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PARYŽIUJE IR BERLYNE LAUKIAMA 
HITLERIO ATSAKYMO

PRANCŪZIJA TIKISI IŠGELBĖTI 
ISPANIJOS RADIKALUS

Londonas, gr. 28. — pa
tirta, kad 'Vokietija pasiuntė 
keletu torpedinių laivų j Ispa, 
nijos pakraščius.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ 
NOTOS VOKIETIJAI

PARYŽIUS, gr. 28. — Oiia
ir Londone su nepaprastu su
sidomėjimu laukiamas1 Vokie
tijos diktatoriaus Hitlerio at
sakymas j pasiųstas Berlynan 
notas Ispanijos reikalu.

Ypač Prancūzijos socialistų 
vyriausybei yra svarbu sulau
kti greitų atsakymų, kad gel- 
bėjus Ispanijos radikalus

BERLYNAS, gr. 28. — Vo
kietijos vyriausybė pareiškia, 
kad ji neturi jokių oficialių 
žinių apie Prancūzijos pasi
ryžimų grųžinti Vokietijai ko
lonijas. Todėl ir negali apie 
tai reikšti savo' nuomonę.

Anglijos ir Prancūzijos am
basadoriai Berlyne įteikė Vo
kietijai vienodo turinio notas.

Žinovai aiškina,, kad jei Uit Nurodoma, kad Vokietija pa-
leris atsakys (o jis gali tas 
notas ignoruoti), tai jis pir
miausia nurodys, kad Anglija 
ir Prancūzija pirmiau suvar
žytų Maskvos žygius Ispani
joje, kad pati Prancūzija pa
liautų rėmusi Ispanijos radi
kalus ,s,u savanoriais ir karo 
medžiagos pristatinėjimais.

Taip pat reikia laukti, kad 
jis pasakys, kad Prancūzija ir 
Anglija nesikištų į Vokieti jos' 
vidaus reikalus, statant jai vi 
šokias sųlygas už žadamų eko
nominę paramų.

Vokietija pasisako, kad ji 
sutinka kopemoti su Prancū
zija ir Anglija, jei šios pir
miau pačios įsipareigos ne
remti Ispanijos radikalų, 
suvaržys Maskvos žygius 
panijoje, jei griežtai kovos 
prieš raudonųjų gaivalų bruz
dėjimų, kad išvadavus Madri
do raudonuosius.

Prancūzija ir Anglija iške- 
kelia žadėjimus Vokietijai, bet 
tų žadėjimų negarantuoja. 
Tas Vokietijai svarbiausia.

Žiniomis iš Romos, italų 
valdininkai pareiškia, kad 
Prancūzija su Anglija be rei
kalo puolasi prieš Vokietijų, 
užsimerkdamas prieš Maskvos 
bolševikų žygius. Sako, tuo 
būdu pablogina visų reikalų 
stovį, kurs ir be to jau pakan
kamai supainiotas.

jei
Iš

siautų siuntusi vokiečius sava 
norius Ispanijon.

Vokietijos valdininkai pa
reiškia, kad gautos notos tik
rai arogantiškos. Jas gali ra
šyti tik tos valstybės, kurios 
siekia įsivyravimo Europoje. 
Notose minimi tik vokiečiai 
savanoriai, o apie kitų šanų 
savanorių siuntimų nė žodžio. 
Maskva ir Prancūzija galybes 
sa va.n nr i i] si nnč.ifl.1 Tspfmi je«> 
radikalams. Tai kas kita ir a- 
pie tai tylima.

Vokietijos, vyriausybė griež 
tai užgina, kad Hitleris pla
nuotų siųsti Ispanijon reguli- 
nę kariuomenę. Tas yra Pran
cūzijos radikalų prasimany
mas, pažymima. Taip pat yra 
neteisinga sakyti, kad Vokie
tija už pagrobto laivo Palos 
nepaleidimų turėtų bombar
duoti Bilbao miestų.

SOV. RUSIJA DAUGIAU 
GINKLUOJASI

MįASKVA, gr. 28. — Rusi
jos valdovai komisarai skel
bia, kad Rusija didina kariuo
menę, karo laivynų ir lėktuvų 
skaičių. Sako, tas reikalinga 
valstybės saugai.'

Militarinei tarnybai amžius 
sumažinamas nuo 21 iki 19 
metų. Vadinasi, 19 metų jauni 
mas bus šaukiamas privalo- 
mon tarnybon.

BERLYNAS, gr. 28. — Vo
kietijos vyriausybė pareiškia, 
kad dėl laivo Palos užgrobi
mo ir laikymo Bilbao uoste 
vokiečiai nebombarduos radi
kalų valdomojo Bilbao miesto 
ir nekels karo prieš radikalus. 
Už tai mėgins kitokiu būdu 
atsiskaityti su radikalais.

ŠIURPI TRAGEDIJA 
JAMAIKOJE

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

KINGSTON, Jamaika, gr. 
— Kalėdų rytmetį Kingstono 
prieplaukoje apvirto laivas. 
19 asmenų išvaduota ir jie y- 
ra ligoninėse. Iki vakar rasta 
24 lavonai prieplaukoje. Ieško 
ma daugiau, kadangi prigėru- 
siųjų skaičiusi nežinomas.

Teismas- nubaudė mirties 
bausme negrų Rufus Sivain, 
27 m. amž., už Mrs. M. L. 
Trammell, 24 m. amž., nužudy 
mų New State viešbučio vie
nam) kambary.
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PAKRAŠČIŲ SARGYBA VAIŠINO VAIKUS

Pakraščių sargybos laive Rush, Chieagoj, per Kalėdas
laivo įgula surengė berniukų grupei vaišes — vakarienę. Pas
kui jiems aiškinta kaip valdoma patranka ir kitos laive įdo- 

————__________ /(Acme Photo.)vLaa

PRIEŠ VOKIEČIŲ 
ŪMĄ ISPANIJON

PARYŽIUS, gr. 28. — Pa 
sekretorius šiaurinei Afrikai 
Pierre Vienot pareiškia, kad 
Prancūzija yra gyvai pasiry
žusi neleisti Vokietijai siųsti 
kariuomenės Ispanijon.

Anot Vienoto, Prancūzija 
negali sutikti, kad vokiečiai 
sudarytų naujų frontų mūsų 
pašonėje. Tas būtų pavojinga 
valstybės. saugai ir laisvei.

Kiti Prancūzijos socialistai 
valdininkai pareiškia, kad Vo
kietija savo ekonominio stovio 
gerinimui turi kopėruoti su 
Europa, bet ne veržtis Ispani
jon, kas pavojinga Europos 
•ramybei.

TACOMA, Wash., gr. 28. 
— Nežinomas grobėjas pagro
bė dr. W. W. Mattson sūnų, 
10 mietų amžiaus berniukų. 
Reikalauja 28,000 dol. už ber
niuko paleidimų.

ŽUVO LIETUVĖ 
CICERIETĖ

Miss Ann Kisjikūnas, 31 m. 
amž., 1532 So. 48 court, Cice
ro, sekmadienį žuvo nušoku
si, ar nupuolusi nuo Floridos 
link važiuojančio traukinio^ va 
gono platformos arti Way-

NEW YORK, gr. 28. — Jo 
Emin. kardinolas Hayes, New 
Yorko arkivyskupas, ganyto
jui iu laišku įpareigoja visus 
prarapijų klebonus sudaryti 
jaunimo vienatus ir visų šių 
vienatų grupę sujungti su na- 
cionalėmis visų vyskupijų ka
talikų jaunimo organizacijo
mis kovoti prieš ‘‘ nepasiten
kinimo apaštalus”.

Jo Eminencija ganytoji- 
niam laiške tarp kitko pareiš
kia,:

‘ ‘ Nepasitenkinimo apaštal ai 
kasdien didėja skaičiumi ir a- 
kiplėšiškumu, kurių tikslas y- 
ra katalikų jaunimų patraukti 
savo pusėn ir išmokslinti a- 
narchijos ir bedievybės sklei
dimui. Jų žygiai yra aiškus 
užsimojimas prieš mus. Mes 
negalime to ignoruoti ir jiems 
paduoti veikimo dirvos”.

POPIEŽIAUS TĖVIŠKĖJE 
DIDELIS SUSIRŪ

PINIMAS
DESIO, Italija, gr. 28. — 

Šis miestas yra Šventojo Tė
vo Popiežiaus XI tėviškė. Tad 
ir nestebėtina, kad gyventojai 
labai susirūpinę savo garbin
gojo piliečio liga..

Už šio miesto pakilimų gy
ventojai yra dėkingi Popie
žiui. Kad kardinolas Ratti iš
rinktas Popiežium, Desio tu
rėjo vos apie 9,000 gyventojų. 
Pijus XI kiek išgalėdamas rė
mė miestelį ir žymiai prisidė
jo prie jo augimo. Paskiau 
Mussolini atėjo pagelbon. Po
piežiaus pagarbai .jis, šį mies
telį pakėlė miesto rangom

Paskiau turtinga® medvil
nės gamintojas Giulio Gavazzi 
miestelio aikštėje savo, lėšomis 
pastatydino Pijaus XI pagar
bai didelį monumentų. Šven
tasis Tėvas vaizduojamas sė
dįs kilnojamame soste, ap
siaustas keturių figūrų, ku
rios vaizduoja: Tikėjimų, Tei 
Bingumų, Mokslų ir Menų.

kas 1 * sūvf> "piešomis " pamaino 
svarbiausių miestelio bažny
čių, o. Popiežius bažnyčios rėk 
torių paaukštino savo rūmų 
prelatu.(

Pagaliau miesto savivaldybė 
nupirko namus, kuriuose Pi
jus XI gimęs ir juos pakeitė 
našlaičių prieglauda.

Miesto apylinkėse išaugo ei 
lė puošniųjų vasarnamių.

BERLYNE SIAUTĖ PAVO
JINGAS GAISRAS

BERLYNAS, gr. 28. — Va
kar didelis gaisras pasireiškė 
neužbaigtam požeminiam gele
žinkely miesto centre.

Iš Palast viešbučio iškraus
tyta visi žmonės. Bijota įgriu- 
vimo.

PAGROBTAS, BET PA
LEISTAS

eross, Ga.
Traukinio tarnas. John Ca- 

be pareiškia, kad Miss Kish- 
kūnas perlipusi geležinę plat
formos tvorelę ir nušokusi.

AUTOMOBILININKAI
{SPĖJAMI

Illinois valstybės automobi
lininkai įspėjami, kad jie prieš 
Naujus Metus įsigytų naujus 
1937 m. “laisnius” savo maši
noms, kad paskui išvengus ne 
susipratimų su policija.

KNYGA APIE ŽYDŲ LITE
RATŪRĄ

KAUNAS. V. D. universi
tetas ruošia naujų doc. Dr. Ša 
piro knygų tema: ‘‘Lietuvių 
elementai žydų literatūroje”. 
Knyga bus išleista dviejų da
lių. Pirmoje dalyje įeina: žy
dų ir hebrajų literatūros ap
žvalga, žydų literatūra Lietu
voje, Lietuvos tematikos isto
rija žydų literatūroje; antro
je dalyje: Lietuva ir žydų po
etai, Lietuvos gamta, Lietuvos 
kraštas — Vilnius, Gardinas, 
Kaunas, Lietuvos miesteliai ir 
kaimai. i ,; (’ $

AVASHINGTON, gr. 28. — 
Nežinomi trys individai Kalė
dų vakarų pagrobė Bkvado- 
riaus ambasadoriaus Alfaro 
sūnų, 15 m. amž.

Ambasadorius apie tai pra
nešė valstybės departamentui. 
Kai policija išjudo, po, peniau 
valandų berniukas grųžintas.

MILAŠIAUS VEIKALAS 
LIETUVIŠKAI

ŠV. TĖVAS SKUNDŽIASI 
DEL SIRGIMO

VATIKANAS, gr. 28. —- 
Pranešta, kad šventasis Tė
vas Popiežius Pijus XI ir to
liau skausmų spaudžiamas. 
Jo Šventenybė jau pradeda 
pripažinti, kad tikrai yra ser
gantis ir pasiduoda gydytojo 
nurodymams. Pirmiau taip ne 
darydavo. Anot vieno prelato, 
šiandien vakare Popiežius taip 
pareiškęs: ‘‘Tokiam stovyje 
toliau negaliu eiti savo parei-

'gų — valdyti Bažnyčių.”
Šiandien pas Jo Šventenybę 

be vaJstybinioi sekretoriaus 
kardinolo .Pacelli laukėsi dar 
ir kardinolas Fumasoni — Bi- 
'ondi.

Gydytojas dr. Milani dažnai 
aplanko Popiežių ir nuodug
niai studijuoja ligos eigų.

Popiežius labai nusilpnėjęs, 
kadangi labai mažai gali var
toti maisto.

SUSIDAUŽĖ LĖKTUVAS; 
12 ŽUVO

AUTOMOBILIŲ AUKOS 
PER ŠVENTES

“Ass. Press” praneša, kad 
nuo Kūčios vakaro iki šio sek
madienio vakaro visose J. 
Valstybėse nuo automobilių 
žuvo 460 vyrų, mot,era jr vai
kų. Sužeistųjų tūkstančiai.

Iš žuvusiųjų skaičiaus Illi- 
o Chicago sritis. — 25.

POLICIJA GAUDO 
RAKIETERIUS

Policija suėmė svarbų as
menį, G. L. West, 55 m. amž., 
1406 Roscoe gat., ryšium su 
susektų nauju rakietu — vaiki 
mųsi paskui ambulansus, kaip 
sako policija. Šio rakieto tiks
las buvoi paimti į savo rankas 
nukentėjusius asmenis miesto 
traf ikoje ir klastingų būdu iš 
kompanijų gauti didelius atly
ginimus.

Šin rakietan įvelta eilė ad
vokatų, gydytojų, grabininkų 
ir net ligoninių.

Suimtasis West pasisakė, 
kad jisi prie šio rakieto pri
klausė penkerius metus. Taip 
pat pat išpažino, kad sužeidi
mų klastojimui buvo naudoja
ma specialė mašina, su kuria- 
ja buvo daromi odoje įdrėski
mai. Policija ieško tos maši
nos.

KAUNAS. — Prancūzų kai 
ba rašus mūsų kilmės poetas 
Milašius kitais metais švęs ju 
biliejų. Šia proga, rašyt. A. 
Vaičiulaitis išvertė vienų iš 
gražiausių jo veikalų “Miguel 
Manara”. Tenka pastebėti, 
kad šiuo metu Milašius baigia 
rašyti studijų apie lietuvių 
tautos kilmę.

ORIGINALUS INŽINIERIŲ 
DRAUGIJOS NARIŲ

ŽENKLAS

BURBANK, ’Cal., gr. 28. — 
Ieškotojų grupė pasiekė sūdau 
žytų United Airlines lėktuvų, 
Rasta visi dvylika asmenų už
mušti.

KAUNAS. — Vienas Lie
tuvos, inžinierių draugijos na
rių 'pasiūlė draugijos valdy
bai originali! sumanymų: vie
toje narių ženklelio', nešioja
mo švarko atlape — nustatyti 
specialų draugijos nariams 
žiedų. Valdyba šiuo pasiūly
mu susidomėjo, todėl ir drau
gijos ženklo projekto terminas 
atidedamas ligi gruodžio 31 d.

BERLYNAS, gr. 28. — Mi
rė žymus, Vokietijos karvedis, 
gen. von Seeckt, 70' m. amž.

LOS ANGELES, Cal., gr. 
28. — United Airlines keleivi
nis lėktuvas, iš San Erancisco 
skridęs į čia, už kokių 35 my
lių nuo Los Angeles, rastas į’ 
kalno pašonę smogęs ir s’-’

Juo skrido dvylika asmenų, 
tai-p jų devyni keleiviai. Visi,- 
matyt, žuvę.

Prie sulūžusio lėktuvo dar 
neprieita. Jis pastebėtas iš ki- 
to lėktuvo. Tačiau iš matytų! 
sulūžusių jų lėktuvo dalių spė
jama, kad iš skridusių  jų nie
kas negalėjo išlikti gyvas.

Matyt, skraidant lėktuvų iš
tiko netikėta audra. Kitaip ne 
galima išaiškinti šios nelai
mės.

CHICAGO J ATŠALO ORAS

Kalėdų šventėmis Chicago 
turėjo lietų ir nepaprastai šil
tų orų. Tas padaugino inftu- 
enzos (gripo) aukų skaičių.

Po švenčių lietus su šiluma 
nuslinko rytų link. Čia oras 
žymiai atšalo^ bet nepragie- 
drėja.

LIETUVOS HIMNAS NOR
VEGŲ KALBA

KAUNAS. — Ryšium su 
Norvegijos — Baltijos iškil
mėmis, kurios lapkričio 20 d. 
įvyko Osloje, ten buvo išleis
tas Lietuvos himnas norvegų 
kalba. Himnas su gaidomis 
buvo išstatytas norvegų muzi- 
kalinių reikmenų parduotuvė
se. Per vienybės draugijos iš
kilmes Lietuvos himnų atliko 
norvegų choras.

PLATINKITE “ DRAUGĄ M

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas sniegas, arba lietus; 
maža temperatūros atmaina.

DRAUGO” METINIS KONCERTAS BUS SAUSIO 31 DIENĄ LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, BRIDGEPORTE
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DIENOS KLAUSIMAI

GRAŽI SUKAKTUVIŲ UŽBAIGA

Užvakar Cicero lietuviai užbaigė minėti 
savo parapijos sidabrini jubiliejų. U.-.baiga 
buvo iškilminga ir įspūdinga. Dienų bažny
čia per visas šv. Mišios buvo pūna žmonių. 
Šmitai žmonių priėmė šv. Im. manijų. Mat, 
tai buvo jubiliejinių misijų paskutinė ditna.

Vakare parapijos salėj įvyko bankįetas. 
Dalyvavo netoli tūkstančio žmonių. Suruoš
ta graži programa. Į šias sukaktuvių už- 
baigtuves atvyko daug garbingų svečių, ku
rių tarpe buvo dr. M. Bagdonas, Lietuvos 
konsulas Chicagoj, kun. J. Jakaitis, Mari
jonų Provincijolas, kun. pro.. J Vaitkevi
čius, Marijonų Seminarijos rea termą, dr. A. 
Rakauskas, Federacijos centio pirmininkas, 
kun. ig. Albavičius, Federac.io< iždininkas 
ir “Draugo” bendrovės pirm., kun. Bruži- 
kas, misųonierius, adv. K. TCmmis, dr. J. 
Simonaitis, kun. Pr. Vaitukait's ir visa eilė 
kitų. Pažymėtina, kad kun. Aut. Karužiškis, 
žinomas mūsų laikraščių bendradarbis, į šias 
iškilmes iš Clevelando atskrV.o lėktuvu.

Visa eilė kalbėtojų nuoši runai sveikino 
Cieeros lietuvius katalikus ir jų gerb. kle
bonų kun. II. Vaičkau pampų js jubiliejaus 
proga ir reiškė džiaugsmo d d nuveiktų di- 

..mfūų darbų BažnyčjąLiJmTa'ibiimlvidųši.Ųits 
esame minėję, tikrai yra did.-o. ir gražūs; 
nauja bažnyčia, mokykla, kietom ja, seserų 
namas; žmonės giliai įsųmon m ir religi
niai ir tautiniai; jie suteikė gausių paramų 
visiems mūsų religiniams ir Laidiniams rei
kalams Amerikoje; dideles pinigų sumas su
dėjo visokia,tįsiems Lietuvos reikalams. .

Cieeros lietuviai gražų lapą įsirašė į 
musų, Amerikos lietuvių, religinio ir tauti
nio gyvenimo istorijų. Dėl to labiausia ten
ka sveikinti neišsemiamos energijos, darbš
tų! į ir sumaningųjį kun. Vaičūnų, Šv. An- 
r,ano parapijos klebonų. Tai bus jo nuopel
nas,. kad ciceriečiai tiek nuveikė. Jo vado
vavimu išvystytas žmonių veiklumas, duos- 
numas ir vieningumas.

Ne paskutinėj vietoj pastatyti Cieeroj 
ir katalikiškos spaudos reikalai. Čia, plačiai 
skaitomas dienraštis “Draugas”. Dėl to 
mes neskundžiam vietos ciceriečių veiklai 
garsinti, nes žinome, kad tai pasiekia daug 
jų namų. Negailėjome vietos nė jų parapi
jos sidabrinio jubiliejaus aprašymams, nes 
jie to užsipelnė.

Vakar palaidotas garsusis žurnalistas 
Artbur Brisbane, kuris pasimirė New Yor- 
ke Kalėdų dienoje. Paskutiniai jo žodžiai 
parašyti Kalėdų šventei garsioje jo kolum- 
noje, vadinamoj “Šiandien” (Today) buvo: 

“Ir kitos Kalėdos atėjo, gimimo die
na, kuri reiškia meilę ir viltį milijo
nams žinomų. Prieš tūkstantį devynis 
šimtus trisdešimts šešis metus gražus
Kūdikis.atėjo į pasaulį; po kelių liūdnų 
metų trys kryžiai buvo; pastatyti nuo 
gam kalne, vadinamam Golgota”. 
Keletai valandų praėjus po parašymo; 

šių žodžių, A. Brisbane užmerkė savo akis 
paskutinį kartų.

Artbur Brisbane per kelias dešimts me
tų rašė Ilearsto laikraščiams, kurie plačiai 
yra skaitomi visame krašte. Apskaičiuoja
ma, kad jie turi ape 20 milijonų skaitytojų. 
Brisbane daugiausia prisidėjo prie tų laik
raščių išpopuliarizavimo ir išplatinimo. Daug 
kas pirkdavo Hearsto laikraščius dėl to, kad 
juose rašė Brisbane. Jis. rašė visiems su
prantama kalba. Jis gyvai atsiliepdavo į 
visus svarbesnius dienos klausimus ir duo
davo jiems savotiškų atsakymų. Tai skai
tytojai 'mėgdavo. Už savo raštus jis gauda
vo algos po keletu šimtų tūkstančių dole 
rių į metus. Dėl to buvo susikrovęs milijo
ninius turtus. Tai buvo turtingiausias žur
nalistas, redaktorius pasaulyje.

Reikia pasakyti, kad Brisbane mirtis 
didžiausį smūgį uždavė ILarsto laikraščiams, 
nes jo netekus žymiai nukentės jų populia
rumas.

Ryšium su paskutinėmis lū

REMTINAS DARBAS

Chicagoje susekta eilė suktų advokatų, 
gydytojų ir graborių, kurie turėjo gana pla
čiai veikiančių organizacijų išnaudojimui sa
vo bizniui nelaimėn patekusių žmonių. Ta 
organizacija skuba “pagalbon” sužeistiems 
įvairiuose neianuinguose atsitikimuose. Tie 
“geradėjai”1 vadinami “ambulance cbasers”. 
Vadinasi,, jie seka kiekvienų ambulatorijų 
ir susekę nelaimę, siūlo savo organizacijos 
gydytojų,, advokatų, o jei nelaimėj yra už
muštų, ir graborių patarnavimų. Jei randa-’ 
ma, kad sužeidimai yra per menki, kad duo
ti pagrindo advokatams užvesti teismuose 
bilas, tai turi tokias mašinas, kuriomis žaiz
das padidina.

Prieš tokias suktybes pirmoji pradėjo 
kovų advokatų asosiaeijos,. kurio® vadinasi: 
Chicago Council of Local Bar Associations. 
Jon įeina: žydų, italų, lenkų, skandinavų ir 
lietuvių advokatai. Pirmininkauja lietuvis 
adv. R. Vasalle, kuris, paskutinėmis dieno
mis, paruošė įstatymo1 projektų, kuriuo “am
bulatorijų gaudytojams” būtų užkirstas ke
lias veikti ir kad jie būt galima patraukti 
teismo atsakomybėn. Toks įstatymo projek
tas bus įneštas legislatūron kitų mėnesį.

ARTISTES PADĖKA

nkų slaptosios policijos pada
rytomis kratomis Vilniaus 
lietuvių organizacijų centruo
se ir lietuvių veikėjų priva
čiuose butuose, Nepriklauso
mosios Lietuvos gyventojų 
tarpe jaučiamas didelis susi
jaudinimas. Pirmiausia vie
šai į tai organizuotosios vi
suomenės' vardu atsiliepė Vi
lniaus vadavimo sųjungos pi
rmininkas.

A. Juškos pareiškimas 
spaudos atstovams 

Atsisakę nuo visi} susitari
mų, kurie Lenkijų saistė jos 
valdomų žemių gausingų ma
žumų atžvilgiu, lenkai ėmė 
be atodairos vykdyti savo 
nacionalistinę politikų. Jie 
prieš keleris metus savaip iš
sprendė ukrainų reikalų ir 
vienašališkai likvidavo Gali - 
cijos autonomijų. Dabar atė
jo; eilė Vilniau® krašto lietu
viams. Dabar, kada Europa 
užimta Ispanijos karo ir sa
visaugos klausimais, lenkai 
laiko patogiu laiku “apsidir
bti” su lietuviais. Prieš juos 

įir pradėjo- visu frontu plani
ngų puolimų. Mes esame at
skirų to puolimo įvykių Rū
dininkai ir smarkiai plakan
čiomis širdimis juos sekame.

žiausias ne tik kultūrinis, be+
ir ekonominis sugyvenbnas, ir 
lygybe. Apie tai žinot kiek 
vienas, kas susiduria su tų 
sričių gyvenimu,

Padėtis Vilnijoj
Visiškai kita padėtis yra 

Vilnijoje. Jų lenkai įsigijo 
smurtu. Vilnijoje niekuomet 
tikri lenkai negyveno. Vilni 
jos sodžius ir šiandien tebė
ra lietuviškas arba gudiškas. 
Žmonių kultūra neaukšta ir 
su lenkais tiek bendra turi, 
kiek vietomis kalbama lenki 
šku žargonu. Žmonių sųmone 
je tebėra neišnykęs atsimim 
mas, kad jie Lietuvos gyven 
tojai, ir kad Vilnius jų sos
tinės miestas. Ir patys tik
rieji lenkai, net valdininkai 
nuoįat prasitaria, kad Vil
niaus kraštas — Litva. Len
kijos valdžia neturi jokios 
teisės elgtis su tikraisiais vie 
tos gyventojais lietuviais pa 
gal savo- įgeidžius ir nuožiūj O-

' rų.
Smurtai

Kokį brutalų ir skandalin
gų priešl it tuvišku ir prieš- 
kultūriškų smurtų vykdo da 
bar lenkai Vilniaus krašte, 
visiems gerai žinoma iš spau
dos. Kitų tokių pavyjrjžii} 
nežino nė viena valstybė. L

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Metropolitan Operos artistė p-iė Ona 
..KatkanriiųLė..IJJrarL£Ltyredą^ 
darbo, kad nelieka laiko ir laiškams raši
nėti. Dėkinga esu Tamstai už jūsų gerų šir
dį ir sunkų didelį darbų surengiant koncer
tų, kuriame aš dainavau. Ta diena pasiliks 
mano atmintyje ant visados”.

Kaip žinome, p-lė Ona Katkauskaitė dai
navo mūsų dienraščio jubiliejiniame koncer
te, buvusiame lapkričio 29 d. Civic Operos 
rūmuose, į. kurį atsilankė netoli trys tūks
tančiai žmonių. Kalėdų dienoje artistė Kat
kauskaitė dainavo Metropolitan Operoj New 
Yorke. Apie jos dainavimų didieji Neiv Yor- 
ko dienraščiai labai gražiai parašė.

BEDIEVIAI DIRBA

Maskvos bedievių taryba nutarė sunkti 
1937 m. visi} pasauliui bedievių ir laisvama
nių kongresų, į kurį tikisi sulaukti 1600 
svečių iš 46 kraštų. Kongrese būsiu svarsto
ma įsteigimas tarptautinės bedievių sujun
gus, kuriai vadovaus Rusijos bedieviai. Stei
gsiu ir tarptautinę prieštikybinę propagan
dų.

Dėl to kongreso labai teisingai rašo 
šveicarų spauda, kuri pažymi, kad į tų kon
gresų susirinks visų tautų pamazgos, ku
rios nebeturi ko veikti, kaip tik viskų gy
venime griauti.

k kartų, keri ausdavo rylas auksinis 
Ar sapnas bučiuodavo skruostą gelių; 
Rasota jaunystė kai puošė krūtinę 
Sakiau'. “Tave viemą, lik Tave myliu!’’

. - Ar audros manojoj padangėj viešėjo,
Ar juosė skaidri ją gija spindulių —
Ir pro gūdžiąją aimaną Šėlstančio vėjo 
Prasiverždavo^ šauksmas: “Tik Tave myliu!”

ii melsvosios naktys, aušra padabintos. 
Man ateičiai tiesė plačių tiek kelių 
Į saulėtų bokštų kvapius labirintus 
Vėl džiūgavo aidas'. “Tik Tave myliu!”

❖

O šventosios naktys! Rasotas tu Ryte! 
Dievuliau! dar tūkstančius tokių rytų!
Kad ‘ ‘Myliu’ ’ sužeista širdim pasakyti 
Galėčiau Tau vienam, tiktai Tau!

Olišas,

Kad pasiteisintų dėl savo žy-
menę, lenkai skelbia nebūtų 
dalykų apie tariamųjį nele
galų lietuvių veikimų Vilni
joje. Liesdami lenkų padėtį 
mūsų valstybėje ir lenkų o- 
kupuotame krašte, mes pir
miausia dar kartų turime pa
brėžti visiškai skirtingų a- 
bi-ejų vyriausybių teisę šei
mininkauti savo valdomose 
žemėse. Laisvųjų Lietuvų lie
tuviai patys savo darbu ir 
krauju atsistatė valstybiniam 
ir tautiniam gyvenimui. Lie
tuviai savo žemėje gali turė
ti daugiau teisių, ypač- tų sa
vo piliečių atžvilgiu, kurie 
neabejotinai yra tik sulenki- 
nti ir kurie gali vėl visais 
atžvilgiais susilieti su lietu
viškai kalbančiais ir galvo
jančiais lietuviais. Mūsų sų- 

. junga ypatingai daug skyrių 
turi kaip tik prie: administra
cijos linijos, kur daugiausia 
yra tokių sulenkintų žmonių 
ir gyvai yra patyrusi jų pa
lankumų savo darbui. Vyres
niosios kartos žmonės, kurių 
tarpe yra daug ir silpnokai 
tekalbančių lietuviškai, džiau 
giasi savo vaikais, kurie gra
žiai šneka, dainuoja ir mel
džiasi lietuviškai. Jų tarpe 
visiškai nėra. pareikalavimo 
lenkiškų mokyklų, ir draugi
jų. Lietuvos vyriausybei ar 
organizacijoms šitoje srityje, 
jei ir tenka kiek susidurti, 
tai tik su agitatoriais, kurie 
persiėmę valstybinėmis lenkų 
idėjomis nori suagituoti, žmo
nes prieš lietuvius. Bet aps
kritai, kalbant, mūsų pusėje 
lenkai ' ir lenkiškai, kalban
tieji turi visų laisvę elgtis ir 
dirbti pagal savo- kultūrinį ir 
tautinį nusistatymų. Net ir 
atžvilgiu dvarų, kurie kadai
se yra buvę didžiausi lenkiš
kumo lizdai, rodomas

ekonomiškai^ suvargusiuViį

mainas paskutinis džiaugsi
mas kuriu jie galėdavo pa 
tirti savo draugijų susirinkt 
mirose ir pramogose. Žmonės 
verčiami ne tik į medžiaginį, 
bet ir į dvasinį skurdų. Len 
kai nori., kad Vilniaus liras 
to žemė būtų tamsi ir juoda, 
Nesitenkina draugijas užda
rinėjami, bet dar terorizuoja 
ir veiklesnius lietuvius, ne
duoda jiems viešam darbui 
reikalingų moralybės liudiji
mų, konfiskuoja knygas i? 
laikraščius, sodina į. kalėji 
mus, net radio aparatus ati 
minėja. Paskutiniu laiku le
nkai ypač užniko lietuvius 
šviesuolius, kurie yra pasi 
rodę šiokiais ar tokiais visuo 
menininkais. Kaip žinome, ne 
seniai jie ištrėmė kun. Raš
tui!, kuris pagal lenkų ir Va
tikano konkordatų, yra Vil
niaus arkivyskupijos kunigas 
ir ten dirbo nuoi pat karo pa
baigos. Dabar pas daugelį 
Vilniaus lietuvių jie darė 
kratas, kad juos suterorizuo
ti.} ir rastų kokių priekabių 
naujoms administracinėms 
baudoms'. Visų šitų įvykių 
šaltai sekti negali nė Vil
niaus Vadavimo Sųjunga, bet 
ir visa Lietuvos ir išeivių 
lietuvių visuomene. Ji pro
testuoja, kaupia savo jėgas, 
tiki ir laukia, kad lenkų smu
rtas sugrius, kaip sugriuvo 
ne vienas didesnių ir galin
gesnių už Lenkijų valstybių 
smurtas. Tiki taip pat, kad 
ir Vilniaus krašto gyventojų1 
prisirišimas • prie savo žemės, 
prie - save tėvynės-..ne., tik ne- 
nusilpnės, bet bus- dar sustip
rintas ir užgrūdintas.

VVS Nusistatymas 
Baigdamas noriu pažymė

ti, kad Vilniaus Vadavimo 
Sųjungos vadovybe neprita-

Sveiki, tavorščiai 1
Vadinas, jau po Kalėdų, 

taigi, turėtų būti ir po visų. 
bėdų. Ale kur tau! Buvę ka
lėdiniai triubeliai ir visokie 
pripotikai' dabar plaukia ant 
mano gerbiamo delno, kaip iš- 
gaųsybės rago.

Štai, Kūčių dienų Jonas 11- 
ganagis su žmona nuvažiavo 
į daun taun Santa Klosų už
riš t,eliuoti. Vienam store žmo- 

’ na išsirinko gražų furkotį. 
i — Ale, dusink, tik pagal- 
! vok! 200 dol.! Argi gali San- 
į ta Klosas tau tokį prezentų at
nešti..' Pati gi žinai, kad ša- 

! poj man numušė algos 10 pro
centų.

— Mano brangus, — atsako 
jas, žmona. — Vai žiūrėk, ant 
furkočio prisegta kortelė, ant 
kurios aiškiai parašyta, kad 

i jo kaina numušta 25 pr? cen
tai.

Širšilų namuose < Kurių va
karas buvo nelinksmas. Pas 
Širšilienę neatėjo Santa Klu
sas. Supykusi, net su ašarom, 
s;Uo vyrui:

— Jes,. jes... prieš ženatvę 
tu prisiegavojai, kad viskų iš- 
p-ildysi, La tik iš mano akių 
išskaitysi. O dabar...

— Kų dabar 7.. paklausė 
vyras. j.

— Šerap!.. Kų dabar jis 
manęs klausia. O dabar, ar 
skaitei iš mano akių, ko aš 
norėjau prezentui?

—• Vėpla tu ir gana, — at
sakė vyras. — Jau dešimts 
metų kaip, ženoti, o tu dar ne
žinai, kad aš nemoku skaityti.

lėdoms prezentų Santa KI 
sas tau buvo atnešęs prn 
dešimtį metų. Pameni .’ 1
Kalėdų mudu apsiženijoi 
Taigi, Santa Klosas man 
kaipo prezentų, tau atneš 
Džiaugiesi, a?

— • Je, džiaugiuosi, Ižia 
giuosi, — atsakė Gurgulis. - 
Geriau būt buvę,, jei San 
Klosas prieš tas Kalėdas b 
tų skradžiais žemio nuėjęs, n 
gu man tokį prezei. ę atrašę

Po kalėdinių pietų Gurgu- 
liai susėdo frante prie eglutės 
ir pradėjo žiūrinėti jiems 
Santa Kloso atneštas dova
nas. . . J

—- Žinai kų . Leo, — sako 
Gurgulienė, —. gerinusių Ka

Per adventų V .. s , 
tuolis smailiuos,i pr^ Elen 
Burdingbosytės. Knl-dų 1 
raų, pagalios, pasiryžo iŠrrik 
jai savo meilę. Nu-Cęs i prn 
tų, kur tuo metu Burdingl 
svtė žiūrinėjo prezemtu', n. 
ko nelaukęs plunyii kėlu 
ant, grindų prie Edeno® ke 
ir sako:

— Mai dyr Elen, mai bar 
Luk! Myliu tave ir, šUi, 
klupoju prieš tave dul) e!

— Kaip tu drįsti taip s 
kyti! sušuko įžeista, Bi 
dingbosytė. — Vakar aš p; 
florų iššlaviau ir išmapt. u

Kūčių vakarų Tara bari 
pasikvietė svečių. Po vakar 
nės Tarabaškienė pranešė, k. 
pakviestų svečių vaikams k 
(talmauios dovanos i, 
kitų yra viena dovana, Cm 
gaus tas, kas. geriausiai, au 
kys į klausimų.

— Na, Vincuk, — s,ai 1 
rabaškienė kaimyno išdidi 
lio vaikui, — pasakyk m 
kas duoda mums vilnų ’

— Avis, — atsakė vaika:
— Orait, o kų iš viln ų dar
Vincukas pasijuto nešinų;
Pagalios Tarabaškienė p 

ėjusi prie Vincuko, čiupt jo 
iš užpakalio už kelnių u sak

— O tos, iš ko padarytos
— Iš mano tėtės senų lo 

nių, —- atsakė vaikas.
Dovanų laimėjo.

ria, kad ir nuoširdiems dau
gelio lietuvių pasiūlymams 
imtis griežtų priemonių prieš 
Lietuvos lenkus ir lenkinim 
kūsį Jie vis dėlto yra Lietu
vos piliečiai, ir mūši} tautos 
garbės, laisvės ir teisės su
pratimas neleidžia Mums rei
kalauti, kad kam nors būtų 
keršijama už Lenkijos vyriau 
sybės. darbus. Juo® pasmerkė 
ir nuteis pasaulio sųžinė, ku
rių mes tikime. Bet nuo savo': 
siekimų sujungti Lietuvai, ne
priklausomas žemes, ir dirbti 
geresnei lietuvių tautos ir su 
vienytos Lietuvos ateičiai Le
nkijos smurtas neprivers mū
sų' atsisakyti. Tsb.

Ispanijoje Žuvo Buvęs
Kandidatas į Lietuvos 

Sostą ■ _

Neseniai Ispanijoje buvo. 
sušaudytas nuversto ispanų 
karaliau® Alfonso XIII pus- 
ibroiis princas Anonsas de

Leono. Jo vaidas lietuvi 
visuomenei yra žinomas, n 
jis buvo kandidatas į Liet. 
vos sostų. Mat, 191t meto 
lietuvių-veikėjų būrelis švt 
carijoje jau sprendė Lietuv 
Nepriklausomybės, klausim 
ir .būsbnuoju Lietuvos vak! 
vu narnate kviesti kaip t 
karaliaus Alfonso X. l .« pu 
brolį princų Alfonso d< I,e 
no, kurio liandidatūeų ta; 
buvo pasiūlęs grafas liškev 
Sius. Jis. savo pasiūly mų, b 
vo parėmęs, tuo,, kai ana 
laikais tinkamesnio lauai'd: 
to į Lietuvos karalius nebi 
vo. Be to, esu, sū šio, princ 
kandidatūra būtų- sutikusi; 
ir abi karianjancios pttsė: 
santarvės ir centrinės valsk 
bes, nes jis buvo gino niūki 
Vokietijos ir Anglijos- sės 
liškiems rūmams. Pa;m p".v 
būti Lietuvos karalim prii 
cas Alfonsas de, Leono Kr, 
priėmęs ir net buvo pradė.ų 
mokytis lietuvių kalbos.
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SVEIKATOS KELIU
------------- Rašo Dr. A. G. Rakauskas _________

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS 
(PNEUMONIA)

(Tęsinys iš praeito antra
dienio)

•u». Kad susirgti plaučiu užde- 
.» gimo liga, be tos ligos perų 

reikia dar tam tikrų sąlygų. 
Pastarosios duoda progos li
gos perams tarpti ir įsigau
ti. Tas sąlygas sudaro žmc 
gaus amžis, lytis, rasė, užsi
ėmimas, papročiai, oro per
mainos, nusilpnėjusi žmogaus 
sveikata delei bet kokios nors 
kroniškos ligos ir plaučių už
degimas persirgtas pirm i aus.

Plaučių uždegimo liga, ypa
tingai griebia pradžioj ir pa
baigoj žmogaus amžio. P,et 

-tuom pačiu sykiu iš klekvie- 
no šimto mirusių nuo plau
čių uždegimo virš penkias
dešimtis yra tarp 20 ir 65 
metų amzio. Tą begalo didelę 
skaitlinę dapildyti priseina ir 
iš mūsų tautos aukų. O nu
stoti tiek daug gyvybių na
šiausiame žmogaus gyvenimo 
periode yra didelis nuostolis 
ne tik mirusių šeimoms, be^ 
lygiai taukai ir valstybei.

Vyrams kiek dažniau ten
ka susirgti plaučių uždegi
mu, negu moterims' ne dėl 
kokio fizinio silpnumo iš pri
gimties, bet dėl (o, kad jų 
užsiėmimas daugely atsitiki
mų šiai ligai paruošia, dirvą. 
Sunkus, ilgų valandų darbas 
kiekvienam išsemia pajėgas, 
o jeigu nėra tinkamo maisto 
ir poilsio toms pajėgoms at
naujinti, aišku, prie nusilp- 
nėjusio žmogaus liga prisi
kabina greičiau, negu prie 
tvirto. Vyrams yra daugiau 
progos prie jų darbų sušlap
ti, peršalti, kas labai neigia
mai atsiliepia į jų sveikatą. 
Gėrimas svaigiųjų gėrimų iki 
šiol buvo labiau pasireiškęs 
tarp vyrų. Statistiniai davi
niai aiškiai rodo, kad alko
holiniai gėrimai ardo žmo- 

a*gaus sveikatų. Gi paįrusi svei
kata yra ypatinga plaučių 
uždegimo ligo-s kviesliu. Vy

rams čia reiktų rimtai pagal
voti ir nekasti sau anksty
vos duobės. Kadangi pastarų 
kelerių meti) bėgy ir moterys' 
kažkaip pamėgo ‘‘čiupinėti” 

(stiklelį” tat ir joms ši pa- 
1 sarga yra vietoje. Tiesa, ne 
kiekvienas geriąs svaigalus 
suserga plaučių uždegimu. 
Daugeli nuo tos ligos atito
lina kitos kylančios iš girta- 

; vimo ligos, pastūmėdamos sa
vo auką po giltinės dalge 
pirm laiko. j

i

Baltveidžių tarpe plaučių 
uždegimo liga, nors tiesa, y- 
ra skaitlinga aukomis, bet 

1 juodveidžių tarpe ji yra dar 
skaitlingesnė.

Kas darosi plaučiuose ir 
kitose kūno sistemose susir
gus plaučių uždegimu? Visu- 
pinna, ligos paliestoji plau- 

j čių dalis patvinsta krauju, 
pasidaro lyg ir sutinusi, su
kietėja ir prie tokios padė
ties tolesniai tarnauti nega
Ii. Ligoniui priseina kvėpuo- > 
ti tik sveikąją plaučių dali
mi iki ligos sužalotoji pusė 
ar dalis plaučių neatsitaiso. 
Liga ir iš jos paeiną nuodai, 
pasklidę kraujūje paveikia 
neigiamai ant širdies, kepe
nų, inkstų, ir kitų organų, 
o kartais net ant smegenų.

Plaučių uždegimo ligos si
mptomai bei ženklai su kai 
kuriomis išimtimis yra ytin 
typingi.

Liga prasideda staiga arba 
iš palengvo. Pavyzdin, žmo
gus eidamas gulti, jaučiasi 
visiškai sveikas, bet nakties 
metu pasijaučia esąs staigios 
sunkios ir pavojingos plau
čių uždegimo ligos prieglob
sty. Didžiuma-gi skundžiasi 
iš pradžių dieną - kitą šal
čiu, kurs išsivysto' į plaučių 
uždegimą. Pastaruoju laiku 
oro nepastovumas ir drėgmė 
davė progos reikštis influėn- 
zai. Susirgimai plaučių užde
gimu pakilo šuoliais. O gilti
nė tuomet nesnaudžia. Ji ke
rta kiekvieną, kuris nepasi
rūpina gydytojo pagalba lai-

ku. Jei pasijunti nesmaguo- 
jąs, gulk lovon, pasišauk gy
dytoją, o užtikrinu turėsi pro
gos išvengti plaučių uždegi
mo ligos.

Kitą kart pakalbėsiu apie 
plaučių uždegimo ligos ženk-' 
lūs.

i (Daugiau bus)

S. R. iš Cbicago, Ilk, klau
sia rašydamas; “Ant mano 
nugaros yra užaugęs kums- 
ties didumo gabalas. Spaud
žiant, neskauda ir yra gan 
minkštas. Delei to pradeda 
rodytis lyg tai būtų kupra, 
per kurią jau nekartą esu 
gavęs nuo savo draugų. Ma
no geras draugas buvo nusi
vedęs downtown prie vieno
profesoriaus. Tas sakė aš turiu ligą x.
būtinai eiti ant operacijos, 
nes kitaip man grąso mirtis. 
Tas jo pasakymas mane di- 
dei nugandino ir todėl klau
siu garbiamą daktarą pasa
kyti ar aš tikrai turiu tokią 
ligą? ir ką man daryti?

Atsakymas,: Tamsta grei
čiausiai turi ant savo nuga
ros užaugusį tumorą vadina
mą Lipoma. Ar tamsta ne
nugirdai ar tas tavo draugo 
vadinamas profesorius to žo
džio ganėtinai garsiai ir aiš
kiai nepasakė, kad dėl viso 
ko tamsta nesuprastum, į tai 
atsakyti negaliu. Lipoma ant 
tamstos nugaros nesudaro jo
kio pavojaus tavo gyvybei ir 
skubėti su operacija iš šio at
žvilgio nėra reikalo. Tokiuo
se atsitikimuose operacija da 
romą vien tik tam, kad a.ti- 

I taisyti nugarės groS(į> kurį 
Į gadina išsikišusi užauga. 0- 
} peracijos priemone ši užau 
I ga išplaunama. Tamsta be 
šios operacijos gyvensi, lygiai 
ilgai kaip ir turėjęs. Taigi, 
sveikas, nesirūpink. O kita, 
žinok, kad savo tautos gydy
tojas visados tarnauja sąži
ningiau.

v . . . nt Cbieagoj nuliedinti ir į Kellogg, Tdalio išsiųsti šie milžiniški
švinui, virinti katilai. Kairėj katilas turi 16 ir pusę pėdų diametre ir sveria 20 
tonų. Jame galima bus vienu sykiu suvirinti 235 tonos švino.

Iš Tėvų Krašto
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTE

r
somybės kovų ir kariuomenės 
kūrimosi istoriją, priminė lie- j 
tuvių tautai padarytas sk-riau 1 
das, iškėlė jaunos Lietuvos! 
kariuomenės d i d vyrišk um ą 
bei karžygiškumą.

Laikinojoj sostinėj Kaune

Kaune kariuomenės šventės 
išvakarėse Vytauto Didžiojo 
universiteto studentija, su vė
liavomis nužygiavo į Vytau
to Didžiojo muziejaus sodelį 
prie Nežinomojo Kareivio Ka 
po. Jaunatvės dvasia ir už-

eiti su kariuomene visuose 
jos darbuose ir žygiuose. Ne
žinomojo Kareivio Kapą ir 
žuvusius dėl Lietuvos Lais
vės paminklą papuošė stude
ntijos vainikai. Iš karo mu
ziejaus akademinė jaunuome
nė nužygiavo pasveikinto Re- 

| spubliko's Prezidento A. Smo 
i tonos, kuris yra vyriausia? 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgu 
Viršininkas. Sugrįžusi į uni 
versitetą, studentija surengi 
iškilmingą posėdį, kurio me
tu kariuomenei buvo įteiktas 
reikšmingas visų Lietuvos ste 
dentų sveikinimas. Posėdyje 
kalbėjo universiteto rektorius 
prof. M. Roemeris, krašto a- 
psaugos ministeris inž. pulk.
Dirmontas, kariuomenės va
das gen. št. pulk. Raštikis ir 
studentų organizacijų atsto
vai.

Įspūdingos iškilmės

Kariuomenės dalyse šventės 
dieną viešpatavo iškilminga 
nuotaika. Kariuomenės vado
vybė, dalyvaujant ministeria- 
ms, svetimų valstybių karo

Šių metų lapkričio 23 d. 
suėjo 18 metų, kai Vilniuje 
įsikūrė pirmieji Lietuvos ka
riuomenės būriai. Dėl to ši 
diena dabar ir laikoma me-' 
tinę kariuomenės švente. Ją Į 
kasmet iškilmingai švenčia'i 
visa Lietuva. Tačiau šiemet 
kariuomenės šventė dar pla
čiau apėmė visus gyventojų 
sluoksnius ir parodė, kad ka
riuomenės ir visuomenės sa-' 
nlykiavimas kaskart ir gra
žiau vystosi ir bujoja. Rei
kia manyti, kad jau netoli-
1< ar iu o m efie š ' ° i f ° i sli iflf i’ėliėig 
išbujos toki darnūs ir nuo
širdūs santykiai, kurių nie
kas nepajėgs sugriauti. O ta
da ir kariuomenė bus daug 
narsesnė ir atsparesnė, kai 
žinos, kad už jos stovi ir jos 
žygius remia visa tauta.

Kaip minėta kariuomenės 
šventė krašte

Šiemet kariuomenės šven
tė visame krašte buvo pra
dėta minėti jau iš vakaro. 
Būrių būriai žmonių, kaip 
ir kitomis progomis, susirin
ko į kapines ir prie Laisvės 
paminklų pagerbti žuvusius 
dėl Lietuvos Laisvės, Jų ka
pus ir paminklus dar kartą 
papuošė visuomenės organiza
cijų, mokyklų ir kariuomenės 
dalių vainikai. Lietuvos ka
riuomenės žygiai buvo laimi
nami bažnyčiose ir kitoj tiky
bų maldų namuose, jie pri
menami ir įvertinami po pa
maldų pasakytuose pamoks
luose. Organizacijų būstinėse 
visur įvyko gausių visuome
nės susirinkimų, kuriuose ka
rininkai ir visuomenės veikė
jai. plačiai aiškino nepriklau-

Nauji Lietuvos 
Piliečiai

Lietuvoje gyvena keli tūks
tančiai svetimšalių, kuriems 
sunkiau gauti darbo ir ben
drai, sunkiau dalyvauti vi e 
šajame gyvenime. Mat, norint 
gauti pilietybę, Lietuvoje rei-. 
kia išgyvento nemažiau, kaip 
10 metų. Šį laiką išgyvenus 
ir nepadarius jokio nusikalti
mo, svetimšalis gali gauto 
Lietuvos pilietybę. Kasmet 
pilietybė suteikiama keliems 
šimtams žmonių. Ir šiemet pi
lietybė (buvo /suteikta 1185 
asmenims, kurie dabar yra 
nauji Lietuvos piliečiai. Pi 
lietybę norėjo gauti ir dau
giau asmenų, tačiau jų pra
šymai buvo atmesti.

Kauno Miesto Auka 
Dariaus ir Girėno 

Mauzoliejui

Kauno kapinėse pastačius 
Dariaus ir Girėno kūnams pa
laidoti mauzoliejų, miesto sa
vivaldybės sodininkystė pa 
puošė jį, apsodino palmėmis 
ir kitais dekoratyviniais au 
galais. Visa tai miesto savi
valdybė paaukojo didvyrių 
kapo - mauzoliejaus papuoši
mui. Didvyrių mauzoliejus y- 
ra brangus visai lietuvių tau
tai. Dėl to organiacijos ir 
atskiri asmenys rūpinasi jį 
tinkamai sutvarkyti. Pati 
Kauno miesto savivaldybė y- 
ra pasiryžusi kasmet Dariaus 
ir Girėno mauzoliejų puošt', 
kyti.

atstovams ir gausiai žmonių 
miniai, pagerbė žuvusius dėl 
'Lietuvos laisvės ir priėmė 
Kauno įgulos kariuomenės da 
lių ir šaulių būrių paradą.

Vytauto Didžiojo muziejuje 
buvo iškilmingas chorų ir 
orkestrų koncertas, kurio me 
tu buvo išpildytos kariškos 
dainos ir kariška muzika. 
Šventės vakare iš valstybės 
radiofono svarbią kalbą į vi
są tautą pasakė kariuomenės 
vadas gen. št. pulk. St. Raš
tikis. Jo kalbos metu radio 
priimtuvai buvo apgulti mi
nių radio klausytojų. Mat, 
Lietuvoje kiekvienas kariuo
menės vado žodis visiems gy
ventojams giliai sminga į ši
rdį, nes gen. št. pulk. Rašti
kis nepriklausomybės kovų 
metais buvo du kartu sužeis
tas ir pasižymėjo savo dide
liu narsumu. Dėl to jo kupi
ni tėvynės meilės žodžiai yra 
nuoširdūs ir plaukia iš gi
laus krašto reikalų pažinimo.

Tsb.

Sunku Pirkti Miško

Lietuvoj paskutiniuoju lai
ku labai sunku pasidarė žmo
nėms nusipirkti pas vietos 
giriniūkus kuro. Viešoi parda. 
vimo dienomis vietos miško 
prekybininkai, pramonininkai 
prisisamdo visą eilę žmonių 
(iš miesto ir kaimo), ku
riems atlygina už sugaištą 
dieną ir išdalina reikalingas 
pinigų sumas. Jie superka vi
są parduodamąją miško me
džiagą pasamdžiusiems juos 
verteivoms. Toki pasamdyto 
verteivų agentai į varžo iki 
60 nuoš. įkainuotos, pradinės 
kainos, o kartais net ir visą 
100 nuoš. Taip kad tie žmo
nės, kurie iš tikrųjų nori nu
sipirkti miško sau, jokiu bū
du pajėgia ir sugaišę visą 
dieną palieka ibe miško me
džiagos ir malkų.

Toks miško pirkimas ir pa
reikalavimas aiškinamas tuo, 
kad miško pirkliai ir pramo
nininkai negali jau supirki
nėti atleidžiamą mišką pagal 
savanorių pažymėjimus.

Nėra Kur Dėti Iš 
Laukų Akmens

VYSTYTIS. — Apylinkės 
ligi šiol labai turtingos dide
liais ir mažais akmenimis. 
Kai kur laukai taip prisėti 
akmenų, jog ta žemė netinka 
kultivavimui. Dar prieš Did 
karą rusą valdžia norėjo Vi
štytį sujungti plentu su Ky
bartais, ir žmonės manė, kad
tie akmenys iš Jauką būsią 

-y -----
pinigus, kurtoj esą buvę apie 
2 mik rublių, o plento taip 
ir nepastatę. Jei ateityje tarp 
Kybartų ir Vištyčio būsiąs 
tiesiamas plentas, žmonės at
siims iš akmenų geroką ga
balą žemės.

Miškuose Dirba Jau
Daugiau Kaip 5000 

Darbininkų

KAUNAS. — Darbai miš
kuose pradėjo- eiti visu sma
rkumu. Tuo tarpu dirba jau 
daugiau kaip 5000 darbinin
kų. Patys pirmieji į miškus 
dirbti atėjo vietiniai darbi
ninkai ir mažažemiai ūkinin
kai. Kiek vėliau darbą gavo 
dirbę prie melioracijos žmo
nės. Dabar jų jau n beužten
ka. Kai kurios urėdijos pra
dėjo prašyti miškų adminis
tracijų, kad siųstų į miškus 
miestų darbininkus. Iš viso 
šiemet miškuose galės gauti 
darbo apie 10,000 darbininkų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Parsivežė nepaprastą sevenirą. Mrs. AVilliam Hark- 
ness, Jr., žymi tyrinėtoja neseniai grįžusi iš Rytų (Ori- 
ent) parsivežė šį žvėrelį, vardu Panda, kuris dabar sve
ria 8 svarus, Bet kai užaugs svers 200 svarų.

S*

By H. T. Elnio
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Lietuvos šauliai Įsteigė Savo Aviacija
Lietuvos šaulių sųjunga y- 

ra įsisteigusi 1919 metų pra
džioje. Per visų savo gyve
nimo laikotarpį šaulių sųjun
ga turėjo didelį pritarimų ir 
gražų pasisekimų visame kra 
šte. Jos būriai, kuopos ir ba- 
talijonai apėmė visus Lietu
vos kampelius. Šiandien sun
ku rasti kurį nors didesnį 
miestelį, bažnytkaimį ar net 
kaimų, kuriame nebūtų šau
lių būrio. Šaulių sąjungos ti
kslas yra ugdyti lietuvių tau
tinį atsparumų ir stiprinti 
valstybės gynimo pajėgas. Sų 
junga organizuoja šaulius 
valstybės apsaugos darbui ir 
valstybės gynimui. O Lietu
vos gynimas yra viso krašto 
piliečių, visų lietuvių aukš
čiausias tikslas ir garbingiau 
šia pareiga. Tai siekiama vi
somis išgalėmis, negailint nė 
savo turtų nė gyvybės. Šio 
tikslo siekiama ir kariškuo
ju būdu. Dėl to Lietuvos šau
lių sųjunga kas kart steigia 
vis naujas ginklų rūšis. Jau 
seniai gerai veikia šauliai pė
stininkai ir raiteliai - dragū
nai. Pelnai buvo suorgani
zuoti šauliai geležinkeliai ir 
pionieriai. Ligšiol šauliai dar 
neturėjo savos aviacijos. Bet 
dabar ir ši spraga ja.u paša
linta. Lapkričio mėn. 29 d. 
Kaune įsteigtas pirmasis šau 
lių sąjungos aviacijos būrys.

Steigiama8 susirinkimas .
Į steigiamąjį susirinkimų 

atsilankė keli šimtai Kauno 
šaulių. Jame taip pat dalyva-

22 •
lių s-gos vadas pulk. Pr. pa
ladžius, karo aviacijos virši
ninkas inž. pulk. A. Gustai
tis, Lietuvos aero klubo pir
mininkas prof. Z. Žemaitis ir 
kiti. Visi kalbėtojui nurodė, 
kad šiuo metu aviacija yra 
pats didysis krašto saugumo 
laidas, kuris gali atremti vi
sus staigius ir netikėtus puo
limus iš oro. Aviacija yra 
nauji, ir brangi karo pramo
nė, judriausias ir patikimiau 
šia,s ateities karo ginklas. Lie 
tavoje aviacijų plėsti verčia 
pats gyvenimas. Aviacijos 
mokslas ir jos supratimas tu
rės apimti visų Lietuvos jau
nimų, visus šaulius, o perj 
juos apims ir visus gyvento
jus.

Kas Sąjungai rūpi?
Lietuvos šaulių sąjungai iš 

tikrųjų rūpi būti pagelbine 
kariuomenės jėga. Karo tar

nyba Lietuvoje, lyginant su 
kitais kraštais yra trumpa, 
nes tęsiasi tik 18 mėnesių. 
Technika yra taip toli pažen
gusi, kad per 18 mėnesių vi
ską išmokti ir pažinti yra ga
na sunku. Dėl to čia ir atei
na į pagelbų šaulių sųjunga, 
kurioje atsargos kariai gali 
toliau kariuomenėje įgytąsias 
žinias gilinti ir rengtis gini- 
mosi karui. Šaulių sąjungai, 
rūpi Lietuvos visuomenėje u- 
gdyti karingumų. Ji nori ma
tyti Lietuvoje pakilusių ka
rinę dvasių. Ta dvasia yra 
ne užkariavimo, bet Lietuvos 
žemių apginimo troškimas. 
Juk kaime dvasia čia supra
ntama kaip kiekvieno lietu
vio ištikimybė savo tautai, 
savo valstybei, tai sąžiningu 
mas, iniciatyvos rodymas vi-; 
suošė darbuose, džiaugsmas' 
savąja valstybe, pasididžia- j 
vimas lietuvio pasiektais vai- ; 
siais, pasitenkinimas tuo, kas į 
yra sunkiai atkovota ir kas į 
dar reikia atkovoti.

Štai dėl ko šaulių avinei !I
jos steigimas yra pribrendęs | 
ir neatidėliotinas reikalas. ' 
Jos nesteigti jau nebuvo ga- j 
Įima, nes tai būtų neisi aus y- 1 
mas balso visų šaulių būriu. | 
Alai, šaulių sąjunga gavo, 
daug laiškų iš viso krašto, i 
kuriuose raginama steigti į 
šaulių aviacijų ir pasižadama Į 

į jų remti medžiaginėmis au- Į 
' komis.

Ginklas prieš Aviaciją

Karn -3iLuK.il,LbImjku

kalboje- pažymėjo, kad g<> 
riausias ginklas prieš aviaci
jų yra pati aviacija. Jau yra 
daug padaryta sukurti stip
riai Lietuvos kariuomenei ir 
stipriai karo aviacijai. Ta
čiau šių kariuomenės vado
vybės pastangų dar nepakan
ka, Šį darbų, turi visi supra.- 
sti ir visi prie jo prisidėti 
Šaulių aviacijos būrys duos 
galimumo papildyti šaulių pa 
sirengimų karui dar aviaci
jos žiniomis. Tai yra labai 
svarbu, nes jau didžiojo karo 
metu buvo parodyta, kad drą
sus ir prityręs lakūnas vie-. 
nas gali daugiau priešui pa
kenkti, negu kenkia visa lėk- į 
tuvų eskadrilė.

Šauliai aviacijos būrių į- 
steiginio proga, gavo, daug 
sveikinimų iš viso krašto. 
Taip pat gavo nemaža ir au
kų savo pradėtajam darbui. 
Aukos plaukia ir iš toliau.

DRAUGĄ s

Užėjęs ant seklumos. S. S. Burlingt on 
Mielu, Michigan ežere užėjęs ant sėklum os.

prekybinis garlaivis netoli lloband. 
Laivu buvo gabenama $45,000 vertės

Ištikus audroms, ledams ar rbų kalėjimo, penki komunis- 
kitai kuriai gamtos n; laimei'tai po 8 metus sunk. dar - 
ir ūkininkams nukentėjus, Į bu kalėjimo, keturi — po .45 
jie kreiptųsi į tų fondų ir'metus sunk. darbų kalėjimo, 
gautų atitinkamų pašalpų pi- j S — po 4 metus sunk. darbų

Baig esi Didele 
Komunistų Byla 

Lietuvoje

kalėjimo, kiti r— Įnažesnėniis 
sunkiųjų darbų ir paprastojo 

i kalėjimo bausmėmis, o 25 ka
ltinamieji buvo išteisinti. Ta
rpe komunistų nemažas skai 
čius yra žydų. Tsb.

Kr.

gabalais liedintos geležies.

Pirmaisiais būrio darbais su
sidomėjimas gana didelis.

Tsb.

nelaimių. Vienais metais sau-' gamtos nelaimių. Paškutiniun 
sros sunaikina derlių, kitais ju metu šio sumanymo atsi- 
audros ar ledai išmuša javus/ sakoma ir keliamas reikalas 

fondų nukentėjusiem >
gamtos nelaimių šelpti 

To fondo lėšas sudarytų la
bai maži ūkininkų mokesčiai

steigtitrečiais pasitaiko nederlinga 
vasarų ir pan. Paskiau tuos į nuo 
nukentėjusius tenka šelpti, 
išleidžiama nemažos pinigų 
sumos, tačiau jos pilnai no- 
padengia nuostolių. Todėl 
prieš kurį laikų atatinkaino-

Fondas Šelpti Nuken- 
tėjusiems nuo gamtos 

nelaimių

Beveik kiekvienais metais
Lietuvos ūkininkai skaudžiai i įstaigose buvo kilęs sunia- 
nukenčia, nuo Įvairių gamtos 1 nymas įvesti. diaudimą nuo

R E
visokios nrišic.- luauraacc -

SURYS - OOOŪY - ANT0N1SEN
INC

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

AL ESTATE

1937
“Draugo”

Kalendoriai
Gražūs lietuviški kalendoriai, su visomis 
šventėmis. Kiekvenas menuo turi skirtin
gą, gražy paveiksiu. Kaina 25c vienas. Per 
paštę 30c. Imant 15 ar daugiau vienu kar
tu, tik po 15c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

EMIL DENEMARK. Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE- ------- --

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER ŠĄLU ——
nrSJ’ EMIL DBNEMARK, INC. 3860 
OGDEN AVENUE, DUOS SPECIALE NUOLAI
DĄ 10% ANT BILE VARTOTO KARO JŲ STA- 
KE....NĖ VIENO KAINA NEBUVO PAKEL- 

■ Ų~RIE^IN^AI’ VISŲ KARŲ KAINOS BU- 
NUŽEMINTOS ... ATSI- 

MINKTE! 10% ŽEMESNĖ KAINA PRIEDU'
BET TURITE ATSINESTI §Į SKELBIMĄ

3860Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Pernai Utenos a 
nykščių ir Kovarsko apylin
kėse buvo surasta slapta ko
munistų organizacija. Polici
ja suėmė 50 tos organizacijos 
narių, kurie gruodžio mėn. 
pradžioje buvo- teisiami ka 
riuomenės tjsme. Slaptosiom 
komunistų organizacijos va 
das Jonas Vidžiūnas buvo nu
baustas 10 metų sunkiųjų da-

A- PANEVSŽYS. — Nauja 
miesčio valsčiaus savivaldybė 
nutarė užtraukti paskolų 23,r 
000 litų sumai, iš kurios 8,000 
litų skirs Berčiūnų kurorte 

! kurhauzo pastatymui ir 15,- 
! 000 lt. Naujamiesčio sav-bes 
! namu statybai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

RADIO
MARGUTIS FAKEITĖ RADIO LAIKĄ

Sekmadieniais — AVI1FC (1420 kyloc.) būna 1 y. p. p.
Šiokiais vakarais — 5) vai.

Sekmadieniais: — \VIND (5G0 kyloc.) 2:15 po pietą.
Šiokiais vakarais — 7 vai.

BUDRIKAS SVEIKINA VISUS KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
IR NAUJAI S METAIS

YOUR FAMILY
will thrill to this 
bestof allGifts..

The ideal gift that the 
vvhole family ęan 
enjoy. We wiJI be 
happy to deliver the 
ZENITH you select on 
Christmas Eve.

Žūty PayiH&toU,
LIBERAL ALLOWANCE 

FOR YOUR OLD 
RADIO

ti .&-Š-lSJs-Tunei ,

•0M^8‘"į’2.Ctr'
ion
B.locotor, Ov.rton.

Mode! 8-S-l 54—1937 Ameri- 
and Foreign ZENITH. 12-inch Electro Dynamie 

Speaker, Acoustic Adapter, Target Tuning,

j Model S-R. 135 
I Powerful tuper- 
j heterodyne, 
Į tunas all Ameri- 

can broadcast 
| »fations and first 

police bands, 2 
point tone ęon., 
trol, automatic 
volume ęontrol, 
8 • inch electro 
dynamie apeak- 
erand thefamous 
ZENITH black dial.

MOOEl 5-S-127
Smoll ZENITH foble 
model, American 
°nd Foreign Re- 
«ption. 6-indi 
Electro Dynamie j 
Speaker, Gontinu- 
ouj Tone Control, 
Split Second Sta- į 
tion RcVcator. S

Complete
Comptete

.i

3417 S. Halsted St,
CHICAGO

COPIĖD RADJO

3347 S. Halsted St

ALVVAYS A YEAR AHFAO

Geras radio yra visados geras daiktas turėti 
kas duodą didelę nuolaidu. P ’as Budrikų 1 
dorins vriieuis dykai.
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Kas Gali Vykti Kana- 
don kad legalizuotų 

stovį?

Straipsnis apie deportaei- 
j ą, kuris neseniai pasirodė 
keliuose laikraščiuose daro 
k lūidingą įspūdį. Skaityda
mas tą, straipsnį žmogus gali

anyti, kad b ii e asmuo, kn 
> am gresia deportavimas, 
cl >1 to, kad jis nelegaliai gy-

sna Suv. Valstijose, gali nu
vykti į Kanadą ir ten gaiiti 
imigracijos vizą Amerikos 
konsulate ir sugrįžti.

Tai klaida. Sunku, kartais 
visiškai negalima, paprastam 
ateiviui, kuris gyvena Suv. 
Valstijose nelegaliai, ir net 
ateiviui, kuris čionai gyve
na, kaipo svečias, gauti lei-
• ną nuo Kanados imigraei- 

i autoritetą įvažiuoti į tą
• ; į. Vieninteliai žmonės, ku-į 

i i os Kanada dabar įleidžia/
yra kai kurie Amerikos pi* 
iicčią artimi gimines: vyra,i, 
žmona, nevedę vaikai po20

tėvas, ar motina. ?
Valstiją valdžia baį’gė 

sutartį su Kanados vaidila, 
pagal kurią minėti asmenys 
bus įleisti į Kanadą. Atneri- 

• kos pilietis (giminė) rišpildo 
ir pasiunčia Commistooner of 
linmigration and INaturaliza- 
tion, Washington, D. C., ap- 
iikaciją (forto ‘633) dėl jo 
giminės, prašydamas, kad bū
tu Imigracijos/Tarnybos vir
šininko išegzaminuotas prie 
Kanados ir mc-są imi
gracijos iiSSpektoriaus. Ir, jei- 
g L sutinkja su mūsą imigra- 

.■ jos. įst^y™^, duoti
hnška*^ , tu.,.

Moterą Sąjungos 2-ra kuopa, Cicero, kuri naujoj Šv. Antano bažnyčioj įtaisė groteles už $2,300.00.

Uniformuotą “Lietuvos-Kareivią” nariai Šv. Antano, par., Cicero, jubiliejaus metu.

Federacijai žengiant j 
1937 metus

pavoją iš priešą pusės. Pavo
jus Feder. skelbia per katal. 
laikraščius. Tas labai palen
gvina skyriams susivokti, kur 

katalikams spąstai

pač informavimui kylančią, pskritį. Apie tai daugiau in-

0 irnyhąd Tada, Kanados vy- 
Vansybši his jato vykti į A- 
merikosZ konsulatą Kanadoj e
ir gaut1 vizą.

,\tj,-art()jaine, ateivis, kuris 
deportuojamas vien dėl

? , kad jis, arba ji, įvažiavo, 
eba pasiliko, šitoje šalyje, 

o legališkai nuo liepos 1 d.,
1.924 to., neturi bijotis pra- 
š ti peržiūrėjimo prie Kana
dos sienos, jei tik jis, arba ji, 
yra vyras ar moteris Ameri
kos piliečio arba nevedęs ne- 
p lnamctis vaikas Amerikos, 
piliečio, arba tėvas Amerikos 
piliečio, kuris Miįaūkęįs 21 
mėtą arba daugiau. Vien tik 
tie gimines gauna teisę įva
žiuoti į Kanadą ir tokiu bū
du gauna vizą. FLIS

Gruodžio mėnesį visos or
ganizacijos ir draugijos savo 
metiniuose susirinkimuose į- 
galioja bent po 3 at stovus-es, 
kurie kas mėnuo lanko ALK 
K Federacijos apskričią ir 
vietos Feder. skyrią susirin
kimus. i

ką draugijos ir organizaciją 
skyriai įgalioja, bent po, 3 at- 
stovus-es lankyti susirinki
mus.

■ Atstovams susirinkus, išre
nkama valdyba ir laikoma mė 
nesiniai susirinkimai.

formaciją galima rasti Fede
racijos konstitucijoj (pusi. 8, 
9 ir 10). Visos informacijos
gaimainuc 1-Vd.O—-oS+lnoįp

"yfa Tėderacija

, . . . , ,v. Kas yra Federacija,reder. skyrių ir apskričią , .. _ ,. . , . . , . . ' tai mus laikrasciuo.se,susirinkimuose visados daly

CLEVKLAND, p. Šovęs- 
plėšikas į gatvėkario koridu- 
ktorią I. Dyer pataikė į pluo
šti}, tikietą, kuriuos konduk
torius laikė kišenių je. Nei ne
sužeistas konduktorius

žia visas katal. organizacijas 
ir dr-jas, Tai mūsą bendras 
frontas.

Federacija remia Bažnyčią 
medžiaginiai per savo narui s 
— organizacijas. Moraliai 
per katal. spaudą. T'odėl iŠ<

vieni ams reiki r glaustis prie 
Federacijos. Tenelieka nei 
vienos dr-jos, kuri nepriklau
sytą mūsą bendram frontui!

J. §.

Patarles
čia ir plaukia visi pasistki-
mai mūsą parapiją, dr-ją ir 
organizaciją. Federacijos pra 
džioje, prieš 30 m., visose or
ganizacijose Veikė kat. prie 
šo dvasią.

Bet kad šiandien ka
taliką tarpe žmonią ir orga
nizaciją, dr-ją dar nepriklau
sančią Federacijai randasi ir 
niekinančią ją, tai daugiau 
negu stebėtina. Yra ir para
piją, kur dar nėra Feder. sky 
riaus,. arba esantieji skyriai 
silpnai alsuoja.

Visokią pavoją akyvaizdo- 
je reikia visiems: ir draugi
joms ir organizacijoms ir pa-

(Surinko Bėglias)
ant savoGaidys ma ūdras 

sąšlavino.
i Gaidys dvyliką vištą suva- 
| ldo, pats vienos pačios nesšu- 
v aidai.

Ji. ne viščiukais penėta.
Aš pati ubagė, ale mano

širdis ponia.
Aukso yra ir per mūrą le

nda.
pasiklosi, taip išinie-

Kas rašo, duonos, neprašo. 
Nesityčiok iš seno, nes ir

pats pasensi.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S SAU’
OF BITT1 Wk<d

TKASTIC SAMPELIC BTKAI 
TrlierV Ritfer Via* Ca,M? ». w«si» m., ehscK.g<», sa.ftisirsk nsMi. sSylvvS

Dažnai Gelbsti 
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

VENEIIAN MOK II
R
« ht j i

D-

Kad organizacija nenustotą 
būti Feder. nariu, metą pra
džioje Federacijos centrui pa
siunčia savo metinę mokestį. 
Mokestį galima, siąsti per 
Feder. apskritį, vietos sky
rią, arba stačiai Feder. cent
ro raštininkui, L. 'Šimučiui, 
2334 S. Oakley avė., Cbicago, 
III.

Atstovai-ės kas mėnuo lan
ko Feder. skyriaus ir Feder. 
apskrities susirinkimus ap
svarstymui pačią svarbiausią 
Kataliką Veikimo reikalą, y-

vauja dvasios vadas ir pade
da išrišti svarbius klausimus.

Atstovai-ės iš skyrią Fed. 
apskritis susirinkimuose pa
daro pranešimus iš savo ko
lonijos veikimo.

ūuge ’ daug ir

apie
ypač

plačiai
ras

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklą ir 
Grabu amią

Didžiausia paminklą dirbtuve Cbicagoj —.—_—
Stivirš 50 metą pri tyrime 

------- o------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite

■- ■ ■ .nvnlire, a
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnią 

Cine •.-.os Lietuviu ,—.—.—

527 NORI H WESTE® AVĖ,

Federacijos skyrią organi
zavimas ten, kur ją nėra

Kolonijose, kur randasi pa
rapija, vietos klebonui vado
vaujant, parap. komitetas ar
ba darbuotojai gali imti' ini
ciatyvos Feder. skyriui įstei
gti. Skyriui įsteigti užtenka

kulką, išėmė iš' kišenes ir ati- triją ar keturią dr-ją, 
davė policijai. ' ’ Po to, visos vietos katali-

J. F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742
MCSŲ RAMO PROGRAMA FCRJIAMENIO VAKARAIS 9;45 VAU. 

W. H. Bę C. (1120 liil.) STOTIS

GART, IND. LAIDOTLVTŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas 
Pitone 9000

(J

MARIJONA
SEDEMKIENĖ

(po tėvais Busi laite)

Feder. apskrities susirin
kimuose dalyvavę atstovai-ės 
parneša skyriams, o dr-ją at
stovai — draugijoms visą vei
kimą ir veikimo planus.

Federacijos centras, ąpskri 
tys ir skyriai savo nutarimus 
skelbia katal. spaudoje pla
čiosios kataliką visuomenės 
žiniai. Centruose, kur randa
si daugiau parapiją - kolo
niją Feder. skyriai sudaro a-

Bažnyčia yra Motina 
visą kataliką visame pasau
lyje. Mūsą Federacija yra 
viena jo ištikimą dukterų. 
Tai pasaulionią Katalikiškoji 
Akcija, apaštalavimas. Tokią 
organizaciją, kaip mūsą Fe
deracija, yra kiekviename 
krašte. Pav. Vokietijoje ir 
Lietuvoje jos vadinamos Ka
taliką Veikimo Centrais.

Federacija yra organizaci
ja visą katalikišką organiza
ciją. Tai turėtą būt visiems 
aišku. Feder. po savo vėlia
va Dievas ir Tėvynė gland-

1936a.,
sulaukus

Mirė • gruodžio 28 
m.. 7:30 vai. ryto,
pusės amžiaus.

Kilo iš Šeinių apskričio, Laz
dijų miesto.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliams nuliūdime 

2 sūnus: Juozapą., ir Petrą ir 
jo žmoną . Sylviją., seserį Oną 
Sedemkienę, brolį Adolfą Bu- 
silą, anūką Edvardą, gimines ir 
draugus; O Lietuvoje brolį Juo
zapą. ir gimines. .

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Mėrrflitage Avė.

Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 31 d. .Iš J. F. Eu- 
deikio koplyčios 8 vai. ryto bus 
■atlydėta į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj - įvyks gedulin
gos pamaldos Už velionės sielą. 
Po pamaldų' bus nulydėta į Šv.. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, Sesuo, Bro
lis, Marti, Anūkas ir Gimines.

Laidotuvių direktorius J. F, 
Eudeikis. Tel. VAItos 17 4 L

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

Moteris patarnauja
620 W. 15th Avė

i

1

TĖVAS

REPublic 8340

PRANCIŠKA KASPER
(po antru vyra Andrijauskienė)

JURGIS RAZMENAS

Persiskyrė su šiuo pasaulin 
gruodžio 26 d., 5:10 v. po pir
tį;, 1936 m., sulaukus pusės
amž. gimus Lietuvoj, Panevė
žio apskr., Siržiiį pa-rap., Ki- 
biėitį kaime. Amerikoj, išgyve
no 2-S metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Prancciškų, dukterį Anelę 
ir žentą Juozapą ir anūkę Vi- 
vian šlažus, pusseserę Mortą 
ir švogėrį Adolphą Kraujelius 
ir šeimyną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
434.9 So. Talnian Avė. Laido
tuvės įvyks trečiadienį, gruo
džio 30-tą d,, 8-tą vai. ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėji
mo Pan. švč. Marijos parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin- 
jos pamaldos už velionės sielą, 
> iš ten. bus nulydėta j Šv. Ka- 
timiero kapines.

Visi a. a. Pranciškos Kasper 
giminės, draugai, ir pažįstami 
esat nuoširdžiai: kaldinami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikt’ 
jai paskutinį patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius A. 
Masalskis. Tek Boūlevard 4139.. ■ -a: C

Mirė gnmdžio 26 d,, .1936 
m„ 6:30 vai, po pietų, suidu- 
fcęs .5 5 įmetu . amžiaus.

Kilo iš Ežerėnų apskričio, 
Salaku - parap. Bi-kėnų kuina-o,

Amerikoj išgyveno 25, metus.
PaiiKo , dideliame nuliūdime 

moterį Uršulę po tėvais Dum- 
braVičlūtė, sūnų Edvardą ir 
gimines; o Lietuvoj brolį My
kolą ir gimines.

Gyveno 7136 S. TklmaU A-ve.
Kūnas pašarvotas. Paivla vi- 

člaus koplyčioj, 6823 So. West- 
ern Avė, ...

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gruodžio 30 d. Iš koplyčios 8 
vąl, ryto bus atlydėtas j Gimi
mo Pan, švč. Marijos, Mar- 
nu-ette -Parke, parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos .Už- velionio sielą Po pa- 
maldų- bus-nul-ydėtao j šv. Ka- 
aimioro' kapiues.

Nuošir'džtąi kviO'Čiame’ visus 
giminės,: draųgusiges ir pažy-- 
stąmus-as d®iyvąut£. šiose" lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris, Sūnus ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Pav- 
la-vičia Undortaking Go., Ine. 
S. Mitehell, Lio. Embalmer. 
Tek- PRGspe'ct 3242,

arti Grand Aye.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Iliitoori

LAIDOTUVIŲ OlOEKT'ORIAl
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laido, uvitj 

Direktorių Asociaci jos

"K

AMBULANCE PATARNAVIMAS DKNĄ IR NAKTĮ Į

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

PT 3354 So. Halsted St. 
Pitone BOUlevard 4989

2314 West 23rd Plasū 
Pliene Ganai 2515

S. C.
J.
S. P.

42-44 K lOSrii Siicct 
Phone PDLlman. .Lri’O 
arba CANal 2-515

A. Masalskis
A.
S. M.

4318 So. California Ąvt 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė, 
Pliene YARds 1138

3307 Litnanica 
Phone BOUlevard 4139

Avė.

So. 49th Ct.s Cicero 
Pilone Cicero 2109

71S We< 18th Street 
Phone c»foe 3377

JK
.'c'!!

s ii Suims
fefreęt 

Pliene BOCtevard 5,208 
10734 So. Michigan Avė, 
Tel PULlman 5703

Wsst

laikrasciuo.se


H
iii mirt iiįM^ntį*,..
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VIETINES ŽINIOS
Iššokus Iš Traukinio 

Žuvo Ciceriete 
Kiškūniūtė

Trumpa žinia pranešė, kad 
netoli Waycross', Georgia va
lstybėj, iš traukinio einančio 
Į Miami, Florida, iššoko ir 
žuvo cicierietė Ann Kiškū
niūtė, 31 m. amž., 1532 So. 
48 Cit. Traukinio porteris 
John Cabe Wayeross korone
riui papasakojo, kad Kiškū
niūtė nušoko nuo- paskutinio 
vagono observacinės platfor
mos.

Švenčių Laikotarpiu
Žuvo 516 Asmenų

Associated Press praneši
mu, švenčių laikotarpiu, t. y., 
nuo Kūčių vakaro iki praė
jusio sekmadienio vakaro, vi
sose J. A. Valstybėse auto
mobilių katastrofose viso žu
vo 516 asmenų. Daugiausia 
aukų buvo- Michigan vai., bū
tent 44, paskui seka Illinois 
su 43, California su 37, Ohio 
su 30, Texas ir Pennsylvania 
su 31. Kitose valstybės© po 
mažiau.

Cbicagoj Ir apylinkėj tuo 
laikotarpiu žuvo 25 asmenys.

CHICAGO. Švenčių laiko
tarpiu dvi merginos B. Wai- 
sman, 4822 N. Moncicello av., 
ir D. Dietz, 1768 Leland avė. 
prigėrė besimaudydamos va
noję.

SPT?.TNGFTELD^ILL^ Prm, 
nešama, kūd iki šiol išdubta 
jau 440,000 automobilių lei
dimų 1937 m. Per Chicago o- 
fisų jau 115,000 automobilių 
savininkų išsiėmė leidimus 
1937 m. , ,

NEW YORK. Siliabavimo 
konteste per radio 10 metų 
mergaitei suklydus, jos tėvas 
M. Fenyes, 34 m., klausęs 
kontesto eigos taip susijau
dino, kad staiga susirgo ir 
už kelių valandij mirė,

NFW YORK. Miesto tei
sėjas IL W. Bridges važiuo
damas automobiliu ir netekęs 
kontrolės užvažiavo ant ša- 
lygatvio ir užmušė tuo tarpu 
ėjusį R. Hawk.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Siderius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN- 

CIAKAS DEL MOTERŲ 
IR VAIKŲ.

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo.

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

Tel. VIOtory 8486
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

DR. EDWARD HERMAN
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Egzaminacija. ir pasitarimas dykai.
Ofisas; 3601 Belmont Avenue

CHICAGO

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

RADIO
NAUJŲ METŲ PROGRAMA

Dainuos granadieriai, bus 
smagios muzikos, sveikinimų, 

įdomių kalbų ir t.t.
Šiandie, antradienį, 7 va

landų vakare, prašomi pasi
klausyti specialūs Naujų Me
tų radio programos Peoples 
rakandų bendrovės krautuvių 
2536 W. 63rd st. ir 41183 Ar
cher avė. Dainuos granadie- 
rių (vyrų) kvartetas, trio, 
duetas, solistai ir t.t. Bus 
linksma muzika, gražūs svei
kinimai bei įdomūs praneši
mai. Kviečiame visus pasi
klausyti ir smagiai, naudin
gai laikų praleisti. Rap. XXX

Išeis “Darius Ir 
Girėnas”

Amerikos lietuvių patrija- 
rkas, poetas, literatas, dra
maturgas1 ir daugelio scenos 
veikalų autorius gerb. kun. 
J. Žydanavi'čius (Seirijų Juo
zas), Amsterdamo lietuvių 
parap. klebonas, matydamas 
štokų scenos veikalų, spragai 
papildyti, parašė naujų vei
kalų, 5-ių veiksmų tragedijų 
“Darius ir Girėnas”.

Veikalas parašytas vyku
siai ir nesunkus vaidinti. Au
torius jau rengiasi duoti jį 
spaudai.

Gerb. rašytojas išleisdamas
šį veikalu ri—d i--' p*- 
naūš visuomenei. Pirma, pa
pildys trūkumus scenos vei
kalų, antra, nevienų jauni
kaitį - jaunuolį pažadins prie 
tėvynės meilės. Veikale at
vaizduojama Dariaus - Girė 
no tėvynės meilė, patrijotiz- 
mas ir pasiryžimas. Svečias

Kas nepatinka, to ir dva
sia dvokia.

AKIŲ GYDYTOJAI

Office Phone 
PROspect 1028

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRIOADLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti . priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimą, akių aptemimo, nervuotu- 
mp, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sv 
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 AVĖ.

Phone Boulevard 7589

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia’ 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

į

Kalėdų džiaugsmas. Prie papuoštos Kalėdų eglutės vienoj TThicago mokykloj 
mokiniai, pasirėdę įvairiais drabužiais, gieda linksmas Kalėdų giesmes.

Nedavė Leidimu 
Vaidinti

VILNIUS. — Vilniaus Žo
dis rašo, kad vilniškių lietu
vių artistų kuopelė spalių 
mėnesį norėjo Švenčionyse su 
vaidinti komedijų “Išmokė”. 
Storasta tačiau leidimo neda
vė, pažymėdamas, “vaidin
kite nekalto turinio, tai gan 
site”. Lapkričio 8 d. toji ar 
tįstų kuopelė prašė leidimo 
vaidinti nekalto turinio vei

jsm i tusi sesuo”, ir 
tokį leidimų, ties**,, 
čiau vaidinimo išvakarėse m 
tas leidimas buvo atšauktas.

Galvojama ant Šešupės
Hidroelektrinę Stotį

VILKAVIŠKIS. — Kud. 
Naumiestyje įvyko pasitari
mas dėl statymo ant Šešupės 
hidroelektrinės stoties. Ji tu

AMERIKOS LIĘTUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. CANa' 0257

Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai. vakaro

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANaI 0706

DR. J. J. KOWAR
(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 SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANaI 6122

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

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

ĮVAIRŪS D AKTA RAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po sietų ii nuo Z iki &:3Q X. z.

retų apšviesti Šakius, Nau
miestį, Vilkaviškį ir jų apy
linkes. Dabar tie miestai ele 
ktros šviesų gaminasi nafta 
varomais motorais ir kurui 
išleidžia po daug tūkstančių 
litų per metus ir brangokai 
uįžj energijų ima. Pastačius- 
hidroelektrinę stotį, galim;1 
būtų pigiau du^ti energijų

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Pancd., Sered. ir Sukat- nno 2—9 v.

Tel. Ofiso: Rėš.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namų:
EEMlock 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. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

nasrai sutarti

Tel. EOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

• Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOŲlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Residence Tel. BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė. 

Valandos 9-10 A. M.
Nedėliomįg pagal sutartis

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis buq 1Q iki 12 diena

ir daug platesnį rajonų švie
sa aprūpinti.

Bibliotekininku Kursai
Tuojau po Naujų Metų į- 

vairiose Lietuvos vietose, švie 
timo ministerija steigia liau
dies bibliotekas. Tokių bibli 
otekų, be jau apie 20, esamų, 
bus įsteigta dar 40 naujų bi
bliotekų. Toms bibliotekoms 
vesti reikalingi prityrę žmo
nės, o tos rūšies biblioteki

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos

madienius ii 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. IUL.

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W. Marquette Road

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

Tel. CANaI 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

Kctvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANaI 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal nutarti

Residence
6609 S. Artesian Avė. 
PROspect 3408

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal sutarti 

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Westem Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimą

A. f A.
KAZIMIERAS KUIPELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 28 d., 1936 m., 11:35 
vai. prieš piet, sulaukęs 38 
metų amžiaus. Kilęs Lietuvo
je iš Kvedainįų parapijos, Luo. 
męs kaimo, Tauragės apskričio.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdimo 

žmona Elena, tėvų pavarde 
Kiršgal vaitė, dvi dukteris: A- 
delę ir Grasilda, du pusbrolius: 
Mateušą. ir Antaną Kaupelius, 
4 pusseseres Palionija Jucienę, 
Agota Damulienę, Anelę šepu- 
tienę, Marijona Grikšienę ir se
sers dvi dukteris: Bronislava 
T.evickienę ir Ona Paulikaitę ir 
sūnų Alfonsą Paulika ir švoge 
rj Joną Paulika- O Lietuvoje 
motina Paulina, 2 brolius: Juo
zapa h Stanislova ir seserį 
Petronėlę ir dėdę Joną. KiupelĮ 
ir daug kitų giminių,

Kūnas pašarvotas 8949 So. 
Muskegon Avė., South Chicago.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 2 d., 8 vai. ryto. Kū
nas bus išlydėtas iš namų į ŠV. 
Juozapo parap. bažnyčia. 0 P° 
gedulingų pamaldų — j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi velionio Kazimiero Kiu- 
pelio giminės bei draugai ir 
pažystami nuoširdžiai prašomi 
atvykti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse, suteikiant paskuti
nį atsisveikinimą ir patarnavi
mų.

Nuliūdę: žmona, Dukterys ir 
Gimines.

Patarnauja laįd direk. T. J. 
Zolp. Jo telefonas dėi informa
cijos BOŲlevard 5203.

ninkų specialistų iki šiol bų •' 
vo labai nedaug. Dabar švie ‘j 
timo ministerija, norėdama 
paruošti naujų bibliotekiniu 
kų kadrų, suruošė dviejų sa
vaičių bibliotekininkų kursus.

LOS ANGELES. G aus m 
lietus žemutinė j Kalifornijoj 
sukėlė potvynį. Culver City 
gatvės užneštos sienojais iš 
vieno medžių sandėlio (lum- 
ber y ardo).

-— Tu kasdien vis dejuoji, 
kad baisiai skauda dantys. O 
kodėl jų neištrauki? Jei tai

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOŲlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIET • J V IS Al> V OKAt A 5 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekvveli Street 
Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlfo. Seredos ir Pėtnyčios

vakarais nuo e iki 9 . I
Telefonas CANaI 1178 ,

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9600

State 4890 - Prospeet 101*

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

Valandos: kasdien nuo 5:80 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

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

GLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

ATTORNEY AT LAW
10707 So. Michigan Avė.

I CHICAGO
Telephone PŲLlman 1293

GLEMENT J. SVILOW
. LIETUVIS ADVOKATAS 

33 North La Šalie Street
Chicago

Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais

6322 So. Westem Avenue
PROspect 1012

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE

JOKIŲ PELENŲ

OIL

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEU OIB RABTNIRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilnų mierų sn City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trakais.
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

CANaI 2020
TRIANGLE OIL COMPANY

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

PETER BALSITIS, Manager

A. f A. 
PRANCIŠKUS
PETRAITIS

Mirė gruodžio 25 d., 1936
m., 8:45 vai. ryto, sulaukęs
pusės amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Sadavos parap., įalkų kaimo.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Valerijų, po tėvais Svi- 
tikaitė, sūnų Stanislovų, duk
terį Paulinų, brolį Dominiicų 
ir jo moterį Marijonų, brolie
nę Domincelę ir švogerį Boles
lovų Zajauskų ir švogerį Juo
zapų Svitikų ir gimines; o Lie
tuvoj senų motinėlę, brolį Juo • 
za:pų ir seserį Marcelę Prans- 
kietis ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1420 So. 
50th Ct.. Cicero, III., tel. Ci
cero 3663.

laidotuves įvyks antradienį, 
gruodžio 29 d. Iš namų 8 va.1. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Anta
no parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaltos už 
vėlionio siela Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drangus-ges ir pažy- 
stnmus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Duktė, Brolis, Broliene ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

SMRMaiMHMMaa ■r

būtų mano dantys, aš seniai 
būčiau davęs ištraukti.
į — Žinoma, jei tai būtų tam
stos dantys, tai ir aš būčiau 
(davęs juos ištraukti, bet ka
dangi jie vra mano, tai aš ir 
netraukiu.
~v
PLATINKITE “DRAUGĄ”

ASSIFIED
REIKALl\NGA darbininkai

Retkalin--i prityrę vyrai pjaustyti 
geležįs. Taipgfį prityrė vyrai sortuo
ti geležis. Wf>stern Paper Grading 
Co. 1101 So. JFairfield Avė. VAN 
Buren 6151.

JARBININKĖS
Reikalaujamos luoterjfs sortuoti se-
nus skudurus skuduriį gapoi Gra 
ži, erdvi garu-šildomS ’Viet4‘ dirbti. . 
Teatsišaukia vien tošį moterys tu
rinčios metus patyrimd,. Central Pap
er Grading Co., 1265'ftV. North Avė.

NAMŲ STATYMAS Iljį TAISYMAS

Manant statyti sau najhįą namą ar 
pertaisyti senų, šaukite.

JOHN VILTMAg 
Contraetor & Builįjer,

6.827 So. Mapletvood Avė., telefonas
PROspect 1185.

PATARNAVIMO STOTYk
MIDWEST SERVICE STATI~ 

2335 So. Western Avė., kampas 23r(t 
Pįace, Tel. CANaI 3764. Phillips 
“66” Products — Veedol and Qua- 
ker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukštos rii- 
šies Lubrikantai vartojami — In' 
dexed Liibrication. Vie. YukneS, ma- 
nager.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui dviejų aukštų namas po 
4 kambarius, su voniom, skiepu, ir 
2 karų garadžium. Stella Yukne, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANaI 
3764.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas 
Pervi'lkimas, baldų taisymas, per-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholstering Co., 327 So. Kedzie 
Avė., NEVada 7717,

ANGLYS

Užsisakykite dabar Special Illinois
Big Lump $5.60. Special Illinois nut 
$5.60. Black Gold Lump ar Egg 
$6.00. Mine run $5.75. Sereening 
$4.75. Grandy Mining Company. Te
lefonai CANaI 7447 arba CEDar- 
crest 1131.


