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MADRIDO RADIKALAI SAUKIĄS PA
SAULIO PROLETARIJATO 

ANGLIJA IR PRANCŪZIJA DIRBA, KAD 
IŠVENGUS KARO 

BAUGINA EUROPĄ BOLŠE
V IKŲ PAKILIMU 

Nacionalistai atnauj ina puoli
mus prieš Madridą 

MADRTDAS, lapkr. 22. - ANGŲ JA DIRBA, KAD IŠ-
Nacionalistai ir vėl atnaujina 
atkaklius puolimus prieš Mad
ridą iš oro ir nuo žemos. 

VENGUS KARO 

ŠAUKIAS PASAULIO PRO
LETARIJATO 

MADRIDAS, lapkr. 22. — 
"Radikalų laikraščiai šaukias 
visų tautų proletarijato, kad 
jis pakiltų gelbėti Ispanijos 
radikalams. 

MEKSIKA SIUNČIA 
GINKLUS 

VERA CRUZ, lapkr. 22. -
Ispanijos radikali] laivan Sil 
kraujama ginklai ir amunici
ja Ispanijos radikalams. 

-"- Be m^-mt^mihk 
ko patrankos ir daugybė įvai 
rios karo medžiagos. 

LONDONAS, lapkr., 22. -
Prancūzijos socialistų vyriau
sybė, kuri daug puola nacius 
ir fašistus už Ispanijos na
cionalistų rėmimą ir kuri pati 
visomis priemonėmis remia 
Ispanijos radikalus, pareiškia, 
kad glaudžiai laikosi Anglijos 
nusistatymo Isipanijos reikaii1. 
J i pareiškia, kad Anglijos nu
sistatymas bus jos nusistaty
mas, j 

Anglija gi grasina Vokieti
jai, Italijai ir Ispanijos na
cionalistų vyriausybei ir po
draug imasi visų priemonių, 
kad Europą apsaugojus nuo 
karo. 

nglna^jnmiaįo^ karą. 
Maskvos pusės, jei ispanai na-

I cionalistai pultų bolševikų lai-
ivus, kuriais gabenami ginklai 

GEN. FRANCO DĖKOJA 
MUSSOLMIUI 

i 
ATSTOVU SKIRIA KARO 

EKSPERTĄ 

BERLYNAS, lapkr. 22. — 
Vokietijos atstovu pripažintai 
Ispanijos nacionalistii vyriau
sybei skiriamas karo eksper
tas gen. W. Faupel. 

NUSKENDO VOKIEČIŲ 
NARDANTIS LAIVAS 

radikalams. 
Anglija gi žino, tik slepia, 

kad Maskvos bolševikai ven
gia karo. Jie negali karianti. 

ROMA, lapkr. 22. Ispa- Karas greit nuverstų sovietų 
nijos nacionalistų vadas gen. v v r įausvbę. Be to. sovietų Ru-
Franco prisiuntė telegramų s i j a n e r a t a i p galinga, kaip 
Mussoliniui. Dėkoja Italijos,jį n u o ] a t g f c j ^ J e i jį į ^ . 
diktatoriui nž nacionalistų vy-! t l l s i galinga, negrąsintų pa-
riausybes pripažinimą. I šauliui, nekeltų aikštėn savo 

galingumo. 
Tai žino Vokietija ir Itali

ja, kurios pripažino Ispanijos 
nacionalistų vyriausybę. Jei 
Rusija iš tikrųjų būtų taip 
galinga, kaip ji sakosi, Vokie
tija ir Italija nebūtų svie
dusios pirštinės Maskvai. O 
jps taip padarė, kadangi sov. 
Rusija yra bejėgė. 

Anglija ir gi tai žino, bet 
ji baugina Italija, kad apsau
gojus savo gyvuosius intere
sus Viduržemio jūroje. Angli
ja bijo karo, nes ji daug ką 
prarastų. Vis gi prisidengia 
Maskvos "galingumu". 

Čia grįžta Dino Grandi, I-
talijcs ambasadorius Anglijai. 
Jis žada viešai pranešti, kaip 
Maskva skardžiai šūkauja 
prieš kitas valstybes, o ji pa
ti peržengia neutralumą, pri
statydama vis daugiau ginklų 
Ispanijos radikalams. 

Žiniomis iš Valencijos, kur 
susispietę Madrido radikalų 
vyriausybės ministeriai, radi
kalai tikisi daug pagelbos ir 
iš Meksikos, iš kur siunčiama 
jiems ginklai ir amunicija. 

BERLYNAS, lapkr. 22. — 
Luebecko įlankoje susidaužus 
su kitu laivu nuskendo vokie
čių nardantis laivas U—16. 

Iki "Draugo" jubilie
jinio koncerto liko tik 
6 dienos. Koncertas bus 
lapkričio 29 d., 3 vai. 
po pietų, Chicago Civic 
operos name. Ar jau 
turite tikietu? Prašome 
įsigyti iš anksto pas 
"Draugo" išnešiotojus, 
arba telefonuokite Gan
ai 7790. Tikietu kabios 
55c ir aukščiau. 

AYASHINGTON, lapkr. 22. 
— Kongreso atstovų rūmų 
pirmininku numatomas J. J. 
O'Connor iš New Yorko. 

Telefonas: Canal 7790 
Administratoriaus: CANal 2821 METAI-VOL. XX 

KATALIKU ŠVIETIMO 
KONGRESAS AUSTRA

LIJOJE 

Užsidarę Bendix Products Corporation rabrike, South Bend, Ind., streikuojantieji 
darbininkai linksmai praleidžia laikų. Komjanijos viršininkai nenori pripažinti unijos 
ir reikalauja, kad darbininkai apleistų fabrilą. (Acme Photo.) 

ITALIJA IR VOKIETIJA 
DUOS PAGELBA 

AIRIAI KOVOJA PRIEŠ 

PARYŽIUS, lapkr. 22. 
Čia juokai daromi iš Ispani
jos nacionalistų grasinimų 
blokuoti Barcelonos uostų. 
Nurodoma, kad nacionalistai 
neturi pakankamai laivų, kad 
galėtų vykdyti blokadą. 

i 

A. D. FEDERACIJOS 
NUSISTATYMAS 

*>*t **+-~ ••-#&%!•• */ 

DUBLINAS^' Airija. - -
Green kolegijos ^auditorijoj į-
vyko Airių Kr|pčionių fron
to milžiniškas susirinkimas. 
Apie 125,000 susirinkusiųjų 
vienu balsu^ittįrkė komuniz
mą, reiškė tgjlf* užrio jautą 

Žinovai kitaip sprendžia. _ 
^ v . i j •• i. i» Ispannai ir pasiryžo savo sa Pažymi, kad ne gali gauti 
priemonių blokadai iš Italijos 
ir Vokietijos. 

Čia turima žinių, kad Ita
lijoj ir Vokietijoj organizuo
jami savanoriai, kurie sn rei
kalingais naujoviniais gink
lais bus pasiųsti Ispanijos 
nacionalistams. 

ly atkakliai kovoti prieš ko
munizmą ir visokių radikalų 
propagandų. 

Vyskupų nuosprendžiu, vi
sose Airijos bažnyčiose rink
ta aukos Ispanijos nukentėju
siųjų bažnyčių naudai. Visose 
bažnyčiose įvestos priedinės 

ADELAIDE, Austrija, lap
kr. 21. — čia įvyko katalikų 
švietimo reikale kongresas, 
kurs pasibaigė didele ir įspū
dinga Eucharistine procesija 
iš Šv. Pranciškaus Ksavero 
katedros į universiteto areną, 
kur buvo pastatytas altorius. 

Baugiau kaip 100,000 tikin
čiųjų dalyvavo procesijoje. 

Apaštališkas delegatas Aus 
tralijai, Jo Eksc. arkivysku
pas Giovanni Panico, suteikė 
minioms popiežišką laiminimą 
ir po to trumpai kalbėjo. 

Pats kongresas turėjo dau
giau pasisekimo, negu buvo 
tikėtasi. Paaiškėjo, kad Mari
jos legijono organizacija sėk
mingai plečia katalikiškų švie 
timą net atokiausiose nuo ka
talikų bažnyčių vietose. 

BURGOS VYRIAUSYBĖ 
APIE KOMUNISTU 

ŽIAURUMUS " 

TAMPA, Fla,, lapkr. 22. -
Amerikos Darbo federacijos 
suvažiavime pagaliau išsiaiš
kino šios organizacijos nusis
tatymas kai kuriais svarbes-
naisiais šalies reikalais. 

Pirmoje* Vietoje federaciją 
trtrfrKOifetlrti'chiiu prio--

KATALIKŲ SPAUDOS 
VALDYBA PAS APAŠTA

LIŠKĄ DELEGATĄ 

Italija turi parengusi a p i e j m a l d o s * ž nukentėjusią nuo 
50 Caproni lėktuvų, kurie bus 
nukelti Ispanijon ir pavesti 
nacionalistams. 

Be to, Italija yra pažadėju
si nacionalistams pavesti sa
vo 15 nardančių laivų. 

Iš vienos pusės bus žiūri
ma, kad suftnažinus ginklų 
siuntimą radikalams iš Rusi
jos ir Prancūzijos, iš kitos 
— bus stengiamasi kiek tik 
galima remti nacionalistus. 

Nurodoma, kad Maskvos 
bolševikai tik perdaug šūkau
ja ir grasina, bet veikti jie 
bijo ir negali, jei nori ir to^ 
liau valdovauti Rusijoje. 

BOLŠEVIKAI PRIEŠ 
JAPONUS 

komunistų Ispaniją. 

MASKVA MADRIDUI PA 
SIUNTĖ 200 LĖKTUVŲ 

ROMA, lapkr. 22. — Iš 
Tangiero, - Moroko, praneša, 
kad vakar Barcelonos ir Ali-
cante radikalai susilaukė 200 
sovietų lėktuvų, kurie stačiai 
atskrido iš Rusijos. Daugumas 
lėktuvų įginkluoti kulkosvai
džiais. 

Be to, praneša, kad Alican-
te mieste yra eilė Maskvos 
bolševikų karininkų. 

MASKVA, lapkr. 22. — 
Maskvos bolševikai ima pro
vokuoti japonus. Kadangi ja
ponai: draugaujasi su Vokieti
ja, Maskva nenori pasirašy
ti žuvininkystės sutarties s a 
japonais. 

SAVANORIAI ISPANŲ 
RADIKALAMS PAGELBON 

PERP1GNAN, Prancūzija, 
lapkr. 22. — Iš Prancūzijos 
Ispanijon išvažiavo specialus 

do reikalingumą šalies kons
titucijoje. Šiuo priedu turi bū
ti nustatyta, kad vyriausias 
teismas negalėtų griauti kon
greso pravestų įstatymų dar
bo reikale. Jei kongresas ata
tinkamuoju įstatytom autori
zuoja ir įpareigoja šalies ad
ministraciją vykdyti įvairius 
socialinius ir ekonominius dar 
bus — naująją santvarką, 
kad niekas negalėtų trukdyti 
šių darbų. 

Federacija ir toliau pasisa
ko už darbo valandų trumpi
nimą pramonėse, kad tuo ke
liu didesniam skaičiui darbi
ninkų užtikrinus darbą. Taip 
pat pasisako už atlyginimo 
didinimą, kadangi be to nega
lima sulaukti gerovės. 

Suvažiavimas griežtai pasi
sakė prieš radikalizmą ir 
prieš visokių šalyje diktatū
rą, nepaisant to, kokia dik
tatūra būtų, ar gera, ar bloga. 

Pagaliau federacija nuspren 
dė ir toliau kovoti su suspen
duotomis organizacijomis, kad 
jas atitraukus nuo pramoni
nių unijų organizavimo. 

Suvažiavime vyrauja įgu-

WASHINGTON. — Katali
kų Spaudos sąjunga J. Vals
tybėse čia turėjo metinį su-
važl^įtna* _ P ^ i t a % k j į l J 
žiavimui, aipaštališkas delega
tas Jo Eksc. arkiv. A. G. Ci-
cognani priėmė naują valdy-
bą ir palaimino ją ir jos dar
bus. 

Ateinančiais metais suvažia 
vimas įvyks Rochester mies
te, N. Y., gegužės mėn. 20, 21 
ir 22 dd. Šios konvencijos lai
ku bus surengta šalies katali
kų spaudos paroda. 

REIKALAUJA, KAD AP
LEISTŲ FABRIKĄ 

SOUTH BEND, Ind., lapkr. 
22. — Bendix Products Cor-
paration viršininkai nesusitai
ko su streikuojančiais darbi
ninkais ir reikalauja, kad 
streikininkai apleistų fabriką. 

Kdmpanija atsisako pripa
žinti uniją. 

dusių senų konservatorių va-traukmys su 1,300 savanorių . . . . . . .* . # v^i^l ii dų dvasia, kokia vyravo iš 
pat šios federacijos pradžios. prancūzų, belgų, olandų ir 

šveicarų — pagelbon Madrido 
radikalams. 

AIRIAI SAVANORIAI 
ISPANIJON 

DUBLINAS, lapkr. 22, — 
Airių fašistų organizacijos 
vadas gen. Duffy su 40 airių 
savanorių išvyko Ispanijon, 
kad ten gelbėjus nacionalis
tams kovoti prieš radikalus. 

AMERIKIEČIAI PATARIA 
MI APLEISTI ISPANIJĄ 

WASHINGTON, lapkr. 22. 
— Valstybes departamentas į-
sakė savo atstovams Ispanijo
je ko veikiau uždaryti J. Val
stybių ambasadą Medride ir 
konsulatą Barcelonoj ir para
ginti amerikiečius, kad jie 
tuojau apleista Ispaniją. 

Gal tas ir naudinga. Tas yra 
geriausia apsauga nuo triukš
madarių, ypač radikalų, ku
rie skverbiasi į federacijos 
viršūnes, kad ją pasukus ; 
raudonuosius raistus. 

NOVOSIBIRSKAS, lapkr. 
22. — Bolševikų teismas nu
teisė mirti 9 mainierius už 
sabotažą. Tarp nubaustųjų y-
ra vienas vokietys. Jie bus 
sušaudyti, 

Federalinis teisėjas Wilker-
son paskelbė sprendimą, ku
riuo pritaria planui, kad per
organizavus ir finansiniai kon
solidavus Chicago gatvėkarių 
linijų kompanijas. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Ne

pastovus oras; maža tempera-
tūros atmaina. 

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Constantina miestelyje per 20 
dienų siautė komunistų tero
ras, anot Burgos nacionalis
tų vyriausybės oficialinio pra 
nešimo apie komunistų žiau
rumus Ispanijoje. 

Per tą laiką, kai įstatymai 
ir tvarka buvo sugriauta, 
miestelyje mažiausia 50 asme
nų nužudyta, bažnyčios i? 
šventovės sunaikintos. 

Nužudytųjų tikrasis skai
čius nežinomas, kadangi, na* 
cionalistams išvadavus mies
telį, per kelias savaites šuli
niuose atrasta daugybės žmo
nių lavonų. 

Raudonieji miestelį užeme 
liepos mėn. 18 d., o jis išva
duotas rugpiūčio 8 d. Puska-
rininko vadovybėje civiline 
sargyba buvo laikoma karei
vinėse, o raudonieji siautė 
taip, kaip jiems buvo tinka
miausia, j 

Komunistai sunaikino jna> 
jestotišką parapijos bažnyčią, 
Escorial architekto Juan de 
tlerrora. pastatytą. Kartu su 

ma, žuvo ir-jaeno Jcsry-
ba. Jie nužudė parapijos ku
nigą ir miestelio iždininko 
žmoną, kurią rado meldžian* 
tis bažnyčioje. 

Žudybės atliktos paikais 
sumetiinais. 60 metų amžiaus 
žmogus nušautas dėl to, kad 
jis buvo vieno nacionalistų 
kareivio tėvas. Parvykęs ato
stogų jaunas studentas nužu
dytas dėl to, kadangi jo bro. 
lis buvo leitenantu Sevilės 
garnizone, o šis garnizonas 
buvo nacionalistų pusėje. Ki* 
tas senas žmogus užmuštas, 
nes jo vienas sūnus buvo ku
nigu. 

Žmonės žudyta daugiausia 
naktimis kapuose, už 8 kilo* 
metrų nuo miestelio. Be to, 
daug žmonių gyvų stačiai su
versta į šulinius ir šie su di
namitu užgriauti. Šie šuliniai 
dabar atkasami ir randami 
žmonių lavonai 

RADIKALAI NUŽUDĖ 
PRIMO DE RIVERA 

VALENCUA, Ispanija, la
pkr. 22. — Alicante radikalai 
sušaudė Jose Antom'o Primo 
de Rivera, Ispanijos buvusio 
diktatoriaus sūnų. 

Sušaudytojo brolis nubaus
tas kalėti. ' 

<? 
BIZNIERIŲ, PROFESIONALI! IR VISU ŽINIAI 

Prieš didįjį jubiliejinį koncertų lapkričio 29 d. 
dienraštis "Draugas" išeis padidintas ir pagražin

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 MDraugo*' Ad
ministraciją, arba telefonuokite: CANal 7790. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

KAPITALISTU** NUOMONĖ 

Kai prez. Koose veltas paragino kapita
listus surasti savo dirbtuvėse ko didžiau
siam darbininkų skaičiui, tai po to netrukus 
atsiliepė rašytojai, rciškiantieji kapitalistų 
nuomone. Jie sako, kad girdi, prezidentas 
čia tvirtina, kad "prosperity" jau atėjo, o 
čia vėl kelia bedarbių klausimą. Tai, girdi, 
ne viskas tvarkoj su prezidento pareiški
mais. 

Toliau daroma išvadų, kad vyriausybe 
nėra linkusi likviduoti nedarbu. Girdi vy
riausybei rūpi palaikyti *' unemployinent rc-
lief racket". Girdi tuomi naudojasi federale 
politinė mašina. Girdi, valdžia norinti iš-
iaidžiauti ir sudaryti savo šalininkų armi
ją, kuri bus naudinga sekantiems rinki
mams. Dar sakoma, kad vyriausybė nesi
rūpinanti susekti bedarbių skaičiaus, kas 
jie per žmonės, kur jie randasi, ką jie gali 
daryti ir kodėl jie bedarbiauja. Gal jie to 
ir tenori? Gal jie daugiau nieko ir nenori, 
kaip tik bedarbiauti ir iš "reliefo" maitin
tis? 

Pagalios primenama, kad fabrikai ir 
bizniai, tai ne labdarybės įstaigos. Jei fa
brikai ir bizniai neapsirokuos, jei ims dau
giau darbininkų, negu reikia, tai fabrikan
tai prieis prie to, kad neturės pelno, o vė
liau pradės ir nuostolių turėti. Tąsyk rei
kės arba kainas kelti arba užsidaryti. 

Pilna teisybė pasirodo tada, kai visos 
pusės pasako savo argumentus. Keikia iš
klausyti vyriausybės pusę, reikia išklausyti 
darbininkų pusę, reikia išklausyti ir fabri
kantų pusę. Negalima sakyti, kad fabrikan
tų argumentuose nėra teisybės. Juk iš teisy
bės reikėtų turėti bedarbių registracijų. Juk 
aišku, kad yra tokių bedarbių, kurie nieko 
daugini nenori, kaip tik dykinėti ir dykai 
duobei valgyti. Be abejonės yra tūkstančiai 
ant •'reliefo" tokių, kurie nori ir toliau 
taip gyventi ir apie darbą jiems nekalbėk. 
Bet iš kitos pusės yra tūkstančiai tokių, ku
rie be darbo likę tiesiog serga, kankinasi. 
Nedarbas juos labiau vargina, negu sunkus 
darbas. Bendrai smerkti visus bedarbius ne
galima. 

Dabar apie kapitalistų pelną. Sveiko 
proto žmonės nesitiki, kad fabrikantai savo 
įstaigas paverstų į labdarybės prieglaudas, 
arba kad jie vestų savo fabrikus ir biznius 
be pelno. To niekas nenori. Bet ar fabri
kantai daro tą, kas yra jų galioje, kad su
imti kodidžiausią bedarbių skaičių į dar
bus? Tą gali žinoti kiekvienas darbininkas. 
Darbo valandų sutrumpinimas yra fabrika
ntų galioje. Viršlaikinio darbo panaikinimas 
yra fabrikanto rankose. Moterų, kurių vy
rai uždarbiauja, darbo panaikinimas yra 
fabrikantų rankose. Ar jie tuos pagerini
mus įveda? Ne! Ir išrodo, kad neįves tol, 
kol nebus įstatymu priversti. 

Taigi prikaišioti vyriausybei norą pa
laikyti "rekefą" ir viešus darbus politinei 
maginai stiprinti ir nedaryti to, kas galima 
bedarbių skaičiui sumažinti yra nenuoseklu. 
Fabrikantai negali sakyti atlieką savo pa
reigas taip, kaip geriausia galima. 

ICe vien fabrikantai nenori, kad būtų 
"relief racketas", ne vien fabrikantai ne
nori, kad sveiki vyrai dykinėtų, ne vien fa
brikantai nenori, kad politine partija stip
rintų savo masiną bedarbių armija. To ne
nori visuomenė. Kaip matėme, kapitalistai 
daug ką gali padaryti, kad taip nebūtų, bet 
ar ką gero padarys, tai ateitis parodys. 

EUROPOS SKOLOS AMERIKAI 
Europos valstybės, skolingos Amerikai 

nuo karo laikų, netrukus gaus priminimus 
apie jų skolas ir reikalą atsiteisti. 

Europos valstybės Amerikai skolingos 
apie 12 bilijonų dolerių. Dėdė Šamas, atga
vęs tuos pinigus, atmokėtų trečdalį savo 
skolų. 

Iš antro galo pagarsėjęs buvusis prezi
dentas liooveris antraisiais savo preziden
tavimo unetais suteikė Europos skolininkėms 
moratoriumą ir nuo to laiko tos valstybės 
skolų nemoka, sakydamos pinigų neturin
čios. Kad Europos tautos nėra be pinigų, 

vienas įrodymas. Jos išleidžia; »*as). 

Vytauto Didžiojo Kantata 
Savo laiku ir mano knygy

nėly, kaipo biblijofilio, t. y 
mylėtojo knygų, veikalų, tai
pogi atsirado ir muziko Juo
zo Žilevičiaus kompozicija; 
Vytauto Didžiojo Kantata, 
kurios žodžių autorius yra 
garsusis mūsų rašytojas - po
etas Adoma$ Jakštas (prela
tas dr. Aleksandras Dambrau 

tai yra ne vienas įrodymas. k)os isieiazia; «»««*/• tp 
milžiniška* sumas pinigų ginklavimuisi. Jei į Turint ką nors tokio, kiek 
jos mažiau ginkluotus, tai sutaupytų pini-j vienam noris žinoti vertę to 
gų skoloms mokėti. Antras įrodymas, kad j daikto. Tą f>atį troškimą tu

rėjau ir aš. Bet, kiek "šiau-
ga čius", arba "kr iauč ius" 

Europoj yra pinigų, yra tas, kad per pasta
ruosius audringus metus Europos auksas 
plaukė į Ameriką. Ypač daug aukso atplau-' jį žinoti apie astronomiją, 
kė iŠ Anglijos ir Prancūzijos. Kaip sykis , t i e k a š t m i u u ^ ^ į į ^ a p į e 

jos yra didžiausios skolininkės. Iš viso £ u - ! m u 2 i k o s kūrinius. Bet, kaip 
ropos aukso dabar Amerikoj yra už ^ k } ^ M - s a k o . j a z y k į d o 

7 bilijonus dolerių Tai jau pusėtinas aukso | d a v # d l 0 t . . . ( L i e ž u v į , 
gabalas. Tai jau daugiau, negu ,puse to, ką j ; i > J A tnuJ* ,w ,^ . \ *Uivt*. 
Europa skolinga. Amerikai. 

Socialiniai Globai Lietuvoje Kasmet Išleidžiama 
12 MiltjoiHĮ Lity 

Lietuvoje socialinė globa. J atsirado didesnis skaičius be-
arba kitaip sakant, neturtin- darbių. Juos visus reikėjo a-
gųjų ir darbo neturinčiųjų prūpinti darbu, organizuojant 

viešuosius darbus. Jų vykdy
mą ir išlaidas prižiūri ir pa-

bei dirbti negalinčiųjų gyve 
ntojų sluoksnių šelpimų, rū
pinasi valstybe, visos saviva- j dengia prie vidaus reikalu 
ldybės ir labdaringosios or
ganizacijos. Jos išlaiko įvai
rias prieglaudas, senelių ir 

ministerijos įsteigtas viešųjų 
darbų fondas. Iš to fondo lė
šas gauna miestų ir valsčių 

Prelatas A. Dambrauskas 
(Adomas Jakštas) autorius 
"Vytauto Didžiojo K a n č 
ios". 

ir iki Kijevo davės), reiškia: 

Kai Anglijoj piie valdžios vairo b u v o i k o P a t s n e ž i m > i> k l a u s k k U u 

darbiečiai, tai iš ten buvo atėjęs Dėdei Ša
mui paprašymas skolas numažinti. Tų laikų 
valdžia siūlė Amerikai po 10c ant dolerio. 
Amerika pasiūlymą atmetė. 

Paraginimai mokėti skolas iš Amerikos 
į Europą eina du sykiu į motus. Skolinin-

o viską sužinosi. Tat ir a s v e l k f t , a> ^ m a n a t s m n t « i r
! g , 0 b a i būdavo išleidžiama tik 

būtinai norėdamas sužinoti l a i * k a ' k u i i a m e , tarp kitko, ^ 2 milijonus Hfy Vwtia* 
vertę to veikalo, kartą su t i - j V e k a ™ š o : " » priežasties : d r ' s l l išlaidomis pa-
kęs pažįstamą, gerai man vie
ną vargonininką, sakau jam: 
M Žinai ką, jau ir mano kny-

kės tuos paraginimus gauna gruodžio 15 d . i g y n g i y y r a Žilevičiaus Vytau 
ir birželio 15 d. 

Mooverio laikais sudemoralizuotos tapo 
Europos skolininkės. Per tai Amerika gali 
netekti 12 bilijonų dolerių. Bet tai menkes-
nioji krašto žaizda. Hooveriui viešpataujant, 
Amerikos žmonės namie, Ue užsieniuose, ne
teko 106 bilijonų dolerių. Kai Dėdė Šamas 
siunčia priminimus apie skolas Eiuropos val
stybėms, tai piliečiai, nukentėjusieji dėl de
presijos, turėtų rašyti Hooveriui, primini
mus apie savo nuostolius jo prezidentavimo 
metu. _ , 

to Didžiojo Kantata" . Išgir
dęs tai jis jausmingai šūkte
lėjo: "Pr i e progos, kaip ga
lėsi, nepamiršk, atnešk ją 
pas mane!" 

Man tik to ir reikėjo. Nu
nešiau, 

Pamatęs, kad tai yra mil
žiniškas veikalas, dar jo ne
paėmęs net į rankas, susirau
kė. O paėmęs, atskleidė, pa
vartė, padėjo prieš save ant 

J ie vis kuria labai kompli
kuotus, klasiškus veikalus a-

SUSIVIENYMO AUKSINIS JUBILIEJUS! p i j a n o ir sėdo skambinti, bet 

Lapkričio 22~oŪen^šių metų suėjo fr.1** taiP> *£* ™gis, jo tu-
giai 50 metų, kai tapo įsteigtas Lietuvių ™° **&¥**< i**anibinti. 
Rymo Katalikų Susivienymas Amerikoj, i Staiga tarė: "Vargas su tais 
"Garsas" , tos organizacijos organas, lapkri- mūsų ponais kompozitoriais 
čio 17 dienos laidoje, talpina raštų, rašytų 
to jubiliejaus proga. " G a r s a s " minėtame 
numery praneša, kad neužilgo bus išleista j pšviestūnijai, o ne liaudžiai, 
Susivienymo nuodugni istorija, parūpinta kuri sudaro net 99 nuošimtį 
plačiai žinomo rašytojo ii* veikėjo kan. prof. visos mūsų tautos. Mūsų žmo 
kun. Fabijono Kemėšio. n c S to veikalo net ir nesu-

Lietuvių U. Kat. Susivienijiino prezi
dentas, jubiliejaus proga organe išrodinėja, 
kad dabar privalome stiprintis praeities da
rbais. Be to nurodo, kad praeityje mes ame
rikiečiai daug dirbome Lietuvai, rėmeme 
jos kovą už jos teises ii* nepriklausomybę, 
remėine jo kultūrinius darbus. Tuo tar.pu 
mažai atbojome, kas laukia mus pačius čia 
gyvenančius ateityje. Taigi organizacijos 
prezidentas ir sako: 

Brangūs LRKSA nariai! Gyvenkime ne 
vien praeitimi ir dabartimi, bet ir ateitimi, prašyti, kad jis tą veikalą. 

prastų. Jie yra perprasti tam 
ir tiesiog negalimu būtų cho
ristus jį išmokinti, net ir su
nku jį ir išskambinti". 

Taręs tai atidavė man at
gal. 

Supratau, kad jis ne viską 
teisybe pasakė. I r tai tik dėl 
to, kad, matyt, bijojo, jog 
kartais nepradėčiau įkyriai 

pastatytų 'mūsų mieste, k aš 
prie čionykščių aplinkybių ii 
stokos tinkamų meniškų jė-

Sus-mas jums tarnauja ir tarnaus, bet jis. 
nori tarnauti ir jūsų vaikams. J i s išgyveno 
penkiasdešimt metų, bet nori keleriopai tiek 
gyventi. Jei savo vaikų jam neduosite, Ii- g ^ teisybę pasakius, tiesiog 
noma, kad Sus-mas negalės jų apdrausti y r a n e c r a j m i u daiktu. 
* d medžiaginiai, nei tautiniai, nei religi- p 0 ^ į ^ m a n t e k o k a l . 

vaikų namus, valgyklas, net savivaldybės, kurios ruošia 
mokyklas ir kitas įstaiga'-. ' viešuosius darbus. 
Valstybė, savivaldybės ir la- į Lietuvoje socialiniam ap-
bdaringosios socialinės glo rūpinimui išlaidos skirstomos 
bos reikalams kasmet išlei- | į kelias grupes. Prieglaudom* 
džia 1*2 milijonų litų. iš tos | ir valgykloms išlaikyti išlei-
sumos 5 milijonus litų skiria džiama 1 milijonas litų, be-
valstybės iždas, 5 milijonus turčiams gydyti — 1 milijo-
litų duoda savivaldybes ir 2 nas litų, labdarybės organi-
milijonus litų išleidžia lab- zaeijoms šelpti — apie 400,-
daringosios organizacijos. | 000 litų, atskiriems asmeninis 

Socialinės globos reikalam-* stipti — apie .'J50,000 litų ir 
* I išlaidos kasmet vis didėja, neturtingiems mokiniams še-

Po kiek laiko, gražindamas P r U Š d e š h n t į m e t l J s o c i a l h l e i , p t i _ n p i e m,W0 litų. 

Valstybls iždas savo išlai
das socialiniems reikalams 
taip paskirsto: 350,000 litų 
labdaringoms organizacijoms 
šelpti, 575,000 litų — prieg
laudoms laikyti, 25,000 litų 
— atskiriems asmenims šelj> 
ti, 125,000 litų — negalin
tiems dirbti darbininkams še
lpti, 100,000 litų — nukentė
jusiems nuo potvynio, 450,000 
litų — pensijoms ir pašal
poms karininkams, per 1 mil. 
litų — pašalpos ir pensijos 
kareiviams, apie 260,000 litų 
— pašalpoms ir pensijoms 
pasižymėjusiems asmenims, 
320,000 litų buvusiems Vokie
tijos tarnautojams Klaipėdos 
krašte ir apie 500,000 litų 
Klaipėdos krašto invalidams. 

daugybes darbo, šiandie tik lidėjo ir nuolatinis rūpinima-
jums atsakau, t. y. po perSiū-U ; s , o c i a l i n ė s l o b o 8 r e i k a l i . 
rejimo atsiųstos man Juoso ^ a s m e i l i l T l k A l l k s ^ i a u s 0 

Žilevičiaus kantatos". Toliau 
jis rašo: " Y r a tai veikalas 
sukurtas taisyklingai -

dalinei globai Lietuvoje kie-
jkvienam gyventojui per me-

C l tus išeidavo apie 50 centų, o 
Imtis patikti publikų, pasi- d a b a r g i e m s r e i k a l a m s k i e k . 
dėkojant jo lengvos, nesukom-
plikuotos, paprastos kūrybos, 
melodljinės ir haraonijinės. 

vienam gyventojui tenka po 
5 litus. Tačiau socialinei glo
bai specialių 'mokesčių mokė-

Gal būt, kad autorius turėjo I t j n e r e į r j a 

ypatingą tikslą prisilaikyti S a v i v a M v b i u į ta igoms so 
tvarkos to paprastumo. Bet ^ ^ g l o b a s i š l a i d o g udp 

tame veikale autorius parodo k i r s t a m o s : ^ 2 m i l i j o n u s 

savo didele žinojimą tekniki- y i r m a e į l i a m s m į e s t ams , 
nės muzikos sr i ty". a p i e 2 n j f f i j o i m l i t ų a p g k r į -

Iš tų lenko pasakytų žod- |^ i ų savivaldybėms, apie 700,-
žių, kaip matome, galima su
prasti tai, kad veikalas gra
žiai, taisyklingai ir ne keis
tai sukomplikuotas, kaip kad 
tas vargonininkas sake, norė
damas manim atsikratyti . . 
Kad jis sukurtas paprastai, 
ka.d galėtų visi muzikai ir 
dainininkai naudotis. 

Tačiau, tas manęs dar ne
patenkino. 

Sužinojęs, kad žymiausiu 
Amerikoje ukrainiečių kom
pozitorium yra M. O. Hay-
voronsky, kuris taipogi turi 
tą kantatą, parašiau jam, 
klausdamas jo nuomonės. At
sakydamas jis man taip ra
šo: "Kantatą pono Žilevičiaus 
turiu. Dabar ir vėl ją nuo
dugniai peractudijavau. Kūri
nys, kaip matau, turi visas 
vertybes rimtos ir įt&inan-

000 litų valsčių savivaldybė
ms ir apie 200,000 litų antra- Valstybės iždas ir savivaldy-
eilių miestų savivaldybėms. 
Socialines globos išlaidos žy
miai padidėjo nuo 1932 metų, 

bės labdaringoms organizaci
joms kasmet skiria apie 800,-
000 litų, be to, apie 700,00U 

kai Lietuvoje smarkiau pa-j litų jos. gauna tiesioginiai iŠ 
sireiškė ūkiški sunkumai ir i valstybės iždo. Tsb. 

Lietuvoje Nauja Vidaus Paskola 

Ligi 1935 metų Lietuva vi
daus skolų neturėjo. Tačiau 
tais metais krašto apsaugai 
ir kitiems būtiniems valsty
bes reikalams buvo užtrauk
ta pirmoji vidaus paskoia, 
kuri siekė 18 milijonų li'ų. 
Tos paskolos visi lakštai bu 

kad finansų ministeriui pave
dama išleisti 15 milijonų li
tų vidaus paskolą. Pasko'a 
leidžiama pavardiniais pasko
los lakštais. Tų lakštų kaina 
yra 100 litų. Už paskolą mo
kama 4, 5 nuoš. metinių pa
lūkanų. Šitoji paskola į val-

o netrukus išpirkti. Dabar, stybės skolų knygą bus įra-

niai. Nuo mūsų vaikų, mūsų jaunimo pa
reina 8usivienynio ateitis, taip kaip ir vi
sos išeivijos tautinis likimas. 

Yfale universiteto prezidentas Augeli ka
lbėjo apie švietimo reikalus Amerikoj i t a-
pie išlaikymą demokratijos šioje šalyje. J i 
sai sako, kad žmonės per apšvietą turi būt 
vedami prie tokio susipratimo, kad galėtų 
atskirti tikrą, išmintingą, gero velijantį va
dą nuo tuščiakalbio demagogo. Toliau rei
kia žmones auklėti taip, kad jie pažinę tik
rus vadus juos gerbtų i r juos sektų. Tokiu 
bfidu bus išgelbėta demokratija ir užtikrin
ta krašto gerovė ir jo kilimas prie geresnio 
stovio. » 

Aišku, kad taip. Bet ar visada ir apšvie
sta tauta seka iimintingus vadus ir ar vi
sada gali juos sekti. Štai vokiečių tauta. 
Knri tauta yra a p š v i e t ė * y o f c i e č i u ^ l ^ t a l ' d a v * l r a d r e ? a -° 
O vokiečiai seka demagogą. Pateisinimas yra 
tas, kad kaimynų smaugiami, jie įėjo į des
peraciją. Jei ne varžtai Versalio taikos su-, 
tarties Vokietija tebebūtų demokratiška re; 
publika. i 

beti su vienu lenkų redakto 
rium apie muzikos meną. Be 
kalbant, atsiminiau, aš jam 
papasakojau; ką žinojau, apie 
Vytauto Didžiojo Kantatą 
Jisman tarė: " J e i nori žino
ti vertę to Veikalo, nusiųsk jį 
mūsų dideliam muzikui, Jur
giui Bojanovskiui, kuris bu
vo Varšuvos! operos ir Filhar
monijos direktorium, o dabar 
gyvena Chicagoje. Lietuviš
kus žodžius, kurie yra prie 
gaidų, išversk lenkiškai, tai 
jis viską kuopuikiausiai su
pras ir tau bešališkai r apie 
veikalą teisybę pasakys' ' . Pa-

pasirodė, kad pirmoji pasko
la būtiniems valstybės reika
lams yra per maža, o Lietuva 
iš užsienių skolinti nenori, 

čios muakios. Tais žodžiais nes reikia užsieniams mokėti [ perleidžiami be jokių perlei 
suprantu tobulą tekniką ir aukštus paskolos procentus, džiamųjų įrašų, nes paskolo? 
gyvumą. Prie to lengvą (ne- Tuo būdu, nemažos procentų 
siila>mpiikitotą) kūrybą. Aš sumos turi išplaukti į užsie-
esu labai sužavėtas Žikvi- nius ir krašto viduje sumaži-

šyta tokiu pavadinimu: "193G 
metų 4, 5 nuoš. vidaus pas
kola". Paskolos lakštai ir 
palūkanų kuponai gali būti 

muziko. 
Parašiau sakomam umzįkui, 

klausdamas, ar jis sutiks, tą 
veikalą peq#įūrėti. Atsakė: 
"Mielu noru , , . Nusiunčiau. 

čiaus kūriniais. J ie dvelkia 
lietuviško tautiškumo dvasia, 
vienkart turi ir savitumo Jė
gą. Jei Lietuva turi tokių 
mistrų. kaip kad yra ponas 
Žilevičius, jinai įgys pirmą 
vietą rnuzikalio pasaulio sri, 
t y " . 

Bet ir tas dar manęs ne-
patenkino; Kreipiausi prie tre 
čio kompozitoriaus, kuris, pa
prašęs negarsinti jo vardo, 
ve tokį man suteikė paaiški
nimą: &** 

"Baritonui solo, kvartetui, 
misram chorui ir trims tri
mitams, pijami pritariant, ba
lsinių garsų spalvos parink
tos todėl, kad muzikos atžvi
lgiu būt įdomiau ir kad ma
siniam chorui būt lengviau nu 
galėti muzikos išpildymo su-

nti pinigų atsargą. Tai ma 
tydama, Lietuvos vyriausybė 
nutarė geriau užtraukti ttnt-
rąją vidaus paskolą ir jo& 
procentus mokėti savo kraš
to gyventojams. Tada nebus 
į užsienį metami pinigai ir 
Lietuvos gyventojams už pa
skolintus pinigus sudaroma* 
galimumas gauti procentus. 

Antrosios vidaus paskolos 
įstatymas jau yra perduota.-
svarstyti Lietuvos seimui. J 
statymo projekte nurodoma, 

nkumus. Kur tik masiniam 
chorui prieina sunkesnės vie
tos, ten jį pa\iaduoja solistų 
mišras kvartetas. Be to, š': 
kombinacija padeda sustipri
nti tekstą. 

(Baugiau bus.) 

lakšto ar palūkano kupono 
savininku laikomas tas &<-
niuo, kuris pristato juos ap 
mokėti. Mokamos paskolo> 
palūkanos atleidžiamos nuo 
valstybinių ir savivaldybini u 
mokesčių bei rinkliavų. 

Jeigu Lietuvos seimas šiam 
vyriausybės sumanymui pri -
tars ir pateiktąjį įstatymą 
priims, tai bus užtraukta an 
troji vidaus paskola. J i bus 
sunaudota būtiniems k r a i t j 
ūkio kėlimo reikalams. Tsb. 

REIKALAUJA 25 NUOgOT 
ČIŲ DAUGIAU 

Live Stock Handlers' uni
jos darbininkai skerdyklose 
nubalsavo sukelti gtreika, jei 
jie negaus 25 nuošimčių atly
ginimo padidinimo. 

Anksčiau pranešta, kad jie-
reikalavę 15 nuošimčių. 
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Mažas Misijonierius 
Kartą vienas protestantas' sinį nameli didžiajame alto-

tėvas išvedė mažąjį vienturtį rinje. 
savo sūnelį miestan pasi-j — Tėveli! Pasakyk man, 
vaikščioti. Bevaikštinėdami jie kam šita lempa čia žiba, ir 
priėjo gražią kataliku bažny- kas tame auksiniame altoriaus 
eią. -Vaikutis, pamatęs aukš-Į namely randasi? 
t u s gražius gotiško stiliaus j Tėvas, būdamas teisingas 
bokštus, ta rp jų didžiulį kry-1 žmogus nedrįso kalbėti savo 
žiu, gale bažnyčios virš d i -Vinu i n e t iesą _ meluoti. Ži-
džiųjų durų begaliniai gražią „odamas Katalikų Bažnyčios 
Švč. V. Jėzaus Širdies stovy- tiesą, savo sūnui atsake:' 

PURITONAI 

lą, o šalimais jos viename 
bažnyčios gale įvairius šven-

— Matai, sūneli, šita lempa 
čia žiba dėl to, kad, pagal 

tųjų biustus, ūmai sustojo ir, katalikų tikėjimą, šitame auk-
labai sudomintas, paklausė j siniame altoriaus namely gy-
t e v § : ; vena Išganytojas. 

— Tėveli! Pasakvk man, _ „ _ 
kas čia per namai, ir" kas j n J ~ T a l P ' t g v e l i ? ! R o k s * T 

, | ir malonus Išganytojas, kad 
i i VL. i. - v. J i s gyvena žmonių tarpe! — 

ra j katalikų bažnyčia.— m . v v • • j . «* • 
J Teveli, as eisiu pamatvti J o ! 

se gyvena 

nesidomėdamas atsakė tėvas. 
— Kodėl j i tokia graži!?— 

sušuko vaikutis. — Jei jau is 
lauko pusės ji tokia graži ir 
puošni, tai jau iš vidaus turi 
būti dar puošnesnė — pridėjo 
jis. 

— Gali būti! — atsakė tė
vas. 

— Ar žinai ką, tėveli? — 
Tu turi įvesti mane vidun ir 
parodyti man! — kalbėjo rim
tu ir maldaujančiu balsu vai
kutis. 

— Ką ten gero pamatysi, 
sūneli? — Mums protestan
tams nepridera lankytis į ka
talikų bažnyčias! — greitai 
atsakė nepatenkintas tėvas. 

— Bet, kaip ten bebūtų, aš, 
teveli, noriu apsilankęs jon 

— Ne, sūneli! Namelio du
relės užrakintos. Jei ir atda
ros būru, — tu visvien nepa
matytum, nes Išganytojas čia 
gyvena pasislėpęs po duonos 
pavidalu, — atsakė jam tėvas. 

Po valandėlės tėvas išsive
dė susimąsčiusį savo sūnelį iš 
bažnyčios. 

Kuriam laikui praslinkus, 
jis nusivedė sūnelį į savo ti
kėjimo — protestantų — baž
nyčią. 

Vaikutis, atidžiai apsižval
gęs i r niekur neradęs nei ži
bančios lempos, nei auksinio 
namelio, su didžiausiu nusi
stebėjimu paklausė tėvą: 

— Tėveli I Dėl ko mūsų baž
nyčioje nėra nei lempos, nei 

. . . J i e paėjo iš mokytos i r pavyzdingos Anglų 
giminės. J ie pergyveno daug persiklojimų An
glijoje. Jie turėjo drąsą apsiimti ir atlikti to
limą ir vargingą kelionę į Ameriką 1620 metais. 
Jų buvo tikra pionieriška dvasia, ir jos vedami, 
jie įsikūrė šioje šalyje tarp neišpasakytų vargų. 
Taip! Bet jie turėjo ir gyvą tikėjimą į Dievą ir 
tą kilnų supratimą, kad viskas nuo Jo paeiną, 
ir kad Jam reikia už tai padėkoti. 

Rudenėlis 

visa pamatyti ir gana! Jei to'namelio? Ar čia Išganytojas 
nepadarysi, tai aš aiškiai ma- ! negyvena? 
tysiu, kad tu, tėveli, manęs 
visai nemyli! — išmetinėja
mai kalbėjo vaikutis. 

Tėvas, mylėdamas vienturtį 
savo sūnelį, nenorėjo užgauti 
jo jautrios širdelės. Nors ir 
labai jam buvo nemalonu, ta
čiau nusprendė patenkinti sa
vo sūnelio prašomą; jis įvedė 
jį bažnyčion. 

Jaunos vaiko akutės, grei
tai perbėgusios visa, pagaliau 
pakrypo į puikią, raudona 
šviesa žibančią didžiojo alto-

Einu aš vienas į darželį, 
Dairaus gėlelių i r žiedų, 
Vai, apraudojęs skurdžią 

(dalį, 
Stagarėlius tik berandu. 

Šatlna tą rytą jas bučiavo, 
I r staugė vėtros tarp Sakų... 
I r ne lakštingala lakštavo, 
Tai skundės gluosniai: oi 

(sunku... 

Tiktai berželis svyruonėlis, 
Nulenkęs savo šakeles, 
Ramus sutiko rudenėlį 
I r jo pilkąsias dieneles... 

I r apraudojau aš derželį 
Su gluosniu verkiančiu ty-

(liai. 
Nuplėšė viesulas lapelį, 
Nubiro ašara gailiai. 

Vytė Nemunėlis. 

GINČAS 

Katinėlis ir Oželis 

— Taip, sūneli! Mūsų baž
nyčioje Jis negyvena! . . . — 
gan liūdnas, susigėdęs atsakė 
tėvas. 

— Taip! Tai kam, tėvelį į 
tokią bažnyčią eini ir mane 
vedi, kur nėra Išganytojo? Tė
veli, tu, aš ir mama dabar jau 
eisime katalikų bažnyčion. 

Šie vaikučio žodžiai padarė I 
tėvui gilaus įspūdžio, j is pra-l č i a ** a u g 0 s e n a s > ^ n ' 
dėjo giUau galvoti ir netrukus kf.' ^ t a u p ę s medis. Kati-

Karvė, arklys ir šuo susi
ginčijo kartą, kurį jų šeimi
ninkas labiau myli. 

— Žinoma, mane, — sako 
arklys. — Aš jam plūgą ir 
akėčias traukiu, malkų iš miš
ko parvelku, jį patį į miestą 
nuvežiu. Negalėtų jis gyventi 
be manęs. 

— Ne, šeimininkas mane 
labiau mvli! — sako karvė: 

w 

— aš visą jo šeimyną pienu 
maitinu. 

— Ką judu čia niekus ple
pate, — sako šuo. — Ne judu, 
bet mane šeimininkas labiau
siai myli: aš»• jen visą turtą 
saugoju. 

Atėjo šeimininkas, atnešė 

Broniukas. buvo išėjęs į 
miestelį krapšo parnešti. Tu
rėjo pavakare grįžti. 

Jaunesnysis broliukas Ka
ziukas sumanė Broniuką iš
gąsdinti. Išėjo į panamę, at
sigulė prieš krūmelio ir lau
kia: kai Broniukas eis pro ša
lį, ims judėt, murmėt. 

Broniukas grįžo tik tem
stant. Krapšą užsivožęs ant 
galvos, eina sau palengva niū
niuodamas. 

Kaziukas buvo iv/simiršes, 
ko Broniiukas išėjęs. Prietema 
visai jo nepažino. Jam pa
sirodė, kad kažin kas baisus 
eina. Pašoko ir nubėgo namo. 
Broniukas, pamatęs brolį, 
šūktelėjo: 

— Palauk, nebėk! 
Bet Kaziukui dar baisiau 

pasidarė. Parbėgęs šaukia: 
— Eikit, žiūrėkit, koks bai

sus žmogus pas mus ateina! 
— Kas, iš kur ateina? — 

klausia jo. 
Iki Kaziukas pasakojo, Bro

niukas štai i r įeina pro var
tus. 

— Štai jis, štai! Bijau! — 
sušnabždėjo Kaziukas, tėvui į 
skverną įkibęs. 

Visus paėmė juokas. Sma
giausiai juokėsi Broniukas, 
kad taip Kaziuką nugąsdino. 

Paėmė juokas ir Kaziuką. 

Tupi kiškis pilkas 
Ant ežios, ant ežios; 
Tikis, kad medžiokliai 
Nežinos, nežinos. 
Kad jie šaukė: 'kiški, kiški!' 
Aš kaip kulka šast į mišką— 
Ir tiek tos 
Jau bėdos 

PADEKONES KALAKUTAS 

Kam mane tie žmonės 
Gaudo vis, gaudo vis? 
Kam turiu slapstytis 
Kaip vagis, kaip vagis? 

Puritonų laikai Amerikoj 
taip pat buvo ir kalakutų lai
kai, nes tuomet Amerikos gi-

Mano pėdas kur užklydę j [ 7 / " T ^ ^ J ^ t S 
. . . . . . J ' kalakutai uzeme pirmą vietą 

T l* j jie kelia triukšmą didi, j p u r i t 0 T m valgiuose, todėl Pa-
Kur čia jis? 
K a s pavys?.., 
O aš vargšas kiškis 
Nežinau, nežinau 
Kodėl visiems kaltas 
Patapau, patapau. 
Rodos, saugausi kiekvieno 
I r neeinu niekur di^na, 
Bot štai tau, 
Ką gavau! . . 

į dėkonės Dienos paveiksluose 
matome Puritonus valgant ar
ba nešant kalakutą. 

Du Gaidžiukai 

Vincukas ir Katinėlis 

PADEKONE 

Koks kilnus paprotys! Vi
sais amžiais jis buvo prakti-

šuniui palakti, karvei padavė k u o j a m a s . T o d § 1 i r £s ne-
sieno, arkliui dobilų ir visus atsilikime šiame gražiame pa-
tris sutaikino. Įprotyje'. 

Vincukas atsikėlęs nubėgo 
praustis. Atėjo katinėlis. Lai
žosi, uodegėle raito ir klausia: 

— Ką valgei twp anksti, 
kad prausiesi? 

— įAS dar nevalgęs. Pirma 
nusiprausiu, paskui valgysiu. 
Visi vyrai taip daro. 

Vieną kartą Vincukas gėrė 
pieną. Atėjo katinėlis, atsitū
pė prieš Vincuką ir kojele 
snukutį prausia. 

— Ką valgei, katinėli, kad 
prausiesi? — klausia Vincu
kas. 

— Aš pirma nusiprausiu, o 
paskui valgysiu, — pasisakė 
katinėlis ir ėmė trintis i Vin
cuką. 

Šiurpa ir Raibukas, kai bu
vo maži, buvo ramūs gaidžiu
kai. Kai paūgėjo, ėmė peštis; 
dėl mažo nieko susipešdavo. 

Kartą Raibukas kapstėsi 
šalia šiaudų kūgio ir iškap
stė grūdą. Šiurpa pribėgo ir 
grūdą sulesė. Raibukas supy
ko ir sako: 

— Tu, kaip tas Baltrukas, 
kriaušes vis iš po kito snapo 
gaudai. 

— O tu, kaip Paliukas, 
vis prasivardžiuoji. 

I r šoko peštis. Pešėsi, iki 
senė Rai-bukė perskyrė. I r pa
skui dar nenorėjo nurimti: 
viena«s kaklą ištiesęs šaukia: 

— Tu Baltruku! 
Antras šaukia: 
— Tu Pauliuke! 

MĮSLES 

Mįsle. Be odos, be kaulų, 
be proto, nei valgo, nei geria, 
dieną naktį gyvena. 

Ats. Laikrodis. 
Mįsle. Stovi ant tvoros su 

/Vincukas paglostė melagį juodu žiponu ir rėkia: ai, ai, 
katinėlį, įpylė pieno į dubenė- ai. 
lį ir davė jam palakti. ^ts. Gaidys. 

Oželis susitiko katinėlį ir j 
sako: 

— Eikš, pasibadysime, ir 
pamatysime kuris kurį nuga-

su savo žmona i r šiuo vaiku
čiu perėjo Katalikų Bažny-

riaus lempą, o paskiau į auk- čion. J. Butkevičius. 

PASIŠIAUŠĖLIS 
Po kiemą vaikščiojo pasišiaušėlis. Veidas raudonas,, 

pats platus, apvalus, • švarko skvernai atsikišę, galai skver
nų užsirietę. 

Pasišiaušėlis vaikščiojo piktas, kažin ką barė: 
— Jūs šiokie tokie. Aš jums duosiu! 
Pasišiaušėlis smarkiai barė, tik niekas jo neklausė, visi 

savo darbą dirbo, savo kalbas kalbėjo. 
Pats pasišiaušėlis tur būt nežinojo, ką jis bara. 
Štai tas pasišiaušėlis. 

nelis strikt į medį ir sako: 
Gerai,* pasibadysime. 

Lipk štai pas mane į medį. 

Oželis pažiūrėjo į medį — 
visai palinkęs ir lipa pas ka
tinėlį. Katinėlis kaip pašoks, 

'kaip supurkš! Oželis išsigan
do, pasprūdo ir nusirito nuo 
medžio. 

O katinėlis sau juokiasi ir 
sako: 

— Tu per menkas su ma
nim badytis, atsiųsk stipresnį. 

EMIL DENEMARK, Inc. 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

GERIAUSIA VIETA PIRKTI NAUJĄ BUICK -
Retas kuris pardavėjas gali parodyti tokį didelį ir pilną pasirinkimą Buick karų kaip 
Emil Denemark, Inc. Nė vienas kitas negali duoti greitesni ar geresnį pristatymą ir pa
tarnavimą. 

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

APSIMOKA DARYTI BIZNĮ SU ATSAKOMINGA Fl RMA! 

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4X00 
LITTLE BUDDY 7/ 

By Bruce Stuart 



Garsiojo Sasnausko Vyry Choro dalis. Šis choras, kuriam vadovauja kompozito
rius Antanas Pocius, prie didžiojo jubiliejinio dienraščio "Draugo" koncerto taip rū
pestingai ruošiasi, kaip prie jokio kito koncerto praeity dar nėra ruošusis. Jis dainuos 
visę eile gražių dainų. Dainininkai bus vienodai pasirėdę. Tai bus Sasnausko Vyrų 
Choro debiutas vidurmiestyje. Kvotimus,kokie prieš jį stovi, choras yra pasirengęs 
išlaikyti. 

Šiame milžiniško didumo name yra puošnioji Chicago Civic operos 
sale, kur ir bus dienraščio "Draugo" jubiliejinis koncertas. Vieta iš visų 
pusių patogiai privažiuojama ir gatvėkariais ir automobiliais. Adresas: 
20 N. Wacker Drive, kampas W. Madison Str., prie pat upes. 

Pirmoji lietuvaite Metropolitan operos ar
tistė ONA KATKAUSKAITE-ANNA KAS-
KAS, kuri dienraščio "Draugo" jubiliejiniame 
koncerte išpildys svarbiausią programo dalį. Jai 
asistuos mūšy garsusis SASNAUSKO VYRŲ 
CHORAS, komp. A Pociui diriguojant.-

Reikia žinoti, kad Ona Katkauskaite yra 
susipratusi, sęmoninga lietuvaite. Ji su pasi
sekimu yra dainavusi Lietuvos Valstybinėj ope
roj Kaune. Dainavo ir Italijos operose. Per 
keletą mėty džiugino Hartfordo gyventojus, kur 
per kelete mėty giedojo katalikų katedroje. Po 
to laimėjo geriausiy Amerikos dainininkų dide
lį radio kontestę ir dabar yra pirmaeile Metro
politan Operos artistė. Chicagiečiams dainuos 
pirmą kartę. Visiems bus malonu ję išgirsti ir 
pamatyti. t 

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

Tai bus sekmadienį, lapkričio-November 
29 d., 3 valandą po piety. 

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. Tikiety kainos; 55c, 83c, #1.10 ir 
#1.65. 

Nuoširdžiai užprašome dalyvauti dienraš
čio "Draugo" jubiliejinėj šventėj. 
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AŠTUONIOLIKIECIIĮ TALKA RENGIANTIS PRIE "DRAUGO DIENOS" 
APTIEKININKAS J. P. RAKŠTIS 

NUPIRKO KONCERTO LOŽĄ 
Dievo Apvaizdo* parapija 

neatsilieka nuo kitij koloni* 
jų dienraščio " D r a u g o " ti
kietų platinime Šioj koloni
joj darbuojasi mūsų bendra
darbis P. Valuckas. 

Tos parapijos klebonas ge-
rb. kun. lg. Albavičius buvo 
vienas pirmutinių, kuris pa
rėmė mūsų dienraščio jubi
liejinio koncerto rengimo da
rbų, nupirkdamas loŽf. Da-

Šiuo kartu tenka pranešti, 
kad tikietrs įsigijo: Uršule 
Jucienė, Mikuckis ir A. Kan-
t r ima s. 

MAKQL'KTTE PARK. -

priai 3 tikietus, Antanas ir Į siįdomauja "Draugo ' ' jubilie 
žmonele Paužai 2 tikietus, E. jinlu koncertu. Pastaromis 
Maskolaitiėne ir t.t. Bus dar dienomis tikietus pirko sic: 
ir daugiam 

Per kitus mūsų bemlradar-
graborius St. Mažeika 4, Re 
zalija Mazeliauskiene 5, Ra 

Čia daugelis darbuojasi 4Drau ^ ^ j , ^ ^ K Kįišūniene, 

bius nusipirko tikietus: Ark. j šinskiene 2, Kučiene 2, Kak 
M. Žaidomas, Aleksandra Ža-|tienė 2, Aleksa Bakery 2, se 
ldokienė, P . Beržinskas, P. j niau pirkęs A. Budris 2 t v 
Beržinskienė, A. Skliutas, O. 

go' kone r to tikietų platini
me. Tikietų galima gauti Šio
se aptiekose: G. Benošius, 
7116 W. 71 st., Antanas Kar-
tanas, 2555 W. 69 st., J. . A. 
Urman, 2557 W. 69 st. 

bar jį pasekė" tos kolonijos T a i P ^ i P ^ D ™ * * ^ V l z " 
girdienę, ir Kaz. Putramen-
tų, 6956 So. Artesian ave. 

žymus biznierius ir profesio
nalas aptiekininkas J . P. Ra
kštis, kuris dienraščio kon
certui nupirko ložų. P-as Ra
kštis tai padare M tuo įsiti
kinimu, kad reikia paremti 
jubiliejų švenčiantį lietuvių 
dienraštį ir pasiklausyti gar
siosios artistes lietuvaites O-
nos Katkauskaites 
mo. 
_ Be gerai įrengtos aptiekos, 
1900 S. HaJsted st., p. Rakš
tis ii* kitokių darbij turi. J is 
yra pirmininkas naujai suor 

ROSELAND. — Čia 'Drau 
go' koncerto reikalais visi 

kietu dabar pirko trečių, Jo
nas Dimša seniau pirkęs vic-

E. Kišūniūte, J . Endriulis, P . ! n$ tikietų dabar pirko antrų. 
Endriuliene ir V. Stroga. Primename, kad " D r a u g o " 

BRIDGEPORT. — Šios ko-'koncerto tikietai gaunami (iu-
lonijos lietuviai vis labiau su- dų krautuvėj, 901 W. 33 št. 

T e v i i M a r i j o n u M i s i i u Brockton, Mass. — kovo 1 
* : J " - 2 7 d d 

Maršrutas 
Brooklyn, N. Y. (pas kun 

Aleksiūnų) kovo 8—16 dd. 
Masp.th, N. Y. — kovo 15 

— 23 dd. 

Dienraščio "Draugo" Jubiliejinio Koncerto 
Tikietų Galima Gauti Pas Šiuos Mūsų 

Bendradarbius: 

Brooklyn, N. Y. (Apreiški 
mo bažnyčioje) — lapkričio 
29 d. iki gruodžio 8 d. (Kun. 
J. Mačiulionis, M. I. C.). 

Pittsburgli, Pa. (pas 
kun. Jurgutį) — gruodžio 14 

- 20 dd. (Kun. J, Mačiulio
nis, M. I. C ) . 

Sugar Notcli, Pa. - sau
sio 25—31 dd, (Ktm. J . Ma
čiulionis, M. I. C ) . 

MAND2EJEVSKIO IR 
POCIULPO TALKA 

susiįdomave. I r šios koloni
jos lietuviai supranta, kas 
yra "roal stuff'. " D r a u g o " 
koncerto tikietų galima gau
ti Palmer Tavernoj, 135 E. 

dainavi- 107 st., kreipianties į Petro
nę Baužiene, A. Baužį arba 
C. Girų. _ 

NOKIU S IDE. — Štai bū
rys gerų northsaidiečių, 
" D r a u g o " prietelių, kurie į-

ganizuotos Baltic Import Co., s j g į j 0 p e r P. Mąskolaitį jubi 
kuri specializuojasi importu 
vaistų is Europos i r maisto 
produktų iš Lietuvos. Kas 
yra interesuotas maisto pro
duktais iš Lietuvos, pašauki
te p. Rakštį r Haymarket 3555. 

I r šiaip jau tikietų " aštuo
nioliktoj ' ' nusipirko vis*a eil§ 

liejinio koncerto tikietus: J . 
ir M. Ramoškai ir jų dukre
le Ona 3 tikietus, Kupčiūnai 
ir jų dukrelės įsigijo 4 tikie
tus. Kimantai 2 tikietus, Ma-
čiukoniai 3 tikietus, Mačiai i 2822 W. Marąuette Rd. 

Marąuette park: 

St. Staniulis, 6651 8. Tal-
man ave. 

B. Nemirtoms, 6540 8. Ca
mpbell ave. 

O. Rasinskfenė, 6625 So. 
fimraim lito ave. 

Mrs. A. Poška, 6501 So. 
Artesian ave. 

Mrs. V. Kučinskas, 6501 
S. Albany ave. 

G. Benošius, 2616 W. 71st 
s t r. 

Mrs. C. Kliauga, 6727 So. 
Artesian ave. 

A. Kartanas, 2555 West 
69th st. 

Mrs. A. Sandamavičienė, 

J . A. Urmonas, 2557 W. savo šeimai 4 tikietus, Kaza
kevičiai savo šeimynai 3 ti- 69th st. 

žinomų tautiečių. Kai kurių | kietus, Planciūnai irgi 3 ti-1 Mrs. A. Aleksiūniene, 6641 
vardai jų buvo paskelbti. kietus. Biznieriai A. ir E. Ku S. Kichmond st. 

Mrs. P. Vizgirdiene, 6956 
tir >•*« = ^ 

l O METŲ JUBIL IEJUS IR 

Grand Opening 
Ona Parker (Parkauskus) nvenia dešimt metų 
jubiliejų moterų gražinimo darbe, ir praneša 
apie atidarymą antros foeauty shoppe, moder
niškiausioj madoj, kur galite tikrai pasilsėti ir 
gauti tinkamą padabinlmo patarnavimą. 

Pruhidome $»,000 pirkimui moderniški; baldų ir geriausias plaukų 
garbinavimui mašinas, kokias galima už pinigus gauti. Žodžiais ne-
gralime išpasakyti mūsų naujos beauty shoppe grožj. Turite ateiti ir 
pačios pamatyti. 

VISIEMS DOVANOS DYKAI! 

SUSIPAŽINIMUI 
SPECIAL 

Tiktai Pirmadienį. 
Antradieni ir Trečiadienį! 

Shumpoo, Finger Wave, Sheen 
Rinse ir Neck Clip 

VISA UŽ 35c. 

PERMANENT VVAVE 
SPECIALS 

13.00 VVuve už $1.95 
$4.00 \Vave už $3.95 
$5.00 Wave už $4.00 
$7.50 Wave už $5.00 

ONA'S BEAUTY SHOPPE 
4459 S. Caltfornia Ave. 1820 W. 47th St. 

YlKgtuia 08^5 V'Kginia 1850 

S: Artesian ave. 
Mrs. M. Kazwelį 6334 So. 

Western ave. 
Mrs. F . Burba, 6828 South 

lvockwell st. 
O. Nevulyte, 2433 West 

Marąuette Eid. 
J . Mickeliūnas, 6747 So. 

Artesian ave. 

Archer Heights: 
J . Šliogeris. 

Town of Lake: 
K. Lisauskas, 4503 SouUi 

Paulina st. 
M. Sudeikiene, 1632 \>>,f 

46th st. . 

Brightcn Park: 

Y. Gubysta, 4355 S. Mozart 
street. 

Pr. Vaičekauskas, 4242 S. 
Maple\vood ave. 

Mrs. M. Šrupšiene, 4339 S 
California ave. 

^ 

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu 

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Dažnai Gelbsti 
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo 

PfcASYK SAMPEElO DYKAI 
T f a R r f B l f t o f W l M v O . 
544 S. Wells St., Chie»sof IU. 
Pn#ų«k man sampell dykai 
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— į?\ Roseland: 

M. Pavilonis, 10536 Lafa-
yette ave. 

M. Misiūnas, 245 West 108 
street. i \ 

V. Gaižauskas, 148 East 
107th st. 

Visose 
Vaistinėse 

' 

A. Baužis, 135 Ea.<t 107tii 
street. 

Cicero: 
V, HdmetuLskis, 1440 South 

51 st court. 
M. Sriubiene, 1315 South 

50th ave. 
A Stuigiuskas, 1628 South 

50th ave. 

West Side: 

Brolis Vladai, J . Brazaitis, 
A. Kunickas, ^ B r a n g o " ofi
se. 

North Side: 

K. Šerpetis, 1710 Korth G": 
rard str. 

V. Bekus, 1850 "\Vabansia 
avenue. 

A. Bacevičius, 1850 Wa-
bansia avenue. 

P. Maskolaitis, 1651 Nortli 
Claremont ave. 

Bridgepodt: 
U. Gudienė, 901 AVest 33rd 

street. 
P. Haltimieras, 3133 Soutli 

llalsted st. 
18th Street: 

P. Varakulis, 724 Wef! 
ISth str. 

P. Valuekis, 725 West 19th 
street. 

S-outh Chicago: 
K. Gaubi s, 71801 So. Mor

gan str. 
Šv. Juozapo parap. klebo

nijoj, 8801 Saginavv ave. 
Melrose Park: 

J . Žvirblis, 1513 — 35tli 
ave. 

A. Švilpauskknė, 103 -
20th street. 

Marąuette Parko kolonijoj 
gyvena du žymūs biznieriai, 
mėsos produktų dyleriai, Juo
zas Mandzejevskis ir Jokū
bas Počiulpas. Jiedu abudu 
stoja į dienraščio jubiliejinio 

Cambridge, Mass. — vasa- koncerto taiką. Juozas Mau 
no 8—21 dd. (Kun. J . Mačiu- dzejevskis kalbina skerdyklą 
lionis, M. I. C ) . įvedėjus atvykti j koncertą, o 

Jokūbas Počiulpas organizuo-

Laid. Dir. J. Liulevičius 
Naujoj Vietoj 

Šiomis dienomis laidotuvių 
dirvktorius J . Liulevičius pe
rsikraustė j naują vielą po 
Euni. 4348 So. California ave 
Pirmiau užlaiko savo biznir 
vietą po num. 4092 Archef 
ave. 

Nauja vieta gražiai ir mo
derniškai Įrengta, arčiau lie
tuvių centro, Nekalto Prasid. 
parap. bažnyčios. 

New Pbiladeipliia, Pa. — 
vasar. 22 iki koVo 7 dd. (Kun. 
J. Mačiulionis, M. I. C ) . 

Providence, R. I. — kovo 
1—7 dd. 

W a t e r b u i y , C o i i n . -— k o v e 
11—20 dd. (Kun. J. Mačiu 
lionis, M. L C. ir A. Markū
nas, M. I. C ) . 

ja biznierių grupe. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

KXTRA — Budriko Nedė-
linis programas iš stoties 
W ( T U dabar būna nuo 7 
vai. vak., iki 8 valandos. 

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

VENETIAN T CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 

Grabnamhi 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NOIu¥WEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Moderniškas Mokslas 
Pagerino Populiaru 

Vaistą 
Jei jūsų organai yra nusilpę ir jau
čiatės pasvne, bandykit naujajj NU-
GA-TTONE—tą stebėtinąjį gelbėtoją— 
dabar moksliškai sustiprintą su ge
rai žinomais VITAMINAIS A ir D. 
Tas tikrasis vaistas sustiprina įvai
rius žmogaus kūno organus, pageri
na apetitą, sustiprina virškinimo or
ganus ir išsivalijimo proeesą. Su
teikia waujos pajėgos muskulams ir 
nervų sistemai ir atsparumą. Dau
gelis skelbiasi, kad NtIGA-TONE pa
dėjo tenai kur kiti vaistai rfieko nc-
gelbt'jo. Sužadinkite savo sistemą 
Naujam Gyvenimui, imdamas sustip
rintą NUGA-TONE, kurs parsiduoda 
su garantija pas visus vaistininkus. 
Pinigus grąžinsim, jei nepatenkintas. 

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

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
DirektotiŲ Asociacijos 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 
Į J i i 1410 So. 49th Ct , Cicero 

. I C lKlIS l '1"*^ Cicero 2109 

Piano Aecordionai, 48 Basų 
Č48.00 
12 Basų po 
$16.00 
120 Basų ož 
Č85.00 

Pilnas kursas Ickciiį dyka/k 

S. M. Skudas 718 W*st IStli Street 
Plione MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Simus 10734 So. Miehigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

t? 

\ 

DR. EDVVARD HERMAN 
KOJŲ SPECIALISTAS 

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

Egzanunaeija ir pasitarimas dykai. ' 
Ofisas; 3601 Bclmont.Avenue 

CHICAGO 

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

* * , 

3354 So. Halsted St. 
Plione BOUlevard 4089 

Lachawicz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J. F. EUDEIKIS11J- Mkis 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENį IR NAKTĮ | S . C . LaCliaWiCZ 
YARds 1741-1742 

MCSf «-U>IO PKOGUAM A PIKM ADIKNIO VAKAItAIS »:45 V AL. 
w. H. F . c. (14a© ktt.) sotons 

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YARds 1741-1742 
Skyr.__4447 S. Fairfield Ave.| 

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

GARY, IND. IiAIDOTCVIU DIREKTORIAI 
KELNER — PRŪZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteri» patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15tb Ave. I 

^ 

4348 So. California Ave. 
Phone LAl'ayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Littianica Ave. 
Phone YAEds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanka Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

• tmmmmmm i 

1937 Itadios pagauna gefos 
piogramus. (Jreitas 

kain žaibas. 
RADIONAS, 

ZENITH, 
PHILCO, 

RCA VICTOR, 
GENERAL ELECTRIC* 

Gražiuoso kabinetuose po 
$39.00 

ir 

$69.50 
Midget Radios po 

$6.95 

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

Tel. BOUlevard 4705 

BUDRIK FURNITURE 
MART 

3343 S. Halsted St. 
Viskas dėl namų — rakan
dai — už žemas kainas. 

' • * ' - « 

file:///Vave
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Iš LietuviŲ Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj 

Jubiliejine Parapijos 
Vakariene 

CTCRRO. — Parapijos m * 
tiru'' jubiliejine vakariene re
ngiama gruodžio 27 d. Vaka
riene bus šauni, nes iš ank
sto pradėta prie jos rengtis. 
Tai bus apvainikavimas 25 

Bunco Party 

CTCERO. — Apaštalystės 
Maldos draugijos bunco par
ty bus lapkr. 24 d., parap . 
svetainėj. Pradžia 7:30 vai. 

j vak. Komisija tur i daug do
vanų. Kurie atsilankys, visi 
laimes. Komisija t a ip prašo, 

metų sukakties. Girdėti, kad.™1™? « n * « t i knygutes, nes 
Rveeių žada atvykti ir iš t o - N vakarę bus t raukimas dvie 
limesnių kolonijų. \n <l°™nų, kur ias ^ aukojo 

i kun. H. J . Vaieūnas ir Česie-

Gražios Kalėdines 
Plotkeles 

PAGERBTA 0 . SAMSO 
NAITĖ 

j ne. 

CICERO. — K a t ik grįžo 
Cicero n aplankius savo gim
tinę Lietuvę Ona Samsonai-
tė, narė M. S. 2 kp. Šaunias 
Jr jaukias ja i pr i imtuves (va
karėl į) surengė sę-tės lapkr. 
7 d., Lukauskų name. Puotoj 
dalyvavo skaitlingas būrelis 
vietos sa-ėių ir draugių, ta ip 
pa t keletas Čikagiečių. 

K. Srinbiene, pasveikinus 
grįžusia narę pareiškė: 'Džiau 
giamės turėdamos Onutę vėl 
savo tarpe. Linkime ja i dar
buotis ka ip i r sen iau" . To 
to, pakvietė visą eilę kalbė
tojų, kurie sudėjo daug nuo
širdžių linkėjimų. Šeimininkė 
M. Lukauskienė pareiškė 
Idžraugsmo, kad nors tiek 
galėjo pasi tarnaut i Sa'msonai-
tei užleidžiant savo namą. va
karėliui i r padedant supra-
švti svečius. 

• 

0 . Samsonaitė savo kalbo
je pareiškė, kad linksmai p r a 

Lietuvoj Ukmergės mieste 
atsidarė prieš porą. metų ka 
ledinių plotkelių kepykla. Tš 
tos kepyklos plotkelėmis ap
rūpinami ne vien vietos l»e-
tuviai, o siunčiama ir į už
sieni. 

A M E R I K O J 

Ki ta kalėdinių plotkelių 
kepykla y ra Chieagoj. J i cH 
įkur ta jau seniau ir elektrom 
mašinas įgijo 1932 m. Kepė 
jas tur i 20-ties metų patyri
mą.. Plotkeles tur i lietuviškus, 
lotyniškus ir angliškus pasvei
kinimus. Tur i pilną formatą 
įvairių spalvių su aiškiais ka 
lediniais atvaizdais. Norin 
t iems sudedamos į gražius 

Kasmet čia suvažiuoja pa- k < ) n v e r t u s " D r a u g o " spaus-
sauliniai dainininkai. Rudens I tuv6-> spausdintus. Plotkeles 

RADTO 
KalbSs red. L. š imut i s 

Pelnas skir iamas parapijai . 

Šaltimlero radijo valanda 
pirmadieniais bus girdima 
nauju laiku, 9:45 vakarais . 
Stotis t a pati , W H F C , 1420 
kil. Kalbės " D r . " red. L. Ši
mutis. Prašo pasiklausyti . 

TABAKAS NAUDOJAMAS 
IŠDIRBIME L U C K I E S -
P R I E Š PIRKIMĄ YRA 

IŠNAGRINĖJAMAS 

Pirmadienis, iapkr. 23, 1936 

Chicago Civic Opera 

Šie puošnūs muzikes i r dai 
nos rūmai pas ta tyt i prieš 5 
metus. Pas ta tymas i r įrengi
mas jų atsėjo milijonus do 
lerių. 

metu, i r pavasarį, per kelely 
savaičių Chicagos i r apylin 
kės gyventojai tuose rūmuo
se klausosi koncertų, operų. 
Tie žmonės, gal ima sakyti , 
y ra operos mylėtojai i r jos 
rėmėjai. Tas duoda progos 
operos vedėjams par inkt i ge
riausius veikalus i r ar t is tus. 

Tarpe tokių žmonių, gal ne
rasime nei vieno lietuvio, 
kad mokėtų daug pinigo o-

siunčiamos po visą Ameriką 
ir į Romą. Rap. 

DOVANOS, DOVANOS, VI
SIEMS DOVANOS! 

Vakar einu su draugu pro 
Aušros Var tų bažnyčią i r gir
džiu iš salė a tdarų langų 
šauksmus: "Dovanos , dova
nos, v i s i ems ! " Nutarėm įeiti 
i r pasižiūrėt, gal teks įsigyti 
ir pasižiūrėti , kas ta i per do 

tose. 0 ne! Žinau žmogij, lie
tuvį, kurs daug metų gyve-

, n a šioj šaly i r gana tur t ingas, 
leidusi vakaeijas Lietuvoie, N , - , . -, _ , 

v. . . . . .J • bet nei kar tą d a r nėra buvęs 
operoj i r nežino kas tokio 
ten būna. 

Operoj — operos dažniau
sia dainuojamos italų, vokie
čių, prancūzų kalbomis i r t ik 
retai anglų kalba. Kiek ten 
tūkstančiuos supranta vierą, 

S. | ar kitą kalbą, bet opera būna 

kad jaučiasi dvasiniai atgiju
si ir fiziniai sustiprėjusi. Dė
kojo už netikėtas pri imtuves, 
ypač rengėjoms: S. Bar tkai -
t« i, M. Lukanskienei ir K. 
Sriubienei. 

Gyvuok, Onyte, daug me
teliu! A 

perai palaikyti . Gal, kas pa- v a n o g i r k a m e v i s a s t r i u k g . 
sakys, kad lietuvių tarpe nė- m a s . Bet, pasukę eiti salės 
r a turt ingų, ka ip kitose tau- link d raugas prisiminė, kad 

tai parapi jos metinis bazaras , 
pr ie kurio visi t a ip uoliai, y-
pač, v ikaras kun. J . Vosylius, 
rengėsi. Jėję į salę, nustebo
me, pamatę kaip nuoširdžiai 
buvome priimti . Tuojau pa
vaišino, i r visą laiką linksmai 
praleidom. Mums apleidžiant 
salę gražiai atsisveikino ir pri
minė, kad bizaras tęsis iki Pa-
dėkonės Dienai, ir prašė vėl 
atsilankyti . Pažadėjom. * 

Buvę ^. 

Ketas augalas y r a ta ip jau
t rus dirvos ir klimato keiti
mosi, ka ip tabakas. Palygina 
mai net i r mažiausi dirvos 
bei kl imato skir tumai dvie
jose vietose ta ip paveikia, 
jog šių vietų tabakas labai 
skiriasi. Užtat iš priežasties 
to mes i r tur ime daugybę ta
bako rūšių bei tipų. 

Nekurios tabako rūšys yra 
ta ip skirtingos, jog j is ir nau 
dojamas skirtingiems reika
lams. Pavyzdžiui, tabakas ku
ris yra puikiausiu cigarams, 
visai net inka cigaretams. Net 
i r to paties tabako^ rūšys ga
li labai viena k i ta i būti skir
tingomis. Dėl šio didelio ne
vienodumo Lucky Str ike ci-
garetų išdirbėjai, savo pas
tangose suteikti puikesnį ir 
švelnesnį užsirūkymą prieš 
supirkimą išbando parinktu? 
pavyzdžius. Didelis Lucky 
Str ike cigaretų pareikalavi
mas verčia kas metai supirk 
t i didelius kiekius įvairių rū-
šių tabako, nes Luckies ka ip ] 
t ik i r y ra puikiausias narni 

BARBORA 
P E T R O K I E N ž 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 21 d., 1 vai. ryto, 1936, 
s u l a u k u s puso^ amž iaus , Rimtis 
K a u n o srub., Šilalės p a r a p . Tu-
binu mieste. 

Amerikoje fševveno 40 metu. 
Paliko d idž iame nuliūdime 

sfiny .Tona. dukteris: E'eną ir 
w r a FToerftta ir Juozfinira. i»-
žontrt čvsna ir se.serj Kazimie
ro Ka7Tiko„ s k i p n ę i r d a u g . kj_ 
kitu s-iminiij. 

Kūnas na.šarvotas 1713 So 
Jrfferson Pt. 

Laidotuvės ivyke trečiadieni 
kinknojo 25 d. Iš namu 8:30 
vi i rvto bus at 'vdėta i Dievo 
Apvaizdos paraniv>s hačn^ria. 
kurio.i jvvks pėdu tintos pomal-
dos u i vėijonės f'«la,. o iš ten 
•MM nulydėta j šv. ' Kazimiero 
kanines. 

Visi a. a Bnrboros Potrokie-
nės ąiminės, drauerai ir pn£y-
stnmi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir nu
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę: Sūnus, Dukterys, 
žentai ir Anūkai. 

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

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. , Gražaieių km. 
Amerikoje išgyveno 27 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijoną, po tė

vais Urbonaitė, sūnų Stanislovą, 2 dukterjs: Juzefą i r 
Kazimierą. 2 žentus: Georgei Griggp ir anūką George, 
Jr. , ir Antaną Poršą, seserį Barborą Tolunienę i r jų 
šeimas, 2 pusbrolius: Joną Norkų ir jo šeimą ir My
kolą Dabolių, 3 pusseseris: Davolaitis, i r daug kitų 
giminių; o Lietuvoj 2 brolius: Mykolą i r Kazimierą, 
2 seseris: Oną ir Apoloniją. 

Buvo narys ftv. Antano ir Garsaus Vardo draugijų, ir 
Žagariečhi ir Joniškiu klubu 

Kūnas paarvotas 4601 So. "\Vaslitenaw A ve. Tele
fonas LAFayet te 6095. 

Laidotuvės Įvyks trečiadienį, lapkričio 25 d. TŠ na
mu 8 va J. ryto bus at lydėtas i Nekalto Prasidėjimo 
Svč. Pan. Marijos parap. bažnyėią, kurioj jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulvdėtas j Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Dukterys, Žentai, Sesuo, 
Pusbroliai, Pussesrrys ir Gimines. 

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

nio ir turkų tabako mišinys. 
Šis lapo išnagrinėjimas 

prieš pirkimą yra viena, iš 
priežasčių, kad Lucky Strike 
eigaretai tur i aukštą kokybę 
ir yra lengvu užsirūkvmu iš 
turt ingo, brandaus — kūne 
tabako. 

Cheminis išnagrinėjfmas 
parodo, jog net ir to paties 
tabako augalo lapai gali la
bai skirtis nuo vienas Iri t?. 
Viršutiniai tabako lapai yru 
linkę nedasivystymui, gi apa-

RADIKALAI PAŠALINA 
GYVENTOJUS 

tiniai lapai linkę būti stip
riais ir karčiais. Vidurinieji 
tabako augalo lapai y ra len
gvesniais ir pilnai išnokusiais M A D K r D A S , lapkr. 22. -
tobulam rūkymui. Nacionalistų kariuomenės vei-

Atsižvelgiant i tai t ik •*« k i m a | ! M a d r i ( l o l d e k a p r i p t o . 
dūriniai lapai išdirbimo L n - Į ^ j ^ ^ ^ įr PT1iegas, sa-
ckies naudojama, Sis rftpe*- ^ ^ t r u k d o p T l o l i m l l P 

t ingas geriausio tabako pa-

iš 

pilna publikos. Kar ta i s nega-
CTCERO. — L. Vyčių 14 ] m i a vietos gaut i nei už pini-

kuopa rengia šokių vakarą g u s < Tas liudija, kad publi-
lapkričio 25 d., parapijos sve 
tai nėję. Šokiams grieš Bill 
Mįorey orkestrą itš de'j 'mts 
muzikantų. 

Komisija, kurią sudaro E. 
Kiškūniūtė, F . Radomskaitė. 
E . Aleksūnaitė, J . Kasiilaiti?s. 
St. KiJkūnas, T. Davis ir V. 
Arber deda pastangų, kad va 
ka ra s būtų sėkmingas. 

T H E B R I D G E P O R T 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN-

CIAKAS D£L MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones crijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. SelemonaviSa 
504 W . 33rd S t 
(Netoli Normai A ve.) 

TeL VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

ka myli muziką i r dainą nors 
ir nėra jų gimtoj kalboj . J i 
lankosi i r remia tuos, kurie 
yra pasiekę meno aukštumas, 
dainininkus. Ta ip buvo, yra 
i r bus. J . Vilkišius. 

AKIŲ GYDYTOJAI 

Tel Ofiso s R°s-: 

LAFayette 4017 2456 W. 69 St. 
Tel. namu: 

HEMlock 6286 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRTOGAS 

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

& 8-9 P . M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

T>sarn1 RTitnrti 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S o . 49th Ct. , C icero , 111. j užsirūkvmu iš turt ingo, bra 
Utarn., Ketv. ir p<"tn. 10—9 vai. v. i ndaus — kūno tabako. 

r inkimas išdirbime Luckies 
y ra t iktai pirmu žingsniu. 
Kiekviename sekamame žin
gsnyje matosi ta pat i didelė 
kiekvienam dalykėliui atyda.. 
Štai kodėl Lucky Str ike ei
garetai yra nepaprastais , ke 
dėl jie tur i tą ypatingą sa- j P a Tnai^fo. 
vybę i r kodėl jie y ra lengvu 

Radikalai skelbia, kad jie 
miesto iskrausto apie 300,« 

000 gyventojų, daugiausia mo
terų ir vaikų. J ie bus paim
ti automobiliais pietrytinian 
šonan, kur tolokai nuo Mad
rido, kadangi Madridui t rum-

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

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos 

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Offifte Phone 
PROspect 1C28 

Res. and Office 
2S59 S. Leavit t St. 

CANal 0706 

DR. J. J. KOVVAR 
( K O W A R S K A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRIHIGAS 
r 2 4 0 3 W . 63rd S t , C h i c a g o -

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

Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4 6 4 5 S o . Ash land A v e n u e 

DR. VAITUSH, OPT. i 
LIETUVIS 

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių jtempimą. kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu-
mo, skaudama akių karSt.i. atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas wc 
elektra, parodančia mažiausiai klai
das. Specia'ė atyda atkreipiama \ 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at-
<itikimų aky.s atitaisomos lie akinių. 
Kainos pieiau kaip pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

30 M E T Ų P R I T Y R I M A S 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pri taikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

1 '. P A I N E X P E l LER '" 

1 Skaudamos strėnos? Gan- 1 
1 kitę malonų ir greita 1 
1 palengvinimą sa keliais 1 
1 išsitrynimais. 1 
1 PA!N-EXPELLER 1 
1 j »fIniausiu pasisekimą nan. 1 
III dojamas nuo 1867 metų. 1 

- O I f l Į 

L 1 N 1 M E N T 

Ofiso Valandos 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki '8 vak. 

Nedeliomis pagal sutar t į 
Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. S. BEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis i r Nedel. pagal sutart į 
R E Z I D E N C I J A 

6631 S. Californla A ve. 
Telefonas REPnblic 7868 

Tel. CANa* 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 S o . Ha ls ted S t r ee t 
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
V A L A N D O S : 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
ar t i 47th Street 

Vai . : nuo 9 ry to iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutar t į 

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. 
Nedeliomis pagal sutar t i 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

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

TeL YARds 0994 
Rez.: TeL PLAza 2400 

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

vai po pietų ir nuo Z iki 8:3Q & t Nedeliomis nuo 10 iki 12 diena 

9 ryte iki 8 vakare 
išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. IMi . 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 3 W . M a r q u e t t e Road 
Vai . : 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

Ketvergais pagal sutart į 

2305 So. Leavitt St. 
Tel CANal 0402 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave 

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

REZTDENCTJA 
LAFaye t t e 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos : 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais i r Sekmadieniais 
nneml antnrH 

Residence 
6609 S. ArteHan Ava 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
8156 W. 69th St. 
HEMlock 5996 
VALANDOS: 

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

pagal sutarti 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETTTVTS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avprme 
Res. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone: REPubl ic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedčlio. S^redoa ir Pčtnyčios 

vakarais n u o 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas RKPiihl lc 9«00 

State 4690 Prospect 101» 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Ave. 

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

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasd^n nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

CLASSJFIED 
R E I K A L I N G A D A R B I N I N K A I 

R E I K A L A U J A M A S pri tyręs aeetv-
lono eutt^r df'l grelž<raUu yar«lo. Tn-
Himtrial Sen-iee an<l Salva^o. 2035 
WeH 43rd St. LAFnvet te 7077. 

R E I K A L A U J A M A MERGINOS 

ReiVnlanjpTria m<-r<;ina abelnam na
mų rlnrbu'. Novpikin dirbti vakarais 
ir sekmadieniais. Nėra kūdikiu. G5 
i savaitę. Ooras namas. H . Kravi tz , 
4042 No. Washtenaw Ave. 

I REIKALAUJAMA. P A R D A V Ė J A I 
i • 

i Poil'alauianifm "-maistu pardaveias . 
j Oabar lankantis vostoranns ir val-
i ^nu krau fnve>. AT ūsu nroduktus ga

lite r*>rdnoti ]i;lna laika ar dal ' -
'i*1!. Kow?«?as. Saukite Afr. Paeini, 
CANal 2228. ' 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 
10707 So. MJchigan Ave. 

CHICAGO 
Telephone PULlman 1293 

UP HOLS TERING 

Rakandu Taisjrmas 
Por\'ilVimas. baldu taisvmas, per-

mnlinvoiimas, išv»l\-rrias. Darbas era-
»-<»ntnoipmas. Apkninavimas dykai. 
^nm,'pn«;ios ka :nos miost^. Smierior 
TTr>bol<=to'-ir1<i. Co.. 327 So. Kedzie 
Ave , NF.Vada 7717. 

P I R K I T E ANGLIS DABAR 

BLACK Oold Lump, $6 00: Mine 
m n , tti.76; Srrooninjrs. $4.75. 
OR NDY MTNTNG CO., telefonas 
CEDarerest 1131. 

ANGLYS ANGLYS! 
AUC.ŠTOS RPSTES NORTFTERN 

ILLTNOTS ANGLYS 
Mine Run $5 75 
TiUmp or E££ 6 00 
Sereeninc«? 4.75 

Pašauki te dieną a r naktj 
Telefonas KEDzie 3882. 

J= 
J O K I Ų SUODŽIŲ 

RANGE 

J O K I Ų P E L E N Ų |j 

OIL 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — L y g u s 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL R A F I N m i U O T O J O 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilna miera su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais t rokais. 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 

l 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 
KURUI AUIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manager J 
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