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MADRIDE DIDELI GAISRAI; VISUS 
ŽNYBIA BAIME 

KRUVINOS KOVOS IR TOLIAU 
VYKSTA GATVĖSE 

KAD APSISAUGOJUS PLĖŠIKŲ BANKUOSE 

ANGLIJA SAKOSI JI NEIGS BARCELO-
NOS BLOKADĄ 

I tal i ja neleis komunizmui ta i 
syti gūžtas Viduržemio jūros 

pakraščiais 
MADRIDAS, lapkr. 20. — 

Del nuolatinio miesto bombar
davimo kai kurios miesto da
ly? baigia degti. Kova sn gai
srais neįmanoma, nes per 
maža vandens ir tarp radika
lu nėra tvarkos. Jie daugiau
sia užimti miesto ginimu. 

Nauja nelaime reiškiasi ra
dikalams. Pradeda trūkti mai
sto, o pristatymas labai apsun 
kintas. Tad ima plisti alkis. 
Gal tas skaudžiausia paveiks 
ir suklupdys radikalus. 

Šiaurvakarinėj miesto daly 
gatvėse vyksta nacionalistų 
kruvinos kovos su radikalais, 
kurie nuolat netenka vienu po
zicijų paskui kitas. 

Kitose fronte dalyse nacio
nalistai pasirengę pultis mie
stan, kaip tik prisiartins ati
tinkamas skirtas laikas. Kai 
kur radikalų grupes buvo pra 
dėjusios kontratakas prieš na
cionalistus. , Jos tuojau su
triuškintos. 

LONDONAS, lapkr. 20. — 
tAnglijos vyriausybe nuspren
dė ir paskelbė, kad ji igno
ruos Ispanijos nacionalistų 
paskelbtą Katalonijos pakraš
čiais ir Barcelonos uosto blo
kadą ir nieku būdu neleis, kad 
nacionalistai sulaikytų Angli
jos prekybinius laivus ir juo
se darytų kratas. 

Užsienių reikalų sekretorius 
Edenas paskelbė, kad Anglija 
nepripažįsta nacionalistų ka
riaujančia puse, tad ignoruoja 
ir jų skelbiamą blokadą. 

Tuo tarpu Ispanijos nacio
nalistų vyriausybe įspėja ki
tas šalis, kad jos visus savo 
laivus ištrauktų iš Barcelonos 
uosto, ""kadangi gal reffeėfr*^-
bombarduoti uostą. 

Išradėjas C. E. Fyfe iš Minesob 
•counterį", kurs palytėjus klerko 

uždaro visą priešakį kur stovi pW 

NACIAI GELBĖS ATSTA-

ITALIJA PRIEŠ KOMU
NIZMĄ 

MASKVOS BOLŠEVIKAI 
PRIEŠ ANGLIJĄ 

MASKVA, lapkr. 20. — 
Bolševikų laikraščiai aštriais 
žodžiais puola Angliją. 

Anglijos užsienių reikalų 
sekretorius Edenas vakar kal
bėdamas parlamente prasita
rė, kad už stovį Ispanijoje ne 

i 

galima kaltinti tik Italijos ir 
V o k i e t i j o s . 

"Vagie, kepurė dega T' Ma
skva pasijuto įžeista. 

! 

ROMA, lapkr. 20. — Fašis
tų spauda rašo, kad Italija 
nieku būdu neleis Maskvos 
bolševikams kurti komunizmo 
ir raudonosios revoliucijos 
gūšhj Viduržemio jūros pa
kraščių teritorijose ir Ispani
joj, arba Portugalijoj. 

Apie šį faktą, pažymima, 
turi gerai įsisąmoninti Mask
vos bolševikai ir jų bičiuliai. 
Bolševikų suvaldymą Italijai 
gelbės Vokietija ir Japonija. 

PASKIRTAS AMBASADO
RIUS RUSIJAI 

AVASHINGTON, lapkr. 20. 
Nauju ambasadorium Rusijai 
paskirtas J. A. Davies, tur
tingas advokatas. 

Iki "Draugo" jubilie
jinio koncerto liko tik 
8 dienos. Koncertas bus 
lapkričio 29 d., 3 vai. 
po piety, Chicago Civic 
operos name. Ar jau 
turite tikietų? Prašome 
įsigyti iš anksto pas 
"Draugo" Išnešiotojus, 
arba telefonuokite Can
al 7790. Tikiety kainos 
55c ir aukščiau. 

PRIVALOMAI BUS ŠAU
KIAMI KAREIVIAUTI . 

LONDONAS, lapkr. 20. — 
Anglijos vyriausybe neturi 
pavykimo su jaunų vyrų re
krūtą vimu kariuomenėn. Nie
kas nenori kareiviauti. 

Karo sekretorius yA. Duff 
Cooper įspėja jaunus britus, 
kad jei jie ir toliau atsisakys 
savanoriai įstoti kariuomenėn, 
vyriausybė pasidarbuos juos 
šaukti privalomai. Anglijai 
reikalinga kariuomenė. 

BOSTON, Mass., lapkr. 20. 
— Didelis šaltis ištiško kai ku
rias Naujosios Anglijos dalis. 

BERLYNAS, lapkr. 20. — 
Ispanijos nacionalistų vyriau
sybes ambasadorius Vokieti
jai, Agramonte y Cortijo, pra
dėjo registruoti ispanus, ku
rie pabėgę Vokietijon, kad 
juos su nacionalistų pasais 
grąžinus atgal Ispanijon, kai 
bus paimtas Madridas. Mark
sistai ispanai negaus pasų ir 
jiems bus atsakyta prieglau
da Vokietijoje. 

Nacių oficialiuose sluoks
niuose daromi planai, kad Is
panijos atstatymui pasiųsti 
20,000 iki 25,000 nacių darbi
ninkų. 

Prie Ispanijos atstatymo 
prisidės ir Italija. B e dartoi-
ninkų bus siunčiama ir reika
linga visokia medžiaga. 

Išbando banko 
iga sprigtelia ir 
(Acme Photo.) 

IAP0NĮ1 ŽUVO 
UITI 

42 ASMENYS ŽUVO 
ITALIJOJE 

MERANO, Italija, lapkr. 
20. — Dideliam Monte Catti-
ni municijos fabrike įvyko 
baisus sprogimas. Kalbama, 
kad susprogęs garinis katilas. 

42 asmenys žuvo ir daugiau 
kaip 20 kitų sunkiai sužeista. 

Sugriautas kone visas fab
riko centras. 

Visas miestelis daug nuken
tėjo nuo sutrenkimo. 

1 8 ASMENŲ SUŽEISTA GAT
VĖ KARIUOSE CHICAGOJ 

18-os ir Clark skersgatvyje 
vakar popiet du gatvėkariai 
susidaužė su troku. 

18 asmenų sužeista ir kone 
visi paimta į ligonines. Tarp 

Tarp paimtųjų į ligonines 
yra Juozas Minikis, 49 m. 
amž., 1800 So. Jefferson gat., 
taip pat Frank Banas, 23 m. 
amž., 2221 W. Cullerton gat. 

sužeistųjų y r a j r troko valdy-; 14 sužeistųjų paimta į $t. 
tojas. , [Luke, o 4 į Mercy ligonines. 

TOKIJO, "Japonija, lapkr. 
20. — Osaruzava vario kasyk-
lų didelio tvenkinio užtvanka 
pereitą naktį sulūžo ir van
duo ūžtelėjo į žemumas. Su
naikino keletą miesteliu ir so-
dybų. 

Nelaimė įvyko gyventojams 
miegant, tad nebuvo laiko gel 
bėtis. 

Anot policijos autoritetų 
apskaičiavimo, žuvo apie 1,000 
asmenų, o gal ir daugiau. 

Šiandien rytą surankiota 
daugiau kaip 300 žuvusiųjų 
lavonų. Kelių šimtų kitų ne
surandama. Gal jie nunešti 
į Yoneširo. upę. 

Osaruzava yra AJcita pre
fektūroje. 

Minėto tvenkinio vanduo 
buvo naudojamas vario nau-
gių plovimui. 

STALINAS STIPRIAU 
SAUGOJAMAS 

RYGA, lapkr. 20. — Žinio
mis iš Maskvos, diktatoriui 
Stalinui padidinta apsauga. 
Jį saugoja rinktiniai čekos a-
gentai. 

Taip pat stipriai saugoja
mi ir kiti visi aukštieji komi
sarai ir retai kur pasirodo 
viešumoje. Pačioje Maskvoje, 
anot bolševikų, privisę daug 
Šnipų. Čeką neįstengia jų visij 
susekti. 

.m* M t i i 

MIESTO MAJORUI DAUG 
ŽADĖTA 

Cbicago miesto majoras grį
žo iš Washingtono ir pranešė, 
kad vyriausybė žadėjusi skir
ti keletą milijonų dolerių Chi
cago reikalams. 

POPIEŽIUS PRIEŠ NEVE
DUSIU PORU Į T E I S E J I M Ą 

VATIKANAS, lapkr. 20. — 
Italijos civiliniu kodu norima 
iteisėti nesusituokusių teisė
tai porų kūdikius. 

Popiežius' peikia šį sumany
mą, kadangi tuo būdu sten
giamasi pažeminti moterystę 
— norima teisėtai susituoku
sius sulyginti su laisvameilė-
mis poromis, 

ŠIMTAI ŽUVUSIŲJŲ MA-
DRIOEi RADIKALAI 

LAIKOSI 
MADRIDAS, lapkr. 20. — 

Dvidešimts vienas nacionalis
tų lėktuvas vakar pavakarėje 
puolė miestą. Tas buvo vie-

I nas didžiausiųjų puolimų. 
j Skaudžiai nukentėjo svarbiau
sios miesto dalys nuo svaido
mų ir sprogstančių bombų. 
Kai kur sukelti gaisrai. 

įApskaičiuojama, kad apie 
250 asmenų žuvo ir daugiau 
kaip 300 sužeista. 

Tas buvo trečiasis puolimas 
tą pačią dieną. 

Miesto padangėse buvo pa-
i. Ta-

rrr-" 
kti ir pabėgti. Radikalai netu
ri daug lėktuvų ir turimus 
brangina. Įsakyta juos saugo
ti. 

Nacionalistų lakūnai vienos 
paros laiku sunaikino daugj-bę 
didelių namų. Iš jų griuvėsių 
vakar išimta apie 550 lavonų. 
Sakoma, kad tai dar ne visi. 
Tas yra tik vienos paros puo
limų aukos. 

Nepaisant šių žudymų ra
dikalai vis dar nesirįžta pasi
duoti. Jų vadams yra svarbu 
kariauti iki bus turima kiek 
milicininkų. Vadai nieko ne
pralaimės nepasiduodami. Sa
vo galvas paguldys tik milici
ninkai. Jų vyriausieji vadai 
yra toli nuo Madrido — Bar-
celonoj, Valencijoj ir kitur. 

Kai nacionalistų lakūnai su 
bombomis griauja miestą, ra- į 
dikadų milicininkai atkakliai 
kovoja, kad kaip nors sulai
kius nacionalistų veržimąsi 
miesto centran iš šiaurvakari
nio šono. Bet tai tuščios radi
kalų pastangos. 

Kiekviena išmesta orinė 
bomba viską aplinkui ardo ir 
neša mirtį. Puošniausi mūrai 
griūva. Vienoje gatvėje orinė 
bomba pramušė požeminį ge
ležinkelį ir jį aklai užblokavo. 
O čia požemiuose susispietę 
daug žmonių, kad išvengus 
mirties. 

Vykdomas miesto griovi
mas iki radikalų milicija pasi
sakys, kad jai gana betiksliai 
kariauti. 

8 VYSKUPAI NUKANKIN
TI ISPANIJOJE 

LONDONAS, lapkr. 20. — Kunigu įšventintas 1891 M, 
Vietos laikraštis Universe se- 1925 m. paskirtas tituliniu ^ 
niau pranešė apie šešis nužu- motrium vyskupu ir Graną-
dytus vyskupus Ispanijoje. dos auxiliniu vyskupru 1928 
Dabar prie radikalų anų aukų \ m. nukeltas Guadix vyskupi-
prijungia dar du vyskupus, 
kuriuos raudonųjų gaujos nu
kankino. 

Seniau paskelbti nukankin
ti : Cuenca vyskupas Laguana; 

jon, o 1934 metais jam dar 
pravesta Almerijos vyskupi
jos administracija. 

Vyskupas Milan buvo mett« 
kos sveikatos ir 1935 m. bir« 

Jaen vys-kupas Jrmmez: Si- v .. 
, , , .. ;r _, ; zeho mėnesi lani buvo paves 

guenza vvskupas Martini: Se-govia vyskupas Platero; Le-
rida vyskupas Miralpeix; Epi 
rus titulinis vyskupas Barro-
so. 

Dabar; Guadix vyskupas 
Olmos ir Almerijos vyskupas 
Milan. 

Apie šiuodu pastaruosius 
kankinius tokių žinių gauta iš 
Ispanijos: 

Vyskupas Olmos suimtas 
liepos mėnesį — revoliucijos 
pradžioje. Raudonoji milici
ja uždarė jį geležinkelio vago-
nan, kur išlaikytas apie vieną 
mėnesį. Paskiau su tuo vago
nu nuvežtas į Almerijos įlan
ką ir nukeltas ten komunistų 
laivau, kurs buvo kupinas ka
linių įkaitų, ir priverstas dir
bti sunkius darbui 

Laive vyskupui buvo leista 
eiti kunigo pareigas, bet sąly
gos buvo nepakenčiamos. 

Rugpiūčio mėnesio gale 
raudonųjų gaujai jį paėmė iš 
laivo ir subadė ir iš dalies su
degino. 

Po1 keletos dienų vyskupo 
kankinio kūnas rastas pames
tas šalia vieškelio. Prie kūno 
buvo prisegtas identifikavimo 
raštelis. 

Vyskupas Olmos buvo gi
męs Granadoj 1869 metais. 

ta Almerijos vyskupija. Suki* 
limų pradžioje suimtas savo 
namuose. Jo akyvaizdoje na* 
urnose atlikta nuodugni kratau 
Raudonųjų gauja vyskupe 
tempė Almerijos gatvėmiS| 
kaipo didžiausią kriminaliniu* 
ką. Pagaliau paimtas kalinio] 
laivan. 

Laive raudonieji vyskįpį 
privertė plauti aslas, valyti 
lavatorijas, ir kt. Praėjus a* 
pie vienam mėnesiui, visiškai 
nukamuotas vyskupas paimtas 
iš laivo miestan. Ten jis bū* 
vo verčiamas išsižadėti Die
vo. Kai jis priešinosi, būva 
sužalotas ir nušautas* Jo kuV 
nas pamestas stačiai šalia ko> 
lio. 

Vyskupas Milan buvo gi-
1880 uu- 4 b??rijfl j .jĄBftiįfci 

tuosius mokslus baigė flomoj, 
Grigoriaus universitete studi
javo teologiją. 

Abudu vyskupai Olmos Ic 
Milan savo kilme buvo netur* 
tingų tėvų sūnūs, patys ne* 
turtingi, nepaprastai kilnioj 
širdies ir tarp vargšų darbuo
tojai ir vargšų užtarėjai. Po* 
litika jiems buvo nežinoma, 
nes buvo pasiaukoję gailestin
giems darbams ir sielų gany
mui. Ir už tai randonieji juos 
nužudė. 

Ties Oakdale ave. vienam 
bute įvyko kruvinos peštynės. 
Policija rado vieną vyrą už
muštą ir dvi moteriškes sun
kiai sužeistas. 

KALBAMA APIE STREIKĄ 
CHICAGO SKERDYKLOSE 

Live Stock Handlers' uni
jos keli šimtai darbininkų ta
riasi sukelti streiką stockyar-
duose ((gyvulių skerdyklose) 
Chieagoj. 

Darbininkai reikalauja at
lyginimo didinimo 15 nuošim
čių. Kompanijos siūlo vos 
tik 5 nuošimčius. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota ir šalčiau. 

KOMUNISTAI REIKALAU
JA AREŠTUOTI DEŠI

NIUOSIUS 

PARYŽIUS, lapkr. 20. — 
Kad socialistas ministeria 
Salengro nusižudė, komunis
tai kaltina dešiniuosius ir? 
reikalauja, kad būtų areštuoti 
trys dešiniųjų vadai, tarp ku
rių yra ir buvęs premjeras 
Tardieu. 

Girdi, šie dešinieji taipi 
*' draskę'' ministerio garbe* 
kad tas buvo priverstas krau
stytis kitan pasaulin. 

Suprantama, nekaltas žmo
gus nebūtų daręs sau galo, 
Tad su socialistu ministeria 
kas nors buvo netvarkoje. 

^ ^ , 

BIZNIERIŲ, PROFESIONALI! IR VISU ŽINIAI 
Prieš didįjį jubiliejinį koncertą lapkričio 29 d. 

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

^ d 
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" D R A U G A S " 
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Skelbh.iŲ kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiunis ir koresuondenianis raštų negrąžina, 

frii neprašoma lai padaryti ir neprisiunėlama tam tiks
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M. Uuus — *6.QW: Pusei mėty — $3.6o; t r i m s mene-
8*ainM — 12.00; Vienam mėnesiui — 73c. Kitose vai
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GERB. KLEBONO KITN. A. BRIŠKOS 
J U B I L I E J U S 

lino nedrausdama, o kun. Cougklinas savo 
keliu išmintingai pasielgi išėjęs iš tos sri-
ties, kur i buvo nfc jo. Su " D a r b i n i n k u " reiš
kiame viltį, kad kun. Coughlin grįš į dar
buotę toje srityje, kurioje j is j au pasižymė
jo. 

Jubiliatas Kun. Antanas Briška 

P R I E Š DIRBANČIAS MOTERIS 

Cbieagos Brighton Parke lietuvių Ne
kalto Prasidėjimo Paneles Šv. parapi ja įy-
t e j , lapkričio 22 d., minės savo gerb. klebo
no kun. Antano Briškos sidabrinį kunigy>-
tcfc jubiliejų. 

Brightonparkiečiai su pakiluma dvasia 
i.i'ikė ir rengėsi prie savo dvasišku vado 
jubiliejaus. Gerb. jubil iatas nuo pat pradžios 
Br ighton Parko lietuviams vadovavo, su 
jai.s skurdo pirmuosius metus, paskui >u 
ja is augo, stiprėja ir pagalios dasigyveno 
iki to, kad jų parapija buvo pirmutine Chi-
eagos lietuviu parapija, kur i išmokėjo para
pijų- skolas. Tas rodo gerb. jubil iato mokė
jimą Anoms organizuoti, juos palaikyti 
prie bažnyčios i r sumaniai tvarkyt i parapi
jos materialinius reikalus. 

Nekalto Prasidėjimo Panelės šv . lietuvių 
parapija, gerb. jubiliato vedama, yra viena 
paskesniųjų parapijų. J i yra viena iš t ii 
džiausiu Amerikos lietuvių parapijų. 

Brightonparkieeiai visada buvo ir i -
bėra pritinkamuose santykiuose su savo dva
sios vadu. Vienybėje dirba Baiiivičios ir 
Tautos reikalams. 

Utrb . klebono kun. Antano Briškos st-
; dabr in is jubiliejus rytojeUb»-~jftumiiela> iš-
btlhietnis bažnyčioj ir bunkiėtū parapijos 
salėj. 

Paminėtina, kati gerb. jubil iatas klebo
nas kun. Antanas Briška remia ••Draugą", 
reUnia " D r a u g o " jubiliejinį koncertą ir lai>-
k rieto 21) d. jisai sėdės vienoje iš puikia il
si ųjij ložų. 

Sveikiname gerb. jubiliatų ir linkime 
jam dar ilgai, ilgai gyvuoti ir vaisingai pa
sidarbuoti Kris taus Vynyne. 

Šiaudiniai balsavimai vedami ne vieu 
prieš prezidentinius rinkimus. Tam t i k r o 
įstaigos nuolatai tyrinėja visuomenės nusi-
statymų įvairiais klausiniais. Štai American 
Insti tute oi Publie Opinion atsiklausė visuo-
-menės apie dirbanėias moteris, kurių vyrai 
taipgi dirba ir uždirbti pragyvenimui. Dė. 
to klausinio gauta 100,000 atsakymų. į'i 
nuoš. atsakė, kail tokios moterys neprivalau 
ėios uždarbiauti. Jos atima progų uždarbiau
ti bedarbiams. Tokiai mot. rų prakt ikai ne
pritaria kaip vyrai, ta ip ir moterys. 

Toliau buvo paklausta a r leistina, kad 
vyras ir jo moteris užimtų valdiškus ofisus 
Tai 89 nuoš. balsavo prieš tokių praktikų. 

Galima čia priminti, kad tasai Ameriean 
Insti tute of Publie Ojunion vedė šiaudini 
balsavimų rinkimų kamrnnijos metu ir jo 
rezultatai buvo arčiausi t ikrvoės. 

PREZIDENTO ŽODIS KAPITALISTAMS 

Rašo Stasys Pieža 

" O r a et Labora ' — k o n. 
Briškos priežodis. 

Saulė jau seniai buvo nu
sileidus i ž šilo anapus Mel-
džiūnų kaimo, Vaškų parapi
joj , Panevėžio apskri ty. rl y« 
luma visur viešpatavo. Kur 
ne-kur bakūžėlių languose de 
gė lempos. Neužilgo ir tos 
liepsnelės vienu {*) kitos pra
de jų gesti. 

Tik viename oame buvo 
š v i s a . rPai buvo namas tur
tingo ir pavyzdingo ūkinin
ko Jono Briškos. Naktį lem-
\m tebedegė, nes Briskų šei
mynėlė laukė naujo šeimos 

P O SVIETĄ PASIDAIRIUS Po 24 vai. bcstis sutiko pa
kelti pėdę ir tada pečkurys 
nulipo uuo kamino. Sveiki, tavorščiai! 

Čikagoje Board oi' T radę 
bildinge dirba prie drabužių Parėjęs iš mokyklos Vineu-
priėmimo mergina Marion kas Kepeckutis sako tėvui: 
YVaters, kuri turi nepapras- — Žinai, kų, pa! Mūsų sku
tų atmintį. Svečiams padavus lėj šiaudu1 buVo toks ponas, 
savo skrybėles ir apsiaustui , kuris rodė triksus: paėmė do-

| jiems neduodama jokio tikit- Ietį, pasuko, pasuko ir ji persiu 1038 m. Birželio 24 d. ku:i. ' „ ^_^ . . . , *• * 
A. Hnr-kni sukako 25 metų kunigys- to. Ka r t a i s ji priima net 2<A) maine ] gėlę. 

nario. Ir kai i š s ig i rdo silpnas , tr's- Ku»- A- B l i š k f t ūkininko Jono skrybėlių ir apsiaustų ir kiek* I — Tai visai mažas triksas, 
, . , . , v • ii Julijonos Briškų Minus }>aeina iš i j . ; 

kūdikio verksmas, sypsodu- j \ ĮC | \fMun} kaimo, Lauksodžio para- j vwmaii įsjhiDfla nesuinaisiusi. j atsake jam tėvas. Kai 
l i i a s t ė v a s p a ė m ė k l i y g ų i r j o j ' 1»:-M, Šiaulių a|)«ki. Pradinius mok-

Prez, Kooseveltas, prieš išvyksiant i 
pietų Anur ikų , atsikreipė į kapitalistus ra
gindamas juos kodaugiausia suimti beda r 
bių į darbus. Bagino imti i darbus ne vien 

irase: 
"I i i ižel io mėnuo, 9 d., 1885. 

Mums, Jonui ir Jul i jai Briš-
kanis, gimė sūnus. Pakrikšty-

Kai kurie sako, kad tokios aš tik n u p i r k u sau, mainai 
atminties žmonių reikėtų A- ir tau tikietus į " D r a u g o " 
merikos lietuviškiems balšavi- koneertų aperon, novemberio 

Uncijai 1 JH>5 m. persikėlė į Lietu
vą — sostinv S ilniu i>" dirbo patr.o-
tišką ii naudingą dari)}) Lietuvos la
bui, riudenvįe IMIri m. įstojo i Vil
niaus U. K. Seminarijų. Gruodžio 

sime A n t a n u " . 

Kūdikystės Dienos 

Berašydamas tuos žodžiie 
kvaiir ikuctus darlvininkus, o ir paprastus. I tėvas kažin ar pamanė, kad | mr-nesio pabaidoje 1907 m. išstojo iš 
ne vien jaunus, o ir senus. Nurotlė, kad blo- \ tas sūnus bus kunigu? Ar a 
gal elgiasi tos kompanijos, kurios nenori tėjo jaln į galvų, kad jo sū 
samdyti darbininkų, turineių virš 40 metų; n u s , Antanas, kuomet twH 
amžiaus. Nurodė, kad kapitalistai turi sten- m . ) S ] c i e } ) o m i \ e k a l t o Prasi 
gtis savo įstaigas taip sutvarkyt i , kad būt j ^ j į n i o Panelfs Švenėiausio? 

jaratiijos, Cbieago, lll.? 

sius į^ijo Žeimelio liaudies mokyk-
ioj(, iš č'a }K>rsikr'l(" į Hausko m.es
to mokyklą Latvijoje, o iš ten į | 
.Mintaujt] (Jeltiuvą, Latvija) ir t e n . 
baųtė (i siiinnaMjos klesas. 1903 m. 'Kanis, kad jie atsimintų kur & <1., tai vakar mama paėmė 
išvyk,, j uy.ą vaistininkystf.s mok- j(]j„o;stii visokios aukos, kurias iš mam-s 2o dek, pasuko, pa
lui. 1904 m. persikelt' i Petrapili ji , . . l r 
Didžiąją Sodu vaistinę. Kilus revo-[ balsavikai renka Spanijos fa- suko ir juos permainė į mau-

šistains mušti, politiniams ka- jų dresę. 
lininiams vaduoti ir 1.1. i 

Profesorius, skaitydama* 
1 Seminarijos ir iškeliavo į Ameriką, 

l ' iadžiojc Sausio 1908 m. atvyko j 
Chicairą ir iŠ čia nuvyko į Detroil, 
Mieli, i iv. Cyriliaus ir Methodians 
Seminariją, ("ia baigės plnlosopliijos 

galima kodaugiausia darbininkų priimti. 
š i s prezidento atsikreipiinas į kapitalis

tus y ra j iems kar tu ir įspėjimas. Je i savo 
noru kax>italistai to nepadarys, tai bus pri
versti tų dary t i įstatymų keliu, arba turė> 
mokėti didesnius mok* sėhis, kad bedarbiu? 
palaikyti prie viešų darbų. 

Lietuviška p pati lo t iz inas . 
kuris iki šiai dienai dega 
kun Antano širdvje, nžsiku į™«» i* įšventintas kvnigiiBiiietio 
. . . . i 24 d. 1911 m. Birželio 27 d., 191 i 

• 

VISI LAUKIA KALĖDŲ 

D A R B I N I N K A S ' APIE RINKIMŲ 
IŠDAVAS 

Bostono " Darbininkas" , Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos organas, padarė suskaitąs 
i r išdavas iš praėjusių rinkinių. Nurodo, kad 
r inkimai parodė, jog spauda ne visuomet 
atvaizduoja žmonių nuomones i r ne visuo
met j a s kontroliuoja. Tas pa t ir su kalbė
tojais. " D a r b i n i n k a s " rašo: 

*4Vienas dalykas naudingai kalbėti, ves
t i žmones prie susipratimo, nurodyt i j iems 
skr iaudas ir pavojas, įsąmoninti j iems krikš
čioniškąją ideologiją — tai garbingai atl iko 
kun. Coughlin—; o vėl ki tas da lykas — re
mt i j>olitišką partijų, kur i galėtų suvaidinti 
jei ne lemiančių, tai bent stambią rolę rin
kimuose. Gabus kalbėtojas, ypač dvasiškis 
gali įsąmoninti žmones ir nurodyt i jiems jų 
pareigas, bet reAuti politišką mašiną tai jau 
išeina iš jo veikimo srities. Paskut inia i rin
kimai ka ip tik tai įrodė. Oia reikia apsi
draus t i pareiškiant , kad kun. Coughlin at
nešė darbininkams milžiniškų naudą savo 
kalbomis per radio. J i s stačiai suvaidino 
perkūnsargio role, nes nu t raukė žmonių mi
nt is nuo pavojingų obalsių ir sėkmingai su-
sabotažavo komunistų veikimą. Toj sr i ty 
gal d a r nekartą toks jam pas i rodyt i . " 

t i?inkiniinei kčinipanijai einant, buvo 
daug spėliojama apie tai, bene dvasiškoji 
vyriausybė palieps kun. Oouglinui nuti l t i . 
fl'o nedary ta i r laukta rinkimų rezultatų. 
Tie rezultatai buvo tokie, k a d kun. Cough-
linas pats nutilo. Pamatė , ka ip "Darbin in
k a s " pastebi, kad vienas daiktas yra kelti 
žmonių sąmonę, o k i tas da ik tas remti poli
t išką masiną. Pa t s kun. Cougnlinas pamatė 
i nėjęs į ne savo sritį i r pats iš jos pasi
t raukė. Matome, kad aukštoji dvasiška vy
riausybė išmint ingai pasielgė kun. Cough-

Dabar visi laukia Kalėdų, bet ne vi 
šiems tas put dalykas rūpi. Amerikos mate
rialistiškas pasaulis Kalėdų laukia su vilti
mi, kad šiemet kalėdinis biznis bus rekor
dinis, kad biznis bus toks, kad galės susi
lyginti su buvusiu bizniu geraisiais laikais, 
o gal ir viršyti juos. 

1929 metais kalėdinis biznis siekė v i e - ; k l a s e s K f l f i tf 8 į b i r a . ^ . ^ 
no bilijono dolerių.^ Komereijos^ Departamen j ^ ^ ^ fe|m> ^ ^ ^ 

kliausių veikime slaptosiom 

rė bes i slapstant nuo rusų ža 
ndarų. J i s slapta lankydavo 
lietuvių kalbos klases jaujo-
j<' N orū meilų kaimelyje. .]' 
čia su savo kaimieėiais u / 
kės lietuviškos abėcėlės. 

Vėliau mokinos rusų nio\y 
klose, kaip tai Žeimelio liaa 
dies mokvkloje, l>ausko mies-
to mokykloje ir Mintaujos gi
mnazijoj, kur I baigė šešias 

<4Apie Ispaniją žinios gerės- paskaitas studentams, sužavė-
nės. Dar (J fašistų orlaivius tas jų rimtim, sako: 
sudaužė Madrido gynėjai. — Mane džiaugsmas ima, 

" S v a r b u čia tas, jog res- kad kelios dešimtys jaunų 
mokslą taj>o priimtas'į rhicajĮos Ar- j publikos gynėjai pasirodė vi r- ' blizgančių veidų su tokia rim-
kivvskupija. Hufrseio pnulžioje 1908 ] XMdvt: ,,,.,. ,«««xi,»rt«« iv.4.;i... . ' f l+™ . . A . . . . . i -x 

*, ',,, , •• , , • 4 i sesni oro mūšiuose. Lsrikro. tini seka ano paskaitas. 
tu. Jo Lkscclennia ( lucauos Ark;- , I ••••••u» 
vyskups .). K. Quiį;ley. D. D. klie- da" nė vieno didesnio ore su- ! T profesoriaus (Ižiaugsiną 

sikirtiiiio fašistai nelaimėjo,H atsakė šlamesys ir at idaromų 
rašo balšavikų poperos redak- pudrinių trakštelėjimai, 
torius. 

Mano rokunda, kam reikia 
faš is tams Span i jos oro. Tegul 
tik fašistai užvaldo Spanijos 
žeme, oras ir be mūšių bus ju. 

įiką A. Briška išsiimti" į šv. Mari 
MM Seminariją, Ellenora, Obio, UH>-
loūijos studijoms. C J I bai les Semi-
mrijos iiioksljj \i\\m juišaukUis j Chi-

Amerike pasitaiko, kad tuk 

m. ]>n>kirtas vikaru prie Šv. Kry
žiaus luMiiviii parapijos. Kutinėjo 4 
d.. 1914 paskirtas k lebeni ir organi
zatorium naujos lietuviu kataliku Šv. 
Panelės parapijos BHghton Parke 
Kun. A. Briška su Dievo palaima 
ir paraptjonn parama pastale š oje 
parapijoje yra/Ju*. moderniškus iro-
hesius, kaip t a i : mokyklą, seselių ! s t a i l č i a i d a r b i n i n k ų , išėj( ( 
namą, kleboniją ir auditoriją. Pa-

j rapijos nuosavybių verte $.'100,000. 
' Kun. A. Briška dirbdamas Kr ' s t aus 

vynyne neužmiršta ir tautos reikalu. 
Husu priespaudos laikuose 1905 m. 
aktyviai dalyvavo Didžiajame Vil
niaus Seime. Po .'50 metų darbuotes 
siunčiamas i Nepriklausomąją L ė 
t iną delegatu j Pirmąjį Lietuvių 
Pasaulinį Kongresą B),'lo m. 

tas dalmr skelbia, kati šiemet kalėdinis biz
nis sieks 920 milijonų dolerių. Bet kadangi 
kampanijos vis nesustoja mokėti dividendų 
bonų ir nenustoja algų kelti, tai dėl to ku-
ledinis biznis gali būt didesnis, negu dabar 
apskaičiuojamas. 

lietuvių mokinių draugijos 
Mintaujoje. 

Vyksta Vilniun 

Je i ne didžioji Kusi jos re 
voliucija 1904 metais, gal, A-
ntanas būtų šiandie ne kuni-

Vienas lu tuvių komunistų laikraštis pei- gas, bet vaist ininkas. Klio
kia Prancūzijos vyriausybę už tai, kam ji niet kilo revoliucija, jis buvo 
leido fašistų laikraščiui vadinti socialistų vaistininku Petrapily. Iš čia 

TEATSIMENA SAVE 

Vteiioj lenkų mokykloj mo
kytojas aiškina apie Kroku
vos gn>žybes. 
. . . i r ten pr ie rinkos stovi 
gražus Adomas If iekevičins.. . 

Mokinys, per t raukdamas 
mokytojo pasakojimų, klausia : 

— Bet, pone mokytojau, 
tamsta nepasakei kuo jis pre
kiauja. 

Satengro dezertyru. Girdi demokratija reiš
kia daugumos valių, o ne laisvę niekšams. 
Je i tas dėsnis būtų taikomas Amerikoj, tai 
visiems komunistų laikraščiams priseitų už
sidaryti ir visiems jų kalbetojautis užsičiaup-
ti. 

jis vyksta į Vilnių ir dirbo 
iš vien su Lietuvos patriariai 
Basanavičium, dabart iniu pre 
zid. Smetona ir kitais. 

Vilniuje jam teko dirbti 
kūrybinį Lietuvos atgimimo 

San Fraticiscoj rengiama pasaulinė pa- darbų. Su kitais veikėjais ža
dino Lietuvą prisikėlimui 
nors prisikelti jai teko tik po 

rodą 19B8 metais tam, kad paminėti lai
mingų užbaigimų Golden Gate tilto. Tas til
tas yra ilgiausias pasaulyje. Turi du bokš- pasaulinio karo. Tenka ja I ! -

tu, kur ie yra tokio aukščio, ka ip Kmpire 
State Bklg. Ne\v Yorke. Til tu eina šeši ke
liai. Tiltas yra ta ip stiprus, kad ant visų 
šešių kelių gali susigrusti sunkiai prilio-
rlnoti t rokai ir automobiliai; gali prisigrūsti 
kmonių, kiek tik telpa. I r t ada dar galė
tum nupjauti pusę plieninių virvių, laikan
čių tiltą ir tada tas t i l tas dar nekrutėtų. 
Didžiausias pasaulyje tornado nepajudintų 
t i l to bokštų. San Franeiscoj būna žemės 
drebėji-miį. J e i ten įvyks toks žemes drebė
jimas, kur is nugr iaus tą tiltą, tai nuo tokio 
drebėjimo San Franciscoj neliks akmens ant 
akmens. 

• • • 

Prez. Koosevelto kelionė į Pietų Ame
riką pr imena prez. IVilsono kelionę j Euro
pą. Wilsono kelionė neatnešė žadėtų ir lauk
tų vaisių. Tikimės, kad prez. Koosevelto ke> 
iionė tuo žvilgsniu bus seMmingesn§. 

nam Antanui dalyvauti i r di
džiajame Vilniaus seilinę. 

Dabar Antanas pajunta, 
kad nėra noro grįsti į vais 
tinę. Širdyje gimsta noras ta
pti kunigu. Tikslas siekti te
ko labai sunkiose apystovose. 
Reikia pinigo. Antanas grie
biasi darbo. Pirmiausiai iš
verčia lietuvių kalbon knyg^ 
' ' Fabiola,' % kur ią parduoda 
Zavatskio knygynui už pen
kiasdešimts rublių. 

Po kiek laiko buvimo Ry
goje, rekomenduotas 8v. My-
kalojaus lietuvių parapijos 
klebono kun. Kuktos, įstoja 
į Vilniaus seminariją. 

Nuotykiai Seminarijoj 

Vilniaus seminarijoj tais 
laikais vyravo lenkiška dva
sia. Didžiausis keblumas An 
tanui buvo — nemokėjimai 
lenkų kalbos, kuria beveik 
visos padnokos buvo dėsto
mos. Čia visi lietuviai buve 
" l i t vomana i " . I r Antanas 
tuo vardu buvo vadinamas. 

Seminarijoj buvo " l ig i ba
rzda pradėjo a u g t i " . Tėvas 
jam' buvo įsakęs: " b ū k mo
kykloje kol barzda prade* 
a u g t i " . Barzda užaugo, bet 
lenkų intrigos nesibaigė se
minarijoj. I r jis buvo priver
stas ją apleisti. 

Sumano važiuon į Ameri
ką, į tų šalį, kur daug lietu
vių jau buvo išvykę laimės 
ieškoti. Gruodžio mėn., 1907 
m., jaunas klierikas išvyko į 
Ameriką. 

Amerikoje 

A. a. kun. Kraučiūno reko
mendacija, klierikas Antanas 

\ 

streikų, jj pralošia, \alo Aus
trijoj buvo toks atsitikimas, 
kad vienas darbininkas strei
ką išlošė. Buvo taip. 

Grace mieste vieno fabriko SaJiune tėva s nori vaikų pa-
peekurys norėjo, kad bosas 'mokyti, kad nebūtų girtuok-
jaju pakeltų pėdę. Bosui at- lis. 
sisakius, peekury s išėjo į j —.Šiek tiek, vaikeli, kar ta is 
streikų. Pasiėmė ant pečių di- galima išsigerti, bet pasiger-
d^\\ dugnų, užlipo ant auk
što kamino, uždengė jį tuo 
dugnu ir pats ant dugno at
sisėdo. 

Nesant traukinio, dūmai 

ti negalima. 
— O kaip sužinoti, kada pa

sigėręs ? 
— Žiūrėk, vaikeli, ten pr ie 

stalo sėdi du žmonės. Kai iš 
pradėjo eiti į fabrikų, paga- tų dviejų tu matysi keturis, 
lios pečiai užgeso ir fabrikas ' tada jau būsi pasigėręs, 
sustojo. Bosas pašaukė poli- — Bet, tėte, ten sėdi tik 
ciją, bet niekas nedrįso lipti vienas žmogus, — pastebėjo 
ant to kamino. I sūnus. 

laikraščiams ir ž urnai ai n s. 
K u n i gn i š ven t inta s 1911 

metais. 

Pii'niasias šv. Mišias laike" 
birželio 25 d., 1911 metais 
Visų Šventųjų parapijos baž
nyčioj, Roseland. A. a. kun. 
Serafinas sakė pamokslą. 

Liepos 2, 1911, užėmė vi
karo vietą Šv. Kryžiaus pa
rapijoj, Tovvn of Lake, prie 
kun. kleb. Skripkos. 

Pastebėjęs, ka ip lietuviai 
vargsta šioje šalyje ir supra
sdamas, kad daugelio vargų 

patenka Šv. Cyriliaus ir Me-Į priežastim y r a girtybė, kun. 
thodijaus seminarijom, De- į Briška pradėjo darbą blaivy-
troit, Mick, kur tęsė teologi- j bes srityje. Nėra parapijos, 
jos mokslus. 1908 m. pasida- nėra kampelio, ku r jis nebu-
rbavimu a. a. kun. Serafino, vo kalbėjęs, bei k u r nebuvo 
gauna, progos tęst i studijas dalintos jo knygelės. Apie 
Šv. Marijos seminarijoj, Cin- blaivybę ra&i dienraščiuose 

Blaivybės dr-ja. I r JK> 
dienai kun. A. Briška 
pilnas blaivininkas. 

v • • 

s Ja i 

yra 

cinnati, OLio, Šioj seminari
joj a t rado laisvę: kalbėk ko
kia kalba nori. Būdanlas se
minarijoj rase lietuviškiems 

ir išleido brošiūrėles: " K ą 
mums duoda girtyfoė" ir 
"Bla iv in inkams dovanėlė" . 
J o pastangomis susikūrė ir 

Kugs. 4 d., 1914 m., J o Ek
scelencija a. a. arkivyskupą* 
Quigley paskyrė darbštųjį vi
karų klebonu į Brigbton Pa
rką, kur šiandie stovi bažnv-

• 

čia, mokykla, auditorija, se
serų ir kunigų namai ir... vis
kas išmokėta. Skolos nebėra. 
Morgičiai t apo sudeginti. I r 
dar šiandie beveik $10,000 r * 
ndasi parapijos klasoje. 

Tai at l ikta ne be darbo ir 
triūso. K u r šiandie parapijos 
trobesiai stovi, prieš dvide
šimts t r is metus balos telk
šojo. Žmonės gyveno toli vie
ni nuo kitų. Bet jaunas kle
bonas dirbo. Vaisiai šiandie 
visiems matomi. Apie tai prieš 
keturis metus J o Ekscelenci
ja vyskupas William D. (V-
Brien, D. D., per pamokslų 

(Tęsinys 3 pusi.) 
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nes jio jau man buvo pinkles 
sudaro, kokios jierns tiko, o 
provokatorium tapti nenore 
jan ir Bemaniau". 

Atbėgęs sako, kad tokios 
provokacijos Ok. Liet. ne 
naujiena. 

Policija ieško sau agentų 
įvairiomis priemonėmis. Kaip 
jau jums gerai žinoma, pas 
mus okupuotame Lietuvos 
krašte ūkininkai apkrauti j -
vairiais nepakeliamais moke
sniais. Policija, su sckvestra-
turtą už mokesčius, pasišau
kia žmogelį, kur numato sil
pnesnes valios ir įkalbinėja 

Šiurpi Jaunuolio Tragedija 
Spalių 7 dieną 4 valandą Į Laužtis iš dabokles man 

per administracijos; liniją į buvo n.baisu, nes jei būtų ir 
Alytaus baro pasienio polici-j sugavę, blogiau nebūtų buvę, 
jos I I rajono ITT sargybą at
bėgo iš Okupuotos Lietuvos 
Šklėrių kaimo, Marcinkonių 
valsč., Simonas Večky*. At-
bėgnaM buvo surakintom ra
nkom, basas, be kepures, vie
nmarškinis, vsušalęs ir nuvar
gęs. Atbėgęs iŠ nuovargio iš 
karto negalėjo net kalbėti. 
Xuėmns nuo rankų pančius ir 
leidus pailsėti, surakintasis 
papasakojo: 

"Spalių 5 meną buvau nu
vykęs į Marcinkonis savo as
meniškais ūkio reikalais. Su
tvarkęs reikalus, atėjau į ge
ležinkelio stotį ir norėjau 

Penki vagonai į Hudson upę. Netoli Krum Elbow, N. Y., ant AVest Shore ge
ležinkelio nugriuvo dvi cementinės po 100 tonų sienos, ant kurių tuo tarpu užėjo 
prekinis traukinys. Penki vagonai nuvirto į Hudson upę, o kiti sudužo atsimušę į 
apvirtusi inžiną. Katastrofoj žuvo du žmonės. 

1863 m. Sukilimo {karštyje Vysk. M. Valančius 
Rase Lietuviškas Knygas 

Nors nuo 1863 metų sukili-j'je. Nė vienas kunigas neno-
mo ir vysk. Motiejaus Valan- re jo eiti pranešti vyskupui 

JUBILIATAS KUN. 
ANTANAS BRIŠKA 
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

pasakė: *'Pažvelgus j jūsų 
kleboną ir parapijos nuopel
nus, Bažnyčios žodis išsipil
dė. Jūs klebonas, nenuilstan
tis darbuotojas, pasikvietė į 
talką jus, parapijonai. Taigi, 
šiandie, kur bala telkšojo, jū
sų klebono pastangomis gy
vuoja parapija, neturinti sko-
los. Tai stebuklas. Čia su pa 
rapija auga jūsų vaikai, me
rgaitės, kurie mane čia pasi
tiko, ir vaikučiai, kurie tar-

= nauja šv. Mišioms. Tegyvno-
Pone viršininke, ką aš • •- , , . . . . 

ja jūsų klebonas ir jus para-

TAUPYKITE MA
NE — TAUPYKIT 

PENKTUKĄ 

traukiniu važiuoti namo, bet I b f , t» Ju aRe n t"> žadėdami duo 
j , • * • V * 1 — A * 1 

tuo tarpu priėjo Marcinko 
nių policijos policininkas Plo 
nskis ir grasindamas pistole-

čiaus mirties praėjo keliasde-
šf'mts metų, tačiau dar ligi 
šių dienų Žemaičių krašte 

i 'j-*.' xr» *. dang kalbama ir atsimenama 
dar pridėti. Esant . . . . , . * . . . T . , 

apie tą did^i Lietuvos žino

ti pinigų užsimokėti mokės 
čiams ir 
beviltiškoj padėtyj, atsiran 

liau įtraukia ir toliau. Agen 
tų dar suranda kartais ir 
š'uo būdu: bailesniems arba 

tu liepė pakelti rankas, pa-1 d a t o k i u ' k u r i e i r s u t i n k a 

reiškė, kad esu areštuotas ir | J i e n l s *i t a pranešinėti, o vė-
liepė eiti j policiją. Policijos 
komendanto Koenig įsakymu 
mane uždarė daboklėn, o nu
vykę į mano namus padaro l : n r i e m$8*ta pinigus ką nors 
smulkią kratą. Aš pirmą na- j P ^ i š a , o per kratą neva " l a -
ktį iš daboklės galėjau pa- i m l a "> areštuoja ir tada stato 
bėgti laisvai, bet kadangi j ^ lygą : būk jų agentu ir kur 
jaučiausi niekuo nekaltas, ne-! r e i k ? * liudininku, o ne tai 
bėgau. Rytojaus dieną sura- j # a u s i k e l i s m e t u s kalėjimo ir 
kino rankas ir nuvedė į po- i t e n ? aPūsi. Atsiranda tokių, 
liciją tardyti. Klausinėjo, iš k m l nusigąsta ir nors neno-
kur gaunu nelegalios litera i *^ami , bet ką policija lie
tums ir kur spausdinami at-1 P i a ' t a c l a r ° i r k a i P l i e P i a "" 
sišaukimai. Man atsakius, /mokina, liudija teismuose ir 
kad nieko nežinau apie jokią pamažu pripranta prie duo-
literatūrą ir jos nemačiau, pa- j damų pinigų, kad sunku būna 
rodė kažin kokius lapelius, j su jais skirtis. 
trispalvę vėliavą i r kažin ko- okupuotame Lietuvos kra-
kius laiškus, sakydami, kad 
radę darant 

šte, sako Večkys, visi lietu-

nių švietėją ir krašto blaivin
toją. Bene gyviausi atsimini
mai apie vyskupą M. Valan
čių yra Varnių apylinkėse, 
nes Varniuose buvo tais lai
kais Žemaičių vyskupijos ce
ntras. Gana įdomiai apie vy
skupą M. Valančių dabar pa
sakoja ūkininkas V. Gudonis 
ir Panevėžio kunigas J . Kuu-
gis. tliems tekę lankytis tose 
vietose, kur prieš 80 metų 
vysk. M. Valančius važinėda
vo ir kaimiečių tarpe platin
davo lietuviškas knygas. Esą. 
ir 1863—1864 metų sukilime 
įkarštyje vysk. M. Valančius 
užsidaręs Varnių vyskupijom 
rūmuose, rašė kelias didės-
nias lietuviškas knygas. Jis 
visiškai nebojo rusų guberna
torių gąsdinimą, nes žinojo, 

mano namuose u , ™ , i a i i l g i s i ] a i s v ė s •„ pasiryžę' kad visos Lietuvos gyvento-
krata, p r a s , graz.uoju p a « - | d a j o s k o v o t i . š i a i s m e t a i s | j a i ] i e t u v i a i e i n a g u j m fr 
kyti, kad atsišaukimus spau
sdina mokytojai Sukackas 
Teofilius, "Navickas Jonas ir 
Makaravičuis Vincas. Kadan
gi aš esu paprastas kaimie
tis ir nieko bendra su jais 
neturėjau, todėl ir apie tai 
nieko pasakyti negalėjau. Po
licijos komendantas Koenig 
ir slaptos polic valdininkas 
prisispyrę prašė, kad ką nors 
pasakyčiau prieš mokytojus 
•Sukacką, Navicką ir Maka-
ravičių, žadėdami ne tik ma
ne paleisti, bet dar gerai už
mokėti ir sakė, kad jie tik
rai žiną, kad mokytojai spau
sdina, tik neturi geni įrody
mų. Man atsisakius ką nors 
melagingai prieš juos pasa
kyti ir būti ruošiamos jiems 

rugsėjo 8 dieną, kada plevė
savo Lietuvos trispalvė pušy 
ant aukšto stiebo, apie pusė 
kilometro nuo Kabelių para
pijos bažnyčios, kur sueina 
nuo Šklėrių, Paliečio ir Mar
gi on i ų keliai į vieną, vedant j 
į Kabelius, kelią, žmonės, tai 
pamate, garbino kaip didžiau 
sią šventenybę, džiaugėsi, kad 
pranašauja garbingą laisvę. 
Suėję į bažnyčią karštai mel
dėsi, prašydami Aukščiausią
jį laisvės. Vėliava plevėsavo 
iki 9 dienos 16 valandos. Vi
są apylinkė iš tolo gėrėjos!, 

stengiasi kovoti su rusų val
džia. 

Sukilimo metais vieną die
ną, pagal Vilniaus guberna
toriaus įsakymą į Žemaičių 
vyskupijos rūmus atvyko ba
rzdotas žandarmerijos virši
ninkas, lydimas kelių karini
nkų. J ie skubiai norėjo pa
matyti vyskupą M. Valančių, 
todėl įėję į rūmus pranešė 
kurijos kunigams ko jie ai^-

tokios nemalonios žinios, nes 
visi suprato, ko atėjo šitie 
nekviestieji svečiai. Pagaliau, 
patys žandarmerijos karinin
kai pasibeldė į vyskupo ka
bineto duris. Žilagalvis vys
kupas pašoko nuo rašomojo 
stalo ir prieš save pamatė 
žandarmerijos viršininką, ap
suptą kelių karininkų. 

— Ekscelencija, Jums tu
rime pranešti ne labai malo
nią naujieną^ — tarė žandar
merijos viršininkas. — Pasa
kyt, mums, vyskupe, kodėl 
Tamsta nepadarei jokių žy
gių, kad sutrukdytum sukilė
lių judėjimą savo vyskupijo
je, o, be to, turime žinių, kad 
ir Tamsta ir kunigai sukilė
liams padėdavo. 

Vysk. M. Valančius nė kiek 
nesusijaudino. J i s linksmai 
nusišypsojo ir, žiūrėdamas į 
blizgančius žandaru apsiren
gimus, pradėjo savo kišenėse 
kaž ko ieškoti. Pagaliau, jis 
išsitraukė mažą peiliuką, jį 
lėtai atlenkė ir priėjęs arčiau kurstyti eiti į sukilimą. Ir 
prie žandarų viršininko tarė: sukilimo metu vysk. M. Va-

galėčiau su šiuo mažiuku ci-
zoriku padaryti ginkluotų su
kilėlių minioms, jeigu jūs, tu
rėdami gerus ginklus, tiek lai
ko kariaujate. 

Atvykusieji caro žandarme 
rijos vyresnieji labai nustebo 
tokiu nelauktu vyskupo atsi
kirtimu. Jie atidavė pagarbą 
ir pasuko durų link. Viena? 
iš jų tik pranešė, kad apie 
tai bus pranešta aukštesniajai 
rusų valdžiai. 

Panašių pasakojimų apie 
vysk. M. Valančių yra ir Tel
šių apylinkėse. Esą, Žemaičių 
vyskupas rusų žandarų visai 
nebijodavęs. Je i jo pavaldi
niai — kunigai prie sukilėli u 
ir prisidėdavo, tai jis rusams 
aiškindavęs, kad tai daroma 
be vyskupo žinios. 

Vienoje bažnyčioje pats vy
skupas M. Valančius, girdint 
žandarų viršininkui, pasakęs 
pamokslą ir raginęs žmones 
klausyti vyriausybės, tačiau 
kunigai tą pačią dieną buvo 
sušaukti vyskupo ir jiems 
pasakyta, kad tokį pamokslą 
reikalavo sakyti rusų valdžia, 
tačiau kunigai turi žmones 

pi jonai 1'' 
Šiandie ne vien N. P. F 

S. parap. parapijonai, bet ir 
visi Ahierikos lietuviai, vJ3a 
Lietuva džiaugiasi minėdami 
kun. A. Briškos sidabrinį ku 
nigystes jubiliejų. Pats Lie 
tuvos prezidentas jį už tai 
pagyrė, kuomet pereitą metą 
klebonas lankėsi Lietuvoje. 

_ 
lančius mokęs savo pavaldi
nius, rašęs lietuviškas kny 
gas ir vizituodamas parapi 
jas, tikrindavo, ar žmonės 
moka skaityti ir ar prie visų 
parapijų yra slaptos lietuviš
kos mokvklos. Tsb. 

Jūs nemanytumėte numes
ti penktuką, bet darote dar 
blogiau kiekvieną kartą su
daužote arba nesugrąžinate 
pieno butelį savo pieniuj 
arba savo krautuvei. Nebū
kite gaištingais; išplaukite 
mane ir siuskite mane na

mon. 

AČIŪ! 
tir 

Jr ' \ 

okupantų padarytas lietuvia
ms skriaudas, provokacijas, 
reikėtų kasdieną prirašyti ne 

bet eiti arti nieks nedrįso, mažą dienraštį, kad visą ap
lies bijojo, kad nesaugotų po- rašyti. Tai, ką aš Tamstoms 
licija ir priėjus neįtartų iš
kabinus. 

Jei man atsakyti į visus 

visas 

provokacijos dalyviu, jokio; T a i n s t ų k iausinras i r smn\. 
protokolo nerašė, tik pasakė, k i a į p a p a s a k o t i a p i e 

kad nesakai dabar ko klau- _________________ 
šiam ir ko mums reikia,' tai Į 
rytoj Gardine pasakysi visa, 
ką tik Mnai ir ko nežinai. Da
bar supratau, kad mane kan
kins ir vers sakyti tą, ko jie 
nori. Toliau klausinėjo, ar tu
riu Vilniaus pasą, ar dažnai 
vaikščioju L. Lietuvon ir pas 
ką. Matydamas, kad vistiek 
esu pinklėse, atsakiau, kad 
ir dabar esu Lietuvoje. Man 
taip atsakius, smarkiai užpy
ko i r liepė vesti daboklėn. 

Sulaukęs nakties ir įsitiki
nęs, kad policija užrakinus 
du | i s nuėjo, atsistojau ant 
lovos ir galva supuvusias ir 
sudraskytas lubas iškėliau, 
išlindau ir atbėgau čia. Bėg
damas paklydau i r ilgai klai
džiojau po miškus, nes neži
nojau kelio, o, be to, buvo 
lietus ir labai tamsu. 

pasakoju, tai yrane prasima
nymas, bet tikra teisybė ii 
visa tai reikia pakelti ant 
savo pečių ir pergyventi C 
kupuoto krašto lietuviams. 

DONO KAZOKŲ CHORAS 
Geriausias pasauly rusų vyrų choras, SERlGftJTII 

JATCOFF vadovaujant, duos koncertą 

LAPKRIČIO 22 D. po piety ir vakare 

CIVIC OPERA HOUSE 
Tikietų kainos 

Po pietų: nuo 50c iki $2.50; vakare nuo 83c iki $3.30 
Vadovybė: HARRY ZELZER CONCERT MANAG. 

20 N. Wacker Drive TcL Dearborn 2990 
Tikietai gaunami Civic operos name tikietų ofise 

Tel. FranMin 9810 

l ^ -J 

EMIL DENEMARK, Inc. 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

GERIAUSIA VIETA PIRKTI NAUJĄ BUICK -
Ketas kurks pardavėjas gali parodyti tokį didelį ir pilną pasirinkimą Buick karų kaip 
Emil Denemark, Inc. Ne vienas kitas negali duoti greitesnį ar geresnį pristatymą ir pa
tarnavimą. 

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

APSIMOKA DARYTI BIZNI SU ATSAKOMINGA Fl RMA! 

3860 Offden Ave. Tel. Crawford 4100 

PADĖKONĖS DIENOS DIDIS 

Išpa r davimas 
Specialiai Numažintos Kainos 

BRANGIOS DOVANOS 
Didis kalakutas ar skaradų setas DYKAI su pirkimu 

bile kambariui setą baldų 

NAUJAUSIOS MODEĘNISTIC MADOS 
7-ių dalių valgyklom setai, ' 
reguliariai verti $85.00, par
siduoda už . • . . . . . . . . T . . . . 

Kalakutas ar skąmdų setas '-dykai. 

$54.50 

$45.00 — 5-ių dalių tvir
čiausiai padaryti break-
fa&t setai padekones iš
pardavimui sumažinta kai
na tik 

'32.50 
'fialahtdas ar skaradų 

setas dykai. 

Specialūs bargenai ant 
naujausios mados skaradų 
setų reguliarės v e r t e s 
$12.50, setai parsiduoda už 

«7.95 
Dideli Vosteri 

6 peilių ir sakučiu setai p6-
*1.95 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 
Didelė nuolaida už senus rakandus mainant ant naujij. 

^ 

t-URNITURE 
M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y © 

2536-40 W. 63rd Street — 417933 Archer Ave, 
Tel. HEMIock 8400 Tel. LAFayette 3171. 

CHICAGO, 1LL. 
Pastaba. Kas būsite įgalioti ganti dovanų, gausite orderį iŠ Peoples 
Krautuvių su kuriuo galėsite kreiptis į Tamstom parankiausia bū-
černę ir su mūsų įsakymu bučeris suteiks visai dykai kalakutą ar žąsį. 
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Garsiojo Sasnausko Vyrų 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 
visa eilę 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 gatvekariais ir automobiliais. Adresas: 
20 N. Wacker Drive, kampas W. Madison Str., prie pat upes. 

Pirmoji lietuvaite Metropolitan operos ar
tiste ONA KATKAUSKAITĖ-ANNA KAS-
KAS, kuri dienraščio "Draugo" jubiliejiniam e 
koncerte išpildys svarbiausia programo dalį. Jai 
asistuos mūsų 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 
kelete metų džiugino Hartfordo gyventojus, kur 
per kelete metų giedojo katalikų katedroje. Po 
to laimėjo geriausių Amerikos dainininkų dide
lį radio kontestę ir dabar yra pirmaeile Metro
politan Operos artiste. Chicagiečiams dainuos 
pirmę kartę. Visiems bus malonu \ą išgirsti ir 
pamatyti. 

. _ j . . 

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

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

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

Nuoširdžiai užprašome dalyvauti dienraš
čio "Draugo" jubiliejinėj šventėj. 

• • 
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Kiek Šiais Metais Lietuva Į Užsienį Išvežė 
Sviesto, Kiaušinių Ir Vaisiy 

1938 metų planas. Prie tokio 
didelio kiaušinių išvežimo iš
plėtimo daugiausia prisidėjo 
palanki kiaušinių gamybai 
praėjusioji žiema, palankus 

Lietuvoje sviesto ir, bend
rai visų pieno gaminių, kiau
šinių ir vaisių išvežimą. į ui-
sieui ir supirkimą, vidaus ri
nkoje iŠ ūkininkų tvarko ir 
prižiūri didelė ūkiška cnra-
nizacija * 'Pienocentras". Jo 
veikimas kasmet suiarkiai ple 
ėianias ir šiai organizacijai 
kasmet pavyksta užsieniuose j rių, žodžiu Įtraukimas plačių-
gurasti vis platesnių rinkų jų ūkininkų sluoksnių. Prie 
Lietuvos pieno ūkio gami- kiaušinių supirkimo ir išve-
niams. Štai, šiais metais per žimo j užsienius darbo turi 
10 mėnesių "Pienocentras" į apie 1,000 darbininkų. Lietu-
užsienį išvežė jau 12,800,0001 vos kiaušiniai, daugiausiai, 
kilogramų sviesto. Tai yra ' i šwžami i Angliją, Čekoslo-
dauniau, n gu pernai buvo j vaki.'o, Vokietiją ir Šveicari-
išvožta per visus metus, nes į ją. ]š viso už kiaušinius šiais 
pernai sviesto buvo išvežta metais Lietuva jau gavo virš 
tik 12,101,000 kilogramų. Dau j 6 milijonų litų. 
rausia sviesto išvežama i 
An^li.ą. artimuosius Rytus, 
Palestiną. Vokietiją, Jungti
nes A'merikos Balstvbes, Švei 
eaiiją, Čekoslovakiją, Bei gi
ją. Šiaurės Afriką ir kitas 
va'styhes. Iš viso &MU* Hi
tais L'eti.va už sviistą iš už 
sienių gavo apie 28 milijonus i 
l i tų. . j 

Šiais metais į užsienius iš- i 

Parapijos bazaras rytoj 
prasidės 3:30 vai. po pietų, o 
trečiadienį, ketvirtadienį ir 
penktadienį prasidės 6:30 v. 
vakare. Trečiadienį, lapkr. 23 
d., prieš Padėkonės Dieną, ba-
zaro vakaras skiriamas dau
giausia kalakutų išlahnėįi-
mui. Tą dieną kas tik turės 

sienius. Siunčiama ir Anglijos 
lietuviams. Matyt, kad tenyk 
štės plotkelės gražiai atrodo, 
nes jų įpakavimai yra apri-

SIRIJOJE RIAUŠĖS; YRA 
ŽUVUSIĮIJĮI 

pavasaris ir kiaušinių surin-
kimo svnisuonuninima*, įtrau l n * C , i r. ^ ^ m a , pmigv,, B E 1 R L T A S < L e b f t n a ^ u 

kitfft, į ta darbą pieno staty- ' f'*" l a " n p t l ^ L ^ ! k r - 1 8 ' ~ L e W k r a * t i " 

pažino Sirijai nepriklausomy
be ir padaryta sutartinu ats-
kelė nuo Sirijos Lebano kraš 
tą, kuriam pripažinta nepri
klausoma respublika. Sirijos 
gyventojų daugumą sudaro 
musulmonai, o L?bano — krik 

t ' . > i , } . i r , . k i t , ! 1
k ^ r ! t y ^ ™ " Pa.lekonfc Dienoje bus paką-

nkamai ir savajai stimynai 
ir atvvkusiems svečiams. Ke-
tvirtadienį, Padėkonės Dieno
je, 6:30 vai. vak. bus paga-
minta iš įvairių, skanių val
gių vakarienė, kurioje svar
biausią vaidmenį vaidins, tai 
kalakutiena. Ši vakarienė y-
patingu būdu bus parapijom 
šeimyniška vakarienė. Tą die 
ną, paprastai, pietūs yra pa-

LietKvos vaisių, daugiausia. | gaminti namieje ir valgomi 
vienos šeimos arba drauge su 
svečiais. Tačiau visą dieną 
išbuvus namieje darosi ilgu 
ir norisi kur išeit, tai kaip 

Sveiki, Sulaukę Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų! 

šeionvs. 

obuolių išvežimas į užsienj 
taip pat jau prasidėjo. Ta
riau ligi šioliai jiems rinkos 
užsieniuose dar nėra plačiai 
atidarytos. Šiuo metu vėsiai j tik bus puiki proga atvykti 
daugiausia eina Į Vokietiją. 
Ligšiol į Vokietiją išvežta jau 
100 vagonų obuolių. "Pieno
centras daro rimtų žygių lie
tuviškiems obuoliams surasti 

ve/ta jau 66 milijonai kiau- r h l k a s 6 v e i ( . a r į j 0 j e , Anglijoje, 
šinių, o p e n a i per tą P«*l į Danijoje ir Švedijoje. Ten 

jau yra laiką jų buvo išvežta tik 20 ; , . i e t l l v i g k i o b u o i į a i 
milijonai. Kiaušiniai į užsie
nį išvežami i>agal sudarytąjį 
pieno ūkio penkmečio planą. 
JŲ , pagal tą planą, šiemet tu
rėjo būti išvežta tik 40 mi
lijonų. Tad planas įvykdytas 
su labai dideliu kaupu. Šie
met p-r 10 mėnesių kiaušinių 
jau yra išvežta daugiau, negu 
buvo numatyta išvežti per vi
sus ateinančius metus, yajgi, 
dater jau y i-a vykdomas net 

mažais kiekiais išmėginti ii 
gauti palankūs atsiliepimai. 
Dėl to Lietuvoje paskutiniu 
metu keliamas sodų ūkio iš- i 
plėtimo klausimas. Norima 
kad ūkininkai daugiau užve
stų sodų, juose sodintų tinka
mas vaisines atmainas ir pan
kui vaisius galėti} nemažomis << 

į parapijos rengiamąją vaka
rienę, skaniai, tik už 50c, 
pavalgyti, svečius gerai pa 
vaišinti, arčiau susipažinti ir 
vienoj parapijos didžiulėj šei 
mynoj kartu pavalgyti bei 
smagiai praleisti laiką. Penk
tadienį, lapkr. 27 d., taipg: 
bazaras prashlės 6:30 vai. va 
kare, parapijos salėje. 

Protestuodami prieš pada
rytą sutartį musulmonai puo
la krikščionais ir tuo būdu ke
liamos kruvinos .riaušės. 

Vakar per įvykusias musul
monų r i auks 4 asmenys nu
žudyta ir daugiau kaip vienas 
šimtas sužeista. 

Musulmonų malšinimui 
Prancūzija stato kolonijinę 
juodukų kariuomenę. 

Palaidotas a. a. Povilas 
Kimontas 

imVSVILLE, O l i m - " 

. « * 

Bėkit, bėkit, piemenėliai — Duokit Garbę Kūdikėliui — Prakartėj suvystytam. 

Pranešame, kad Kalėdinėms plotkelems gražių konvertų su 
šiuo paveikslu ir Kalėdiniu pasveikinimu galima gauti "Drau
go" ofise, 2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

^ 

Dar šis tas iš praeito sek 
madi^fco lankant farmerius 
ir prašant parapijos bazarui 
aukų. Trys parapijiečiai, ku
rių tituliniai vardai praside
da raide " K " ir baigiasi 

s", išvyko tolimom kelionėn 

Rap. J' 

m s. 
• 

Lietuviai Wisconsino Valst. 

Parapijos Bazaras kojo praeituosius, prie kurių 
nieko nereikėjo nė pridėt nė 

KENOBHA. — ftv. Petro a t i n i t , taip aiškiai ir įmosek-
parapi.įos bazaras praeitą pe- ijaj, kad atsilankę jos ofisan 
nktadienį, ypač sekmadienį, ( Į a r įr šiandien stebisi žiny 
labai gerai pavyko. Vyresnių- l in> Mokyklos vaiku bazaras, 
ją «' jaunesniųjų mergaičių taip pat, bus ateinantį tre-
So<ia!ici.;a, šv. Onos ir ftv. r-iadi.nį, 2:30 vai. po pietų, 

kainomis parduoti užsieuia- p a s geib. farmerius pasipel
nyti stambesnių dovanų dėl 
bazaro. I r žinoma neapsivylė. 
Pasekmės kopuikiausios. Ga
vo ne tik vištų, gaidžių, an
čių, grūdų, bet ir didžiulių 
kalakutų ir kelių mėnesių pa
ršų, kurie bus atiduodami ba 
zaro laimėtojams ir naudoja
mi Padėkonės Dienoje vaka
rienei. 

- Po- j Hui šeimynų, Bridgeporte vi-
vilas Kimontas, senas šios a-J šokiu užsiėmimu žmonėms 
pylinkės gyventojas, pasimirė 
lapkričio 11 d., sulaukęs 72 
metų amžiaus. Buvo palaido
tas lapkričio 14 d., po pama! 
dų 8vč. Trejybes bažnyčioj. 

Velionis buvo kilęs iš Kau
no, Šaulių apskr., Valaičių 
sod. Į Amerika atvyko 1887 
metais. 

A. a. Povilas buvo uolus rė
mėjas 

visų kolonijų gauta žinių, kad kepykla yra Chieagoj. J i čia i įvairių spalvių su aiškiais ka-
ir ten pageidautinos tokios įkurta jau seniau ir elektros lediniais atvaizdais. Xorin 
"pa rė s" . Cieeroj pienuojama: mašinas įgijo 1932 m. Kepė- tiems sudedamos į gražius 
pirmiausia barberiams, Town jas turi 20-ties metų patyri-; konvertus " D r a u g o " spaus-
of Lake taverninkams, Rose-] mą. Plotkelės turi lietuviškus, tuvėj spausdintus. Plotkelės 
landė ir W. Pullmane dauge-1 lotyniškus ir angliškus pasvei- j siunčiamos ]M> visą, Ameriką 

kinimus. Turi pilną formatų ! ir į Roma. Rap. 

Panašios Plotkelhj 
Kepyklos 

. . 

Lietuvoj rkmergės mieste 
atsidarė prieš porą metų ka
lėdinių plotkelių kepykla. Iš 
tos kepyklos plotkelėmis ap-

DraiVgO" ir skaitė jį! rūpinami ne vien vietos Ke
rnio pat jo įsik orimo. Sk 

Visi Suidomavo 

tuviai, o siunčiama ir i už-
šami tautiška juostele. 

Kita kalėdinių plotkelių 

Benedikto draugijos, Sv. Va 
rdo draugija ir Vyčiai smar
kia varo konkurenciją, kui» 
būda daugiausiai padarys pa
rapijai pelno. Reik stebėtis, 
kaip visi gražiai, sumaniai ir 
pasisvi ntusiai darbuojasi, 
kati net nejaučia nuovargio, 
ir pasimiršta reikalingą mai
stą. Jų »mintys ir jėgos įtemp 
to>, kad tik daugiau gero pa-1 
daryti parapijai. Tr taip nuo 
širdžiai veikiant. Dievui lai 
minant, matosi iš bazaro ge 
ros pasekmės. Žmonės, ne tik 
lietuviai, parapijiečiai, bet ir 
svetimtaučiai skaitlingai lan- ; 

ko bazarą, nes yra gerų, bra
ngių ir gražių daiktų laimė 
jimams, kurių galima pasi 
rinkti. 

Praeitą trečiadienį, 2:30 v 
|K> jnetų, mokyklos vaikai 
vadovaujant Seselėms moky 
tojoms, turėjo nepaprastą ba-
zarelį parapijos salėje. Kiek 
I>elno padarė, tai jau paslap
tis, 'mat konkurencija eina, 
tik žinau, kad visi atsilankiu
sieji turėjo "good tįune". 

Daugiausia smalsumo sukėk 
atvykusi iš Egipto spejikė, 
kuri visiems spėjo būsimus 
dalykus, ypač gerai nupasa- ' l^. 

parapijos salėje. Sį kartą VJ 
tik bus minėtoji iš Egypto 
spė.,'ikė ir įvairiausių pramo
gėlių, bet ir iš Etijopijos sa
votiška donkė, kuri etijopiš-
kus šposus darys. 

Malonėkite įsitėmyti atei
nančios savaitės dienas ir va
landas, kada bus ir kada pra
sidės parapijos bazaras ir va
karienė. Taipgi nepasipuikau
kite atsilankyti bazaran ir 
dalyvauti vakarienėm 

Bazaro darbuotojų, rinkikų, 
aukotojų vardai bei aukos 
bus paskelbtos tolimesniuose 
' l Draugo' ' numeriuose. 

_ 

^ 

l O METŲ JUBILIEJUS IR 
Grand Openiiig 

Ona I'arker (Parkauskas) išvrnia dešimt metų 
jubiliejų moterų gražinimo darJbe, ir praneša 
apie atidarymų antros beauty Rlioppe, moder
niškiausioj madoj, kur galite tikrai pasilsėti ir 
gauti tinkamų padabinimo patarnavimų,. 

Praleidom*- $5,000 pirkimui moderniškų baldų ir geriausias plaukų 
garbinavimui mašinas, kokias galima už pinigus gauti. Žodžiais ne
gal ime K pasakyt i mūsų naujos beauty shoppe grožį. Turite ateiti ir 
pačios pamatyti. 

VISIEMS DOVANOS DYKAI! 

REUMATIZMAS 
SAUSGELE 

Nesikankyk/te savęs skaus
mais: Reumatizmu, Sausggle, 
Kaulų GSlimų, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa
guldo. 

CAPSICO COMPOUND mos-
tis lengvai prašalina viršmin§-
tas ligas; m u m s šiandien dau
gybė žmonių siunčia padSko-
nes pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c, arba dvi už $1.05. 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalai* gydytis, kaina 
60 centų. 

Justin Kūlis 
3259 SO. HALSTED 8T. 

Chicago, UI. 

K^i pasirodo žinutė iš Bri KALĖDINĖS EKSKURSIJOS 
gliton Parko apie sumanyme 
rengti "yurpraiz pames" biz^ 
nieriam.^ ir pavitniams,-netu
rintiems "Draugo'V patiko ir 
kitų kolonijiĮ spaudos platin
tojams. Ta žinutė buvo jdėta 
praėjusį trečiadienį, o jau iš J f f M', K^ PER 

KLAIPĖDĄ 
LIETUVIAMS GERAI 
ŽINOMA 

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA 

(Per GotlienbuTgą, Švediją) 

Patogi ir greita kelione 
Pigios Laivakorčių kainos 

Laivų išplaukimai iš N. Y. 
GRIPSHOLM , Gruodžiu 8 

Brošiūrėle apie kelionę ir Kalėdi
nę ekskursija,- j Lietuvą, guunama 
nemokamai, visuose mūsų autorizuo
tose; atfenturuose ir švedų Amerikos 
Unijos skyriuose. 

S\VEDTSII AMERICAN LINE 
181 Xo. Michigan Avenue, 

Chicago, Illinois 

PADĖKONĖS DIENOS PIETUS 
GAMINKITE SU K A I M I , MODERNIŠKU VrRTL'VfiS PEČIU 

PROGRESS KRAUTUVE 
Pasiūlo labai uuntažJnlom kainom, sykiu duoila do\ana». Gyvą ar nu-
rėilvtą kalakutą ar žasj dykai, kurį galėsite pasiskirti nuo savo kai-
niyim hiuVrlo, o Progress Krautuves irbnokos. 

Ki«> uaujaiv ios mados, dkieli geso taupymo pečiai viriiuvems pilnai 
lutrceliuoti. l legidiare \ e i t e $55.00, dabar parsiduoda $< 
už • '.. '. 

Sykiu kalakutas ar žą-i- dykai. 

37.SO 

SUSIPAŽINIMUI 
SPECIAL 

Tiktai Pirniadienį, 
Antradieni ir Trečiadienį! 

Shampoo, Pinger Wave, Sheen 
Kinse ir Neck Clip 

v VISA UŽ 35c. 

PEKMANENT WAVE 
SPECIALS 

>3.00 VVave už $ 0 5 
$4.00 Wave už $3.1*5 
$5.00 Wave už $4.00 
$7.50 Wave už $5.00 

Gerkit ir Reikalaukit 

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

VlHgiuia 0835 Vlltgtnfa 1856 

i* \»< 

ŪBOM Alinėse 
Mutual Trij* 

traifldžiti 

Kentucky 
Boarbea 

Ir 
LMiHTiilUM 

Įfcftliali 

^^6toį± 

H • 
i P JBk w 

1 

r 
t . ._ ,~*—.— _ 1 

Mutual LiquorCo. 
4707 & Halsted St 

Tel. Y A R D S 0803 

ftaiijos nuulos standard 
padarymo radios, console 
kabinetuose, reguliaru ver
te $80.00, parsiduoda už 

Spetialis išpaniaA imas ant 
liagarsejtpstį We»rhighou-
•e platinamų inašlnu. 
Kefrunares verte* §74.50 
Wes<iiurhjoui>e Plovyklė 
parsiduoda už 

50.00 
Kalakutas ar žą-ste dykai. 

LEXGVCS I Š M O K S I M A I PRITAIKOMI \TSIEMS 

^44.50 
Kalakutą^ ar ža.sis dykai. 

3222-24-26 S. Halsted Street 
Tel. VICtory 4226 

J. KALĖDINSKAS, Vedėjas 
S 

file:///VEDTSII
file:///eite
file:///TSIEMS
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TU? A TT O A S Šeštadienis, lapkr. 21 d. 1036 

Iš LietuviŲ Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj 

Ir Telsiy Bendras 
Klubas "Draugo" 

Koncerte 
K a s t ik atsi lankys J buneo 

i r kortų lošimo pramogą lap
kričio 22 d., 3 vai. po pietų, 
adr . 1231 So. 50th ave., bns 

Iš Palaimintos Lietuvos 
Dr-jos Gyvenimo 

BRIDGEPORT. — Dr-jo? 
Palaimintos Lietuvos mėne
siniam susirinkime, lapkr. 11 
d., pirm. pranešė, kad Kęs
tučio spulka išmokėjo dr-jai 

pa tenkin tas dovanomis. Ko- nuošimtį už padėtus pinigus 
misija sako tur in t i daug do-1 "* direktoriai dėkojo dr-jai,. 
vanų. 

Lapkrič io 29 d. uDraugo*' 
koncerte, kiek girdėti , daly
vaus visas Teisių klubas. J a u 
i r t ikietu tu r i įsigiję. Kvie
čiame visus Telšių klubo na
r ius i r prietelius atsi lankyti 
j mūsų pramogą. Telšiškis 

Šis - Tas Iš Laiško Iš 
Okupuotos Lietuvos 

(Rašo buvęs čikagietis) 

J a u praėjo 14 metų ir 5 
mėnesiai, ka ip atvažiavau iš 
Amerikos. Ačiū Dievui, duo
nos ir tabokos i r kitų daly
kų užtektinai. Viena duktė 
Prancūzijoj j au 8 metai, ki-

M. Sę-gos 4 Kuopos 
Pramoga 

N O R T H SIDE. — Moterį) 
Sąjungos 4 kuopa rengia bu
neo i r eard pa r ty parapijos 
naudai sekm., lapkr. 22 d., 
pa rap . svetainėje, 1644 Wa-
bansia ave. Pradžia 7:30 vai. 
vakare . 

Bus daug visokiausių, gra
žiausių dovanų. Tad visi at
silankiusieji turės progos lai
mėti . Be to, bus skanaus už
kandžio, gėrimo, na, i r ant 
galo lietuviški šokiai. 

Tad, visi northsaidiečiai 
kviečiami dalyvauti i r links
mai vakarą praleisti . 

Įžanga t ik 25c. 
Šokiams grieš Vilniaus ka-

pelija. E. Maskolaitiene 

Visi į Lietuviškę 
Bazarę 

Padėkos Diena ar t i . Tą die 
ną laimingas būrys eikagic-
eių lietuvių džiaugsis skaniai 
iškeptais par iukais i r kala
kuta is an t savo stalų. Tuos 
parš iukus i r kalakutus ( o ką 
besakyti apie antis , žąsis, vi
štas, i r 1.1.) jie bus parsive-
žę iš lietuviško bazaro Sunset 
Pa rke . 

Tas didelis farmerių baza-
ras įvyks rytoj , lapkričio 22 
d., Vilniaus Kalneliuose, Le-
mont, 111. Visi rengėjų (V. 
Kubaieio i r A. Gudo) drau
gai i r pažįstami važiuoja ry
toj į Sunset P a r k išmėginti 
savo laimę. Svečiai bus dykai 
pavaišinti skaniu užkandžiu. 
T a i p pa t galės smagiai pasi
šokti iki vėlumos didelėje ap
šildytoje salėje prie linksmos 
lietuviškos 'muzikos. Jokios į-
žangos nebus. 

Raportą auditorijos stovio 
išdavė ats tovas B. Jakai t i s . 

Komisija pranešė, kad ren
giamas dr-jos vakaras bus 
šaunus. Programą išpildys 
" B i r u t ė " i r jaunoji "B i ru 
t ė " . Pakviestas t a m p » | kal
bėti konsulas dr. M. Bagdo
nas ir teisėjas Jonas T. Zū-
ris. 

Vakaras įvyks lapkričio 22 
d., Chicagos Lietuvių audi
torijoj. 

Nuta r t a tą vakarą pri imti 
naujus nar ius be įstojimo mo 
kesčio. Dr-ja nar iams ligoj 
pašalpos moka į savaitę $5 
(per 26 savaites, o per ki tas 
26 savaites po $2.50). Mirus 
nar iui jo šeimai išmokama 
$300.00. Be to, dr-ja duoda 
du grabnešius i r jietois auto
mobilių. Dr-jos tu r t a s siekia 
virš $10,000. Koresp. P. 

kur i savo pinigus deda į U * | t a i š t e k ^ 0 s ū i m s l e n k ų k a 

tuviškas įstaigas. riuomenėj. 

Mažus vaikus mokinu na
mie. Turim mokytoją. J i ei
na į namus, k u r y r a vaikų, 
nes sykiu daug vaikų drau
džiama mokyti . Valdžios už
drausta . Vaikus reikia pri
verst inai mokyti nuo 7 iki 
14 metų. 

Valdiškų mokyklų daugiau 
ka ip 10, bet niekas nenori 
leisti vaikų lenkiškon moky
klon. Visi stengiasi mokyti 
namie lietuviškai. 

Mūsų kraš te buvo išsiplė
tusi Šv. Kazimiero draugija. 
Skyriai buvo kiekvienam di
desniam kaime, t a ip p a t " Ry
t o ' ' skaityklos, arba knygy
nai. Dabar lenkų valdžia vi
sas uždarė. 

Gyventi dabar labai sunku 
dėl valdžios. Miškan ganyt i 
nei kojos neleidžia. Nuo viso 
'miško turėjom tvoras aptve
r t i . Sykį mano i r ki tų ark
liai buvo įšokę į mišką. Pa
gavo juos lesninkas i r parei
kalavo 3 auksinų pabaudos. 

Tėvo Alfonso. Pranciš
kono, Misijų 

Maršrutas 

Gruodžio 1—7 dd., pas kun. 
Petriką, Youngstown, Ohio. 

Gruodžio 10—16 dd., pas. 
kun. J . Lipkų, Grand Rapids, 
Mich. 

Gruodžio 17—19 dd., pas 
kun. S. Kučą, Saginaw, Mich. 

Gruodžio 20—26 dd., pas 
kun. Čižauską, Detroit, Mich. 

Kovo 7—14 dd., pas kun. 
M. švarlį , Rockford, UI. 

Nuolatinis adresas : 

Rev. Fr . Alfonsas, O.F.M., 

1343 Quarry Ave., N. W., 
Grand Eapids . Mich. 

Grupė mokslininkų. Dalyva,vusių Nat ional Academy of Sciences suvažiavime. 
Iš kairės į dešinę: prof. C. E . Seashore iš Io\v a universiteto, prof. A. E. Blakeslee 
iš Carnegie insti tuto, prof. C. S. Hudson iš National Heal th inst i tuto ir prof. E . C. 
Stakman iš Minnesota univ. 

Gražiai palaidojo 
BRIGHTON PARK. — La

pkr. 18 d. gražiai palaidotas 
a. a. St. Gluškevičius. Velio
nis turėjo dang pažystamų, 
kurie atsi lankė į namus, į 
bažnyčią i r daugelis palydė
jo į kapus . 

T a r p palydovų kilo graži 
mintis, kad sudarius velioniui 
nevystantį vainiką i r t am tik 
slui sudėjo aukų, kad Aušros 
Var tų par . bažnyčioj užpra
šius giedotines šv. Mišias. 
Aukojo šie biznieriai: J . Pau
kštis, O. Pilipavičienė, D. 
Dauskurdienė, Naureckis, D. 
ir U. Bar tka i , M. Vertelka, 
V. i r O. Papeliai , N. Urbonas, 
siuvėjas Blaškys, A. i r E . Di-
šiai i r kiti . Šeimynos: Gudlei-
kių, Zalomskių, Lukų, Pili
pavičių, Pranskų, Mikaloju-
nų, Gubistų, Pūkių, Stanisla
va Lukošaitė, V. Lukas i r ki
tos. 

Gerai būtų, k a d tas papro
tys prigytų, k a d kas pirmą 

kienė. Tą pačią dieną buvo 
daug ir pašalinės publikos; 
daugelis buvo atėję draugijai 
į talką i r sykiu aplankė se
nelius, žinoma, ka i kur iuos 
ir apdovanojo. 

Visų vargšų lietuvių var
du tar iu širdingiausiai ačiū 
minėtai draugijai , visiems 
dalyviams i r aukotojams. 

Dar aš, Jonas Rusteika, no
riu viešai padėkoti brangiems 

Dr. A. M. Račkus Vytauto Didžiojo Muziejaus 
Skyriaus Vedėju 

Lapkričio mėn. pradžioje žygių apsaugoti bei ištirti 
Lietuvos švietimo ministeris Lietuvos kultūros i r istorijos 

MOKĖKITE SATT 
DIVIDENDĄ 

prof. J . Tonkūnas paskyrė 
naujojo Vytauto Didžiojo m u 
ziejaus vadovybę. Muziejaus 
direktorium paskir tas buvęs 
M. K. Čiurlionies vardo gale
rijos direktorius doc. P . Ga
launė, kur is bus ka r tu ir me-

lietuviams, kur ie mane ap-1 no skyriaus vedėju. Muzie-
lankė tą ačią dieną, prie ele- j jaus priešistorinio skyriaus 
veiterio bedirbantį : Žuraitie-
nei, Rupšiatms ir poniai S. 
Wright . Visi mane apdova
nojo, o S. "YVright atvežė ra-
dio. Dabar mes, lietuviai, ga-

jome. 
Širdingiausiai ačiū visiems 

ir visoms. 
Jonas Rusteika^ Inst . W a r d 

52, Oak Forest , UI. 

Visiems Dėkui 

lėsime klausytis lietuviškų 
Aš nemokėjau, t a i ' perdavė ' F"*™>*<1> ko ik i šiol negalė 
teismui, kur is priteisė mane 
mokėti 7 auks. Su visokiom 
išlaidom turėjau viso sumo
kėt i 17 auks . i r 66 grošus. 

Kuomet samdo miške mal
kas pjauti , t a i už 14 vai. die
nos darbą <moka 60 grošų. Gi 
kadp perkam sienojus stu-
bom statyti , t a i 5 sykius bra
ngiau mokam, ka ip prieš ka
rą. Malkos supjautos i r su
skaldytos smulkiausiai, kad 
iš jų nepanaudotum ki tam 
dalykui. 

Upės ta ipgi išrenduotos; 
negalima nei žuveles pasigau
t i . 

Tverečiaus bažnyčia v61 at
naujinta. Altor ia i labai gra
žūs. Kunigas lenkas, bet mo
ka lietuviškai kalbėti . 

Kai lenkai užėmė mūsij ba-
žnyčią, r ado va rpus perdide-

mėnesio penktadienį prie Au- l i u s , t a i juos išgabeno Lemki-
šros Vartų stebuklingos Šven- j 0 n - Krokuvon. Dabar par-
čiausios Panelės būtų sudėti- gabenama naujas varpas , ku-

WAUKEGAN, ILL. — šiuo 
širdingai dėkojame visiems 
dalyvavusiems mūsij sūnaus 
dr. Jono vestuvėse: kunigams 
kleb. kun. Čužauskui, kur is 
laikė šv. Mišias i r suteikė 
Moterystės Sakramentą, kun. 
Urbai i r Aurora kleb. kun. 
Henkel, jaunosios tėvams Že-
koniams už gražias vestuves, 
visiems giminėms i r svečia
ms. 

J o n a s i r Zuzana žekai 

AKIŲ GYDYTOJAI 

vedėju paskir tas dr. J . Puzi-
nas, etnografinio skyriaus ve
dėju — dailininkas A. RukŠ-
telė, kultūros paminklų kon
servatorium paskir tas V. Pr i -
šmantas i r muziejaus istori
nio skyriaus vedėju numato
m a paskir t i žinomąjį Ameri
kos lietuvį numizmatikos ri 
nkėją dr. A. M. RaČkij. Visi 
šie asmenys, drauge su karo 
muziejaus vadovybe, sudarys 
Vytauto Didžiojo muziejaus 
tarybą, kur i svarstys visus 
muziejaus reikalus i r dary? 

paminklus. Dr. A. M. Račkus 
dabar gyvena Kaune. Iš pra
džių jis manė verst is medici
nos gydytojo prakt ika, !bef 
paskutiniuoju metu jis savo 
nusistatymą pakeitė ir dabar 

Ne labai kas imtų penktu
ką iš savo kišenės i r tyčia nu
mestų jį, bet kaip tik tą daro 
kuomet išmeta a rba sunaikina 
pieno butelį. 

Pieno pramonė leidžia tūks
tančius dolerių ant skelbimų 
kampanijos, kad praneš t i pje-
no vartotojams apie išvengia
mą eikvojimą, kuris kainuoja 
pinigų patiems var totojams. 

Kuomet sugražinate pieno 
butelius krautuvei a rba savo 
pieniui, gelbėjate ne vien pie
no pramonę, bet i r save, nes dirbs Lietuvos istorijos mok 

, . . . m u tuo būdu padedate žemos pie-
slo srityje. Tsb. k k a i n o g p a l a i k y n m i . Rasite, 

I kad ekonomijos prakt ikavimas 
moka savo rūšies dividendus. BIZNIERIAI GARSINKI-

TĖS "DRAUGE" 
Res.: 

2456 W. 69 S t 
Tel. Ofiso: 

LAFayette 4017 
Tel. namų: 

HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. 1C 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pasai sutarti 

LIETUVIAI DAKTARAI 

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S o . 49th Ct. , C ice ro , 111. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

8147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v. 

Office Phone 
PROspect 1G28 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

nes šv. Mišios už atsivertimą 
išklydelhj. P'*T> 

t? 
DR. EDVVARD H E R M A N 

K O J Ų SPECIALISTAS 
F i a t feet, a r thr i t rs , reumatikas, ulceriai i r ki tos kojų 
ligos gydomos. 

Egzaminacija i r pasi tar imas dykai . 
Ofisas; 3601 Belmonte Avenue 

CHICAGO 
Telefonas; JUNiper 1542 

Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare 

r i s kainuos 1,770 zlotų. K a d 
tik kur ie ponai neapžifbretų 
i r nerastų, jog vėl perdidelis, 
net inkamas i r vel neisgaben-
tų Lenkijon. Ten, mat , t inka 
dideli varpai , ypač iš lietu
viškų bažnyčių. 

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas 

M! TRINER S ELI 
OF BITTER W I N E 

Nebakil 

Mevirikinuno 

Verpoit 

^j*"_n_wjĮrir«i— ' i r i " " * " ' 

PKASTK IAMPEUO DYKAI 
TriMfi Btttar Wto« C*. 
544 S. W«lh §*.. <**«•£: ̂ m 

PrMųjfc mm Nopeii dykai 
T i 

Visose 
Vaistinėse 

M W W « M W W M > « W W M M M 

Vargšy Padėka 

OAK F O E E S T , ILL . — 
Mes, šios prieglaudos, varg-

įf šai lietuviai norime viešai 
= padėkoti d raugi ja i Chicagos 

Lietuvių Moterų Apšvietos, 
kur i aplanke prieglaudą, i r 
suruošė vargšams lietuviams 
pietus su dovanomis. Draugi
jos komisija vaišino senelius 
vištiena, grybais, sūriu, pyra
gaičiais, kava, saldainiais ir 
po 25c pinigais įteikė. 

Buvo i r muzikale progra
ma, kur ia i vadovavo Zabu-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS y 

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių /jtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą, akių karStl, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama \ 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago-
Office Hours 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and STJRGEON 

4645 S o . Ash land A v e n u e 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki $ vak. 
Nedeliomis pajral sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

mmmmmmmwmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmm 

TeL CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPuMic 7868 

Tel. CANa' 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trA*to<1i<»niUS. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

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 papai sutartį 

I V A T R Ū S D A K T A R A I 

« ^ ^ w * » 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

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

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Rez.: TeL FLAza 2400 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 diena 

Rei. 6924 So. Talman Ave. 
P,M. Tel. GROvehffl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

TeL CANal 2345 

DR. F. 0. VYINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W . C e r m a k R o a d 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveriais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St 

Tel CANal 0402 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pa^al sutarti 

Residence 
««™ 8 ArteHau Ava. 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFTSA8 
3156 W. 69th 8t. 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

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

pagal sutarti 
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Didelis 
KUN. A. BRIŠKA, KLEBONAS, MINI 

SIDABRINĮ JUBILIEJŲ 

Jis Ir Jo Asistentai Įsigijo "Draugo" 
Koncertui Ložę 

Hrighton Parko lietuvių k o | i r darbininkai. Tie, kurie no-
lonijoj ligšiot ne taip jau gy ri gauti pasirinktas vieta>, 
vai ėjo prisirengimas prie tai ivikalarja tikietų dabai, 
dienraščio 4* Draugą" jubilie- o kiti sako, kad jiems būsian 
jinio koncerto. Tik pastaro- čios geros bet kokios sėdynes, 
mis keliomis dienomis mūsų Štai kurie panikaiavo tikie-
buulradarbiai ten sujudo. I tų: 
Pradedama dirbti visu fron-> E l e m l i r j ^ - ^ o Murauskai, 
tu. Darbą išjudino ir toji ap-, s a v ininkai Midland Beauty 

~ — 

Parko Kolonijoj 
1 CHICAGOS LIETUVIAI - TAUTIEČIAI 

P 3 

KLEB, BRIŠKOS SIDABRINIS JUBILIEJUS 

BKIGHTON PARK. — Rr- to Kudirkos. Solo giedos Ohr 
toj šios parapijos gyventojai Piežiene. 
tfacil dvidešimts penkių metų Parap. salėj vakare ta* 

Ilgiausių RuneUams 
Mėty! 

p* 

BBIBGEPOBT. Lapkri-

Gyvasis ir šaunusis mūsų rapijų jaunuomene nerodė 
jaunimas iš visų miesto dalių skutiniais laikais. Eikim 
susispietęs prie L. V. "Dai- parengime dalyvauti, kad 
nos." choro, rytoj, t. y. 22 d. rsiėmę jų gyvumu mos paiy 
š. m. atliks savo programa linksmiau ir drąsiau į tauto 
Oiceroj, svetainėj, vadinamoj ateitį galėtumėm žiūrėti. 
Olympic Ballroom, 7 vai. va-1 
kare. Chorui vadovauja Visu K u n - * Urbonavičius, MIC 

kimigvstės jubiliejų savo my puota su programa. I puoU ('10 U d* P o v i l a s i r Elzbkta ! šventųjų parap. varg. S. Ra-' č<ikaKos Vyčių dv. vada 
Kūneliai, Sv. Jurgio parap. k m s k ^ 0būrBlfi m i 1 ž i T 1 i ž k f l R 

parapįonai, minėjo 25 metty 
limo klebono, kun. Antano žada atvykti daug žymių as-
Briškos. menu, kunigų, pasaulioniu, turi su virš 100 narių, kuri 

linkybe, kad rytoj gerb. kun. p a r i o r , 4182 Archer ave. Tai 

Iškilmių rengimo komisija, j kurių tarpe bus ir dr. Mikas į v e d y b i m o gyvenimo sukaktį. d a u gum 0 j yra visų parapiji-
adov. kun. P. (iasiūnui, su- j Bagdonas, Lietuvos konsulas | J,ų, v a i k a i ( s Ū n u s . P o v i l a s i r nių chorų nariai. 

rengė labai įspūdingas apei
gas bažnyčioje ir vakare puo
tą parapijos auditorijoj. 

12 vai. ryto jubiliatas lai 

Cliieagai. duktė Eugenija) iškėlė teve-

Muzikalė prograjna susu i -
iš dainų, orkestro. Solo dai
nuos svečias K. Sabonis ir 

kys šv. Mišias. Asistuos buvę | vietiniai dain.: O. Piežiene i 
Svenciskas. 

Vakaro vedė jum b i s kun 
hunui saunų. lumkietas, ku- H a i Jų s ū n u s ^ v a r d a s e i n a j ^ pakviestas sakyti kun. J . Petras (iasiūnas, Klebono b« 
name dalyvaus daug aukštų a u k ž t u s mokslus. ] Paškauskas, klebonas Visų'ografi ją atpasakos Stasys Pie 
svečiu. I 

Liet. Universiteto Stipen
dijų Fondas šiandien turi šo
kius Del Prado viešbutyje 
(f)3rd ir Hvde Park) . Įžanga 

liams gražią puotą. Sukvietė1 V i s o s praktikos ir visi pa- 7:)C P e I n a s ' e i s & u t e įkt i lie-
Antanas Briška, Nekalto Pra \ m cdprniškas ir puikus parlo-
sidėji^no imrap. klebonas, mU r i u s k u r i o įtaisymas atsėjo 
ui kunigystės sidabrinį j u b i - ' a p i e ^ y f l o j a m * e d i r b a 1 0 

liejį ir rytoj vakare parap. ' darbininkių. Aišku, kad Mu- j 0 v i k a r a į , k i m . P . Vaitukai- dr. K 
salėj yra rengiamas jo pager-! r a u > k a i y r a s e k m i n g i biznie- ( t is ir J . šaulinskas. Pamok,-

šaunus 

visus gimines ir pažįstamus,' sitarimai įvyko po Aušros Va 
kurie vakarą linksmai p r a - j ^ parapijos pastoge, 
leido, linkėdami Runellann S 
sulaukti auksinio jubiliejaus 

Agnieška Bal&ūnienė 

(Iraborius J . Liuleviči>>\ 
Nežiūrint to, kad brjghton-į persikėlęs į naują vietą. Da-

parkiečiai šiomis dienomis' barti nė jo vieta yra: 4348 So. 
buvo užsiėmę prisirengimu California ave. Jisai su džiai; 
prie savo klebono jubiliejaus o< m u remia " D r a u g o " jubi-
ii\ m žiūrint to, kad pats kle liejinį koncertą. 
tanas pergyvena šias reikš- . 
,„• ^ £ »• tmm u v . . Jonas ir Marijona Vaidziu-
mingas dienas, jie neuzimi'M) . , „ ' „ 

Šventųjų parapijos, Roseland,į ža, Chicago American rapor-
kurioj kun. Briška laikė pi- teris. 
rmąsias šv. Mišias. 

Per Mišias giedos parapi
jos choras, vadov. varg. Jus-

Lai gyvuoja mūsų klebonas 
sulaukęs sidabrinio kunigys
tes jubiliejaus! Icii'is 

LRKSA Chicagos Ir 
Apylinkes Kuopy 

Dėmesiui 

Ir "Draugo Dienos" reikalų. 
"Spauda labai svarbų vaid
menį vaidina mūsų religinia-

nai. Archer M<at Markei, sa
vininkai, 4214 x\rcher ave. 
labai mielai remia "Draugo ' 
koncertą. me ir tautiniame gyvenHme., 

Per 26 metus savo kunigavi-' Auksorius John A. Kass, 
mo aiškiai tai patyriau. Pa-! 421G Archer ave., seniai biz-
tyriau didelį skirtumą tarp nierius, su šeimyna dalyvaus 
tų žmoniŲ, kurie skaito gera " D r a u g o " koncerte. Jų sūnus 
spaudą ir blogą arba visai Mečislovas po Kalėdų baigs 
neskaito. Dienraštis "4Drau-f 
gaa pelno pagarbos, nes jis 
per 20 metų nešė šviesą ir 
tiesą Į mūsų tautiečių namus. 
J o nuope lna i neabe jo t in i . į 
vertinkime juos, gausingai da 
lyvaudami jo jubiliejinėse iš
kilmėse' • — taip pasakė ju
biliatas gerb. kun. Antanas 

Iš Lapkričio 10 Dienos 

šauni sajungiečių pramoga. 
už kurią apskritis visoms 

ir visiems dėkingas 
Mottrų Są-gos Chicagos a-

pskr. sebno rengimo komisi
jos pastangomis surengtoji ko 
rtų ir bunco pramoga, kuri j -
vyko Peoples Furniture krau-
tivjeje, pdlnai pavyko. Jvai 

liigh "school, o po to vyk^ į k i; rįų įšsireiškbnu, " t a i pir 
Lietuvą tęsti mokslus. D u k t ė j , , ^ k a r t t a 5 p ^ B u Y 0 a r t l gj 
Kmilija tebeina .parapijinę! l u t o s v ečių, tarpe kurių matė 
mokyklą. 

Teatras, Koncertas Ii 
Balius Dievo Apvaiz

dos parapijoj 

Draugija Susivienijihio Bro 
lių ir Seserų Lietuviu reu-
gia metinį vakarą, kuriame 
vietos jaunimas sulos kome
diją "Dvi galvos puses' ' . Pr«> 
gramoj bus ir dainų. Garbės 
nariams bus duodama dova 
nos. 

• • 

Augustas haidukas ir Ali. 
Dambrauskas, seni real esta-
tininkai, 40o8 Archtr ave.. 
pareikalavo "Draugo*' konce 

Įdomiausia bus — tai ves 
j , T • • tuvės Sv. Ono^ dr-ios su šia daug -mūsų darbuotojų n ' *"• 

Norkiene d r"' , a- V l y u s ifr*®*1** a f r i : 
lankyti. Vakare nauji nariui 

i rto tikietų ir sako, kad tokio 
Lnska. Ją savo reikšminga , . • , „ .• 

. * fo* koncerto niekas negali žodį jis ir praktiškai j>areline, 
tli^auge su savo asisfontaN 
kun. P. Gasiūnu ir kun. Jo-

pra-
leisti. 

John .1. Lipski, real estą i i-
neliu įsigydamas didžiojo ninkas, 4018 Archer ave. Nuo 
"Draugo ' ' koncerto ložą. senu laikų plačiai žinomas 

real estatininkas, labai susi-I Kiti brightonparkieciai 'įdomavęs "Draugo ' koncerte 
" D r a u g o " koncerto 

rėmėjai 

B1UUHTON PAKK. — sšio-
je kolonijoje "Draugo ' ' jubi
liejiniu koncertu įdomauja vi 
si — biznieriai, profesionalai 

I ir sakė, kad tokio " d e a l " ne
galima praleisti. 

J . Juškevičius, 364G Archer 
ave , real estatininkas, sako. 
kad " D r a u g o " koncertas y-
ra "good proposition" ir pa-

si 
įžymių moterų: J . 
iš South Shore, P. Zūriene, 
žmona pirmojo lietuvio teisė
jo, Narvidiene, Baliene iš Kn-
glevvood ne tik pati atvyko, 
bet dar atsivežė keturias kai-
niinkas svetimtautes, mūsų 
naujas nares, bei darbuoto
jos: Poškienė, Kieliene (da
ktarų žmonos). Iš centro val
dybos: vice pirm. S. Sakalie-
ne, rast. M. Vaičūniene. Vi
zitavo dar Kiziene iš Brigh-
ton Pk. ir " D r a u g o " redakt. 
L. Šimutis. P-as Nakrošius, 
krautuvės vedėjas, ypatingai 
komisiją nudžiugino, nes at
nešė pora puikių lempų do
vanoms. J is sake: "Kaip sve-

Sekmadieni, lapkr. 22 d., 
2 vai. popiet, 8v. Antano pa
rap. salėj, Ciceroj, šaukia
mas Liet. K. K. Susivieniji 
mo Amerikoje kuopų atsto
vų suvažiavimas. Visos kuo
pos, priklausančios Sus-mo 
Chicago apskričiai, prašomos 
atsiųsti atstovus. Kurios kuo 
pos neturi nuolatinių atsto
vų, tų kuopų teatsilanko vai 

dybos (pirmininkai ir sekre* 
toriai). 

Visam veikimui švietė ooa-
lsis. Dievas ir Tėvyne. 

Visą tai sudėję krūven, tu
rim geriausią rekomendaciją 
k r-o nuoširdžiausisui paremti 
"Dainos" choro pastangas ir 
pasilfinksfc. futi šu cihoristais 
rytoj vakare. 

Tikrai didesnio, širdinges
nio solidariškumo visokių pa 

tuviui studentui stipendiją 
niversitete. 

u-

T.ATnOTFVirj l)!RKKTOK.»n8 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
T6VAS 

REPublic 8 3 4 0 

. i Valdyba 

Sekmadienį Mūšy 
Pramoga 

TOWN OF LAKE. Sv. 
bus priimami dr-jon be įslo-^ K a s i m e Akad. Fiėmėjų 1 
jimo mokesčio. Ypatingai 
svarbu tai jaunimui, kuris 
nori įsirašyti dr-jos dramos 
ratelin. 

Vakaras bus sekmadieiij, 
lapkričio 22 d., parap. sale j 

skyr. rengiamas vakaras, ku
ris turėjo įvykti lapkr. 15 d., 
nukeltas į lapkr. 22 d. 

Širdingai visus kviečiame 
atsilankyti šį sekmadienį į 
rėmėjų parengimą, parap. sa-

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

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicago j 
o——— 

Suvirs 50 metų prityrimo 
—i—o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORTHWEŠfERN AVE, 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Programa prasidės 6 vai. Bo- iej. Bus graii programa ir 

ATMINIMAS I ž 

•Mirė rugpj. 23 d., sulaukęa 
_:; metų amžiaus. Tų trijų mė-
įH-sių bčgyje darėme atminimus 
už brangaus sūnelio sielą. At
minimai buvo daromi čionai ant 
v i ^ o s ir Lietuvoj, kur randasi 
jo ded^s kunigai. Gavome laiS-
ką iš Lietuvos nuo kun. Stepo
no Pelegyno iš Vrinčyno par., 
kur praneša atlaikęs iškilmin
gas gedulingas Mišiaa Toliau 
gavome laišką nuo kun. Anta
no Pelegyncs kurs irgi atlai
ke Mišias. Nuo kun. Lipnicko 
gavome laišką iŠ Prancūzijoc 
Jis ten atlaike vienas Mišias ir 
žadėjo dar kitas atlaikyti. Pum
pėnų par. bažnyčioj užprašyto* 
buvo dvejos Mišios. 

Čia Chicagoj esame užprašę 
gregorijoniškas Iv. Mišiaa Tg-
vų Marijonų Seminarijos ko* 
plyčioj. Pirmadienį lapkr. 23 d. 
už a. a. Vlado sielą šv. Mišios 
bus atlaikytos šv. Dovydo baž
nyčioj. 

Per mūsų atminimus ir per 
Kristaus nuopelnus tegauna 
a. a. Vlado sielą amžiną atilsį 
pas Dievą. 

Tėvai Lipnickai, 
3455 Lituamea Ava 

reikalavo tikietij sau ir šei- eiai atsilanko, reik duoti lau-
jktuvii i" kad tuščiomis negrį-mynai. 

A. Ii. Patriek, cigarų ir 
tabokos "olselninkas", 6645 
So. Riclimond s t , pareikala
vo "Draugo*' koncerto tikie
tų, kad būt galima iš anksto 
patinkama, vietą pasirinkti. 

Jos. Mikšis, Archer Hard-
ware savininkas, 3990 Archer 
ave., sako, kad' " D r a u g o " ko 
ncertas bus toks, kokio nesa
me girdėję ir toks, kokio gal 
ne visiems teks girdėti. To
dėl visi ten turikne būt. Jisai 
yra senas biznierius ir žino, 
kas ko vertas. 

Ieva i r Pranciškus Nava-
kauskiai, žemaičiai, puikios 
kriaučiškos šapos savininkai, 
2653 \V. 43 st. linksmai kal
ba apie "Draugo ' ' koncerte 
ir sako, kad niekas negali su
trukdyti vykimą į tą konce
rtą. " Š i u r " ten bus. 

štij namo. Tą dovaną laimė
jo Zūrituė. Sąjungietes aps
kričiai parode didelio duos-
numo, paaukodamos daug do
vanų ir "door prh5es ,\ Sta
mbesnes dovanas aukojo: 4 
kp. pirm. A. Rugiene, 7 kp. 
pirm. Zubiene, 67 kp. vice 
pirm. A. Žagūnienė. M. 8rup-
šiene gavo iš Lewis Style 
Shop suknelę ir iš Barskis 
Furjiiture House lempą. T. 
Petkiene gavo iš Roosevelt 
Furniture Co. hmpą, O. i . 
Nevulyte iš Peoples Furni
ture Co. porą lempų. 

M. S. Chicagos apskritis 
nuoširdžiai ačiuoja 'minėtoms 
narėms bei prieteliams už 
gausią paramą, o darbuoto
joms už triūsą. Ypatingai dė
koja Peoples Furniture kom
panijai už davimą dykai vie
tas pramogai. Dėkingas ir 

kiai — 8:30 vai. Tikietai 25c, 
Jurgis Jakubauskas, piru. 

seimo rengimo komisijos na
rėms už surengimą pramogo* 
ir jų pagelbininkėms: dr. S 
Šlakienei, K. Sriubienei, S. 
Sakalienei, M. Šrupšienei, A 
Žagūnienei, T. Petkienei, F. 
Burbienei ir visoms viešnio
ms ir svečiatfis už atsilanky
mą. Dėkoja feip pat Melrose 
Park 60 k p. sąjungietėms, 
kurios nors pačios xiėl tolu
mo neatvyko, bt t pinigus už 
visus tikietus prisiuntė. W 
Pul Įmano 7 kuopa beveik vi
są dalyvavo, net su vyrais. 

Apskr. Valdyba 

"movies ' Vėliau šokiai. Pra 
džia 7 vai. vakare. Remeja 

Sveikatos Apdraudimas 
Nusilpusiems žmonėms 

Apie 3c Dienoje 
NUGA-TONE yra jau įrodęs, kad 
jis yra sveikatos užtikrinimas nusil
pusiems, alpėjantiems vyrams ir mo
terims peržengusiems vidurį a#nžlaus. 
Tai yra t ikras vaistas, naturaiė pa
galba silpniems organams, Vi&i ; kū
nas atsiliepia paėmus šiuos vais
tus. Jaunystės dvasia sugrįžta silp
niems ir seniems. Naujasis NUGA-
TONE moksliškai sustiprintas su 
VITAMINAIS A ir D — sustiprina 
nervus, muskulus ir susilpusius or
ganus, kurie yra sutingo ir tik da
linai veikia. Nervuotumą išvaro 
tuoj nes NUGA-TONE turi be vais
tų VITAMINU A ir D, kas veikia 
kaip vaistas į nervų sistema- Tas 
tyrasis vaistas parduodamas su ga
rantuojama pinigus gražinti pas vi
sus vaistininkus. Jstgykit bonką to 
naujojo NUGA-TONE šiandien. Jūs 

' nusistebėsite tuo, kų .lis jums su-
I teiks. 

Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOL--
tai idealus liuosuotoias. 25c ir 60c. 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 
1410 So. 49th Ct . Cicero 

S. K. Skudas 
l.J.Zolp 
Ezerskis ir S i u s 

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377 

1G46 West 4Gth Street 
Phone BOUlevard 5203 

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

Lachavficz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA. IR NAKTĮ] 

YARds 1741-1742 
MCSU »H,U>IO PROGRA3IA PIRMADIENIO VAKARAIS 9:45 VAIi. 

W. H. F . C. (1420 UI.) STOTIS 

S. C. Lachavricz 

4605-07 So. Hermitage Ave,] 
Phone YARds 1741—1742 
S k y r _4447 S. Fairfield Ave.l 

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

GARY, IND. LAIDOTCVIV DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Pnone KNN) • » W. lo th 

J. 4348 So. California Ave^ 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave, 
Phone YABds 1138 

8307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

_— 



• I —» _ D R A TT.n A r, šeštadienis, lapkr. 21 d. 1936 

^ š S ^ ^ K S f ^ S J ; "FROM SCHUBERTTO SWING" ANGLŲ 
KALBOJ 

g RYTOJ, LAPKR.-NOV. 22 D., 1936 
IOLYMPIC BALLROOM 6200 West Cermak Road •• Cicero 5 

Suvirs 150 choristų. Solistai, duetai, trio, kvartetai ir t. t. 
Po veikalo šokiai prie 

GEORGE VICTOR ORKESTROS 
Durys atsidarys 6 vai. vakare 

ĮŽANGA 50c 
Pradžia LYGIAI 7 valanda 

: 

S 

Rytoj Baigias Misijos 
Dievo Apvaizdos 

Bažnyčioje 

Misijos jau artinasi prie 
užbaigos. Sekmadieni, lapkr. 
22 d., šv. Mišios bus laikomos 

šį Vakarę Sasnausko 
Vyrų Choro 

Repeticija 

Jau tik savaite beliko iki 
"Draugo" jubiliejinio konce
rto. Todėl, šį vakarą visi 

Marquette Park 
Žinutes 

paprastu laiku su pamokslais i Sasnausko choro nariai būti-
gerb. misijonieriaus kun. M. n*i turi susirinkti pamokoms 
Ražaičio, o pati iškilminga. ly^ai 7 vai. vakare, Bridge-
užbaiga įvyks 4 vai. po pietų 
Šv. Tėvo palaiminimu bei 
Kryžiaus adoracija. 

porte, Music Rooms. Rast. 

Žinutes Iš Chicago 
Heights 

Lapkr. 22 d., parapijos sve
tainėj bus "Thanksgiving' 
dance", (Kalakutų balius). 
Leidžiama 15 kalakutų. Tikie-
tus visi perka iš anksto. Ti-
kimosi, kad karas bus sėk
mingas. 

Lapkr. 6 d. žymiausias Ir 
pavyzdingiausias parapijo-
nas, nuoširdžiai dirbąs kie
kviename parapijos darbe, 
Pranas Jonutis išvestas į Šv. 

West Pullmano 
Naujienos 

Lapkr . 15 d., parap . svet. 
Šv. Kryžiaus d r-ja turėjo sau 
nų bankietą. Publikos buvo 
pilna svetainė. Programą iš
pildė "Šakar Makar" cho
ras (iš Roselando). Po visam 
buvo šokiai. 

Programą vedė ir daug nau 
jienų iš Lietuvos pasakė kle
bonas kun. A. Linkus. 

Lapkr. 15 d., 2 vai. po pie
tų, mokyklos kambaryje įvy
ko svarbus pasitarimas klebo-

Ryt visas Marcįuette Par
kas renkasi į Barbecue vaka
rienę, su šokiais ir visokiais 
įvairumais, parap. salėj ir 
mokvklos kambariuose. Pra.-
sidės 3 vai. popiet ir tęsis ik: 
vėlumai. 

Bus gardūs užkandžiai ii 
gėrimai ir puiki muzika. Vi
si kviečiami ateiti, nes lai 
paskutinis sekmadienis prie? 
adventą. 

C h i c a g o s S k a n d a l a i ! 

Linksmai Skambės Margučic 
Parengime Padėkos Dienoje, 

Lapkričio 26 d. 

Šį rudenį jau buvo daugy
bė visokių parenginrų — ba-
nkietų, balių, vaidinimų ir 
kitokių pramogų. Bet links
miausias vakaras dar atdna 
Thanksgiving dienoje, — tai 
Margučio ruošiamas muzika-

pic Ballroom, 3148 W. Cer
mak Rd., Cictro, tam pačiam 
name. kur Marputis duoda 
radio programus kas vakarą. 
Olympic Ballroom, tai nėra 
kokia " užkampio saliukė", 
bet puošniausia šokiams sa
lė, kuri taipgi turi geriau
siai įrengtus scenos patogu
mus vaidinimams. Talpina a 
rti 3000 žmonių. Vadinas, vie 
tos visiems užteks netik su
ės t i laike vaidinimo, bet ir 
pasišokti po^programo. Pri
važiuoti į Olympic Ballroom 
taipgi lengva iš visur. Rei 
kia važiuoti iki Cermak Road 
(22nd st.) o nuo ten paimti 
Cermak Road gatvėkarį arba 
elevatorių, kurie priveža iki 
pat durų. *&-* 

Tikietų kainos taipgi skan
daliukai žemos — 40c, 55c ir 
rezervuotos vietos po 75c. 
Vaidinime ir šokiams, sako, 
gros didžiulė radio orkestrą. 

Reporteris Žvirblis 

įnimant ir drabužių pasidė
jimą. Kurie iš anksto neįsi
gijo feiiHty, galės gan T 1 ' 

. . / I L.l 

patį vakarą 
gelio. 

prie kasos lau-
A. Jaukšaitė 

Praneš imai 

gražios ir Įdomios lietuviškos dieniais ir penktadieniais nuo 
radio programos iš stoties 3:30 po pietų. Pranešėjas 
WGES. Programoj dalyvaus 
grupė žymių dainininkių ir % y a l ^ v a k a r e > a ^ 

TOWN OF LAKE. -
sirinkimas Labd. Sąjungos 1 
kuopos įvyks sekmadieni, 22 
d. lapkr., 1 vai. po pietų mo
kyklos ka'mbary. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes y-
ra svarbių dalykų svarsty
mui. Taipgi pasitarsim ir a-
pie "Draugo" koncertą, ku
ris įvyks lapkr. 29 d. Valdyba 

rupė žymių dainininkių ir 
dainininkų, kurie patieks n a u | t i e s W H F * C , ' u 2 0 k., bus gir-
jų kompozicijų ir liaudies dai \ Ą(it{ g r a*į ]įotuviška radijo 
nelių. Be to, įdomios kalbos p r o g r a m a v i s i kviečiami pa-
ir pranešimai teiks daug nau- s i k i a u s v t i , n e s b u s gra2ios 

S u . ' d o s klausytojams. Bus pagro- | m u z i k o s i r j v a i r h } pra j iešimų. 
ta ir Smagios muzikos. . 

Jaunimas į Cicero 
CICERO. — Dar kartą pri

mename, kad' šeštadienio va
kare, lapkr. 21 d., Cicero Co-

RADIO 
Rytoj , 11 valandą prieš piet 

pasiklausykite Progress ra
kandu bendrovės duodamos 

Budri ko AVCFL programa 
nuo 7 iki 8 vai., nedėlios va
kare, dalyvaujant didžiulei o-
rkestrai ir Makalams. Dai
nos prirengtos su orkestrą. 
Dainuos kvartetas (Sauris, 
Saurienė, Tenzis, Sugintai t ė, 
Gricaitė, Milerienė ir kiti). 
Išgirsite ką naujo Makalas 
pasakys. Programa bus girdi
ma labai toli. Juozas Budri-
kas — programos direkto
rius. Kitos Budriok progra
mos iš stoties AVAAF, pirma-

WKST S1DE. — Aušros 
Vartų parapijos salėj prasidė 
jo metinis bazaras užvakar. 
Tę-sis vis asavaitė iki Pade 
konės Dienai. Gauta daug gra
žių dovanų nuo biznierių. Ba-
zaro komisija uoliai darbuoja 
si. Kviečia ir toliau gyvenau 

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

Reikalaujamas darbininkas ūk :o 
I darbui S. J . Lubinas, 6950 S. Pooria 
! St. Tol. WK\ t \ vo r th 410.'}. 

no kun. A. Linkaus su parap. 
Kryžiaus ligoninę. Yra dr. Si- komitetu ir draugijų atsto-
monaičio priežiūroje. 

Lapkr. 29 dieną mūsų baž
nyčioj prasideda 40 valandų 
atlaidai. 

•Draugo" jubiliejinis kon
certas sudomino ir Chicago 
Heigbts lietuvius, kurie ren
giasi skaitlingai dalyvauti. 
Kadangi mūsų bažnyčioj tą 
dieną prasideda 40 vai. at
laidai, tai, žinoma, klebonui 
sunku bus išvažiuoti. Bet pa
rapijomis ragina važiuoti j 
tą, tikrai nepaprastą, koncer
tą, v Tyla 

! vais reikale bazaro, kuris 
prasidės lapkričio 21 d., pa
rap. svetainėje ir tesis kas 
vakaras iki lapkr. 25 d. 

Bazare turės savo būdas 
sekančios draugijos: Šv. Kry
žiaus, Šv. Juozapo, Šv. Vero
nikos, Labdarių 10 kuopa, A-
pašt. Maldos, Mergaičių So-
dalicija ir parap. komitetas. 
Ūpas visų pakilus ir prie ba
zaro prisirengta kuopuikiau-
siai. Visus kviečiame daly
vauti. 

Homecomming 
Vakaras 

CICERO. — Šį sekmadieni, 
6 valandą vakare, parapijos 
svetainėje bus nepaprastas 
jubiliejinis balius. Kalakutai 
bus tokie kokių dar cicerie-
čiai niekad nematė. 

Klebonas ir parapijos ko
mitetas nuoširdžiai visus kvie 
čia atsilankyti. Užtikrina vi
siems tikrą "good tfapt*2 ir 
daug visokios laimės. Tai bus 
tikras Namo grįštuvhj jubi
liejaus vakaras (' 'Homecom
ming nite") . 

Šį sekmadienį vakare taip 
pat bus susiorganizavimo va
karas vykti į "Draugo" kon
certą lapkričio 29 d„ Chicago 
Civic opera House. Šiame ko
ncerte ciceriečiai žada daly
vauti skaitlingai. Vietinis 

Iš anksto pranešame, kad 
parapijos metinis bankietas, 
su labai įvairia programa, į-
vyksta gruodžio 27 d., para
pijos svet. Bus labai gera šo-
kiafms orkestrą ir vestpulima-
nieeiai yra sumanę surengti 
vakarienę taip, kad niekur 
taip dar nebuvo. 

Svetelius iš anksto užpra
šome. 

lis vaidinimas, pavadintas 
"1936 Metų Skandalai". 

sodalicijos. Grieš "Royale 
Apie šį parengimą nėra rei- C l u b „ o r k e 8 f r l L J ž a n A- a 40c. 

kalo daug ko aiškinti. Tie, . — 
kurie matė "1934 Metų Ska
ndalus", tie, beabejonės, visi 
vėl bus ir kitus atsives, o 
naujajai publikai galima pa
sakyti tiek, kad ji pamatys 
ir išgirs skandališkai links
mų dainų ir juokingų įvykių 
iš ko turės sau daug malonu
mo. Perstatyme dalyvaus 
daug vaidintojų, dainininkų, 
šokėjų ir visas Margučio ra
dio Band\vagonas, kuris at
veš naujų dainų, naujų ska
ndalų. Trulmpai sakant, bus 
ko pažiūrėti ir pasiklausyti. 

Parengimo vieta — Olym-

mmunitv Hcus?, 1822 S. 51st ėius vestaidiečius atsilankvti į RK1KALAUJAMAS prityręs aeety-
. v , . , t , • T i - i - i * l o n e ™tter dol gelzsrahų vardo. In-

aveUue, įvyksta šokių vaka- bazarą ir linksmai laiką pra- Aštriai Berriae and Salvage, 2035 
ras, rengiamas N. R P. Š. leisti. Jtofl.jW«rt 43rd st. LAFtyetto 7077. 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonas ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaiku. 
NERIA VILNONES PAN-

CIAKAS D£L MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

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

Tet VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

# = : ^ 

Dienraščio "Draugo" kon- \ 
certas įvyksta lapkr. 29 d., 
3 vai. po piet, Chicago Civic 
Operos auditorijoj. Apie pro
grama čia neminėsiu^ nes is 
skelbimų jau žinome. "VVest j 
Pullmano parapija su savo i 
gerb. klebonu kun. A. Lin-
kum skaitlingai vyks į kon
certą. Rap. 

Dr-ste Palaimintos Lietuvos 
rengia 

30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMU 
Sekm., Lapkr.-Nov. 2 2 , 1 9 3 6 

CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ 
3133 So. Halsted St. 

Pradžia 6:30 vai. vale. Programą; išpildys Didžioji Birute i r 
Jaunoj i . . B i r u t f , ^ , . . K a l b ė s tė isčjas Jonas T1: Zuris ir ki t i . Po 
programos bus šokiai prie geros muzikos. Taįpgi bu įteikimas 
dovanų nariams nesirgusiems per 10 ir 20 metų. Nauji nariai , 
vyrai i r moterys, nuo 17 iki 30 meti}, bus priimami \ draugiją be 
įstojimo mokesčio. 

V 
Kviečiame visus Chicagos lietuvius atsi lankyti . 

KOMISIJA I R V A I J D Y B A . 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
Telephoue: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
L I E T W 1 S ADVOKATAS 

4G31 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Motropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio. Seredos tr Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPubl ic 0600 

State 4690 Prospeot 1012 

KAL 8C ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Ave. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
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. 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY A T L A W 

10707 So. Michigan Ave. 
CHICAGO 

Tekphone PULlmaa 1293 

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

Reikalaujama mergina abelnam na
mų darbui. Nereikia dirbti vakarai^ 
ir sekmadieniais. Nėra kūdikių. $5 j 
į savaitę. Geras namas. H . Kravitz , ; 
4042 No. Washtena\v Ave. 

R E I K A L A U J A M A P A R D A V Ė J A I 

Reikalaujamas maistų pardavėjos. 
Dabar lankantis restoranus ir val
čių krautuve-;. Mūsų produktus ga
lite parduoti pilna laiką ar dali
nai. Komisas, šauki te Mr. Paeini, 
CANal 2228. 

PARDAVIMUI TAVERNA 

Pardavimui taverna. Lietuviu ir 
lenku avKrvventoj nnvlinkėj. Geroj 
vietoj. 2819 West 55th St. 

UPHOLSTERING 

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas. baldų taisvmas, per-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkninavimas dykai. 
Žemiausios ka'nos mieste. Sm>erior 
r}>liolstering Co., P.27 So. Kedzie 
Ave., N F, Vada 7717. 

P I R K I T E ANGLIS DABAR 

BLACK Gold Lumn, $6 00; Mine 
run, #5 75: Screenings. $4.75. 
GR NDY MTNTNG CO., telefonas 
CEDarcrest 1131. 

ANGLYS ANGLYS! 
AUGŠTOS RFšTES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run $5 75 
Lnmp or Egg 6 00 
Sereenings 4.75 

Pašaukite dieną ar naktj 
Telefonas KEDzie 3882. 

J? 

»» Dienraščio* * • Draugo • • ju
biliejinio koncerto tikietai 
sparčiai pardavinėjami. Dan-
gelis jau turi įsigiję, o kurie 
dar neturi stengiasi taip pat 
įsigyti. A. J. J. 

Sęjungiečiy Dėmesiui 
i 

Iš priežasties "Draugo" ko 
ncerto, Moterų S-gos Chica
gos apskr. susirinkimas įvyks 
lapkr. 22 d., 2 vai. po pietą. 
Visos atstoves malonėkite da
lyvauti. Susirinkimas įvyks 
Marąuette Park kolonijoj. 

Apskr. rast. O. A. Nevttlyte 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE; YARds 5215 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 
Visokios RoSles Insurance — IJcfites, Viesulo, Automobilių, 

Stiklą |r t. t 

<f= 
JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

Vandens Baltumo — Nesunirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEIi OIL RAFINIRIUOTOJO 

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

apžiūrėtais, saikuotais t rokais. 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

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

PETER BALSITIS, Manager 
^ 

BXTBA — Biidriko Nede-
Hnis programas iš stoties 
WCPL, dabar būna nuo 7 
vai. vak., iki 8 valandos. 

Dėl Padėkonė* dienos pir
kėjos pirkdamos ar Radio 
ar Parlor Setą ar Periu ar 
Karpetą gaus dykai Kala
kutą ar ža^i. 

Piano Ae^ordionai, 48 Basų 

$48.OO 
12 Basu po 

Č16.00 
120 Basų \\7. 

^85.00 
Pilna* kursą* lekcijų dykai. 

1937 Radios pagauna gerus 
programus. Greitas 

kaip žaibas. 
RADIONAS, 

ZENITH, 
PHILCO, 

RCA VICTOR, 
GENERAL ELECTRIC. 

G ražiuose kabinetuose po 
$39.00 

ir 

$69.50 
Midget Radios po 

$6.95 

los. F. Bodrik, Inc. 
3417 So. Halsted St. 

TeL BOUlevard 4705 

BUDRIK FURNITURE 
MART 

3343 S. Halsted St 
Viskas dėl namv — rakan
dai — už žemas kalnas. 

A * 


