDAS, lapkr. 30. —
žymėjo faktą, kad j i didžiuo
Draugas Civic Opera House,
Žodžiu
'\ Draugo Diena'' Ispanijos nacionalistai paėmė
jasi savo tautybe. P o jos kaišauniai pavyko. Ačiū visiems, vieną miestelį už 7 mylių nuo
20 North Wacker Drive Nov.
<6os sulkelta didelės ovacijos.
kas bet kuo nors prisidėjo Madrido šiaurvakari} Unk ir
29 Chicago,. I1L
Beje, Longinas Labanaus prie surengimo tokio įvykio, puola kitą.
Regret extremely that an
engagement of an unantieipa- kas palinksmino dalyvius gra- kokio mes, lietuviai, Chicagoj
Nacionalistu lakūnai atnauted nature will deny me the žiai
grodamas
akordijonu. ligšiol d a r nebuvome turėję. - jino miesto bombardavimą.

PREZID. ROOSEVELTAS SUŠAUKIA POSĖOIN T.
SĄJUNGOS TARYBĄ
ARGENTINOJE

ISPANIJOS RADIKALAI
GYVENA NETVARKOJE,
SKURDE
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I&eina kasdien, išskyrus sekmadienius.
SkelUmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina,
jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pa*t o Atoki«Redaktorius priima — nuo 4 vai. ilsi S vai. popiet.
PRJENLAIKRATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — $«.0i>; Pusei metų — $3.50; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų
— $4.00. Kopija — . 0 3 c

DIENOS KLAUSIMAI
AMERIKOJ KALBA A P I E TAIKĄ,
EUEOPOJ A P I E KARĄ
Šiandie Argentinos sostinėj Buenos Ailes prasideda Amerikos rtspublikų konfe
rencija. Šiandie ten ta konferencija prasi
deda Jungtinių Valstybių prez. Boosevelto
prakalba. Konferencija buvo šaukta taikos
reikalais, sustiprinimui ryšių Amerikos res
publikų tarpe, taikai palaikyti savo tarpe
ii* visame pasaulyje ir praplėtimui prekybos
tarpe visų Amerikos respublikų. Kad ten
vyko prez. Kooseveltas, tai aišku, kad už
simota didelis darbas atlikti. Tas darbas
bus atliekamas žmonių gerovei.
Europoj irgi eina smarkus judėjimas.
Bet ten tas judėjimas nukreiptas į kitų pu
sę. Amerikoj tariamasi apie taikų ir žmo
nių geroves kėlimų, o Europoj tariamasi
apie tai, kada ir kaip visuotinų karų pra
dėjus. T t n kasdien valstybių vyrai pagrū
moja vieni kitiems, kasdien aštrina santy
kius ir kasdien artinasi prie visuotino persiėmimo. Čia tariamasi apie įsteigimų Ame
rikos respublikų Lygos, kuri rištų bet ko
kius nesusipratimus tarp valstybių.
Anglija, kuri be importo valgomųjų dai
ktų pragyventų tik apie tris mėnesius, pla
nuoja įsteigti milžiniškus maisto sandėlius.
Užsiminta, ar nebūtų galima tam panaudoti
anglių kasyklas. Mat atsimena praėjusį ka
rų, kada submarinai naikino Anglijos pre
kybinius laivus. Naujam karui kilus, laivus
naikins ne vien submarinai, o ir orlaiviai.
Anglija, tad, gali būt parklupdyta į trumpų
laikų. Todėl ir planuojama ten iš anksto
prisigabenti maisto nors tiek, kad jo užtek
tų bent metams.
Išrodo, kad jau netoli tas laikas, kada
Amerikos žemyne visos valstybės susitars
amžinai taikoje gyventi, o Europoj ir Azi
joj prasidės visuotinos kautynės.
U2 ATEIVYBĖS VARŽYMĄ
Demokratų kongresmonas tetarnes turi
pagaminęs projektų naujo įstatymo dides
niam ateivybės suvaržymui. Jisai sako, kad
ateivybė turėtų būt sumažinta 90 nuoš. Da
bar į Jungtines Amerikos Valstybes dar
gali įvažiuoti 153,000 ateivių. Jisai stovi
už sumažinimų iki 15,300. J o pasiūlymu kvo
tos turėtų būt pritaikytos taipgi Kanadai
ir Meksikai.
Toliau kongresmonas Starnes siūlo, kad
ateiviai kriminalistai būtų
deportuojami.
Siūlo tų pat daryti ir ateiviams nepaliečiams,
esantiems ant "reliei'o".
Prieš deportavimų kriminalistų nieko
negalima sakyti. Kai dėl griežtesnio atfivybės suvaržymo ir deportavimo nepiliečių,
esančių ant "reliefo", tai kitas klausimas.
Amerika nėra pertirštai apgyventa, kad taip
bijoti to mažo ateivių būrelio. Dar mažiau
reikėtų dejuoti dėl nepiliečių — reliefininkų. K a i p piliečius, taip i r nepiliečius " r e liefininkus , , reikėtų statyti prie darbų. Ge
rinant santvarkų, darbų galima rasti vi
siems bedarbiams.
£

..

DEMOKRATIŠKIAUSIA
TITUCIJA

KONS

Praėjusių savaitę Maskvoj prasidėjo So
vietų kongresas, kurs priimsiąs nauja kons
tituciją. Pasak komunistų išvedžiojimus tai
būsianti demokratiškiausia konstitucija pa
saulyje. Na, o juk pasaulis buvo komunistų
įtikrinaiBas, kad jau veikiančioji Sovietų
konstitucija esanti demokratiškiausia pasau
lyje.

Antradienis, gruodžio 1, 1936

Taigi jie turėtų sakyti, kad jie dabar
sumušė savo rekordą.
Kų gi tokio suteikiama šia " demokra
tiškiausia' ' pasaulyje konstitucija?
Ugi
Morkus
štai:
" Davimas teisės visiems balsuoti — ir
Napoleono moteris Juze tu- j šeima mūs, bet ir kitos trys
buvusieji turtingi ir net kunigai gaus bal
savimo teisę'*.
rėjo apie penkis šimtus rūbų i arti gyvenusios. Galėjo būti
eilių. Vienų skrybėlių - skry- į apie dvidešimt asmenų iš viTai va malonių dienos atėjo Rusijoj.
bėlaičių apie trejetų šimtų. so. Aš skaitau, o jie visi man
Hitlerinėj Vokietijoj ne tik niekam ne
atimta balsavimo teisė, o net yra pareiga Persirengdavo kas porų va- P a d e d a - Sutinkam. Ko nežibalsuoti. Nors Vokietijos naciai smaugia i r landų. Reiškia, persiprausda- Į n a u **> ^s&ko
J ie - « i o s P u c P O SVIETĄ PASIDAIRIUS kampius, neramus išėjo. P r i 
persekioja visokių tikybų dvasiškija,
bet vo ir kitų rūbų eilę užsimes-! t o 8 k( ? 1 ^ v a * neužsknirsiu..
ėjęs savo asilus vėl skaito.
ten visi dvasininkai naudojasi balsavimo
suskaito šešis. Linksmas žmo
davo. Ėmus domėn tai, jog t XT
.
"
Halivude
labai
daug
y
r
a
teise.
Neilgai laukus, retkarčiais. artisčių, o visam Amerike da gelis užsėdo ant asilo ir va
mažai kada po tikra pastoge
Kas gali būt kvailesnio už komunistų buvo, o vis tik keliavo ir ke pristato man vardus ir adre daugiau merginų, norinčių pa rosi visus namo. Įsivaręs į
pasigyrimų demokratiškumu. Jie tik žiūri liavo, ir jos žemiškoji laimė sus skaitytojų knygon įrašJ tekti į Halivudų. Tik bėda, kiemų, sumanė dar kartų perkų naciai daro ir juos seka. Mate, kad Hit ne taip jau labai saldi buvo. nėti. Kai įpratau, eidavo kai kad iš jų tik retai kuri paten skaitvti asilus. Skaito, skaito
iš pypkės!
leris gavęs 98 nuoš. balsų didžiuojasi, tai ir
ka į tų " r o j ų " ir palieka mū ir suskailo penkis. Nusiminės
Vasarų ir šilumoje, tai d a
Ilgainiui
pradėjau
raides
Stalinas to paties užsimanė. Be to juk prie
sėdi ant asilo ir galvoja, kur
naujos tvarkos bus lengviau susekti prieši pusė bėdos; betgi žiemų ir statyti ir kojine mašina spau viu star. Mat, kad tapti mū
šalčiuose ir nekartų visai ant sdinti. Ypač spausdinti mėg viu star, reikia kuo nors pa galėjo dingti šeštasis asilas.
nguosius.
Tuo tarpu žmona, pastebėjusi
gryno lauko ir tik po pala. davau be galo. Už tat tokius garsėti.
palindus, — skurdas, ir dau mažmožius, kai ve tikietai, Ungarijos sostinėj Budapešte savo vyrų liūdnų besėdintį
KAS LAUKIA KARO
giau nieko. Nors ir labai ne visuomet primesdavo spaus- viena mergina ir gi užsimanė ant asilo, išėjo jo pasitikti ir
Visi sveiko proto žmonės nenori karo, graži, bet visados švari ir dinti man. To tik ir laukiau. | palikti aktore, ale nei teatrų, klausia: "Kodėl, vyreli, toks
nuliūdęs?" Vyras ašarodamas
ypač jo bijo darbininkai. Bet yra toks kraš apsukri, Napoleonų visiškai
Laikui bėgant, įpratau jai. nei muvių direktoriai į jų nei
tas, kur darbininkai nekantriai laukia karo. savaip pavertusi buvo. Napo net ir gana rimtai lietuvių Iįžiūrėti nenorėjo. Tada ji su- atsako: "Turguje nusipirkau
šešis asilus, o į namus beparGal ne vienas tame paabejos.
leonas be jos, kai be kardo,
spauda domėtis. Na, c k a i ' ^ a n ė " p a g a r s ė t i " — nušokti
variau penkis." Tada žmona
niekur nosies neiškišo. Pas
Darbininkai Sovietų Rusijoj labiau su
pateko mano rankon Simano ' nuo tilto į Dunojų. Nors ji gejuokdamos tarė: " L i p k že
varžyti, negu senovėj baudžiavos laikais. kutiniai mirštančio Napoleo Daukanto istorija, rodos, tik t tęi žinojo, .kad po tiltu yra
myn! Aš matau dabar septy
Jiiisijos darbininkams pasprukti į užsienius no žodžiai buvo: — " O kur tiek da ir trūko. Nuo tol j a u ' sargyba gelbėjimui tų, kurie
nis asilus."
yra be galo sunku, betgi kartais pasiseka man J u z ė ? "
ne kiti man, bit aš kitiem*. nori užbaigti savo gyvenimų
tų padaryti. Tokie tai pabėgėliai ir papa
ir visiems apie Lietuvų ple I tokiu " s p o r t u , " a l e norėjo Šiais čėsais vyrai pilni viKuo mums yra Kristus,
sakoja apie Rusijos darbininkų padėtį ir
pu. Už valandėlės kolegijos t pagarsėti. Aišku, nušoko nuo sclkių triksų. Dėl to, kreipiu
apie tai, ko jie laukia.
tuo japonui, kinui yra Kon
patenku. Nuo šiol mano gy I tilto, bet išgriebta iš vandens visų moterų dėmesį, kad vifucijus. Jie jį gerbia kaipo
Sunkiausia Rusijos darbininkų padėtis
veniniu, jau yra viešas daly-, ir padėta ligoninei,. Tuojau Į ^ " ^
j
kai
sakoma>
savos
rūšies
dievaitį.
Gana
yra Sibire Baikalo - Amūro darbo stovykloj.
kas. J e , kas norės, galės apie garotos pradėjo apie ja ra- k r e i
k į t ' u r § t u m ė t B a , žiūre
Darbininkų ten sugrūsta apie 200,000. Taigi daug japonų ir kinų apskrik- tai pats prabilti; gi as, kai i syti, pikčerius dėti ir merkit, kaip Petras Karnakojas
iš tos stovyklos pabėgėliai pasakoja apie štijo ir jau išpažįsta Kristų.
visados, klausytojų suolan pargina pasiekė ko norėjo: greit sykį savo žmonų apgavo.
pasibaisėtinų tenykščių darbininkų padėtį. Tai vienok da ir Konfucijaus
sitraukiu...
i gavo pasiūlymų iš teatrų ir Vardinių išvakarėse Karna
Pasak tų pabėgėlių visi darbininkai nekan
užsimiršti nenori. Namuose,
kojas sako savo Zuzei.
Nors tai vis tik mažmožis. muvių direktorių.
triai laukių bene įsivels Rusija į kokį nors
mokyklose, o net ir bažny
karų. Tada Rusijoj, tie darbininkai tikisi,
Kas svarbiau, tai, kad, kas
Matot, kokiu būdu galima
— Brangi Zuzyte. Rytoj ta
čiose
jo
vaizdų
laiko
ir
iš
ne
griūtų komunistų valdžia ir įsisteigtų tokia
buvo, žinom; kas ateis ir ko patekti į muvru. star.
vo birde. Pasakyk man, kų
suteiktų darbininkams žmoniškesnį gyveni- tyčių kaipo kokį šventų gar laukiam, da nežinom. Tai
nori, kad aš tau nupirkčiau:
bina. Vietiniai vyskupai tuo
unų.
vienok vienas dalykas, kų la
Karių žmogus, nusipirkęs deimantinį žiedų, ar brangius
susirūpinę,
prie
švento
tėvo
Rusijos darbininkai laukia perversmo,
bai aiškus, tai, gal, tas Susi turguje šešis asilus, varėsi
karolius! .
kreipėsi, kų tokiame reikale
permainų ir padėties pagerėjimo.
vienijimas taip, kaip ir žmo juos naniiOL Kelias buvo toli
— Petreli mano brangusis,
daryti? Atsakymų gavo, jog
gus, kol jaunas, gerai, betgi mas, ir žmogus greit pavar- Į— atsako jam Zuzė, — labai
KAIP AUKŠTINAMAS YRA STALINAS už tat jų nebarti, o tik ne senti pradėjus- visai kitaip
go. Šumane užlipti ant vieno džiaugsiuos, jei man ant birtyčiomis juos nuo tokio pa
Rusijos senieji caro aukštinimai " sa- maldumo nukreipti. Taip da viskas atrodo... Susivieniji - a g i l o i r J o i i s u j u o . i^aįp m a - j dės nupirksi karolius. Senai
moderžavec", "velyčestvo" ir t.t. dabar, ži bar ir daroma. Ir nieko tame mas tokiame suole jau sėdi. ^ t a i p i r p a d a l ^ žmogelis,'jų norėjau.
noma, nevartojami. Bet vietoj minėtų žo naujo. Bažnyčia visuoknet \ Ir, kai prisimena jaunas savo I l l ž l i p e s . a n t a b i I o > į ^ j g a n d ę s Į —Fain, išlošiau!—sako Petdžių >artojami kiti, dar aukštesni. Gyvų to savo pavaldinius kopjlačiau- dienas ir tuos gerus savo pra n u s t e b a D a i r o s i a p i į n k u į i r r a s . _ V a k a r s u * * > m o t m a
p ^ ^
anf
S u 8 k a i t o i S u k i r t a u laižybom iš 25 dok>pavyzdį duoda prancūzų rašytojas Andre siai žiūri. Kiekvienos rūšies eities draugus, kurie pametę ^ ^
Gide, kurs praėjusių vasarų lankėsi Rusijoj. katalikuose, o atrasi kų nors savo darbus ir uždarbius, o Į ^ p e n k i g a s i l u & Nuliūdęs su-'rių. J i ginčijo, kad tu norėsi
paskui jį sekiojo ir buvo vi j g u k o a g i m s a t g a l h . ^
^ku-; žiedo; 0 ^ ginčijau, kad noJisai savo parašytoj knygoj mini, kad jam
iš stabmeldžių gadynės užsi
prisėjo kreiptis į Stalinų. Tai jis parašė
suomet pasirengę už jį mirti, biai sugrįžo į miestų asilo ieš- rėsi karolių. Taigi ir laimėjau
likusio. Lietuvių neišskiriant.
tiesiai: "Svarbiu reikalu man priseina krei
ir, kai apsidairo dabar ir ma koti. Čia išieškojęs visus už- 25 dol. karoliams nupirkti.
ptis į j u s " . Tas buvo parašyta prancūziš
to apie save vien tik papras i
i
Lyginai
dabar
SLRKA
kai. Valdiškas vertėjas pastebėjo, kad tai
tų darbininkų akis ir rankas, S. Ušinskis, kuris knkėsi už- U Ž D A R Y T A T E X A S V A L § .
grubijoniškas kreipimasis į tokį asmenį. Įro džiūgauja pusę amžiaus su
kuriems rūpi ne tiek jis, kiek a m u o s e ir sus.pazmo su pa ,
T Y B E S
pARODA
dė, kad reikia rašyti "velykomu, genialno- laukęs. Bile kam, o da ypač
jų pačių uždarbis ir ateitis, našaus pobūdžio skyriais ir
mu, voždiu narodov ir voždiu trudiaščiclisia". jam, o tiek metelių praleidus,
— žiūrinėja pirmyn, gerokai jų įrengimu. Didingo žuvusių
ant
ftašytojas Gide sako, kad tarp Stalino berods tai džiaugsmas
DALLAS, Tex., lapkr. 30.
įrengimo
ir žmonių esanti baisi nepereinama bedugnė. džiaugsmo. Neveltui už tat nusiminęs. Mat, kaipo senas jų karų skyriaus
ir. geriau prityręs sutvėrimas, projektas jau galutinai pa — Uždaryta Texas valstybės
Iš jo titulo matosi, kad taip.
su juo ir jo vienminčiai ir sa•
•
•
tiesiog, nesupranta, kaip ir baigtas ir specialios komisi paroda. 1937 m. birž. 12 d.
ndarbininkai taip linksmi at
•bus iš naujo atidaryta.
Winston Churcliill, vienas žymiausių rodo. Ir, jei kas, tai šių strai kokiu būdu idėj a ir biznis po jos priimtas.
Anglijos parlamento narių, dabar varosi už psnelių vedėjas ištikrųjų net ta pačia pastoge galėtų ilgai
Žuvusiųjų
karių
skyrius
tai, kad Anglija rimtai rengtųsi, nes karas iki rasotai ir paraudonavu išsilaikyti!
bus įrengtas muziejaus pa
Europoj esųs netolimas. Būsiančio karo kal
Hiaip ar taip, ne vien pra- talpose, plsiau rūsyje. Šiam
siai kaktai kitų eilėje šūkau
tininkė būsianti Vokietija.
ja!.. Abiem, mat, teko vie eitis, bet ir ateitis, gal, turės' skyriui skirtoje patalpoje vi•
t
•
ne tik savos rūšies kliūtis, sų laikų bus tamsu ir tik sa
Michigano valstybės senatorius Arthur nuose metuose ir veik toje
bet ir išeitis. Kas sulauks, lės gale stovės stiklinis švie
H. Vandenberg, kurs buvo vienas smarkiau pačioje vietoje šį margų pa
čiantis kryžius. Rūsyje iš asių agitatorių už gub. Landonų, dabar, su saulį išvysti. Vos tik keli 'mė pamatys; o kas ne, tenenusi
biejų pusių bus po 4 nišas,
grįžęs iš Floridos, pareiškė: " K o dabar mū nesiai mūsų tarpan įsiskver mena.
viso 8 nišos. Nišose bus žuvų
sų kraštui labiausia reikia yra tai atilsis bę... Iš pradžių, žinai kai vai
kai, nors ir ant to paties kie Žtuvusiųjų Už Neprišiųjų už Lietuvos nepriklau
nuo politikos".
•
•
•
somybę karių vardai ir pava
mo auginami, o betgi viens
klausomybę kariy
rdės, viso apie 2,000. Nišos
Bet
Farmerių «. rendauninkų padėties paleng kitu mažai įdomauja...
bus tamsios, o žuvusiųjų ka
skyrius karo muvinimas bus vienas svarbiausių prez. Roose- neėmė laiko daug, o mudu
rių vardai ir pavardės bus
velto darbų. Į komisijų, kuri tyrinėja Ame jau buvome gerokai susipa
ziejuje
apšviestos. Iš po grindų taip
rikos farmerių - rendauninkų padėtį, įeina žinę. Susivienijimo spaustuvė
pat eis šviesa. Viskas bus de
ir garsusis katalikų ekonomistas prof. pra ir visa kita pastogė, matyk,
Visi žuvusiųjų už Lietuvos
lotas Ryan.
buvo vos tik už kelių varsnų nepriklausomybę karių kapai, rinanid violetiniu, raudonu ir
•
•
*
nuo mano šeimos pirkaitės. kurių yra daugelyje krašto mėlynu spalvų apšvietimu.
National Public Housing Cont'erence, kuri Raštinės darbininkai kai ma
Kiekvienas karo muziejaus
Ispanijos nacijonalistų va
vietų, jau gražiai sutvarkyti
tyrinėja miestų biednuomenės namų padėtį, tai į mane įsiktepojo. Iš pra
ir nuolat prižiūrimi.
Karo lankytojas, įžengęs į žuvusių das. Gen. Francisco Franco,
sako, kad 1937 metais kongresas turėsiąs džių, žinoma, užteko saldai
muziejaus vadovybė, norėda^ jų karių skyrių, galės valan Ispanijos nacijonalistų (suki
išleisti įstatymų reikale "slum clearance ?>
nių... Kiek arčiau susipaži ma dar gražiau ir prasmin dėlei susikaupęs pagalvoti, lėlių) vadas, kuris dabar de
žuvusiuosius, kad visi šviečiantieji karių da pastangų paimti Madridu.
vyriausybė, kuri suteiktų darbininkams žmo nus, parodė man pirmą, lietu giau pagerbti
vių kalboje spausdinį.
Tai pernai pradėjo organizuoti vardai ir pavardės, tai Lie
niškesnį gyvenimų.
Išvalius radikalus iš Madri
yra,
pirma
man.
Parsinešiau
tuvos
didvyriai
padėję
save
žuvusiųjų
už
Lietuvos
Nepri
Šių metų Lietuvos kariuomenės šventė
buvo minfcna dvi dienas — lapkričio 22 ir namo ir kai pradėjau o ypač klausomybę karių skyrių ka- galvas mūšio laukuose ui tė do, gen. Franco sako pianas
23 dd. Buvo pamaldos bažnyčioj, lankomi juokų dalį garsiai skaityti, 10 muziejuje. Projektų šiam vynės laisvę ir nepriklauso- dalykas bus — triumfaliai
karių kapai ir buvo surengti kariuomenės
gražinti avč. Eucharistijų.
kai matai subėgo ne tik visa (skyriui paruošė dailininkas {mybę.
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LIETUVOS JAUNIMAS VERŽIASI Į
ŽEMES ŪKIO MOKYKLAS

'SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas
INKSTŲ LIGOS
Inkstų ligrj yra daug. Kie
kviena Vgū, turi savo vardą.
Vienos ligos kamuoja ligonį
nepaprastai dideliais skausmais, kitos gi kerta jo sveikatą patyloms be jokių
skansmų. Viena iš keleto li
gi? nuo kurių ligoniui tenka
kankintis y r a augimas akme
nų inkste.
Inksto akmenį sudaro kriš
tolinės druskos. Paprastai,
normaliame šlapume tos drus
kos yra ištirpusios. Akmenimi vadinama todėl, kad toji
sukietėjusi medžiaga yra la
bai panaši šiam mineralui.
Akmens augimas
prasideda
inksto pilvely. Viena akme
nų rūšis užsimezga ir auga
rūkšY-iame šlapume be įdegi
mo kaipo priežastis, kita-gi
— auga alkaliniame šlapumo
ir yra infekcijos paseka. Pa
starieji auga greičiau, negu
pirmieji.

Iš skausmo dažnai ligonis ai
P^ta, turi širdies pyktį, ve
mia ir jį išpila šaltos pra
kaitas. J i s yra veiviamas ei
ti ant šlapumo dažnai, kurio
esti maža, ir tas pats nudažytas krauju.
. '.
klekviem
.
* K ««N S»W*
čia tokio didelio
laip^hio
skausmas. Ket ir tam pačiam
ligoniui jis pasireiškia
ne
vienodoj foi»moj.
J u o mažesnis akmuo, tuo
daugiau jis turi progos iššau
kti didesnį skausmą, nes bū
damas tokiu, jis turi galimy
bės pasprūsti į šlapumo dū
delę vadinamą ureter ir tap
ti kalbamo skausmo priežas
timi. Iš kito*? puses, didesnis
akmuo, ypač tokis, kuris už
pildo visą inksto pilvelį, da/>niausia yra " t y k u s " ? ir jo
kių ligos ženklų neparodoT
Tokis akmuo dažniausiai ran
dama X-spindulių pagalba.
Tarp 10 ir 25 nuošimčių
tokių ligonių pasireiškia ink
stų padidėjimas'. Jis labai da
inai rišasi su besireiškiančio
mis komplikacijomis, nuo ku
rių šios rūšies lyginai nėra
Ii uosi.

Tikroji prasme, kodėl kristoline medžiaga, paprastai bū
dama ištirpusi šlapume turė
tų sušokti gabalėlin ir suakmeneti nevisuomet, o tik kai
Gydytis nuo šios ligos ga
kuriuose atsitikimuose, nėra
išaiškinta. Slapuimas, talpinąs lima trejopai. Pirmoj vietoj
savy daugiau ištarpintos kie reikia neduoti progos akme
tos medžiagos, negu toji me niui užsimegsti. Šiam reikale
džiaga būtų galima ištarpinti yra svarbu kad žmogus gertokioje pat kiekybėje disti- t i) kasdien tarp aštuonių ir
liuoto vandens, labai greitai,. d\ylikos stiklų į dieną vanprie tam tikri} apystovų, duo dens ir vartotų turtingą vi
da progos susiformuoti kriš taminais maistą.
tolams. Žymi priežasties dalis
Vaistų pagalba yra taip sa
greičiausia glūdi inksto su
kant laikinas gydymo būdas.
žalojime. Prie šio prisideda
Juoini teikiama ligoniui pa
inksto reakcija ir ne visiškas
lengvinimas per tam tikrą
išsituštinimas šlapumo iš an
laiką. Šį periodą žmogaus gy
kšto pilvelio. Ilgą laiką pri
venime ypatingai išnaudoja
ėmimas skysčių mažiau negu žulikai
arba
šundaktariai.
kūno sveikata reikalauja tai
pgi turi prasmės. KlimaUs Lengvatikis žmogus tokiems
maistas, gyvenimo pobūdis ir pasitiki, n e š ^ j i e prižada išt v a \ : a v'ir sudėtį^ geriamo gydysią visokias ligas. Tikre
vandens yra dalinais šios ru nybėje randame visai kitą d a
s u s inkstų negalavimo kal lyką apie ką nelaimingas —
tininkais.
^apgautas ligonis papasakoja
tikram gydytojui ofise.
O
Atsiradimas akmens inksto
kaip gaila! Ne visados gali
dažniau pasitaiko pas vyrus
ma kitų padarytas klaidas
negu pas moteris. Dažniau
atitaisyti.
sia jis užsimezga ir auga pas
žmones, sulaukusius trisdeši • Jei reguliavimas maisto ir
mties ir daugiau metų am vaistų pagelba neduoda tei
žiaus. Kai kuriuose ligoniuo giamų davinių, tuomet yra
se paveldėjimo ypatybės gaii dar viena priemonė — opera
cija. Žmones jos bijo, bet, jei
turėti įtakos.
einama prie jos laiku ir Ii;AWmenys dažniausiai » » - ' . , y r a t i n k a m a i p r i n l o S .
dast viename inkste, bet y r a ^
ž m o g u i g y v y b ė fa s v e i k a .
atsitikimų, kur akmenys p a - | t f l g a l i m a „ ž t i k r i n t L •
sireiškia

abiejuose

inkstuose, j

Karalius pas valiečius. Anglijos karalius , Edvardas VITT, neseniai lankė pietinę Valiją,
kur pamate neapsakomą bedarbių skurdą. Karalius pasakė, kad toliau negali taip būti.
Šiame atvaizde parodoma karalius su savo palydovais tarp gyventoju vieno koreralyvio
ūkio.

TYMAI IR JŲ SULAIKYMAS
Tymai yra pavojingesnė ir
rimtesnė liga, negu motinos
mano. Vien tik New Yorko
mieste nuo tymų daugiau es
ti mirimų, negu nuo visų ki
tų vaikų ligų, sudėtų į krū\ą. Mes neturime N va.eeine' \
kuris visados apsaugotų vai
kus nuo tymų, bet galima
prašalinti pavojų tos H^os išmiilkštimu
mažos
dalelės
kraujo vieno iš tėvų.
Jeigu vaikai, kuriems gre
sia pavojus tos ligos gautų
tokį įšmirkštimą kraujo vie
no tėvų, tai liga jų neužpul
tų, a r į a tik lengvai ja sirg
tų. J i e greitai pasveikt u. ir,
gal, per visą savo gyvenimą
antru kartu ta liga. nesusirg
tų.
Kiekviena motina privalo
žinoti apie tymus. Liga la
bai limpanti. Pradžioje liga
panaši į paprastą šalti. Jei
gu vaikai žaidžia su sergan

Dėde Kastukas Sako
Rašo
Adv. K. J . Savickus
Linksmumas

Lietuvoj

Vienas didžiausių malonu
mų Lietuvoj, — vaikščioji
mas.
Kasdien vakare, maž
daug, šeštą valandą, Kaime
ir mažesniuose
miesteliuose
žmones išeina pasivaikščioti
šalygatviais. Visi eina ta pa
čia gatve nuo vieno galo iki
kito. Čia sutinka savo drau
gus tris ar keturis kartus.

reigas gerai atliks ir atneš
didesnės garbės mūsų tautai.
čiais ta liga vaikais, tei kaip Mes politikoj dabar neesara
tik apie tai sužinoma, |*itiki- pasilikę.
naima, kad ans vaikas tjniais Komunistai
serga, savo vaiką: tuoj teikia
Jei teks tau kalbėtis su as
vesti pas gydytoją, kuris pa
meniu, kuris giria Rusiją: ir
tars, kas reikia, darvti.
tos šalies gyvenimą, žinok,
Bet jeigu vaikas jau serga,
kad kalbi su komunistu. Nie
tada jis reikalingas geros me
koks
dikalės priežiūros. Ypatingai kas kitas, žinodamas
mažiems vaikams reikia gy gyvenimas randasi bolševikų
krašte, neragins savo draugą
dytojo pagalbos.
kalbėti už komunizmą. Kiek
Paprotys motinų leisti svei vienas keliautojas, sugrįžęs iš
kus vaikus prie tymais ser
tenai, peikia tą šalį ir pakar
gančių, kad "visi sykiu sirg
toja sunkumus gyvenimo Ru
tų", jau nyksta. Daugelis tė
sijoj. Pačiam teko būti Mask
vų šiandien geriau supranta
voj ir Leningrade ir pastebė
sveikatos taisykles, neg-u pra
jau, kad patys bolševikai jau
eityje. Nors senesnis stiprės- j
keičia savo gyvenimą prisi
nis vaikas gali greitai pasvei
kti nuo tymų, bet jo jaunes taikindami kapitalistų siste
nis ir silpnesnis brolis, arba mai. Tas, kuris daugiau išla
sesutė, gali gauti plaučių už vintas, daugiau uždirba už
vietas.
degimą, kuris dažnai vaikus imdamas svarbesnes
Viskas ten brangu,
pinigų
nuvaro į kapus.
Dr. J. L. Rice (FLIS) maža. Net pats Lietuvos kon
sulas turi siųsti Kaunan pra
šymą valgiu, nes kainos Mas
patogumus, manydamas kad
kvoj perbrangios.
jie duos didesnį malonumą.
Sekanti kartą daugiau pa
Jei tai būtu teisybe, turtingieji žmonės juoktųs ištisą rašysiu apie tą kraštą.
dieną savo laime. Vis jaus
kis laimingas, būsi linksmas.
Chicagiediai guli didžiufotis

Svarbu, Skaitykit!

Lietuvių vardas pagarsin
tas ir pakeltas Į aukštesnę
vietą tarp amerikkčių išrin
kimu adv. Zūrio į teisėjus.
Geresnio pagarsinimo mūsų
tautai negalima gauti. Tiki
mės,
teisėjas Zūris savo pa

greit

nusibosta.

Žmogus

Štai dėl ko ir Lietuvos ū-

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC
3320 So. Halsted Street
D A

B A R

PHONE: YARds 5215
Skolinam ir Perkam

T R I N E R S ELIXIR
OF BITTER W I N E
Dainai Gelbsti
Virškinti ir nuo

PASTABA: Vietos truku nesupranta, kad paprasti ma
Pirmus Morgičius
Pastarąja grupe sudaro tarp
lonumai
yra
geriausi
ir
svei
Užkietėjimo
mo dėlei laikrašty atsakymai
REAL
E S T A T E
10-20 nuošimčių.
Visokios
Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių,
į paklausimus tilps sekančio kiausi; jis vis svajoja apie
Stiklu ir L t
antradienio
laidoj.
(Red.).
Ligoniui, turinčiam aknttnį inkste, tenka daug kentė
SH UlAUiN
- BUT T H E OTHER HAL.Fti ne vien skausmo atžvilgiu,
fl A COMMAND FROM ONE.
STARVED DRAGONS R U S H
THE G U A R D S , T H E LARGEST
IN T R V I N G T O GE.T A T OCTT
bet taipgi del netvarkaus ėji
O F T H E DRAGONS STANDS
AS DASH SLOWLV VA/ENDS
mo ant šlapumo, kurį, ištir
OVER D O T S H E I L D I N G HER
HIS WAV DOvVN T H E S I D E FROM D A N G E R — •
O
F T H E CAVERN TO
pus,
randama daug baltymo,)
RESCUE HER —
kraujo, ir pūlių.
Skausmas yra typingas. Jo
laipsnis yra toks didelis, kad
nedaugely ligų žmogus sutin
ką panašią kankynę. Skaus
mas prasideda staiga, daž
niausiai inksto apylinkėje. LŠpradžių jis eina skersai pilvą
paskui — žemyn į šlapumo
pūslę, į lytinius organus ar
ba į vidurinę šlaunies pusę

Buy gloves with what
it savęs
NereJk mokėti 50c už
dantų
mostj.
Listerine
Tooth Pašte gaunama po
85c.
Tėmyk, kaip gerai jt
veikia. Jų vartodan.as per
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE
tOOTH PAŠTE

25

c

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

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

Alnrrikoj retai kas išeina
pasivaikščioti dėl malonumo.
Turime automobilius. Tas pa
sivažinėjimas yra malonus,
bet

Dabar užrašinėjant jubilie
jinį " D r a u g ą " kartu tinka j sigyti šias knygeles: Apie tai,
kas brangiausia, Bedievių irkvizieija ir Masonai a r i *
Parmazonai.

Jeigu prieš kurj laiką Lie- kiškos įstaigos deda daug pa
tuvos kaime senesnioji ūkini stangų tinkamai išmokslinti
nkų karta apsieidavo be ūki- priauganti kaįmo
jaunimą.
skų laikraščių, ūkiškų knygų Tuo tikslu žemės ūkio rūmai
ir žemės ūkio mokslo žinių, jau nuo 1928 metų įvairiose
tai šių dienų ūkininkas pa- vietose steigia ir laiko vadi
sitenkinti senelių patyrimu ir namąsias žiemos žemės ūkio
senoviškais ūkininkavimo bū mokyklas. Jose mokslas eina
dais jau jokiu būdu negali, mas nuo žemės ūkio darbų
e n g d a m a visose srityse di laisviausiu metu — žiemos
deliais šuoliais pirmyn, Lie mėnesiais. Mokslas šiose mo
tuva neatsilieka i r žemes ū- kyklose pradedamas lapkri
kio srityje. Jei palygintume čio mėn. pradžioje ir baigia
bent prieš 50 metų Lietuvoje mas pavasarį, balandžio mėn.
vyravusius ūkininkavimo bu pradžioje; taigi, tęsiasi pen
rtus su šių dienų žemės ūkio kis mėnesius.
pažanga, tai pamatytume, jog
Lapkričio mėn. 4 d. visose
*ioj e srityje pasiekti nuosta
būs vaisiai. O viso to pasie Lietuvos žemės ūkio mokyk
kta tik dėka žemės ūkio mo lose prasidėjo nauji mokslo
kslo žinioms ir neuilstamai metai. Ūkininkai supranta sa
energijai. Sunku būtų tam ū- ' vo pareigas ir leidžia vaikus
kininkui, kuris šiais laikais į šias mokyklas, gi Lietuvos
pamėgintų pasinaudoti savo jaunimas uoliai veržiasi į že
senelių ūkiškais
patarimais mės ūkio mokslą. Visi sup
bei ūkininkavimo būdais. To ranta, kad jau laikas šalinti
kį ūkininką ištiktų neišven Lietuvoje dar nevisiškai iš
nykusį įsitikinimą, kad ūki
giamas bankrotas, šių dienų
ninkui joks mokslas nereika
gyvenimo sąlygos iš ūkinin
lingas. Lietuvos ūkininkų vai
ko reikalauja daug energijos,
kų tikslas — išaugti švie
nemaža sumanumo ir dar dau
siais išsimokslinusiais i r pa
giau žemės ūkio mokslo ži
žangiais Lietuvos ūkininkais.
nių. Išsimokslinęs ir apsišvie
&«mės ūkio rūmų įsteigto?
tęs ūkininkas,
teturėdamas
j ir laikomos žiemos žemės ūvos kelis hektarus žemės, ga
kio mokyklos yra šiose vie
li daug geriau pragyventi už
tose: Grinkiškyje, Kretingo
mokslj ūkininką, turintj nors
je, Kupiškyje, Jėzne, Jurbar
ir keliolika ar n(t keliasdeke, Mažeikiuose,
Sauguose,
šimts hektarų žemės.
Šaukėnuose, Širvintuose, Tau
Štai vienas naujakūris už ragėje, Utenoje, Zarasuose ir
ilgų metų sutaupąs nusipir Žiežmariuose. Nors iš viso tų
ko 3 hektarus pelkių ir kel mokyklų nėra daug, bet vis
mynų, kur, pasak žfinonių, tik dėl to nesunku vieną iš jų
velniai vaikus vedė, ir turė pasirinkti. Žiemos žemės ūdamas tik dvi stiprias ran kio mokyklas lankantiems da
kas bei nemaža ūkio mokslo roma įvairių lengvatų. Pačių
žinių, pradėjo
ūkininkauti. mokyklų programa taip su
Savo pelkės sklypą šis nau tvarkyta, kad mokiniai per
jakūris nusausino, išrovė ke trumpą laiką išeina pačius
lmus, iškirto krūmus ir pra svarbiausius žemės ūkio mo
dėjo žemę dirbti. Šiandien jį kslo dalykus: bendrąja ir spe(Nukelta į 4 pusi.)
plačios apylinkės
ūkininkai
stato sau pavyzdžiu.
Ypač Lietuvos kaimo jau
Ar Ėmei VITAMINŲ
n ima s jau supranta ir įver
šiandien?
tina žemės ūkio mokslo riik- Naulasis NUGA-TONE d a b a r mok
sustiprintas su VITAMINAIS
šinę. Neužmirš tania, jog Lie sliškai
A ir D sustiprina susilpnėjusius or
Tai puikus skilvio vaistas,
tuvos priaugančiosios kartos i ganus.
patojsąs
npotlta
ir yra tiesioginė paišsimokslinimas ir apsišvie- ; gelba. Padidina skilvio ir plonųjų
žarnų sulčių apytaka. NUGA-TONE
timag žemės ūkio srityje daug ' veikia širdj ta prasme, kad padidina
j energijų visais atžvilgiais.
Besvelkpadės tai priaugančia.'ai kar ntant po Heros jis yra ypatingas vai
stas. Mėgink dabar naująjį NUGAtai, visai Lietuvai, kurios a- TONE sustiprintų su VITAMINAIS
A ir r>. Pertikrink save su NAUJA
teitis bus daug gražesnė ir PAJfiGA
šiuose vaistuose. Pasekmes
i
užtikrintos
a r b a pinigai gražinami.
turtingesnė.
' Pflr^iduoHa pas visus vaistininkus.

r
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Visose

Vaistinėse
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IR LIETUVOJ INTERESUOJASI
LIETUVIŲ KAMBARIU

High
nedžeriuin
metinio
Scliool metraščio.
HAftTFORD, CONN. — J o Paveiksiąs, kaip ir MiMetinis parap. bazaras gra-' Mkytės, tilpo Hartfordo laiPITTSBURGH, PA. — Pižiai pasisekė. Žmonių lankėsi krasciuose.
ttsburgho universiteto atsto
ne tik \s paties Hartford niie-1
Rtkolekoijos
vė, Ruth C. Mitchell, žiemei
sto, bet ir iš ūkių ir kitų mie-| Hartfordo ir apylinkės lie viešėjusi
Lietuvoje
šiomis
stų. Aeiū visieuns už gražią j tuviams primename, kad prieš dienomis komitetui atsiuntė
.parama. Ypatingai darbinin- ! Kalėdas bus dviejų savaičių laišką kambario dekoravimo
kains, daijbininkems, biznie rekolekcijos, kurias ves kun. klausimu. Lietuviškas menas
riams ir ūkininkajns, kurie dr. Ražaitis iš Lietuvos. Pa neabejojamai, atspindės Liet,
sinaudokite jo gražiais pa
aukojo bazarui!
kambaryje Pittsblrgho unive
mokinimais.
Moterų gildija
rsitete. Kaune susitvėrė Liet.
Mūsų parapijos moterų gi
Kambario Reikalais Komite
Padėkos
dieną
mūsų
baž
ldija (bendrija) buvo suruo
tas, kuris kooperuos su Ame
nyčioje
susituokė
dvi
poros:
šus šokių vakarą
\Vethersrikoj lietuvių komitetu. R. (J.
Jonas
Šeigis
su
Baranauskai
field Country Golf Club, lap
Mitchell pranešimu, k-to pite
ir
Jurgis
Kupstaitis
su
Okričio 27 d. Gildija baarui
rmin. išrinktas adv. Rapolą/
na
Lekavičiūte.
Sveikiname
ir
aukojo skalbiamąją mažiną ir
Skipitis, pirm. Draugijos Užlinkime
laimės
gyvenime.
pačios) tikietus pardavinėjo.
Į sitnio Lietuviatms Remti, na
Marijos Vaikelių dr-ja au
riais: P. M. Avietėnaitė, prof.
K.
of
L.
basketball
ratelis
kojo " H o p e Chest".
P. Galaunė, prof. M. Biržiš
jau lošė su Pratt and YVliitka, prof. Ig. Jonynas.
Lietuvaite pasižymėjo
ney rateliu, kuris pernai bu
Conn. valstybės Higb Seho vo State Industriall League
Komitetas parinks lininiu
ol studentai šiomis dienomis čempijonu. Lietuviai pralošė, audinių, kuriais bus išmuštos
turėjo kontestą siuvimo, na- j ^ a t e r b m y turi stiprų tymą kambario sienos. Parūpins ir
mų ruošos ir t.t. K* turi lai- ir norį rungtis su mūsiškiais. atsiųs į Pittsburghą juodojo
mėtojai gavo devynių dienų j T e k o g i r ( u H i ) k a ( į n e t įš gera- ąžuolo, reikalingo karnyzui
,ė apmokamą kelione į Chicago n t o n > p a ^ l i ( l t l l v m į n o r į
su pagal piešėjo A. Gudaičio pro
į National Club seimą. Pirmą mūsų K. of L. lošti. Būtų ge jektą. J i s parinks liaudies pa
vietą laimėjo lietuvaitė St. rai, jei tai įvyktų.
tarlių ir istorinių ornamen
Mišcikvtė iš Somersville. Ki
tacijų. Prof. Galaunė pagel
ta, rodos, irgi lietuvaitė I i i
Ona
Katkauskaitė,
kuri bės parinkti dvi senoviškas
lian Tardis.
("inar
gruodžio 6 d. Hartforde su lietuviškas skrynias
Valio, mūsų lietuvaitės!
Tito Sclripa duos koncertą, gas skryneles", kaiu daino-

Bazaras Pasisekė

važinėjo po Ttnnessee vai. J i
Ir vaikinas pasižymėjo
Į Iš visų
Hartford High i vis neužmiršta vietinio choSchool studentų Antanas Ba-j ro ir laiks nuo laiko siuntilčiūnas išrinktas biznio me- nė ja atvirukus.

Lietuviai Wisconsino Valst.
—

8REBOYGAN, \ v i s . — P*
Parapijos Vakariene
rapijos rudeninis bazaras, Įvykęs lapkr. 14, 15 d., pa
sisekė kaip ir kitais metais.
S10UX CITY, 10WA. —
Ypač sekmadienio vakare pu
Lapkričio 25 d. įvyko parapi
blikos priėjo tiek daug, kad
jos vakarienė, į kurią atsilan
per svetainę sunku buvo pe
kė daug žmonių ne tik lietu
reiti.
vių, bet ir svetimtaučių. Prie
garbės stalo be klebono kun.
Vietinė
Moterų Sąjungos J . ŪMUOS, sėdėjo svečias kun.
kuopa per ilgą laiką buvusi J. Zabulionis, parap. komite
kaipo viena mažųjų draugi tas ir vietiniai biznieriai.
jų parapijoj, žymiai padidė
Po vakarienės jaunimas pa
jo. Draugija susilaukė dešimt sišoko. Pelno parapijai liko
nauju narių. Naujų narių pri arti šimto dol.
ėmimui kuopa neseniai turė
jo bankietą.
Lapkričio 2b* d.
Marijos
hv. Vardo draugija vėl ruo Vaikelių draugijėlė buvo su
šiasi prie parengimo, kuris rengus gražų vakarėlį. Vado-

(

įvyks gruodžio 6 d. Šį syk I• vaujant
bus bmgo vakaras.
Pelnas
skiriamas basketball ratelia
ms, jaunamečių ir suaugusių
jų. .

Lapkr. 18 d. Dramos d tau
gija turėjo bendro pasilinks-1
minimo vakarėlį. Suėjo gra
žus būrelis jaunimo, bet ga*
Įėjo but ilaug daugiau. Dra^
mos ratelis rengiasi prie te
atro, kuris įvyks gavėnioje.
Teatras bus dvasinio turinio.

Br. Petronaitei, su

se sakoma). Joms yra vietos
kambario
sienos
įdauibo*e.
Kauno Komitetas mano sudėl
į jas, ant tam tyaia padarytų
lentynaičių, kai kurių meno
dalykų kolekciją parodai.
Pitt. universiteto architektorius Klimcheck yra ne tik
geras statytojas, bet ir bald'4.
kėdžių žinovas. Jisai pakviet:
s k ui p. P. Rimšą į pagalbą,
studijuoti lietuviškas kėdes
Jis turi Prūsų Lietuvos liau
dies meno pavyzdžių knygą
(vokišką), Jiedu studijavo tą
knygą ir svarstė: kėdės tu
rinčios puoštis lietuviško me
no motyvais ir būti visai pra
ktiškos, tvirtos ir smagiom
sėdėjimui. A r iš to kils kok
projektas, dar nežinome.

f i T r f f u . i į ' i . r i įį-i , T į

Katkevičiene K. (Chicagc
-— 1,00.
Bugailiškis Petras (Roche
ster) — 1.00.
Leskys B. (Cleveland) 1.0T
Vilčinskas J.
(Cleveland
— 1.00.
Tamošaitis Dr. (Cleveland)
— 1.00,
Braknys Jurgis
(Ppnt'ac,
Mieli.} mm 1,00
Mtreškevičius K,
(Lynn
Mass.) — J .00.
Dr. J. Šliupas — 1.00.
Šliūpienė — 1.00.
ibiais inetais išrinktoji Pit
tsburgho Draugijų Komisija
uždirbo $582.00, Tokiu būdu
Pennsylvania jau yra sudė
jus netoli pusės viso fondo.
Dabar Lietuvių Kambario
Fonde viso su procentais yra
$3,867.55.

Aukomis turėtų pasirodyti

&is lietuvių tautos pamin ir Brooklynas, New \Tcrka.s,
klas bus užbaigtas atrinan S. Bostonas, Cbieaga it kiti
čiais metais.
lietuviais apgyvenu miestą'

Aukas siųskite: Lithuaniar*
Memorial R<>om Pund, adre
Kambario Fondan
suodami: V. Zambliauskas, 3J
Naujai pasiuntinys Eusijai. joseph K. Davieš (su
Pittsburgho Draugijų Ko Minooka st., Pittsburgh (10),
žmona) naujas J. A. V. pasiuntinys Rusijai. \V. (\
Bullitt, buvęs pasiuntiniu llusijai paskirtas Prancū
misija — $582.00.
Pa.
zijai.
L. K. Fondo sekr.
Susivienijimas Lietuvių A
J Baltrušaitis
merikoje per K. Gugį $100.0..
tas. Artimiausiu laiku apie
i
i
pagrindinius šio statutas. Ar
ir
moterys,
kurįe
yra
baigę
kykl
arba
LIETUVOS JAUNIMAS |
*
mokantieji skaitimiausiu laiku apie pagrindi
aukštesniąsias Lietuvos mo
i tyti ir rašyti.
nius šio statuto ir steigiamo
Bo šių mokyklų, Lietuvoje kyklas. Tuo būdu, žemės ūmuziejaus bruožus pranešime
(Atkelta iš 3 pusi.)
'?BOTnrn/WKTlTTIR$
dar yra kelios aukštesniosios'S kio akademija duoda aukšto
mmrs HANDYINB
plačiau.
žeil
*es ūkio -mokyklos, kurio- jo mokslo teises ir aukštąjį
Cialinę žemdirbystę, bendrąją I
įlTHEHOr.s)-^ J=
ir specialinę gyvulininkyste,!^ mokslas tęsiau, įau kelis mokslą baigusiojo žemės ūkio
Paskutiniuoju metu ii- Lie
Tso.
sodininkystę,
daržininkystę, metus ir kuriose" paruošiami specialisto vardą.
tuvos radio mėgėjai, kurių ypirmieji
žemes
ūkio
speciali
smulkiųjų gyvulių ir paukšsroMAcmc'BT
Kaune steigiamas pasaulio U ra apie 20, susirūpino suni
stai.
Aukštajam
žemės
ūkio
ėių ūkį, bitininkystę, koope
ekti su pasaulio lietuviais
raciją, statybą, ūkio organi mokslui išeiti Lietuvoje yra <>tuvių muziejas . .
zaciją, jos vedimą ir sąskai žemės ūkio akademija. Jos
Lietuvoje gyvenantieji Pa #
tybą, krašto visuomenės mo auklėtiniai vadinasi studen
kslą, žemes ūkio teisę, žemes tais. Akademijoje paruošiami saulio lietuvių sąjungos valūkio skaičiavimą ir kitus da- agronomai, žemės ūkio instru bos nariai drauge su užsienio
Ivkus. I žiemos žemės ūkio ktoriai, namų ruošos instru lietuviams, remtį draugiją, pa
mokyklas Lietuvoje priima ktoriai ir kiti pirmaeiliai že ruošė ir jau priėmė Kaune
mi vyrai ir mergaitės, kurie mės ūkio specialistai. Žemės steigiamo pasaulio lietuvių są
3347-49 So. Halsted Street
jungos
muziejaus
įstatus.
ūkio
akademija
yra
Dotnu
ne jaunesni, kaip 17 metų aCHICAGO, ILLINOIS
mžiaus, baigę pradžios mo- vos dvare, kurame būsimieji, Taip pat neseniai buvo baig
agronomai atlieka praktiką. tas ruošti ir jau priimtas Pa
saulio lietuvių sąjungos statu
ta, padeklamuota ir pažais Į akademiją priihiami vyrai
Sąrašas aukojusių lietuvių
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ta. Po programos buvo už
kandis.

NEBŪKIT

Daugiau tokių vakarėlių.
Mi&ijOg

NEVIRŠKINIMO

VERGAIS

TRINER S ELIXIR
OF BITTER W I N E

Tuojau po Naujų Metų bus
misijos, kurias ves kun. Bružikas. Kad misijos pasisektų,
per visą gruodžio mėnesį po
kiekvienų Mišių bus novena.
Svečias

Rekomenduojamas ( 3 % į į ^ % ^
.
v
KaipO

t 5 4 4 8. Well8 St.. OhirHKo. 111.
\ Prisiųsk raaa saropelį dykai

Skilvio
Vaistas

Visose
Vaistinėse
^^0*0*****

&*0C0Į0*m*0tm^0lff*

EMIL DENEMARK
•^aM^av^v

BUICK, CADILLAC,

1

2 Dailų gražus Parlor Setas po .

^F—-W»-»i

$89.00" $49.00

Didelės mieros Cedar Chests po

$16.50

Naujoj Skalbiamos mašinos po

$39,50
$28.50

LA SALLE
"

•) -m

—

-

•

• mm*

W

W

1

P

T

•

II

'

GERIAUSIA VIETA PIRKTI NAUJA BUICK Retas kuris pardavėjas gali parodyti tokį didelj ir pilną pasirinkimą Buick karų kaip
Emil Denemark, I n e Nė vienas kitas negali duoti greitesnį ar geresnį pristatymą ir pa
tarnavimą.

GERIAUSIA VIETA PIRKTI GERį VARTOTį KARĄ -

Sodalietės rengiasi prie pri
ėmimo naujų narių, gruodžio
6 d. Visos narės eis bendrai
prie Komunijos gruodžio 0
d. Mišios bus jųjų intencija.
T. P.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ"

3

Šimtai vartotų karų pirkėjų liudys atsakomingumui ir pasitikėjimui' vartotų karų, ku
riuos siūlo Emil Denemark, Inc. Kiekvienas vartotas karas turi būti tobulam stovy —
kiekvienas pirkėjas turi būti patenkintas.

8 Tūbų Radios nupigintos po

Jos. F. Budrik, Inc.
3417-21 So. Halsted St

APSIMOKA DARYTI BIZNĮ SU ATSAKOMINGA Fl RMA!i
I

\

T^L JOUlevard 4705

•

=

3860 Ogden Ave.

Tel. Crawford 4100

WCFL žyisųg Budriko Programą* Kebliomis 7 vai. vak. o £$*•
vei-gais 7 vai. \ak-, iš stoties WHFC.
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Antradienis, gruodžio 1, 19,16

PBIPGIB

9

koncerta. " J i m m y " sutvarko
muzikalę programą,, o Tekle
| Kancevičiūtė juokdarių (ne
klaunų) lošimą. Tekle Kance
vičiūtė ne tik juokdarių lo
šimą tvarkė, fbet ir dalyvavo
programoj kaipo solistė. J i
yra baigus De Paul universi
tetą, laimėjus " a m a t e u r " kontestus ir dainavus per radio
WGN ir WIND stotyse. Ji
yra roselandiete.
Roselando talentas margino
programą

V
u

(

me veikimą ir darbuosimės.
ta į Bulgariją. Toje vokiečių
Pataisymas
Esu tikras, kad visuomenė
divizijoje be jo tarnavo dar
pritars ir parems mūsų pasi
Skelbiant * * Drauge'' vest-keli šimtai lietuvininkų, kilu
ryžimą triūsti " T a u t a i ir Ba pulmaniečius lietuvius, kurie sių iš Tilžės ir Klaipėdos
Adolfas pirko tikįetus į " Draugo* • krašto. Vėliau ta vokiečių di
žnyčiai >>
Misijonorio Žodis apleiskite pirmojo pamokslo L . V . C h l C A p s k r i t i e s
jubiliejinį
koncertą,
vienoj vizija buvo perkelta į Make
lapkr. 30 vakare, nes to va
vietoj įvyko klaida: pažymė doniją, kur kariavo prieš ser
Dėkoja
Koresp.
Apie
L.
V.
ta, kad 2 tik. pirko Tarjo- bus ir kitus santarvininkus.
BBIGHTON PARK. — Pi karo pamokslas bus svarbiau
"Damos
Choro
CICERO. — Šv. -Kaz. Aka niene, o turėjo būti Jurjonie- Uskiubo mieste yra nemaži
rmą ir paskutinį karta teks šias už visus. Nuo jo priklau
Vakarę
kapad, kur buvo palaiduota
demijos Rėmėjų 9 skyriaus nė.
Jūsų parapijoj vesti misijas, sys visų misijų supratimas ir
daug žuvusių vokiečių karių.
vardu, pirm. P. Šeputienė ir
nes jau pavasarį grįšiu atgal dvasia. Tas pat ir su vyrų
J
u
r
jonieno
yra
nuolatinė
Vyčių " D a i n o s ' ' choras pi
Ten ir šiandien galima rasti
visa komisija dėkoja visiems
Lietuvon. Dėl to trokštu, kad savaite. Pirmutinis gruodžio
a
Draugo"
skaitytoja
t
r
rė
palaidota keliolika
Rytprū
už parėmimą bingo vakaro,
šios misijos Nekalto Prasidė 7 vakaro pamokslas bus svar rmą karta 21 metų gyveni
mėja.
biausias.
me išpildė programą anglų
sių lietuvininkų, Vėliau ši vo
lapkr. 4 d., parapijos svetai
jimo parapijoj būtų gražiau
Williamas Dzondzon netu nėje.
kiečių divizija buvusi perkel
Prašysiu, kad visi laike mi kalboje lapkričio 22 d., kuo
sios mano gyvenime. Visos
Makedonijoje,
Turkijoje
ir
net
met 1,200 lietuvių susirinko į rėjo baro, kuriuo būt galėjęs
ta į Turkiją, iš ten į Italiją,
aplinkybės taip susideda, kad sijų pasidarytumėte misio
Šv.
Kazimiero
Akad.
rėmė
Šv.
Žemėje
yra
Lietuvių
Kapų
Olympic Ballroom, kad pasi- pesiremti, bet džiugino klau
o po pusės metų buvo gražin
misijos turėtų nepaprastai pa nieriai. Vieni kitus išraginjų
yra
kilni
draugija,
į
kurią
ta į Palestiną. Šventoje Že
si sekti. Iš laiko atžvilgio, tai kite, atsiveskite ar atsives džiaugus " J i r a m y " Bakaus- sytojus juodukų dainele. Jis
verta įsirašyti. Dr-ja dirba
Didžiojo karo įkarštyje ėjo mėje
vokiečiai
kartu
su
jau patogesnio negali būti, kite j misijas. Ne vienam šios ko sutvarkyta " N u o Sclrabert' yra baritonas. J. Warput, Kogerą darbą.
smarkios ktovos ne tik Rytų turkais ? kariavo prieš anglus,
selando akordinistas, taip pa
nes Adventas. Jūsų parapija misijos jau bus paskutinės, iki Lingavimo (Svving)''.
ir Vakarų frontuose. Jos ėjo tačiau jiems atsispirti negalė
tiko
visiems
klausytojams,
Visos
rėmėjos
prašomos
ne
turi Nekalto Marijos Prasi-1 nes iš s*nų ir iš jaunų daug
Eleonora Kandraitė, iš eili
ir Italijoje,
Makedonijoje, jo. Šventoje 'einėje irgi žuvo
dėjimo vardą, o čia pat ir per metus išmiršta. I r ypač nių solistų finale sykiu su kad ir antrą kartą buvo iš užmiršti antradienį, gruodžio
Turkijoje ir net Šventoje Že vokiečių karių, o jų tarpe ir
šauktas.
1
d.,
7:30
vai.
vak.,
atsilan
Nekalto Prasidėjimo
šventė tas, kuris labiausiai užsitik choru padare labai gerą įspū
mėje — Palestinoje. Vokiečių lietuvių.
<
,
,
kyti
į
metinį
susirinkimą.
Ygruodžio 8 d., taip pat Jūsų rinęs, jog kitų metų sulauks, dį ant klausytojų. 'JiInmy
Kancevičiūtė juokų a* • con
armijos buvo mėtomos iš vie
parapijos Dvasios Vado kle žiūrėk jau atsiskyrė su šiuo ją pavadino Chicagos "Ona tinuity^ arba komedija su ra labai svarbių reikalų. Be no fronto į kitą^ kad tik su
bono Antano Briškos yra 23 pasauliu. Kaip gyvensi, taip Katkauskaite". Nors ji dar jungė dainų programą, kad to, bus renkama valdyba.
muštų santarvininkus ir laimė
A. Jaukši.ne
metų Kunigystės Jubiliejus. mirsi, o paskui laiminga ar jauna, bet balsą turi tokį, ko viskas buvo vienybėje. Alek
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tų karą. Ragainės apylinkės
Tai didelis įvykis, nes Kuni- nelaiminga amžinybė! Šiurpu- kio retai galima rasti tarp sas Genis, Aleksas Katauslietuvininkas Fridrichas Pau
gystės Sakramentą tik tada Ha i pereina per žmogų, gal to amžiaus mergelių. Eleono kas, ir Antanas Vaitkus (MaJUOZAPAS
ra pasakoja, kad ;jani esant j
pilnai suprasime ir įvertin va net sukasi, pamanius,
ra yra mokine Šv. Kazimiero honey) krėtė jumorą. Anta
vienoje vokiečių divizijoje te
sime, kai atsistosime ant Pa jeigu praiudytum savo sie- akademijos. Ona Juozaite ir nas Vaitkus darė didelio įko kariauti net keturiuose
skutinio Dievo Teisino ir pa « *
Į
Irena Aitutis ir pasižymėjo spūdžio. Jonas Labzentis, ATĖVAS
MARCJUETTE PABK. - frontuose. Pasak Pauros, 19matysime, kad tik kunigas
Tat visi į misijas į Nekal solose. Choro kostiumai ir ži leksas Oakley, Elena Rudis, Lietuvių Demokratų
klubas 15 m. jo divizija buvo nusiųs
buvo mūsų gyvenime didžiau to Prasidėjimo bažnyčią.
bučiai teikė pamargini&no, Samoska ir Plienis prisidėjo 15 \vardo laikė susirinkimą,
sias prietelis ir geradaris. .
Kun. J . Bružikas, S. J.. kokio dar Chicago lietuviai prie komedijos dalies.
lapkričio 20 d., kuriame nu
Misijos tęsis dvi savaiti.
nėra matę.
Solistais buvo: I. Aitutytė, tarta surengti 3 metų klubo
Pirmą savaitė nuo lapkričio
Ryt Baigiasi Bazaras
G. Woicick, A. Oakley, F . gyvavimo paminėjimą.
Toj'
Vedėjas ir Kancevičiūtė
30 iki gruodžio 6 bus tik me
" J i n m i y " Rakauskas savo įvardis, T. Kancevičiūtė, ,) sukaktis pripuola sausio 3 d
rginoms ir moterims, o gi
Šv. Kazimiero akademijos debiutu tarp Chicagos vyčių Peredna, J . Povilauskas, J. Valdybai pavesta
surengti
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir
nuo gruodžio 7 iki 13 bus auditorijoj
seserų KazinrieWarput, A. Juozaitienė, A, kokią nors programą.
Grabnamių
tiktai vaikinams ir vyrams. riečhj, padedant akademijos parodė talentą suorganizuoti James, T. Petkus, E. Rudė,
o
J. P. Damkus ir M. Račkus
"Dainos'•
chorą
ir
jį
gerai
Bet neužmirškite, jog rytais remejoins ir alumnėms, su
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
A. Genis, K. Svenciskas, E. išdavė raportą iš lygos ir pla
išlavinti.
"
D
a
i
n
o
s
"
choras
visiems valia ateiti. Ypatin ruoštas gražus bazaras, kurio
Baužaitė ir E. Kandraitė.
čiai aiškino apie buvusius ri
gai •merginos ir moterys ne visas pelnas skiriamas įstei niekad nebuvo sutraukęs tiek
0
J. Smulkis,
nkimus.
publikos, kiek sutraukė į šį
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite
gtam akademijos patalpų pra
Vyčių a.pskr. koresp.
Toliau
skaitytas
laiškas
pinigus
plėtinio fondui. Bazaras tlrinuo teisėjo Jono T. Zūrio,
o
.
ningas.
Remejų,
alumnių
bū
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių
'** *J>0
Atgaivinama Vyciy kuriame širdingai dėkoja už
dos mirgėte mirga gražiais
Chicagos Lietuvių
paramą per rinkimus.
16
Kuopa
daiktais, kuriuos galima la
Adv. C. Zekas išdavė ra
bai pigiai laimėti. Vadinamoj
portą iš bankieto pagerbimui
BIUDGETORT.
—
L.
VyKauno sankrovoj
sukrauta
arti Orand Ave.
ONA KASPUTIENĖ
teisėjo Zūrio ir priėmimui
čig 16 kuopa pa'aeity didžia
daiktai išimtinai iš Lietuvos,
( p o tėvais Mikšėiiaitė)
naujo konsulo Chicagai Dr.
vosi narių skaičiumi ir vei
Mirė lapkričio 29 d., 1936
daugiausia rankų darbo. Ki
m., sulaukus pusės amžiaus.
kimu. Deja, praretėjus veikė M. Bagdono.
Kilo iš Panevėžio apskričio.
tose irgi yra daug naujų da
Chicago, Illinois
Kitas klubo
susirinkrma.s
Amerikoj išgyveno 40 metu.
jų eil&ns, priėjo prie visiško
lykų. Be to, lošiama bingo ir
Paliko dideliame nuliūdime
•bus gruodžio 18 d. Bus rin
2 dukteris: Marijoną Yomanužsnudimo.
tas, žentą Stanislovą., Josephine
čia. laimingieji gauna gražių
kimas valdybos 1937 metams
Kasput, sūnų Antaną, marčia
Senesnieji
vyčiai,
tos
orga-1
Victorta, 3 anūkus, brolį Joną
dovanų.
T. S. V
Mikšėna ir gimines.
nizacijos
veteranai,
vienas
po
j
Bazarui paskirta . nedaug
Kūnas pašarvotas Mažeikos
kito, išsiskirstė. Jaunimas,
koplyčioj, 3319 Lituanica Ave.
dienų. Prasidėjęs praeitą sa
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
netekęs jų paramos, taipgi
vaitę,
baigsis
rytoj,
gruodžio
nį, gruodžio 3 d. Iš nafcnų 8
Direktorių Asociacijos
vai.
ryto bus atlydėta į .šv.
nuleido rankas.
2 d. Tų dienų taip pat bus
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
Nejaugi mes, lietuvių jau
išleista begalo graži lėlė ("lie
dos už velionės sielą. Po pa
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
DAINUOS RADIO GRAnimas, jau būsim pasidavę?
maldų b u s nulydėta į šv. Ka
tuvaite")
kuri
kiekvieną,
vi
zimiero kapines.
NADIERIAI
Argi netekome energijos, kad
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
lioja,
ir
du
dideli
kalakutai.
Nuoširdžiai kviečiame visus
tęsus pradėtą darbų!
gimines, draugus-ges ir pažy"My husband
Be to, uždarant bazarą, bus
s t a m u s - a s dalyvauti Šiose lai
Šiandie, 7 valandą vakaremy daughters
718 West 18th Street
Prisižiūrėkime, jog sutin" o k š i n a s " likusių daiktų. La
dotuvėse.
my friends . . . everybody gome, tačiau lai pasibaigia radio klausytojai girdės gra
Nuliūdę:
Dukterys, Sūnus,
bai pigiai bus galima įsigyti
Phone MOXroe 3377
Brolis, žentas, Marti, Anūkai
marvels! They soy I look haK my ag«.
žią
programą,
kurias
savo
mūsų atostogos. Laikas sugražų namams papuošalą.
i r Uimlnės.
They flatter me, of course, but Ihey
pastangom ir lėšom leidžia
1646 West 46th Street
Laidotuvių direktorius S. P.
Visi kvfe(v-iami
atlankyti don't reolize it's the change in my brusti.
Mažeika. TeL YARds 1138.
Mes Bridgepotto 16 kuopos Peoples rakandų bendrovės
Phone BOUlevard 5203
bazarų nors paskutinę dienų. hair that has made the change In
me. When my hair was grey I fooked vyčiai neabejojame, kad at krautuvės 4183 Archer ave10734 So. Michigan Ave.
old . . . older than my years. Now, gimusi kuopa daugiau neuž nue ir 2536 W. 63 street.
thanks to Cloiro) my foded, grey* migs. Dirbsime ir, esu tikras,
Tel. PULlman 5703
Šios dienos programoj da
streaked hair has been restared to
sugebėsime išsilaikyti tinka lyvaus pasižymėjęs vyrų trio
Hs own color . . . natūrai - looking
3354 So. Halsted St.
A. JĮ A.
"Radio
granadieriai",
kurie
moj
aukštumoj
su
kitom
kuo
A. * A
and įhining with lovely lusfer.
Phone BOUlevard 4089
SYLVESTBAS
visuomet dainuoja visų la
pom,
į j
MYKOLAS DAUTEKAS
SZYMANIS
" A l i a iacta est M (Lieka da biausiai mėgiamas daineles.
l'ejrsiskyrė
su
Šiuo
pasauliu
2314 West 23rd Place
Mirė lapkričio 29 d.. 1936
Japk"- 28 d., 1936 m., sulau
Be to, bus šaunios muzikos,
bar
tik
dirbti).
Neužilgo
You,
too,
con
erose
the
years
from
m., 3:45 vai. po pietų, su
kęs pusės amžiaus, gimęs Lie
Phone Canal 2515
laukęs pusės amžiaus.
tuvoj, Tauragės apskr., Taura
your hair. In one qukk treoiment " D r a u g e " paskelbsime, kada įdomių kalbų bei svarbių pra
Kilo. iŠ Vilniaus, Švenčionių
gės parap., Stragutės kaime.
apskričio, Daugėliškio parapi
Cloirol shampoos, reconditions and
Amerikoj išgyveno 30 metų.
ir kur įvyks susirinkimas. Iš nešiknų. Nepamirškite pasi
jos.
Degutiškės kaimo.
4605-07 So. Hermitage Ave.|
Paliko dideliame nuliūdime
tints
your
hair
to
youthful
beauty.
Amerikoj išgyveno 23 metus.
R*P. X X I
moterj Petronėlę (po tėvais
rinksime valdybų, nustatysi- klausyti
Phone YARds 1741—1742
Paliko dideliame nuliūdime
Ask your beautician. Or write for
Htulginskattė), 3 dukteris, —
moterį Anastazija, po tėvais
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.|
Petronėlę i r žentą Juozapą fireFREE booklet, FREE advice on care
Šuuimyčaltė, X sūnus: Anta

Iš Politikos Lauko
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VENETIAN MONUMENT CO., INC.

\
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«

, 527 NORfiHeTERN AVE.

"

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

LAIDOTUVIŲ

k

DIREKTORIAI

RADIO

S. K. Skodas

I. J. Zolp

Ezerskis ir Sius
P. j. Ridikas
Lactaicz ir Simai

ną ir Kaziknierą, 2 dukteris:
Genovaitę ir Veronika. 5 pus
brolius: Joną, Sylvestra. Kristopa, Justina ir Vilimą K a m a "
rauskus.
2 pusseseris: Oną
Markūnienę ir Anielę Kundro
tą vlčienę; o Lietuvoj seserj Do
micėlę.
K ū n a s pašarvotas 4401 So.
Lincoln St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni. gTUodžio 3 d..
Iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas
j šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
p a m a l d ų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines. drau*u»-ge« Ir pa^ys t a m u s - a s dalyvauti šiose lai
dotuvėse,
i •
Nuliūdę:
Maseris
Snnus,
D u k t e r y s PusUuuiai, Pussese
r ė s ir G i m t a i s .
Laidotuvių direktorius I. J.
.Zolp
Tel. BOUlevard 5203.

1

tanus, Juzefą ir žentą Nikodimą.fc>lažus, ir Clarą, sūnų J o 
ną, pusbrolį Juozapą Dauterą,
pusseserę Marijoną Adornavi^
čienę ir gimines. K a n a s pašar
votas 1433 S. Trumbull Ave.
Telefonas Rockvvell 6033. Lai
dotuvės
įvyks
ketvirtadienį,
gruodžio 3 d. 8:30 vai. iš ryto
iš namų bus atlydėtas į St.
Agatha's, Kedzie a n d Douglas
Blvd., p a r a p . bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
vėUonk> sielą, o iŠ ten bus
nulydėtas | šv. Kazimiero k a 
pines,
i
Visi a. a- Mykolo Dauterio
giminės, draugai ir pažįstami
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
j a m paskutinį patarnavimą ir
atsisveikinimą.
Nuliūdę: Moteris. D u k t e r y s
Sūnus, žentai, Pusseserė, P u s 
brolis r Giminės.
Laidotuvių
direktorius
A.
Masalskis, tel. Blvd. 4189.

yjįįjs

of Hair and FREE beauty analysis.

Not, with common, o/d*
fashioned hair efyes but.„

J.F.EUDEIKIS S. C. lacteincz

PUdutotfy• . . with AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742
Kln«. dairai, Inc.
132 W M I 46th St., N«w York, N. Y.
F U I bMktet, o«Mc« « M

HCSŲ R A D I O PROGRAMA P I R M A D I E N I O VAKARAIS »:45 VAI/.
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ARTINANTIS TĖVŲ MARIJONŲ
REMfiJŲ DRAUGIJOS SEIMUI

KĄ RAŠO APIE KATKAUSKAITE
DIDIEJI DIENRAŠČIAI
Chieago Tribūne
muzikos Glenn Dillard Gunn Herald
skyriaus vfdėjas Edward Ba- Examiner rašo:
rry rašo:
••Anna Kaskas, Americ
44
To the Civie Opera
an eontralto who won a
house yesterday afternoon
place on the roster of the
Metropolitan via the radio
the name and new fame of
plūs nuimerous
European
Anna Kaskas drew an auengagements, interested edienro whieh oonsisted in
nongh of her fellow citigreat part of the -Tjithuazens of Lithuanian descent
nian people
of Chicago.
to fili the main floor of the
They came to honrr the
Civie Opera House. Hers
young
singer,
American
is a plienomenal voice. Its
oi Lithuanian
extraetion,
lower octave has an almost
who a few months ago eapbaritone richness and sotured first prize in the wonority. Its upper octave is
men's division of the Me
startlingly hrilliant. It is
tropolitan Opera
associaa hig voice routined in the
tion's radio auditions. From
unvaried sonorities of Itathat she stepped into three
lian opera, disciplined, also,
' roles m the New York coto the more varied demands
mpany's spring season, and
of Cerman Lieder and Slahas a eontraet in her pur.se
vic folk-song. She was cornow for the regulai* wint r
dially received".
stand.

" T h e winner of the Me
tropolitan Opera auditions
of the air eontest, Miss
Kaskas has a voice pure
in texture, wide in compass and most agreeahle as
to timbre. The aria Ah!
mon Fils from Meyerbeei's
44
Le Phophetc" disclosod
the eontralto as being a
singer of refinement anci
serions intent, aud a good
French scholar as w e i r \
R, P. Daily Times:
"...at the Opera, Anna
Kaskas, winner of the Me
tropolitan auditions of the
air contest, revealed
her
eontralto to a large hous:v'

Vienu žodžiu, visi Chicagos laikraščiai pripažino, kad
Anna Kaskas - Katkauskaitė
yra piumaeile dainininke, tu
rinti gražų balsą, gerą mo
kyklą' ir šviesią ateitį. Malo
nu pažymėti, kad ir Sasnaus
ko Vyrij Choras gavo tinka
Šis rašytojas truputį sukly mą pripažinimą. Vadinas, n>
do. Artiste dainavo ne slavi tik Katkauskaitės, b, t ir Sa
škas, het lietuviškas liaudies snausko choro debiutas pavy
ko. Bravo!
dainas.

"Miss Kaskas is young,
pretty, possessed of an excellent voise and a growing
sense of vocal style. She
sang some O r m a n lieder
Eugene Stinson dienrašty
in a fervont and moving je Chicago Daily News taip
manner, and Pareety'g ex- įvertina artistes Katkauskaiquisite " I Attempt from tėg dainavime:
Love's Siekness to F l y "
" A i m a Kaskas, a young
with less simplieity of stylc
eontralto, the new discovethan this delieate old miisir
ry of the Metropolitan 0demands , , .
pera in New York, gavę her
Tas pats rašytojas apie Sa
first Chicago recital Sunsnausko Vyrų chorą pasakė:
day afternoon hefore an e^
normous audience in the
"Assisting the eontralto
Civie opera house.
Her
was the Sasnauskas Malė
voice is supert) in ąuality,
chorus, a sturdy Lithuanian
power and dimension, as
group whieh made a splcnsmooth as cream and adordid impression by its sononed with admirahle dietion.
. rity and tona ąuality. An
Her style is reposeil and
tanas Pocius directed".
svmpathctic and her \vorkmanship
seems
already
PLATINKITE
DRAUGĄ"
marked with mastery. M
30 METŲ PRITYPJlMAS
Akys egzaminuojamos — akinia
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

Herman
American:

Devries

Chicago

DR. P.. ATKOČIŪNAS

NEW BRITATN, CONN. —
Mes,
ne- britaniečiai, katali
kiškų draugijų ir L. R K.
Federacijos 18 skyriaus na
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.
ATTORNEY AT LAW
riai,
sveikiname dienraštį Tel. Ofiso:
Ros. \
3147 So. Halsted St., Chicago
33 North La Salle Street
2456 W. 69 St. Paned., Sered. ir Subat nuo 2—9 v.
LAFayette 4017
" D r a u g ą " sulaukusi 20 me
Chicaero
i
Telonhone CFAtral 1840
tų jvihiliejaus ir 27 metų sa Tel. namų:
Tel. Calumet 5974
Ofiso valandos
HEMlock 6286
6322 So. Western Avenue
vaitraščio. Linkime kuoilgiau
9 ryte iki 8 vakare
PR-Ospeet 1012
išskiriant sek
sių metų darbuotis lietuvių
madienius
ii
Telephone: BOUlevard 2800
trečiadienius.
katalikų ir tautos labui.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CLEMENT J. SVILOVV

DR. A. 6. RAKAUSKAS

Su geriausiais

linkėjimais,,

(Pasirašo)

Steponaitis

K.

PLATINKITE

"DRAUGĄ''

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir &% P. M.
Res. ofiso vai.: 30-12 A. M.
& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nasrai nutarti

Res. and Office Tel GAN*' 0257
Res.
2S59 S. Leavitt St.
CANal 0706

FROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

" Tlie Civie Opera House
lield a large audience \vhich
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
gathered to hear Anna Kas
Rezidencija:
6600 So. Artesian Ave.
(KOWARSKAS)
kas,
eontralto of the Me
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet
tropolitan Opera, assisted GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 iki 8 vai, vakaro
by Sasnauskas Malė Cho 2403 W. 63rd St, Chicago- Tel. BOUlevard 7042
rus, Antanas Pocius directOffice Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
ing.

DR. J. J. KOVYAR

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
OPTOMETKICAM.Y AKIU
SPECIALISTAS
Palengrlns akių {tempimą, kuri;
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akiy karSti. atitaiso
trumpaxegrystę ir tolireprvstę. Prirongrta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sc
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
Spceia'ė atyda atkreipiama j
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki H • .
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely a»AJtikfcntf akys atitnisoim>s be akinių.
Kainos pieriau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE.
Phone Boulevard 7589

Sundav by Appointment

DANTISTAS

DR. STRIKOL'IS

4645 So. Ashland Ave.

PHYSICIAN and SURGEON

Vai.:

4645 So. Ashland Avenue

Neria Plonos ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo
terų, Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANCIAKAS DĖL MOTERŲ
IR VAIKŲ.
faiso senus svederius. Par
duodam vilnones srijas, stora*
ir plonas dėl mezgimo.

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nednliomis pagal sutartį
Ofiso Telef. BUOlevard 7820
Namų Telef. PROspect 1930
TeL CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

F. Selemonavicia
504 W . 33rd S t
(Netoli Normai Ave.)
TeL VIOtory 3486
Atdara dienomis, vakarais ir
sekmadieniais.

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1^3 ir 7—8
Seredomis ir Nedel. pagal sutartj
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868

:

^,

DR. E D W A R D H E R M A N
KOJŲ SPECIALISTAS
Fiat feet, arthritis, reumatikas, ulceriai ir kitos kojų
ligos gydomos.
Egzaminacija ir pasitarimas dykai.

Ofisas; 3601 Belmont. Avenue
CHfCAGO

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

DR. A. P. STULGA

JOSEPH J. GRISH

DANTŲ GYDYTOJAS

LIET T TVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue
Res. 6515 S. Rockwell Street
Telephone: REPnblie 9723

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. IL.L.

AMERIKOS L I E T U V A DAKTARŲ DEAUGIJOS NARIAI Res.
Office Phone
PROspcct 1G28

T H E BRIDGEPORT
KNITTING S H O P

%

Pranešimai

DR. C. Z. YEZEL'IS

AKIŲ GYDYTOJAI

J

Sveikina "Draugę"

House, 831 W. 33 pi., 7:30 v.
vak. Visos nares malonėkite
kuo skaitlingiausiai atsilan^
T
Dabartiniu laiku, artinan duoda didesnio pasiryžimo a- kj ti, nes yra daug svarbiu
tis Tevij Mariįjonų
Rėmėjų teityje dirbti užsibrėžtus da dalykų svarstymui.
Stella Wbdman
Draugijos seimui, kiek. gali rbus.
ma daugiau turėtų dėVnėsį pa
Tėvų Marijonų darbai yra
Ristynes
traukti Chicago je
gyvenan
visos plačiosios
visuomenės
čių lietuvių, šiuo tarpu ši
darbai. Jie visas savo jėgas
Rytoj, t. y. filruod'/io 2 d.,
rėmėjų draugija turi užsibrė
įdeda auklėjimui ateinančiai vakare Chieagos Lietuvių Au
žusi dideli darbą. Tas darbas
kartai vadus, kad ateityje ditorijoj TDUS matyt 5 poros
yra tai vajus statoma jai Tė stotų į priekį ir vairuotų vi
drūtuolių ristynese. Sudėjus
vų Marijonų seminarijos ko same.
visus ristikus ant vogų jie
plyčiai, kad sukėlus kiek ga
Tat šia proga būtų gerai, svertų 2000 svarų. Jaek Zalima didesnį fondą aukomis
rovieh yra vienas geriausių
skubiam reikalui. Tad šiuo kad kolonijų veikėjai kreiptų
ristikų Ainorikoje. Jis sveria
reikalu ir kreipiamasi į Chi- daugiau dėmesio į draugijų
cagos apskrities Tėvų Mari valdybas, ar gavo pakvieti 215 svarų. Atsilankę trečiadie
jonų rėmėjus, kolonijų dar mus į Tėvų Marį'ionų Rėmė nio vakare matysite šį drfibuotojus ir visus kitus prie- jų Draugijos seimai o jei ne tuolį. Iki šio rašymo dar nėra
telius, kad kiek galima dau gavo, atsilankius į susirinki jam su kuo ristis, nes kiti at
giau susirūpintų seimo rei mą išaiškinti dalyką, kad sisako imtis su juo. Bet rytoj
išrinkti bus gautas atsakymas vieno
kalu. Visi gerai suprantame draugija ' malonėtų
ir žinome, kuomet tokie sei atstovus ir pasiųstų į seimą, drūtuolio iš Buffalo, N. Y.,
mai įvyksta ir pasižymi sa kuris įvyks gruodžio 13 d., kurio brolis yra beisbolo lovo skaitlingumu atstovų, pri Aušros Vartų parapijos salėj. ' sėjas Čikagoje. RJytų laikraš
čiai labai jį giria. Cbieago
pasidarbavusiems J. Lisaus Park Distriet vakar davė lei
Padėka
kui,
O. Sriubienei, P. Turs- dinį ų, vartoti tą paėifj estrada
ant kurio 1928 m. Gene TunSv. Kazimiero Akad. Rėmė kienei, S. Bartkaitei, P. ir M.
ney ir vTaek Dempsey kumšjų 1 skyr. surengta pramoga Stanišauskaitėms. Už gra/ią
ėiavosi dėl pasaulio čempijovietinių seserų - mokytojų paramą biznieriams Kinėinanato. Povilas Šaltimieraš pernaudai, lapkr. 22 d., gražiai m s ir B. Sams ir visiems už
stato šias ristynes Lietuvių
atsilankymą.
pasisekė.
Auditorijoje seredos vakare.
E. Ogentienė, pirm.
Dėkojame Inter - National
Drapiežno Dzūko sūnus /en
Liąucr Store, 4611 S. Ash
gia pirmyn šiame sporte. Lie
land ave., ir Neighborhood
tuviai gaus progą matyti ar
Liquor Store, 1757 W. 47 st.,
Tiiet. Mot. Piliečių I^ygos jis toks geras ristikas kaip
Southwest Radio Store, 1703 ekstra
susirinkimas
įvyks kad buvo jo tėvas.
W. 63 st., už aukas dr. Mc- gruodžio 2 d., Followship
Įžanga visiems prieinama* —
Cradie, Progress Furniture
tik 44e. Moterims dykai.
Co., E. Gedvilienei, B. CicėT 3
nienei (Kalvaitei), Jesivičiui
LIETUVIAI ADVOKATAI
DANTISTAS
ir jo muzikantams už smagią
muziką šokiams. Tą vakarą 1446 So.49thCt., Cicero, 111.

Į V A I R Ū S

Tel.
Res.

arti 47th Street
nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Ofiso BOUlevard 5913-14
KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo \—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.
Rezidencija
8939 So. Claremont Ave.,
Valandos 9-10 A. M.
Nedčliomi3 pagal sutartis

D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL

DR. MAURICE KAHN

OFISAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.

4631 So. Ashland Ave.

2 lubos
TeL YARds 0994
* CHICAGO, ILL.
Rez.: TeL PLAza 2400
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:
VALANDOS:
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4
vai. po &faĮ ir nuo I iki 8:30 & z. Nedėtomis nuo 1Q iki 12 diena

6924 So. Talman Ave.
Res.
Tel GROvehill 0617
Office TeL HEMlock 4848

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS

IR

NOBTH SIDE. — fiv. Ce
cilijos dr-jos priešmetinis su
sirinkimas įvyksta 7:30 v a i
šį vakarę, parap. salėj. Visi
nariai kviečiami atsilankyti,
nes bus rinkimas naujos val
dybos ateinantiems metams
ir yra daug svarbių reikalų
apsvarstymui.
Valdyba

Tevy Marijonų Misijų
Maršrutas
J. Maėiulionis, M. I. C ) .
Pittsburgb, Pa. — (pas
kun. Jurgutį) — gruodžio 14
- - 20 dd. (Kun. J. Matulio
nis, M. I. C ) .
Sugar Noteb, Pa. - sau
sio 25—31 dd. (Kun. J. Maėiulionis, M. I. C ) .
Cambridge, Mass. — vasprio 8—21 dd. (Kun. J. M a t u 
lionis, M. I. C ) .
New Philadelpbia, Pa. —
vasar. 22 iki kovo 7 dd. (Kun.
J. Maeiulionis, M. I. C ) .
Providenee, P . I. — kovo
1—7 dd.
"VVaterbury, Conn. — kovo
11—20 dd. (Kun. J. Maeiulionis, M. I. C. ir A. Markū
nas,
M. I. C ) .
Broekton, Mass. — kovo 15
— 27 dd.
Telephone HEMloek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:
Xuo 9 ryte iki 8 vakare
Sekmadieniais ir šventadieniais
pagal susitarimą
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BTZNIO PROGOS
PĄRDAVTMl'T banj'nns. taverna ir
Innfh rnnm. Gerai išdirhta. West
Sidr>i, dirh+uviu
apvlinkf'j.
Maža
renda. 4418 Ojjrden Ave.
WEATHER

į Dar m"ra per vf'Jn aptaisvti duris
i ir tano-ns *'wepther
stTir»s,flis'^
• Kmipkitr>s i J. Pnrtokas. 6*425 R.
Riebmond S t , HEMloek 2573.
PARDAVIMUI

TTPHOLSTERING

Telefonai

REPublic

9600

Rakandų Taisymas

DR. F. C. VVINSKUNAS KAL & ZARETSKY
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvergais pagal sutartj

2305 So. Leavitt St.
TeL CANal 0402

CLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
ATTORNEY AT LAW

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Ave.

10707 So. Michigan Ave.
CHICAGO
Telephone PULlman 1293

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30
vakare

ANGLYS

ANGLYS!

AFGŠTOS PUSTĖS NORTHERN
n^LTNOTS ANGLYS
Arine Run
$5.75
Lump or E{»g
6 00
Serponings
4.75
PaSaukite diena, ar naktj
Telefonas KEDzie 3882.

^

JOKIŲ SUODŽIŲ

JOKIŲ PELENŲ

RANGE

Residence
6609 S. Artesian Ave.
PROspect 3403

OIL

Vandens Baltumo — Neamirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINIRirjOTOJO
ftIOJ TERITORIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilna mierm su City Sealer
apžiūrėtais, saikuotais trokals.
KUOMET REIKIA ALIEJAIS PEČIAMS SAUKITE

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS
3156 W. 59th St.
HEMlock 5998
VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniai!
pagal sutarti

Prospect 101»

Por\'ilkimas, baldu taiavmas, pormaliavoiimas, iSvalymas. Darbas erarantnoiamas.
Apkainavimas dykai.
ATTORNEYS AT LAW
domiausios
kn'nos
miosto. Sur»erior
6322 So. Western Ave.
c
327 So. Kedzie
Valandos: kasdien nuo 8:30 po plev TTpliolstprinir o..
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki Ave., NEVada 7717.
8:00 vakare
188 W. Raiulolph St.
ANGLIŲ SANDĖLIAI
Valandos: kasden nuo 9:00 ryto
iki 3:00 po piet

DR. A. J.

REZIDENCIJA
LAFayette 3051 2519 W. 43rd S t
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
fluorai nutarti

KARPETOS

Namai: 6459 S. Rockvvell St.

(West 22nd St.)

State 4690

2158 W . Cermak Road

STRIPS

Metropolitan State Bank name
Valandos kasdien nuo 9 iki 6
Panedėlio. Seredoa ir Pčtnyčios
vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
2345

SUSIRINKIMAS

Moteris turi pnHnoti tikrus imT>ortiiotn<s knurus Ori^'itnl Dosisn r»afpvno«5. lahni cfori K;pkv>pno kaina
Si*™. Mrs. Polo, M M W. Jn*»k^on
Plvd. l s t floor, Tol. V A N Buron
1078.
.»^—^^—^—••••••MBS3S^"^

CHIRURGAS

2423 VV. Marquette Road

Tel. CANal

SVARBUS

CANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, IIL
KURUI

ALIEJAI

VISOKIEMS

ŠILDYTUVAMS

PETER BALSITIS, Manager
^

^

