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DAUGYBE SAVANORIŲ 
RADIKALŲ TARNYBOJE 
Kelios jų brigados Madride; 

organizuojama daugiau 

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE 
NENORI TO ŽINOTI 

MADRIDAS, gr. 29. — kiečių prekybinį laivą Palos. 
Daugiau kaip 23,000 savano- Tariau radikalai pasiliko dalį 
rių iš įvairių E u r o p a dalių vežamų prekių ir vieną laivu 
prisiųsta Madridan gelbėti ra- vykusį ispaną nacionalistą. 
dikalų milicininkams prieš na- ^ », L . , 

. y Karo laivo komendantas ne 
cionalistus. Tad ir nestebėti- ., 1. i • v. . 

. . pasitenkina laivo grąžinimu. 
na, jei nacionalistai negali pa-j T. ., , • , -, , - , •J?** v j J , s reikalauja., kad butų grą

žintos visos sulaikytos prekes 
ir tas keleivis ispanas. Jei 
tas nebus padaryta, Koenis-
bergo komendantas grasina 

vos keliolika tūkstančių sava-! , ! 7 ,. . . . -. 
_ . / . \ blokuoti visus siaurinius lspa 

^?» 

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

KŲ Į V A Ž I A V I M E 

imti šio miesto. 
(Kai kurių angliškų laikras 

čių korespondentai praneša, 
kad radikalai Madride turi 

ŠV. TĖVO PASVEIKIMAS 
ABEJOTINAS 

i rr 

Kardinolas Pacelli pri ims di
plomatų sveikinimus 

VATIKANAS, gr. 29. -
Šiandien rytmetį Šventasis 
Tėvas, kaip paprastai, būda-

laivo. 
Matyt, tas paveiks radika

lus. * l 

norių. Girdi, savanorių daugy-
" * . \ . . , . " nijos pakraščius ir radikalai 
be turi nacionalistai. Aišku, i , , . , • , . 
. v . 1 nesulauks saoi iš niekur jokio 
kad šie korespondentai yra 
patys radikalai. Tas gi blogai, 
kadangi jie yra Ispanijos rau 
donųjįj draugai ir apie stovį 
Ispanijoje paduoda netikras 
žinias, tik radikalams naudin
gas). 

Madrido radikalų vadai iš 
savanorių turi sudarę keletą 
brigadų j r planuojama sudary
ti daugiau^ kadangi vis ..dau-
giau savanorių siunčiama. 

Visi savanoriai paskirstyti 
tautinėmis grupėmis ir visų jų 
vienas šūkis: kovoti prieš fa
šistus! Ispanijos radikalai juk 
taip pat kovoja prieš "fašis
t u s " pasaulio akių dūmimui. 
J i e gerai žino, kad Ispanijoje 
nėra fašistų. Už Ispanijos iš
laisvinimą kovoja ispanai tau
tininkai patrijotai, nacionalis
tais vadinami. 

i 

Tarp savanorių yra daugy
be vokiečių i r italų gyvenusių 
užsieniuose, kurie savo šalyse 
negali pakęsti nacių ir fašistų 
diktatūros. Yra daug lenkų, 
britų, rusų ir kitų tautybių. 
Tačiau daugiausia pranefizų. 
J ie visi radikalai. 

Ar gi tad teisinga Prancū
zijai šiandien reikalauti Vo
kietijos, kad ji paliautų siun
tusi savanorius Ispanijos na
cionalistams, jei pačioje Pran 
cūzijoje visą laiką savanoriai 
organizuojami i r siunčiami 
Madrido radikalų pagelbąi. 
Be savanorių iš Prancūzijos 
ir per Prancūziją radikalams 
nuolat pristatomi ginklai ir 
visokia karo medžiaga. 

Gerai tad Berlyne ir pa
reiškiama, kad Prancūzija pir 
miau pati turi paliauti kištis 
į Ispanijos vidaus reikalus ir 
tik paskui to iš kitų reikalau
ti. 

Muzikos mokytojų nacionaiė sąjunga tu Į* suvažiavimą Palme r House, Chicagoj. Čia 
vaizduojami keli suvažiavimo dalyviai — muzikai mokytojai, arba direktoriai. (Acme Ph.) 

NUKAUTA 81 RADIKALU 
MILICININKU 

AVILA, Ispanija, gr. 29. — 
Nacionalistų kariuomenė* ya-
-dai iškelia aitcMen, k a i raact-
rido milicijos viena koliumna 
l>andė įrodyti užsienio radika
lų savanorių grupėms, kad mi 
licininkai gali atkakliau ir 
sėkmingiau atakuoti priešą, 
negu kurios savanorių dalys. 

Tad milicininkų koliumna 
visiškai netikėtai sukėlė puoli
mą prieš nacionalistų pozici
jas Madrido pietų šone. 

Nacionalistai leido milici-
ninkaans įsiveržti giliau į po
zicijas ir staiga juos iš kelįų 
pusių surėmė su kulkosvaid
žiais. Maža dalis milicininkų 
išsigelbėjo. 81 milicininkas 
nukauta ir šimtai kitų sužeis
ta. 

MUSSOLINI NEPASIMETA 
SU VOKIETIJA 

[|ik; 

BERLYNAS, gr. 29. — Hit 
leris jau baigęs formuluoti at
sakymą Prancūzijai ir Angli
jai į šių valstybių pasiūly
mus, kad Vokietija prisidėtų 
prie griežtojo neutralumo Is
panijos reikalu ir taikos išlai
kymo Europoje. Šį ketvirta-

NEWARK PER PENKIAS 
ŠVIESOS 

VISI DVYLIKA ŽUVĘ KAL
NO PAŠLAITĖJE 

mas lovoje išklausė šalimam 
kambary laikomų Mišių ir 
priėmė šv. Komuniją. 

Be kardinolo Pacelli šian
dien J o Šventenybę, atlankė 
dar ir kardinolas Laurenti, 

Visas katab*kiškas pasaulis 
meldžiasi, kad Dievas suma
žintų Jo Šventenybei didelius 
skausmus, kad grąžintų svei
katą, kadangi Pijaus XI skais 
tus protas ypač šiais laikais 
Bažnyčios valdymui yra būti
niausias. 

Vakar Popiežius, pasiuntė 
ritu kongregacijos prefektas. Į savo tėvišką apaštališką lai-

Dr. Milani pareiškia, kad ! m m i m $ 300 naujavedžių porų. 
Fopiežiaus stovis "nėra nei 
blogesnis, nei geresnis • * 

-

RADIKALAI GRĄŽINO LAI
VĄ VOKIEČIAMS 

BERLYNAS, gr. 29. — Vo
kietijos karo laivui Koenigs-
bergo komendantas grasina 
dikalai grąžino pagTobtą vo-

NACIAI PUOLA UŽSIENIŲ 
SPAUDĄ 

BERLYNAS, gr. 29. — Na
cių vadai per radiją ir jų 
kontroliuojama spauda puola 
užsienių spaudą. Sako, kad 
užsienių spauda skelbia viso
kius apie Vokietiją prasima
nymus ryšium s.u Ispanija. 
Sako, kad tai melas, kad Vo
kietija būtų pasiryžusi prie 
bet kokių nepaprastų žygių 
Ispanijoje prieš Madrido ra
dikalus. 

lu. Bus galutinai nutarta, kas 
turi būti toliau daroma. 

Patirta, kad Hitleris savo 
atsakymu paduos keletą svar
bių sąlygų, be kurių pripaži^ 
nimo negalima Jaukti Vokieti
jos koperavimo. 

Oficialiniuose sluoksniuose iš 
juokiamas svetimų šalių spau
dos tvirtinimas, kad premje
ras Mussolini pasimeta su 
Hitleriu Ispanijos reikale. 
Girdi, Mussolini kaskart la
biau linksta prie Anglijos. 
Tas netiesa, pažymi naciai. 
Mussolini yra ištikimas Vokie 
tijai ir Ispanijos nacionalis
tams. Italai savanoriai nevar
žomi vykti Ispanijon kovoti 
prieš bolševikus. 

NEWARK, Ą. J., gr. 29. — 
Vakar vakarą šis miestas ir 
keli aplinkiniafįmiestai ir mie
steliai per penkias valandas 
neturėjo elektį>s šviesos ir e-
nergijos ir visįkis judėjimas 
buvo sustoįęsi Parduotuves, 
didieji ofisai ir. viešosios viė-

dienį Hitleris * 8uV -mMfat^am"zt0$ uždaH*^.^Wsa n 
turės posėdį atsakymo reika- licija pašaukta tarnybon. Did

žiausio vargo buvo ligoninėse, 
kur pasirūpinta žvakių. Daug 
vargo buvo ir artimajam air-
porte. 

Šis nepaprastas įvykis pasi
reiškė iš kilusio gaisro Public 
Service Electric and Gas Co. 
Essex substottyje, iš kurios e-
nergija siunčiama į kitas ma
žesnes substotis. Erne laiko 
užgesinti gisrą ir pataisj t i 
generatorio dalis. 

BURBANK, Cal., gr. 29. — 
Santa Susanna kalnų sunkiai 
prieinamoje pašlaitėje rastas 
susidaužęs United Air l ines , j l i g a s a t s p a r u S ) y i s a g y v e n i m a 

keleivinis lėktuvas. Skridę 12 . . . . . . . . . 
asmenų visi žuvę. 

Lėktuvas skrido iš San 
Frjmcisco į Burbanką. Var-

VATIKANAS, gr. 29. — 
Vatikano prelatai yra nuomo
nes, kad Šventojo Tėvo Pi
jaus XI pasveikimas neįma
nomas. Pažymi, ,kad stovis 
"nepaprastai rimtas''. Tačiau 
liga gaJi tęstis ilgai, kadangi 
Jo Šventenybes kūno visas or
ganizmas yra stiprus ir prieš 

iki pat senatvės jokių ligų ne-
pakirstas. 

Seniau jaunavedžių poros bu-
vo laiminamos audiencijose. 

Akredituotų Šventajam Sos
tui diplomatinių korpusų na
riai nesusirinks prieš Naujus 
Metus, kaip paprastai, į Vati
kaną, kur kas metai pats Po
piežius nuo jų priimdavo lin
kėjimus. Ketvirtadienį diplo
matai susirinks j pamaldas 
Šv. Jono Laterano bazilikoje, 
o paskui juos priims Jo Emi
nencija kardinolas Pacelli, 
Popiežiaus valstybinis sekre
torius, kurs pavaduoja ser
gantį Šventąjį Tėvą. 

mės priežastį. 
Lėktuvas kaip kulka į šovęs 

uolų tarpan. Sparnai ir kitos 
jo dalys toli užpakalyje med
žių atplėšti. Visi skridusieji 
yra viduje ir sugrūsti į užpa
kalį. Vairininko Blom lavonas 
pramušęs sienelę į lėktuvo vi
dų. Lėktuvas nuo gaisro išli
kęs, matyt, suspėta uždaryti 
. , . . J , tes trečiadienį asmeniškai 
kontaktą. J 

Pranešta, kad bus dideli j ******* s a v o m e t i n i Panešimą ̂  
sunkumai išimti visus lavonus \ kongresui — bendrajam abie-

III NUO PIOUHM cIl lUOiMU 
ftf llgd jiduUfa umCsguj 

PREZIDENTAS DARYS 
PRANEŠIMA KONGRESUI 

WiASHINGTON, gr. 29. — 
Pranešta, kad prezidentas 
Rooseveltas ateinančios savai-

MOTINA NUŠOVĖ SAVO 
SŪNAUS ŽUDIKĄ 

DEVYNI ASMENYS NULIN-
ČIUOTA 1936 M. 

30 ADVOKATŲ PAŠAUK
TA PAS PROKURORĄ 

TUSKEGEE, A K , gr. 29. 
— Tuskegee instituto prezi
dentas dr. F . D. Patterson 
praneša, kad 1936 metais J . 
Valstybėse nulinčiuota devy
ni asmenys, visi negrai, pieti
nėse valstybėse. 

Tas reiškia, kad linčiavimai 
mažėja. Bet reikalinga, kad 
jie visiškai išnyktų. 

Ryšium su "ambulansų vai-
kimosiM rakietu vakar Cook 
apskrities prokuroro ofisan 
pašaukta išklausinėjimui 30 
advokatų. 

Paskiau bus šaukiami įta
riami gydytojai ir kiti. 

KUN. COUGHLIN KALBĖS 
PER RADIJĄ 

DETROIT, Mich., gr. 29. 
— Naujų Metų dieną per ra
diją kalbės kun. C. E. Cough-
lin. #is sveikins radijo klausy
tojus su Naujais Metais. Tae 
įvyks tarp 5:15 i r 5:45 (e. e. 
t.) per Detroito vyskupo vedĖ 
mas benedikcijos ceremonijai 

JACKSON, Ky., gr. 29. — 
Prieš pat pradėsiant nagrinė
ti bylą J . Shepherdui, 18 m. 
amž., kaltinamajam H. Gab-

bard, 17 m. amž., nužudymu, 
nužudytojo motina, Mrs. Wi-
cklin, teisme staiga išsitraukė 
revolverį i r ėmė šaudyti į kal
tinamąjį. • 

Shepherd mirė ligoninėje. 
Keletas asmenų sužeista. Mrs. 
Wicklin tuoj suimta i r kalti
nama žmogžudyste ir tai dar 
teisme. 

ir paskiau .juos per uolas ir 
brūzgynus pristatyti prie ar
timiausiojo kelio. 

Paskiau pranešta, kad žu
vusiųjų lavonai su arkliais 
paimami į artimiausią kelią. 

jų rūmų atstovų susirinkime. 

Tas įvyks apie 1:00 dieną 
Chicago laiku ir bus trans
liuojama per radiją. 

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO SANTANDERĄ 

MADRIDAS, gr. 29. — Ra
dikalai pranešai, kad naciona
listų lakūnai bombardavo 
Santanderą, tauriniuose pa
kraščiuose, i r su bombomis už 
mušė daugiau kaip 60 asmenų. 

KEWANEE, EI., gr. 29. 
— Opheim, HL, traukinys su
daužė troką. Žuvo P . Broder, 
21 mw amž. 

MATININKAI BAJGE 
DARBUS 

MARIJAMPOLE. — Apy
gardoje visi matininkai baigė 
šių metų darbus laukuose ir 
šiomis dienomis iškamandi-
ruoti į Kauną — braižyklom 
Apygardoj dirbo 20 matinin
kų, kurie per vasarą sutvarkė 
per 10 tūkstančių ha rėžiais 
valdomos, servitutinės ir kt. 
žemės. Daugiausia atlikta dar 
bų Alytaus ir Seinų apskrity
se. Ypač intensyviai buvo 
skirstomi kaimai ir sudaro
mos viensėdijos. 

Matininkai, vykdydami že
mės tvarkos darbus, surado i r 
įvairių senienų. Jas pristatė 
atitinkamoms įstaigoms. 

LIETUVOS VAIZDAI BUS 
RODOMI ANGLIJOS KINO, 

TEATRUOSE 

KAUNAS. — Netrukus į 
Kauną atvyksta pasaulinės 
filmų bendrovės Universe 
Film Services LTD. direkto
rius M r. Shonefield. J is lap
kričio mėn. pirmomis dieno
mis buvo atsilankęs Lietuvos 
pasiuntinybėje Londone, kur 
gavo reikalingų žinių apie fil-
muotinas Lietuvos istorines 
vietas. Ši bendrovė turi dide
lius skyrius Newjorke, Pary
žiuj, Madride, Pekine ir kituo
se pasaulio didmiesčiuose. Mi
nėta bendrovė siunčia savo di
rektorių į Lietuvą tam, kad 
vietoje būtų galima padaryti 
geresnes nuotraukas. Vėliau 
iš vienos filmos nuotraukos 

PARYŽIUS, gr. 29. — bendrove pasigamina keliasde-
gr. 29. — Prancūzijos atstovų j šits egzemplorių ir juos iš-
rūmai skyrė 81 milijoną dol. siuntinėja daugeliui didžiosios 
nepaprastų išlaidų ginklavi-j Britanijos ir kitų valstybių 
muisi. kino teatrams. 

Chicagoj įsismarkėja influ-
enzos (gripo) epidemija ir 
plaučių liga. 

Sveikumo departamento 
viršininkas dr. Bundesen va
kar paskelbė, kad per paskuti 
nę parą mieste dvylika asme
nų mirė nuo influenzos ir tris
dešimts nuo plaučių uždegi
mo. Tą pat laiką 240 asmenų 
susirgo. 

Dr. Bundesen pakvietė vi
sus gydytojus kovon prieš šią 
epidemiją. Žmonės įspėjami 
ir patariami tuojau atgulti lo
von i r šauktis gydytojo, jei 
pasijunta gavę "šal t į" , arba 
turi karštį. Tai vienatinė prie 
monė apsisaugoti nuo mirties. 

MADRIDUI LĖKTUVAI 

W,ASHINGTON, gr. 29. — 
Vyriausybe leido Vimalert 
kompanijai siųsti Ispanijos 
radikalams skiriamas lėktuvų 
dalis vertės poros milijonų do 
lerių. 

KAUNAS. — Tarptautinio 
technikos kongreso biuras at
siuntė Liet. inžinierių draugi
jai pakvietimą dalyvauti tarp
tautiniame technikos kongrese, 
kuris bus gruodžio 28-30 d. 
Romoje. Kongreso dalyviams 
numatyta visa eilė nuolaidų. 

~ O R AŠT^ 
CHICA/GO SRITIS. — Dar 

ir šiandien numatomas lietus; 
vakare šalčiau. 

"DRAUGO" METIN IS KONCERTAS BUS SAUSIO 3 1 DIENĄ L IETUVIŲ AUDITORIJOJ, BR IDGEPORTE 



I 

J. 

•«¥•. *•>& 

D R A F O Ą S TreSiadiemis, gruod. 30, 1936 

" D R A U G A S " 
•UTHUANlAfl DAILY FBIEND 

Publiahed Daily, Except Sunday. 
RIPT10NS: One Tear — *6 00; Six Months 

— * Tbree Months — $2.00; One Montii — 76c. 
Ku»~> — One Year — $7.00; Slx Months — $4.00; 
Copy — .03c. 

Ai! iu«ng tr "DRAUGAS" tr ings best results. 
Ndvertising rates on applicaiion. 

**L>i; AUGĄS" 2334 8. Oakley Ave., Chicago 
bKsluimu kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

" D R A U G A S " 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

Bett.tU-uuu rbiama ir korespondentams rastų negrąžina. 
;ei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pa3'> ženki»-

JtadaKtorius priima — nuo t vai. Ilsi 6 vai. popiet. 
JPfUiNLALEBATUįi KAINA: J. Amerikos valstybėse: 

Metams — $6.00; Pusei metų — $3.50; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 75c Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų 
— $4.00. Kopija — .03c. 

DIENOS KLAUSIMAI 

BĖL JVYKIŲ LIETUVOJE IR KITUR 

Didieji Amerikos dieni*ašciai beveik vi
sose pasaulio valstybių sostinėse užlaiko sa
vo korespondentus, kurie praneša iš ten svar-
hiausius įvykius. Pastaruoju laiku jie už
imti gazdininiais nauju karu. Jei tikėti jų 
pranešimams, karas tuoj turėtų prasidėti. 
Žinoma, taip blogai gal būti ir nėra, nes 
Amerikos korespondentai mėgsta dalykus iš
pūsti. Bet dabar ne tik laikraščiai pilni 
naujo karo baimės, bet ir privačiuose laiš
kuose, gautuose iš Europos ta pačia, liūdną 
pasakų skaitome. Vienas žymus politikas 
šiuos žodžius rašančiam savo laiške rašo: 
** Amerikos padangė nėra taip apniaukta, 
kaip Europos". 

Tas pats asmuo tame pačiame laiške sa
ko, kad Lietuvos padangė taip pat gerokai 
apniaukta, tačiau ekonominė prošvaista šiek 
tiek blykstelėjo: atsirado kiek didesnis že
mės ūkio produkcijos pareikalavimas. Tai 
yra susitarimo su vokiečiais pasekmė. Vo-
kitjeiai ruošiasi karui ir dėl to jie superka 
visus maisto produktus, kur tik jų gali 
gauti, ir juos konservuoja ateičiai. Prane
šama, kad iš Lietuvos vokiečiai dabar vis
ką p^rka. Būt nesveika, jei dėl to vokiečių 
"gerumo'', Lietuva turėtų nutraukti pre
kybos santykius su kitais kraštais. Netoli
ma praeitis parodė, kad tai yra ir pavo
jinga. 

Kitas asmuo mums rašo: "Buvo mano-
noma, kad Seimas duos šiokį tokį pliusą, 
bet apsivylėme: jis tik uoliai adoruoja po
nus. Amnestijos klausimas nejudinamai". 
Mes dar to seimo rinkimų metu sakėm, kad 
k. tokios "tautos atstovybės", kuri sudaro
ma is vienos partijos žmonių, nieko nei nau
jo nei gero nebus galima sulaukti. Kaip 
IbįMBm rinkimų dienoj balsuojantieji pilie
čiui neturėjo pasirinkimo. Kandidatų sura
šąs buvo tik vienas: tautininkų partijos są
ramas. Tad ir netenka stebėtis, jei seimas 
adoruoja tik tautininkų ponus. 

• • • 

Ne taip jau gerai vyksta organizuotis 
ir Pasaulio lietuvių Sąjungai. Arti to dar
bo stovįs žmogus rašo: "Pasaulio Lietuvių 
Sąjunga kiek juda, bet gana sunkiai. Jos 
įstatai norima įregistruoti, bet jie netelpa 
į garsaus draugijų įstatymo rėmus. Daroma 
pastangų, kad valdžia išleistų specialiai tam 
įstatymą. Turime vilties, kad tokį įstatymą 
ir kiek lėšų sulauksime". Sulyg laikinojo 
statuto, Pasaulio Lietuvių Sąjungos centras 
turi foūti Lietuvoje. Jei Lietuvoj jai bus 
daroma kliūčių, jei ten nebus leista tinka 
mai susiorganizuoti ir susitvarkyti, sunku 
bus tifcefis, kad Sąjunga veiks svetur gy
venančių lietuvių tarpe. 

• • • 

. Lietuvoje vis dar nesutvarkomi vaisty
ta* anutykiai §n Bažnyčia. $avo laiku ta|ffi 
sudarytas konkordatas, bet netrukus jį su-
Uuae, nuncijų ištrėmė ir šiandien tos klai
dos dar neatitaisomos. Pranešama, kad vis 
dėlto dabar "Eina dviejų valdžių — dva
siškes ir pasaulinės — derybos, bet taip pat 
gana slinkiai. Vis tik tikimės, kad gal but 
šis tas ir išeis". Tikrai yra geda, kad Lie
tuva, katalikiškas kraštas neturi Šventoji 
Tėvo nuncijaus, kuomet protestoniškoji Lat
vija jį turi. Beikia laukti, kad bent naujai 
šiais metais dvasinės ir pasaulines valdžios 
santykiai bus sureguliuoti 

• • • 

Pastaromis dienomis įvyksta gana daug 
nelaimingų atsitikimų lėktuvais. Žūsta de
šimtimi ^nonių. I* to daroma visokios iš 
vados. Yieni sako, nelaimės įvyksta dėl la 

kūnų neatsargumo, kiti kaltina blogą orą, 
treti mano, kad susisiekimas oru dar nėra 
tiek ištobulintas, kad lėktuvais keliauti b vi 
tų saugu. Teisingiausi" tie, kurie visas ta>-
nelaimių priežastis sudeda į krūvą. Vienais 
atvejais kalti lakūnai, kitais — oras, tre
čiais -y lėktuvai. Reikia pridėti dar 11 tą, 
gerėjant laikams, atsiiĮado daug daugiau 
keliautojų lėktuvais. Dėl to proporcionaiiai 
ir nelaimių daugiau pyksta. 

• • m 

Kinijos valdžia per Naujuosius Metus 
išžudys virš šimto tūkstančių nepagydomų 
narkotikų. Vadinas, viena diena bus pap'l-
dyta tiek daug žmogžudysčių. Žinia tikrai 
skaudi. Skers žmones lyg kokius gyvulė
lius. Tai ne tik kad nekrikščioniška, be. ir 
nežmoniška. Juk, nežiūrint, kaip sergantis 
yra žmogus, jis nori gyventi, turi vilties 
pasveikti. Svarbiausia — jis turi sielą ir 
dėl to nevalia yra elgtis su juo lyg su kokiu 
gyvulėliu. Tiesa, narkotikai yra dideli li
goniai, dauguma jų nepagydomi, tačiau j i 
skerdimu to blogo iš tautos nepašalinsi. 
Reikia žmones šviesti ir auklėti. 

• • • 

Edvardui VIU abdikavus nuo sosto, (ues 
rašėme, kad tą žygį daryti jį verte ne viuii 
pasiryžimas vesti du syk divorsuotą biup-
sonienę. Greičiausia buvo ir daugiau svar 
bių priežasčių. Kai kurias iš jų mes nuro
dėme. Pasirodo, kad patys anglai dabar no
ri išaiškinti kodėl ištikrųjų Edvardas ab-
dikavo? Tas klausimas svarstomas ir spau
doj ir draugijų susirinkimuose. Visi jaučia, 
kad tas įvykis nebuvo sveikas. Ar šia .p ar 
taip kalbėsime, jis pažeidė" Didžiosios Bri
tanijos prestyžių. Pažeidė k karaliaus auto
ritetą. Ne be to, kad ir į Anglijos Laky
čių nebūt paveikę, nes, reikia žinoti, kad 
karalius yra Anglijos (žinoma, protestan
tų) bažnyčios galva. 

• • * 

Pranešama, kad pasaulinio žydų kon
greso komitetas yra nutaręs įteikti Tautų 
Sąjungai protestą dėl žydų persekiojimo o-
kupuotame Vilniaus krašte. Taip, apie žydų 
persekiojimą girdi pasaulis ir tinkamus žy
gius padaro, bet apie Vilniaus krašto lie
tuvių persekiojimus nei spauda nerašo nei 
Tautų Sąjunga apie tai nenori girdėti. Kaij? 
t tn nebūtų, lietuviai irgi turėtų užprotes
tuoti ir griežtai užprotestuoti dėl savo tau
tiečių skaudaus persekiojimo Vilniaus kra
šte. 

• * * 

Hitleris, užėmęs Vokietijos valdžią, ė-
mėsi persekioti ne tik žydus, bet ir katali
kus. Ypač daug nukentėjo vienuolynai- Ta
čiau, kaip pranešama, po paskutinio pasi
kalbėjimo Hitlerio su kardinolu Fauiiiabcv;u, 
katalikų padėtis Vokietijoj truputį pradėjo 
gerėti. Pranešama, kad dar šiemet būsią iš 
kalėjimų paleisti kai kurie nuteistieji ir k&d 
Hitleris norįs tartis su Vatikanu. Visi di
dieji pasaulio politikai ir diplomatai, kovo
ję su Katalikų Bažnyčia pagaliau sutipran-
ta ir nusileidžia. Taip padarė Napoleonas, 
Bismarkas, Mussolini ir kiti. Gal Dievas 
suteiks tą išmintį ir Hitleriui. 

• * * 

Prof. K. Pakštas, kalbėdamas Lktuvos 
veislininkų suvažiavime Kaune, iškėlė vie
nių klausimai. Jis kalbėjo apie gyventoją per
teklių ir jų sutalpinimą. Anot jo, Lietuvoje 
yra 300,000 kaimiečių perteklius. Jiems emi
gruoti nėra kur. Tą perteklių turį sutal
pinti miestai. Lietuva turinti tureli bent 
vieną pusmilijoninį ar milijoninį miestą. To
kiam miestui išaugti laibai patogi vieta esan
ti pajūry — Klaipėdoj. Lietuvos veivHniu-
kai tą prof. Pakšto mintį išklausę su dide
liu susidomėjimu. Miestų augimas, kaip ži
noma, labiausia pareina nuo industrijos. Jei 
Lietuvai būtų lemta tapti industrijos kraš
tu, išaugtų ten ir miestai. 

=35; 

Apsu Popiežių Maldotnis 
Bažnyčios Istorijos žinovai ras. &v. MahBtdiijus, prana-

kalba, kad dabartinis Popie-1 šaudamas, kokie būsią atei 
žius Pijus XI būsiąs pava.-jties popiežiai, apie dabartie 
dintas Didžiausiu Vį^ Laikų Į šv. Tėvą sako, kad tai būsią* 
Popiežium. Kiek jis per tuos j "nepajudinamo tikėjimo" 
14 savo popiežiavimo metų (fides intrepida") popiežius 
nuveikė, jolna plunksna ne
įstengtų aprašyti ir žmogaus 
gyvenimas būtų per trumpas 
šv. Tėvo Pijaus XI darbų 
knygą perskaityti. 

Iš tikrųjų! Tokiuose audrin 
guose laikuose, jis drąsiai 
skelbia Bažnyčios tiesas k 
net į protestonus padarė at
sišaukimą, kad laikas jau 

Nė vienas popiežius, kaip -įiem
v
s ^ U i P r i e M o t h l o s B a 

Bažnyčia įsteigta, dar nėra 
tiek ir toknj svarbių Enci-

znyeios. 

1 ' t t 
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS damas žavėjančio jo dainavi-
!mo iš didelio malonumo gali 

tDabar, tavoršeiai, kaip ži-. nupuvusį kiaušinį jam paleis-
note, radio čėsai. Tasai Mar-jti. Ir kas nukentės? Tavo pa-
koni, ar kas kitas, kuris radio ties televizija ir radio pri-
išmislijo, tikrai vertas dide- j imtuvas. Tame dalyke aš siū-

Jis yra jautrios ir sopuliu- j lės pagodonės. Priklodui, koljlau tokį sumanymą. Kiekvie-
klikų parašęs, kaip Pijus XI , ! gos šiidies popiežius, nes jam ' nebuvo radio, artistus mesjnas radio artistas ar artistė 
Jį reiktų vadinti: Enciklikų reikėjo p rgyventi skaudžiau- galėjom rankos pirštais su-1 tegul išsiuntinėja radio klau-
Popiežium; nė vknas nebuvo 
taip plačiai užėmęs vesti mi
sijų darbą, kaip Pijus XI. 
Jis prišventino daugybę vys
kupų stabmeldžių — misijų 
pasauliui, jis įsteigė daugy
bę apaštališkų vikarijatų sta
bmeldžių kraštuose. Jis bus 
vadinamas misijų Popiežium. 

Jis su viso pasaulio kr aš 
tais stengiasi palaikyti taiką 
ir ramybę. Tuo tikslu su dau
gybe šalių buvo padaryti ko
nkordatai (ir su Lietuva!). 

sius Bažnyčios persekiojimo! skaityti. O dabar pamėginkit Rytojams savo pikčerius. Ka^ 
laikus. Jo tėvišką širdį ba i \ suskaityti! Reikės Ir šiušius da koks artistas stos per ra-
siai pervėrė skaudžios žinios' nusiauti ir dar neužteks pirš-
iš Rusijos, iš Meksikos, o uz tų. Be radio daugelio jų bū
vis labiausiai iš Ispanijos. 
Visi laikraščiai rašė, kad jis 
išgirdęs apie žiaurius kunigų, 
vienuolių ir tikinčių žudymu* 
Ispanijoj, pavojingai susirge 
širdies skausmu ir gydytojai 
manė, jog to skausmo neišlai
kysiąs... Jo 14 metų popiežia
vimas lyg buvęs 14 Staciją 
priminimas, o už vis skau-

dio dainuoti, klausytojas ga
lės žiūrėti į jo pikčerį: ir bal-

tumėm nei nepažinę, nei ne-!są girdės ir jį patį matys. 
girdėję, nei, pagalios, gazie-1 Tai ir bus televizija. O kai 
tose apie juos neskaitę, kaip 
jie šauniai programas pildo. 

kam užeis malonumas artistą 
kiaušiniu, ar supuvusia to-

Tiek konkordatų nė viena* džiausią, tai 14 metų stacija, 
popiežius iki šiol nebuvo pa
daręs. Be abejo Pijui XI tiks 
vaidas: Konkordatų Popie 
žius. 

Jis suorganizavo Kataliką 

lyg širdies pervėrimas. Hį 
popiežių, Pijų XI, kardinolai 
išrinko tik iš 14-to karto, net 
vienas Kardinolas po to išsi-

Ale, ačiū Markodiiui, dabar Į meite, pavaišinti, galės tai pa-
radio artistu gali būti kiek-1 daryti į jo pikčerį ir ne vi-
vienas, kuris tik gema su bal-' du j , ale išsinešęs į jardą arba 
su. Kai daugeliui tų artistų elę, 
giedant per radio esi vercia-

Maryte, ko tu taip imsi
mas rankomis ausis užsiimti, 
nebežinai nei ką kaltinti: ar-, 
• , j - •• , .. minusi: Ai* sergi? — klausia 

tįstus, radio priimtuvą, ar sa- & ^^^^ w A - i vyras žmoną. vo paties ausis. Kadangi ga-zietose tie artistai būna labai 
išpužinti, taip pat žinai, kad 

dantis sukandęs, klausaisi ža
vėjančio artisto, ar artistės 
dainavimo. 

Šnekama, kad daroma iš-

Ratti, dabartinio Pijaus XI 
Popiežius šaukiasi maldų 

80 metų senelis, Popiežių 
Pijus XI, maloniai kreipias- naslijimai radio dar labiau., 
į viso pasaulio k a r k u s , o ištobulinti, pritaikant televi 
ypatingai į Maldos Apašta 
lavimo narius, prašydama 

ziją. Su tuo ismis'lu, tavorš
eiai, aš patarčiau nesiskubin-

tnaldų. Jo 80 metų sukaktu- j * * daugelis radio klausy-
vės įvyks gegužės 31 dieną, I ^ U gali tik sau škados pa-
1937 metais, bet jau jis da- • * * * ! * Sakysim, matydamas 

DAE VIENAS SMtfGIS VIUTIAUS 
LIETUVIAMS 

Prieš kek laiko buvo pranešę apie tai, 
kad Balstogės vaivada Kirtiklis lapki. 2.6 
d. sulaikė Lietuvių šv. Kazimiero draugijų* 
veikimą Gardino ir Suvalkų apskrityje. 

Papildomai pranešama, kad gruodžio 2 
d. Vilniaus vaivada Bocianskis taip pat at
siuntė Vilniaus l ietusių šv. Kaiimi«ro drau
gija* centrui raštą, kuriame pxaaeia, kad 
jis uidraudžiąs tos draugijos bet kokį vei
kimą šiose apskrityse: Švenčionių, Viiaiaus 
Trakų, Breslaujos, Molodečno, Vileikos, Dy 
snos ir Pastovų. Vaiva4a aavo rašte pažy
mėjo, kad šis draugijos veikimo sulaiky-

bar šaukiasi maldų, nelauk
damas savo sukaktuvių, i" 
skiria tam tikslui specijalų 
mėnesį, tai yra sausį ir pra 
šo, kad visi melstųsi už je 
bendrąsias ir ypatingas in
tencijas. 

Kokios jo bendrosios inten
cijos? Ugi tos pačios, kurio
mis dažnai meldžiamės "£v. 
Tėvo intencija", kai kalba
me tam tikras maldas visuo 
tiniems atlaidams pelnyti, ei
name išpažinties ir priima
me ŠA Sakramentą. Bendro
sios Popiežiaus intencijos da
žniausiai štai kokios: "Baž
nyčios išaukštinimas; išnyki
mas klaidingų tikėjimų, ere
zijų ; praplatinimas tikėjimo 
po visą pasaulį; nusidėjėlių 
grįžimas prie Dievo; ramy
bė ir santaika taip krikščio
niškų valdovų" (Cappello. 
Be Saer. II, 973). &as ben
dras šv. Tėvo intencijas ge
ra būtų net i š s i g y t i ant 
popierėlio sx f»v^ikatelio ir 

Kleboną Vianney ^ Am, A- įsidejas į maldateygę ratkai-
merikos 8 jėzuitus Kankinius, j čiais dirstelti, ypač" kai sten-

artistą, ar artistę ii' klausy-

tare: *'Mes padarėme trylika I radio priimtuvas yra tvarkoj, 
A f c Ž k ž l S r "pa^d i^ i i l ' B t o a « i r P 8 ^ 1 ™ ^ ^ l v f tai • * * s a v o a u s i s i r 

minias į darbą. Tūkstančiu į jos susilaukėn>e^kardino|o 
tūkstančiai jaunų ir stnų vy
rų ir moterų ir net vaikučių 
jau yra sustoję po Kristaus 
vėliava ir drąsiai eina kuni
gams į pagalbą. Už tat Pijui 
XI teks: KateHlriškos Akci
jos Popiežiaus vardą., 

O kiek jis pasidarbavo dėl 
mokyklų, išleido net tam tik
slui paruoštą Encikliką, ku
rioje giliai ir aiškiai išdėsty
ta Bažnyčios, tėvų ir moky
tojų pareigos jaunimo auklė
jime, religinime ir dorinime, 
— Jis bus Mokyklų Popie
žius. 

Jis Moterystės Sakramen
to apgynėjas. Šiais ištvirki
mo pilnais laikais, kada mo
ters teisės pamintos po kojų, 
kada moterystės šventumas 
ir neardomumas niekinamas, 
kada vaikelių tūkstančiai per 
tėvų kaltę neišvysta pasau
lio, kada ištvirkavimas ga
dina Sakramento vardą, Po
piežius Pijus XI pakėlė drą
sų balsą enciklikoj: "€asti 
Conubii", gindamas Motery
stės tekes.J Jis bus Moterys
tės Sakramento Apgynėjas — 
Popiežius. 

Jį drąsiai vadinsime: Šve
ntųjų Popiežium, nes nė prie 
vieno tiek daug nebuvo pa
skelbta šventaisiais, kaip prie 
Pijaus XI. Tik prisnniukime 
šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė* 
lę, šv. Kunigą Joną Bosko, 

— Ach, brangus Kajetuk. 
Eaame Senmečių užkvesti 
laukti Naujų Metų, o aš taip 
blogai jaučiuosi 

— Tai ką, gal eisime pas 
daktarą pasirodavoti f 

— Jeigu jau eisim, tai aš 
pirmą norėčiau sustoti dresių 
store. 

— Žiiųv, Kazuli, aš noriu 
su tavim pasikalbėti... 

— Ką, bene tu jau vėl no
ri pirkti naują skrybėlę? 

— Xo ne, jį jau nupirkta, 
tik reikia pinigus užmokėti. 

o intencijos! Šias intencijas Į jimą visame pasaulyje. Bo 
jau sunku suimti į tam tik
rus rėmus. Jos iškyla esant 
ypatingiems laikams arba Ba
žnyčios reikalams, jos keičia
si, mainosi, vienos išnykstą 
kitos atsiranda, vienos vie
šai pagarsinamos, o kitos pa
silieka tik pačiam šv. Tėvui 
žinomos. Panašiai ir mes ka 
r tais net užprašydami šv. Mi
šias tik pasakome: "Prašau 
atlaikyti mano ypatinga in
tencija", taip pat ir maldų 
prašome vienas už kitų ypa 
tingomis intencijomis. Šv. 
Tėvas tokių ypatingų inten
cijų turi labai daug ir į vai 
rių. 

abejo tos viršuj išvardinto?. 
intencijos nėra dar atšauk
tos, už jas r dabar rėkia mel
stis. 

Kitais atvejais irgi nekar
tą šv. Tėvas prašė maldų ir 
šv. Mišių. Sakysim, 1935 me
tais spalių mėnesį jis krei
pėsi į Jėzaus Širdies garbin
tojus, kad pasimelstų ir da
rytų aukas už jo skubias ir 
nepaprastas intencijas. O 
1931 metais, birželio 7 dieną, 
taip prabilo į tūkstančiu? 
mažutėlių, kurie priėmė Pir 
mąją Šv. Komuniją: "Reikia 
visados melstis už šv. Tėvą, 
už jo bendrąsias intencijai, 

Jis kaltais tokias intenei- bet ypač už jo ypatingas ir 
jas pagarsina, pavyzaižiui kasdienines, ką sakau, — net 

Anglijos kanclerį Temą Mo
rą, Kardinolą Beleruoiną, šv. 
Petrą Kanizijų, šv. Albertą 
Aidįjį ir daugybę kitų. 

Bet jis ir pats yra labai 
aukštos doros ir tikėjimo vy-

giainės pelnyti visuotinuosius 
atlaidus, lankydami bažnyčią, 

i imdami šv. Komuniją ir nael-
sdamiesi Bažnyčios intencijo-

O kokios ypatingos šv. T&> 
" m m ' • " , ' " ' " " " 

J ubiliejaus metais 1933-3-1 
buvo ypatingu būdu prašo
ma melstis: ui Bažnyčios lai
svę visame pasaulyje; už vi
sų tautų įamybę, sugyveni
mą ir laimę; už nuolatinį mi-
sįįų darbų augimą; už visę 
atsiskyrėlių pagretintą sugrj 
žimą į vieną Kristaus Avi ją. 
kad šių laikų laisvamaniui m-
stotų griovę tikėjimą; o ge
gužės 31 d. 1936 metais s v 
Tėvas labai prašė melstis u£r 

Katalikiškos Akcijos įsigab 

mas m^yvavimo a ^ ^ a l i n g a s , tačU i pa- teto veikimo sulaikymo, šis sulaikymas TiU. 
br&žė, k&di įsakymas skubiai vykdytinas. maus krašto lietuviams yra ypač sunkus k | 

Šiuo^TOniaus vaivados įsakymu saliai- stamdas, Bes likviduojama paskatins veikli 
komas lietuvių sV. Kazimiero .draugijos vei- to krašto lietuvių organizacija, fcuri TU suo
kimas visame Timiaus krašte. Pakertąsias si Jaunuomenės globa ir *uk4eiimii. Seriša-
jos veikim^f kaip provinerjoje, taip i r temete. saos rankos waeras Hefamams ir jie iš^kki-

Tuo būdu, po Tautinio Lietuvių kwr.U domi paliekami be organizacijų ir centre 

šios dienos intencijas". 
Ir vel tais pačiais metais 

birželio 10 dieną prakalbėda
mas į Anagnino seiuinaris-
tus •* klierikus šv. Tėvas ra
gino niekad nepamesti to gra 
žaus papročio metstis už nuo* 
latines ir bendras popiežiaus 
intencijas, bet ir kitas ak-
tuales, net šios dienos šv. Te* 
vo intencijas, kurias jis turi 
ir kurias gali turėti, pave-
dmi Vismg%l'mgJseowm die
vui. O į W Hlipinų Sesučių-
vienuolių — mokytojų būrį to 
paties mėnesio 22 di«Hf taip 
prabilo: "Ištverkite Ijesamel-
sdamos. M.ftlskitės ir padary
kite, kad kiti melstųsi, ne tik
tai už nuolatines Auksčiau-

<Teia»yjB .3 pusL) 
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Vilnius Lietuvos Kariuomenes 
Kūrimosi Dienomis 

Lapkričio 27 d. sukako ly
giai 18 meti), kai sename Vil
niaus mieste buvo paskelbtas 

misijos veikimą. Aiškėjo, kad 
Lietuva padalinta į 12 sričių, 
kuriose numatoma tverti ka-

pirmutinis įsakymas Lietuves riuomenę. Netrukus sudaro-
karinomenei. Nors ta diena j nias ir Vilniaus miesto šta-
skaitoma kariuomenės įst i bas. J o viršininku skiriamas 
gimo diena, tačiau Lietuvos rašytojas Liudas Gira. V. Ta-
karinomenes užuomazga jau ryba išklausius apsaugos ko 
buvo padaryta įvairiose Eu- misijos pranešimą, nutarė or 
sijos dalyse, kur keliolikos 
susipratus ii) lietuvių karinin
kų pastangomis buvo pradė- \ 

t i tverti lietuvių batalijenai. 
Gana įdomu, kaip atrodė se
noji Gedimino sostinė Lietu
vos kariuomenes kūrimosi die 
nomis ir kas ten dėjosi prieš 
18 metų. 

Vilniuje 

Rugsėjo - spalių men. Vil
niaus miesto gyventojų skai
čius kasdien didėja Mat, iš 
Rusijos grįžo dideV'i būriai 
tremtinių ir didžiojo karo pa-

ganiznoti apsaugos jėgas Lie
tuvoje. 

Kol vakarų fronte ėjo ko
vos, tolė okupantai Vilniuje 
jautėsi tvirtai. Bet lapkričio 
mėn. pirmomis dienomis vil
niečiai, pradėjo kalbėti, kad 
vokiečiai pralaimėsią karą. 
Vyriausiojo vokiečių štabo 
pranešimai iš karo lauko ka
sdien trumpėjo. Pagaliau, lai
kraštis "Zeitung der 10 Ar
mee ' ' lapkričio mėn. 10 d. 
paskelbė paskutinį pranešimą 
iš karo lauko. Tas istorinis 
pranešimas prasidėjo šiais 

gfoH 
r". 

Kino artistė Jean Rogers su savo kudliu Palm 
Springs, Calif., šunų parodoj. 

bėgėlių. Jurgio p r o s p e k t e , ' ž o d ž i a i s : "geidės upės vaka 
Aušros, Vilniaus, vokiečių ir U * p u s e s k r a n t u s j a u u žė - ! t U 0 S e ^ m ° P r a n e ~ > k » 
kitose didesnėse gatvėse v a i - ! m e a n g l ų kariuomenė. Mūsų 

tūkstančiai vokiečių k a r i a i p a i i k o M a a s o u p e S ra_ 
kareivių. Atrodė, kad Vilnius 
yra karių miestas. Grįžusie
ji iš Rusijos lietuviai spie
tėsi aplink valstybės Tarybą, 
tačiau jos galia tuomet buvo 
menka, nes viską valdė vo
kiečiai. Tą pat rudenį V. Ta
rybos prezidiumas savo noru 
sudarė apsaugos komisiją. 
Lapkričio 4i d. Komisijos pir
mininkas St. Šilingas darė 
pranešimą apie apsaugos ko-

APSUPKIME POPIEŽIŲ 
MALDOMIS 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

sio Bažnyčios Ganytojo in
tencijas, bet taip pat už kas
dienines, net šios dienos ir 
šio momento intencijas". 

Ypatingų intencijų šv. Tė
vai? turi labai daug ir nepa
prastai svarbių. Tik apsidai
rykime aplinkui ir pamaty
sime, kas darosi pasaulyje. 
Popiežiaus plati ir tėviška 
širdis sugelta ir skausmais 
pripildyta įvairių įvairiau
siais reikalais. O ir mūsų Tė-
vyng Lietuva nekartą su-
skaudino jo širdį. J i s buvo 
A it nu tarpu net specijalę in
tenciją paskires už Pabalti-
jos Kraštus. Būtų gražu, kad 
katalikiška Lietuva daugiau 
neprivestų šv. Tėvo prie nu
siminimo ir skausmo, bet mes 
šventos Lietuvos sūnūs ir du
kterys padarytume visados 
džiaugsmą šv. Tėvui ir eitu
me į pagalbą darbu ir malda 
grąžinimui kitų kraštų prie 
Dievo, kaip padarėme anais 
metais, nusiųsdami Popiežiui 
gražiausią albumą, pripildy
tą net 7 milijonais įvairiau
sių maldų už Rusijos grįži
mą. Šv. Tėvas tą albumą ne
šiojosi ilgą laiką savo ran
kose, jį vartė ir gėrėjosi Lie
tuvos katalikiška dvasia. 

Dėl to ir dabar neužmirš
kime, ypač sausio mėnesį, pa
simelsti bendromis ir ypatin
gomis šv. Tėvo intencijomis, 
nes nors serga, bet jis save 
užmiršęs, rūpinasi Bažnyčios 
gerove, maldaukime Dievą, 
kad šis šv. Tėvas dar gyven
tų ilgiausius metus! 

Kun. J. Bružikas, S. J. 

jone esančius įtvirtinimus ir 
traukiasi į rytus . . / ! 

Rytojaus dieną Vilniaus gy 
ventojai kalbėjo, kad karą 
laimėsią santarvininkai. I r 
tikrai, tuojau baigėsi didysis 
karas. Atrodė, kad Vilniuje 
turėtų būti ramu, bet ten ra
mybės nebuvo. Naktimis ka
žin kas šaudė, vienur kitur 
matės i ga i s rų pašva i s t ė s . Į-
domu pažymėti, kad tą die 
ną, kai vokiečiai paskutinį 
savo pranešimą iš karo lau
ko, Lietuvos Tarybos apsau
gos komisija savo žinioje te
turėjo vos kelis karininkus 
ir apie 30 kareivių - savano
rių. Bet ir tas būrelis nar
suolių nebuvo tinkamai gink
luotas, nes vokiečiai nenorė
jo perleisti ginklų. 

Paliaubos Paskelbtos 

Po paskelbimo karo paliau 
bų vilniečiai nenoriai ėmė vo
kiečių okupaeimės vyriausybės 
išleistus taip vadinamus " 0 -
bosto" rublius. Pirkliai už 
markes i r minėtus rublius pi
rkosi caro pinigų. Metalinių 
pinigų beveik niekas neėmė. 

nuose buvo tvirtinama, kad 
už visus Obosto rublius at
sako Vokietijos vyriausybė. 

Tada tie atsišaukimai tilpo 
Kaune leidžiamame "Kowner 
Zeitung", " Z d t u n g der 10 
Armee'> ir kituose laikraš
čiuose. Po tokio pranešimo pa
dėtis tiek sušvelnėjo ir Vil
niaus mieste vokiečių pinigus 
pirkliai noriau ėmė. 

Apsaugos Komisijai 
susitvėrus 

Tik ką susitvėrusi apsau
gos komisija pradėjo rūpin
tis Lietuvos gyvenimo reika
lais. Net iš tolimų provinci
jos kampų jaunuoliai pradė
jo vykti jį besitveriančios 
Lietuvos kariuomenės eiles. 

kus. Vilniaus mieste tada sa
vanorių ieškojo ne tik len
kai, bet ir vokiečiai ir bolše
vikai. Vieną lenkų agitatorių 
Lietuvos savanoriai net ge
rokai ir apkūlė. Po to lenkų 
agitatoriai pas Lietuvos sa
vanorius daugiau nebesilan
kė. Kaip atrodo nepaprasta, 
bet reikia pripažinti, kaip 
įvykusį faktą, jog tuo laiku 
ir patys Vilniaus okupantai 
vokiečiai, rinko savanorius į 
savąją karuomenę. Mat, tuo 
laiku Gedimino sostinėje sto
vyklavo apie 30,000 - 40,00(1 
vokiečių karių. Tai buvo dau
guma grįžtančių dešimtosios* 
vokiečių armijos karių. Jie 
atsitraukė iš Minsko, Poloc
ko ir kitų miestų apsistojo 
Vilniuje, kur ruošėsi spręsti 

Buvo tokių, kurie prasiskver- tolimesnį savo likimą. "Ze: 
bę prie vokiečių kariuomenės t u n S d e r 1 0 Armee" pirmame 
eiles atvyko net iš Utenos, 
Šiaulių, Panevėžio ir kitur. 

Kiti net pėsti atėjo. Tačiau 
tik nedideli susipratusių jau
nuolių būriai pasiekdavo so
stinę Vilnių, nes vokiečiai ne
duodavo leidimų išvykti iš 
savo apskrities ribų. Valsty
bės Taryba kiek galėdama 
spaudė vokiečius, kad gavus 
ginklų. "Zivilvenvultungo'* 
komisarai vis žadėjo, bet nie 
ko nepadėjo. Vokiečių kariai 
pardavinėjo savo ginklus le
nkams, kurie slaptai ginkla
vosi. Kai vokiečių okupacinė 

puslapyje paskelbė didelį at
sišaukimą. "Freiwil l ige , \ Ta 
me atsišaukime buvo rašoma. 
"Vokietijos kariai. Didžiuliai 
X armjįjos amunicijos san
dėliai, o taip pat ir kitas 
valstybinis turtas pasilieka 
be apsaugos. Kareiviai, stoki
te į "Soldatenrato" tveria
mąją kariuomenę. Neskubė
kite namo. Ten ne visi gau
site darbo ir duonos. Solda-

Okupantai nusfganfio, kad 
bus blogai. Lapkričio 14 d. 
"Zeitung der 10 Armee*' pa
skelbė, kad užimtam rytų 
krašte tėra išleista apyvar-
ton " t i k " 807,247,000 Obosto I T ^ " ? * * susū™°. «" V l 1" 
rublh,. Netrukus, Vilniaus , , m u f , f • * " * • . S°cmldemC. 

. , . , - i - i - - k r a t a s (kareivių Taryba), 
mieste ir apylinkėse smarkiai, ' . jM " : . / 

i J i i • vr i ' tai lenkai ne tik pirko gmk-
pabrango produktai. Niekas i •• M . \ . ^ 

_.' *v , . v. . • lus, bet beveik viešai agituo-nenorejo uz. vokiečių pinigus į 
parduoti sviesto, kiaušinių ir 

Be to, pasirūpins kareivių! 
šeimomis..." Iš to atsišauki
mo matyti, kad vokiečių 10 
armija Vilniuje lapkričio mė
nesyje buvo smarkiai pairu
si, nes teko ieškoti savanorių. 
Bendrai Vilniaus mieste ta
da jautėsi įtempta padėtis. 
Apylinkėse siautė plėšikai, 
rusų belaisviai atiminėjo žmo 
nių turtą, o vietomis net de
gino ūkius. 

Sunkus Visuomenes Veikėjų 
Darbas 

Esant tokiam neramiam lai 
kui, Lietuvos visuomenės vei
kėjai dirbo sunkų valstybės 
kūrimo darbą. Buvusiuose Vi
lniaus generaV-gubernatoriau* 
rūmuose susispietęs būrys na 
rsių vyrų darė planus, kaip 
sukurti Lietuvos kariuomenę, 
kuriai tuojau tektų stoti į 
kovą su besiveržiančių prie
šu. Kai susidarė būrelis ka
reivių ir keliolika karininkų, 
tai 1918 m. lapkričio 23 d. 
buvo skelbiamas pirmutinis 
Lietuvos kariuomenei įsaky
mas. Po kurio laiko 1919 m. 

senoje Gedimino pilyje supi o 
vėsavo Lietuvos vėliava,. Ta
čiau Vilniaus miesto gyveni
mas mažai tepasikeitė. Vo
kiečiai vis žadėjo duoti gink
lų, bet jų beveik nedavė, o, 
pagaliau kariuomenės tvėri
mui reikalingi pinigai. Tuo
met valstybės iždas buvo tu
ščias. Tikėtasi gauti iš vokie
čių paskolos, kuri, tiesa, gau
ta jau pervėlai: kai bolševi
kų kariuomenė artinosi prie 
Vilniaus miesto vartų. Isto
rinė lapkričio mėn. 23 d. di 
džiavosi sau jale Vilniaus lie
tuvių, gi okupantai darė sa; 

vo^ ' 'Zeitung der 10 Armee" 
nei lapkričio 23 d., kai bu ve 
paskelbtas pirmutinis Lietu
vos kariuomenei įsakymas, 
nei po kelių dienų apie tai 
nieko nerašė. Tiesa, minėta
me laikraštyje, tą dieną til 
po reikšmingos žinios, kad 
vokiečių laivynas pasidavė a 
nglams. Tik gruodžio mėn. 
tas pats "Zeitung der 10 Ar
mee" paskelbė tokią žinutę 
apie Lietuvos kariuomenę: 

"Lietuvos karo ministerija 
organizuoja savo kariuomenę, 
kuri tuo tarpu susidės iš 1 
divizijos. Kariuomenė bus su
tvarkyta pagal prancūzų ka
riuomenės pavyzdį, o gink
lus duosią vokiečiai. Dailini-

J. A. V. prezidento rezidencija AVasliingtone per 
Kalėdas. 

menei jau paruošė ir unifor
mos projektą". Vilniaus len
kai, rusai ir net vokiečių ka 
riai skelbdavo apie mūsų be
sikuriančią Lietuvos kariuo
menę įvairiausių pramanytų 
gandų. 

Vieni paskui kitus 

Nors okupantai jautė, kad 
po dienos kitos turės apleisti 
Vilniaus miestą, tačiau truk
dė Lietuvos kariuomenės or-

Dviejy Centtj Monetos 
Jau Apyvartoje 

KAUNAS. — Finansų mi
nisterija jau nukaldino pir
mąją naujųjų dvįejų centų 
monetų partiją. Ministerija 
nukaldintąjį monetų kiekį 
perdavė Lietuvos Bankui, ku
ris jas leidžia jau į apyvar
tą. Naujosios monetos yra 
žvitriai didesnės už vieno cen-
to monetas ir nuo šių gali 

ganizavimą. Ypač tas truk- ^ [eĮų^ a t s k i r i a m o s . J a 3 
dymas reiškėsi atskirų be-1 ^ p a t n e s u n k u a t s k i r t i \T 

sitraukiančių dešimtosios ar
mijos dalių. Paskui besitrau
kiančius vokiečius slinko bol
ševikų kariuomenė, kuri užsi
iminėjo vis naujus ryti] Lie
tuvos plotus. Gruodžio 30-31 
d. bolševikai užėmė Švenčio
nis, 1919 m. sausio 1 d. vo-

nuo penkių centų monetų, uz 
kurias jos yra gerokai ma
žesnės ir lengvesnės. Naujo
sios monetos sveria 2,3 gra
mo. Vitnoje jų pusėje yra at
spaustas stambus skaitmuo 2 
ir kalimo data — viskas dai
liame dviejų avižų varpų vai-

Nespiauk, išsplovęs, neatry 
s i . 

kiečiai apleido Vilnių ir čia ^ ^ _ Q a n t r 0 , j e p u s e j e v a ] . 
pat atsirado lenkų legionin- ^ ^ ž e n k l a s . 
kai. Sausio mėn. 4 d. į Gedi
mino sostinę jau veržėsi bol
ševikų kariuomenė. Lietuvos 
besikuriančios kariuomenės 
branduolys 28 karininkai ir 
apie 100 kareivių, spaudžia
mi šimteriopai didesnio prie
šo, pasitraukė į Kauną, kur 
jau prasidėjo tikras kariuo-

kitų miesto produktų. Po to
kio reiškinio okupantai Vil
niuje, Kaune ir kituose mies-

davo jaunimą vykti Varšu
von ir stoti į legioninkų pul-

tenratas savanoriams mokės 
po 150 markių per menes;, nkas Škleris Lietuvos kariuo-

Night and Morning 
Dėl akių pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo a r Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis. 
Saugais Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse. 

MURINĘ COMPANYC^ACO 

menės organizavimo darbas. 

Kur kumpa, Čia ir trumpa. 

CRANDPARENTS^ riiffl a in [•i;iaa«.%V) 
fHOTTLEo/HOSTETnRSl 
f ALYVAYS HANDYIN l 
į THE H O U S E - — r 

The 7 
Kraft 

Cheese 
Spreads 

novv in new-design 

Swankyswig glasses! 

\ it, 

HOSTETTERS 
STOMACHIC BITTERS 

• Sparkling glasses strewn with 
bright s t a r s . . . the new Swanky-
swigs. "Vou'll want to collect a 
whole set. And while you're doing 

get acquai>ited 
w i t h a l l s e v e n 
of the delicious 
K r a f t C h e e s e 
Spreads. They're Ĵ  
m a r v e l o u s for 
sandwiches, salads 
and appe t i z e r s . 

AMERIKOS GERIAUSI 
šia 

kaina! 

FACTS YOU NEVER KNEW!/i 

Buy gloves with wha? 
it savęs 

Nereik mokėti 50c už 
dantų mostj. Listerine 
Tooth Pašte gaunama po 
25c. Tėmyk, kaip gerai ji 
veikia. Ją vartodamas per 
metus sutaupai $3.00. 

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e 

>READ IS ONE OF THE MOST 
TVNOENT FORMS OF FOOD. THE 

'REMAINS OF BREAD MADE BY T H E 
PRE-HtSTOFUC S\N!SS LAKE DWELLERS 

WHO UVED MORE T H A N 
(GįįftG) YEARS A*30,y 

HAVE 8EEN FOUND ill 

MONG THE EARLY ANGLO-
SAOCONS, OUO SHOESYVERE 

CONS1DERED A N 
APPROPRI/STE WEpDllMG 

GiFT BECAU5E THEY VVERE 
SUPPOSED TO BRINO n 
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Iš TČVŲ Krašto 
^ 

LIETUVIŲ KOVO: 
DEL LAISVĖS 

Du * * * * , .ietuviu t»«-
ta nešė sunkų rusų caro val
džias jungą. Per tą metų eilę 
nekartą lietuvių tauta buvo 
sukilusi prieš earo cLspotiz-
nuj, nekartą lietuviai liejo 
kraują del laisves ir nepri
klausomybes. Bet, deja, carui 
ištikimoji kariuomenė ir žan
darmerija visas lietuvių tau
tos pastangas atgauti laisvę 
ir nepriklausomybe žiauriai 
užgniauždavo, o didesniuosius 

no ir Kėdainių apylinkių su
siorganizavo pulkai lietuvių 
ir ėjo vyti iš Lietuvos savo 
pavergėjų. Sukilėlių eilėse 
daugiausia buvo valstiečių. 

Jiems vadovavo žinomi vadai, 
kaip Sierakauskas, kunigas 
Mackevičius, Kališka, Stani 
šauskis ir kt. Susi rinkę try? 
sukilėlių pulkai iš pieti 
vidurinės Lietuvon, ats] 
keliais traukė į šiaurės 

, tttvą. 1863 m. gegužės mėn. * 
lietuvybės žadintojus nutei?- d s u k i i e l i a i Biržų apvlinkė 

I 
1863 64 m. sukilimas 

davo pakarti arba sušaudyti. I s e s u s į j u l l g e ir kovojo prieš 

Vienas didžiausių lietuvių 
sukilimų prieš rusų valdžią 
įvyko 1863-64 m. Apie tą su
kilimą nemaža yra parašyta 
lietuvių ir svetimomis kalbo-

raš 
dar nemaža žilagalvių seno 
lity, kurie gerai prisimena to 
didžiojo lietuvių sąjūdžio 

buvo apsiginklavę šautuvais 
ir dalgiais, pritvirtintais prie 
ilgų kotų, o rusai šautuvais 
ir kardais. Prie Gudiškio ko
va buvo dar atkaklesnė. I)aug 
kovotojų Žuvo abiejose pusė
se. Bet ir šioje vietoje per
galė nebuvo aiški nė vienai 
pusei. Tačiau rusams plaukė 
naujos jėgos, o lietuviai ne
sitikėjo sulaukti paramos. Vi 
duryje girios ant anglių ka
lno lietuviai susitvarkė su
žeistuosius ir rusų persekio
jami traukė i rytus. Dalį sa
vo užmuštųjų sukilėliai palai
dojo Anglių kalne. Ties Ali-
šine ir JGrudiškiais rusai savo 
užmuštuosius susirinko ir vie 

palaidojo apylinkės ka
puose, kitus gi nežinia kur 
išvežė. Sukilėlių lavonus taip 
pat surinko rusai kareiviai 
ir ties Gudiškiais girios pa
krašty pakasė. Ant kapo ru
sai net kryžiaus nepastatę. 

Ant tų žuvusių lietuvių did-

rusus. Apie 12 klm. nuo Bir
žų j rytus, už Mčdeikių km. 
prie Ališinės vk. miške lietu-

• viai susidūrė su rusais. Se- i 
j neliai pasakoja, kad kova bu- į vyrių kapo, apylinkės lietu-
jvusi nors ir neilga, bet žiau- viai susitarę ir slapta pasta-
jri. Daug krito lietuvių, bet ; te dalelį ąžuolinį kryžių. Ku 

mis raštų. Bet Lietuvoje yru L dūx[g[&u ^ T i k wįtA9ą valdžia apie tai sužinoju-
zilagalvių sene- m u t , ftbį ^ ^ Į Į ^ J , ^ R l l . | si ir pradėjusi tardymą. Ta 

sai pasitraukė į Medeikių i Sau rusams nepavyko suso-
| km., o sukilėliai pamažu sl i- 'kt i , kas tą kryžių pastatė, 

prieš rusų laikus, kūne tame ^ į - ^ ^ r y t o j a u g ^ 
sąjūdyje i r patys dalyvavo. a t , k u b ^ j o rmmns ir suki-
Tie gyvieji anų laikų liūdi- L ^ m u j u ^ g ^ 
ninkai žymiai gyviau ir vaiz- i lMwM a p , i s t o j o į^į, p r i o 

(Judiškių vk., netoli Pelaniš-
kių ir Mažutiškių km. ir lau
kė naujo rusų puolimo. Lie
tuvių buvo apie 5000, o ru-

1924 m, ižttatęs &**ė* *kio 
ir pramones parodoje Kaune 
ir 1925 m. Ataaoje, tarptau
tinėje dekoratyvinio meno pa
rodoje, kurioje jais svetim
taučiai nepaprastai susidomė
jo ir plačiai apie juos spau
doje rašė. Dalį tų fotografi
jų jis išleido savo Lietuvos 
kryžių albume, kur jie taip 
pat į save atkreipė svetim
taučių, ypač prancūzų meai 
ninku dėmesį. T<$6. 

3tniis Atsitikimas 
Po Traukimu 

.. ..« ^«.^».. 

džiau nupasakoja lietuvių ko
vas su rusais, kaip bet kurie 
raštai. 

Jie pasakoja, kad 1803 m. 
pavasarį nuo Vilniaus, Kau- sų žymiai daugiau. Lietuviai 

THINGS THAT NRVER 
By GENE BYRKES 

Seneliai dar daug pasako
ja ir apie tai, kaip žuvusių 
per sukilimą lietuvių artimie
ji dar ilgai, ilgai iš tolimų 
Lietuvos vietų atvažiuodavo 
i šiaurės Lietuvą pagerbti 
brolių ir pasimelsti prie jų 
kapų. : 

Daug kas pasikeitė 

Kuo 1863-64 m. lietuvių su
kilimo prieš rusų režimą ir 
didvyriškų kovų už laisvę ir 
nepriklausomybę teprabėgo 

Cliieago paštas Prieš Kalėdas. Centrąlrnis Chicago paštas šįmet prieš Kalėdas 
buvo taip užverstas kalėdiniais siuntiniais Pašto viršininkas E. J . Kreutgen prane
ša, kad nuo 1930 m. paštas nėra p rsiuntęs tiek siuntinių, kiek prieš praeita- Ka
lėdas. Nuo gruodžio 1 iki 25 d. priimta 256,359,668 pirmos klasės siuntinių (laiš
kų) (15.8 nuoš. daugiau negu praeitais metais), 277,314 antros klases (8.iX> nuoš. 
daugiau) ir 2>769,243 maišus ;parcel pos t" (34.58 nuoš. daugiau, negu praci 
tais metais). Įplaukų nuo siuntinių paštas suėmė $5,208,190.56 (lffcfcB nuoš. dau
giau negu praeitais metais). Vadimas, laikai žymiai pagilėję. 

KLAIPĖDA. — Neseniai 
Klaipėdos ruože atsitiko iki 
šiol dar negirdėtas atsitiki
mas. Traukiniui užvažiavus 
ant tuo metu buvusios »tot 
geležinkelio bėgių karvės, šio
ji atsivedė teliuką. Toks įvy
kis ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje nėra girdėtas gele
žinkeliuose. Nelaimes viet*»Je; 

sustabdžius traukinį, buvo 
rastas naujai gimęs teliukas 
visiškai sveikas, o jo motina 
— karvė — suvažinėta. Va
žiavusieji traukiniu keleiviai, 
sustojus traukiniu, buvo su
bėgę pasižiūrėti šio nepapra
sto atsitikimo. 

kytojui Adomui Varnui su
kako 30 metų kūrybos darbo. 
J i s gimė 1879 m. sausio 2 d. 

Joniškyje, Šiaulių ap. Mokė
si Petrapilio i r Kfokuvos 
meno mokyklose ir 1908 m. 
pabaigę Šveicarijoje Ženevos 
meno akademiją su pažymė

l i ' ! 

jimu hors concours (aukš-
tik per 70 metų, tačiau jau ! & a U s iu pažymiu). Būdamas 
daug kas pasikeitė. Net ir tas 
upelis, kuris dar tik prieš 
kelias dešimtis metų pro kri
tusių sukilime Hetuvių ka 

rusų valdžiai neištikimas, A 
domas Varnas, pabaigęs auk 

persikėlė gyventi į Kauną, lį būtent, 300, jis buvo padi-
Čia suorganizavo Lietuvos \ diliem fotografijos būdu 
Meno Kūrėjų Draugiją ii* bu-| , . . . j , ., 
vo jos veiklus pirmininkas.! 
1922-1923 m. Prahoje prižiū
rėjo pirmųjų Lietuvos pini
gų, pagal jo pagamintus pro
jektus spausdinime. 

Adomas Varnas yra plataus 
mąst* ir didžių užsimojimų 
kūrėjas, dailininkas plastikas, 
per 30 metų sukūręs apie 40 

BIZNIERIAI, ii ARSINKI-

RADIO 
MARGUTIS PAKEITĖ EADIO LAIKĄ 

Sekmadieniais — AVIIFC (1420 kyloe.) būna 1 v. p. p. 
Šiokiais vakarais — 9 vai. 

Sekmadieniais; — VV1ND (560 kyloc.) 2:15 po pi*tų. 
Šiokiais vakarais — 7 vai. 

-J 

štuosius mokslus, Lietuvoje įvairaus žanro paveikslų. A 
_ — • w 

s . . . . = 

negalėjo gyventi, todėl jis domas Varnas yra nupiešęs 
pus taip srauniai tekėjo, šia-) į l g e s I i į | ^ ą gyvino ltalijo- j <**«* m ū s U žymiųjų, veikėjų 

i* w. * « . . ***** IvAciMi i rATi i i l < \ i i _ i . . . " . .« -i» I n n r t m i n i i n im~i< i i n n v t r o t l -ndien jau vos besmvena. Kei 
eiasi ir vietų vaizdai. Kur 
anksčiau žaliavo miškas, šia 
ndien 

3e, be to, keliavo po Pran
cūzija ir Austrija. 1914 me
tais sugrįžo į Vilnių ir čia 

tik kelmai Juoduoja, j d a u g u l U s į a d i r b o visuomeni-
arba dirvonai linai bujoja.... 

I 

Prabėgs dar kelios dešimtys ' 
metų i r šie, didvyriškai kovojusių dėl laisvės lietuvių 
kapai virs milžinkapiais ir 
bus apsupti įvairiais padavi
mais. 

nį darbą. Veikliai dalyvavo 
centriniame komitete nuo ka
ro nukentėjusiems lietuviams 
šelpti, su Baliu Sruoga ir 
Stasiu Šilingu 1915 m. Vil
niuje išleido pirmąjį " B a r ų " 
kuris buvo spausdinamas nau 
ja rašyba, ir aplink save su
būrė žymiąsias lietuvių meno 
jėgas. Didžiojo karo metu A-
domns Vainas gyveno Rusi
joje, kur tarp daugelio kitų 
įva»irių darbų nupiešė gar-

Šį rudenį žinomam Lietu- siuosius savo šaržus "Ant 
vos dailininkui i r visuome- politikos laktų". 191S m. jis 
ninkui, meno mokyklos mo-sugrąžo į Vilnių, o 1920 m. 

DaiL Adomo Varno 
30 Metų Kūrybinio 
Darbo Sukaktuves 

portretų, jie mūsų portreti 
nėję tapyboje yra vieni iš 
geriausių. A. Varnas taip pat 
yra stiprus ir peizažistas, y-
pae ten, kur jis vaizduoja 
Lietuvon gamtų. Jis mėgsta 
kuoįvairiausia gamtų ir vi
sais metų laikais. Paguliau 
Adomas Varnas yra stipriai 
ir savotiškai pasireiškęs ir 
grafikoje. 

Daugiau kai šešerius me
tus A. Varnas po visų Lietu
vą keliaudamas rinko kry- j-
žius, kurių yra nufotografa
vęs daugiau, kaip 500. Jų da-

MALDAKNYGES 
* $ • 

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršdiais 
paauksuotais lap. kraštais, $3.73 

Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina $4.00 

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais $1.75 

Angielas Sargas, juod. virš. pauk. $1.50' j 
Maldaknyge ir Baž. Vad. odos virš $1.25 
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap, knažtsis 60c 
Maldų Rinkinėlis, odos virš $1.30 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš 75e; 
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliai* didelėm i* 

raidėmis $2«60; i 
'Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis $2.3fr ; 

(Agentų nepageidaujame) ) 

'-DRAUCO" KNYGYNAS 
2334 So. Oakley A ve. G&icagv, Iliiaois 

EMIL DENEMARK, 
1ALL 

P R A D E D A N T S U K A I ^ D O M IR PER SAU
S I O MĖNESI, EMIL DENEMARK, INC. 3860 
O G D E N A V E N U E , D U O S SPECIALE NUOLAI
D Ą 10% A N T BILE V A R T O T O KARO JŲ STA
RE. . . .NE VIENO KAINA N E B U V O PAKEL
T A . . . . PRIEŠINGAI, V I S Ų KARŲ KAINOS BU
V O STEBĖTINAI N U Ž E M I N T O S . . . .ATSI-
MINKTE! 1 0 % ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ! 
BET TURITE ATSINEŠTI ŠĮ SKELBIMĄ. 

T u * Ink. »«« U. S. f u . CM. 

Palengvinimas 
ireblnančių 
neuralgijos skausmų —-

gaunamas tuojaus. 

PAIN-£XP€LLER 
bonkute tik 35c. ir 70c. 
r visose vaistinėse. 

W O P L O f A - - -

L I N I M E N T 

- = 

860 Ogd Crawford 
3=S | į » g į SS » I I I ' 

LĮ 'Sakinę 7bwtteĄ* 
Speciati&ts, -w/urma£e, 
rwt/usuy Lu£ HaJcisuf 

7><H0tUA,...ContĄjt>lUdby 
čtpeHtGhemisU 

4 E O O N O M Y and 
SATISFACTION use 

Doubk TėstedfDoubleAclion! 

• V V POVVDER 
Šame Prke Today as 45 YesrsAęo 

25 ounces for254 
Full Patk ••• No Slack Fillind 

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT 
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VIETINĖS 
Iš Šv. Kazimiero Akad. 

Remejų Centro 
Susirinkimo 

Uruod. 20 d. įvyko prieš-
methiis ssu-mas, vienuolyne. 
Rėmėjų susirinkimai per me
tus būna skaitlingi, bet prieš
pietinis, kuriame renkama 
nauja valdyba, kuriame pasi
džiaugiama visų metų drau
gijos nuveiktais darbais ir 
daroma planai sekantiems me 
tams, sumuša rekordą visų 
metų sus-mų. Būna tiesiog 
seimelis. 

Poros valandų laike tame 
skaitlingame sus-me, jaukioj 
nuotaikoj, perbėgta visi drau
gijos einamieji reikalai. Ypa
tingas dėmesys atkreiptas j 
Naujos Statybos Fondą. Te 
sirodo, centrui pradėjus IT-
deniniu pikniku, kurio peini 

dėle «gle lauke ik i rSmėįos 
pavalgys. Paskui kiekvienai 
įteikė KaJedų dovanu. 

Tokioj tai gražioj dvasioj, 
pasveikinusios viena kitą šv. 
Kalėdų linkėjimais išsiskirs
tėme. Tftfla 

Graži Dra ugi)as 
V«k§a 

BRKMTON PAMKi — 
Gruodžio 27 d. įvyko pries-
metmis susirinkimas draugy
stės Nekalto Prasidėjimo č>. 
M. P. moterų ir mergaičių. 

Pirm. P. Kvietkienei ati-
| darius susirinkimą ir atkal
bėjus maldą, imta svarstyti 
dr-jos reikalai. Pasirodė, ser
gančių narių nesiranda. Įsto
jo dvi naujos narės: A. Gai-
iauskienė ir O. Klusiene. 

Nutarta surengti vakarienę 
pagerbimui dr-jos narių, k u skyrė Statybos Fondui, sky 

riai pasekė ir kiekvienas k*1 n o s mhm'° *****", 1 0 . f 
20 m. ir neėmė ligoj pašal
pos. Per vakarienę bus išda
linta joms dovanos. Tuo da-

nors surengė bei rengia m i 
jiėtam fondui. Nutarta ii' me
tinę <*entro vakarienę, vasa-

,* 0 4 . , T- lyku rūpintis išrinkta konu-rio men^ rengti Statybos r o- ,y *[ T„_ __. J~ 
ndui. I r visą 1937 metų dar
buotę, ypatingai skyriai savo 
vajuose, praplėsti, padidinti, 
sukoncentruoti visas jėgas 
vienam bendram tikslui. 

Išklausyta nuoširdžios kal
bos gerb. Motinos Marijos, 
kurioje atkartotinai dėkojo 
Kalėjoms, skyrių darbuoto
joms už taip gražų, nuoširdų 
pasidarbavimą ištisais me
tais. 

Pasidžiaugta ir padėkota 
gerb. klebonams už davimą 
dienos Vytauto darže rėmėjų 
piknikui, gegužes 16 d., per 
gerb. kun. B. Urbą. 

Kalbėta ir apie 18-tą iv-
mėjų seimą. Nutarta jį šauk
ti gegužės 9 d. 

1937 metams valdybon i? 
rinkta aklamacijos būdu — 
vienbalsiai toji pat i : kapelio
nu gerb. kun. B. Urba, pirm. 
A. E. Nausėdienė, pagelbini-
nkės O. Reikauskienė, M. Do-
brovolskiene, protokolų rast. 
V. A. Galnaitė, f man. rast. 
M. L. Onrinskaitė, iždininke 
viena gerb. seserų, iždo glo
bėjos B. Bytautiene, H. Ne-
dvarienė. Korespondentėmis 
E. Prosevičiūte, E. Plekavi-
eiūtė, S. JuTgaitė. 

Po sus-mo gerb. Motino 
Marija pakvietė rėmėjas į au
ditoriją prie vaišių, kur visa 
buvo parengta Kalėdų dva
sioje. Baltos eglės, raudonos 
žvakės puošė stalus. Pas se
seris Kazimierietes švara, sko 
nis tiesiog kvepia. Turėta ii 
mažą programa. Kalbėjo kun. 
B. Urba, A. Nausėdienė, V 
Galnaitė, E . Prosevičiūte, IĮ 
Abromaitė. Seselės pakvietė 
ir Santa Cfcmsa, kuris -pe d? 

sija iš O. Kazragienės, M. 
Stulginskienes, T. Narbutie
nės ir M. Pratapienės. 

Valdyba 1937 m. išrinkta 
toji pati vienbalsiai: P. Kvie-
tkienė pirm., M. Pakeltiene 
nut. rast., I . Pakeltyte fin. 
rast., S. Nakrošienė ir M. A-
nužienė kasos glob., M. Pra-
tapienė iždininkė, U. Jurk-
monienė ir M. Manikiene li
gonių globėjos. 

Dr-jos susirinkimai yra lai
komi kas paskutinį sekmadie 
nį kiekvieno mėnesio, parap. 
svet. M. P. 

— S. Jiesulaite, trustises — mas bus svarbus. Visos pra-
S. Bartkaitė ir S. Matuzaite, 
laikraštėlio red. — S. Matu
zaite ir pagelbininkė — S. Je-
sulaite, raporterės — C. Var
naitė, M. Katauskaitė, S. Jo-
sulaitė ir B. Šedaitė, užkan
džių komisijon: L. ]>iktaitė 
ir A. Petrilaitė, tvarkymui 
narių per mėnesines Mišias 
— E. Stankiūtė ir C. Juškai
tė. 

Senoji valdyba Ir visos na
rės šia proga reiškia širdin
gą ačiū už gerą tvarkymą 
mūsų žinių " D r a u g e " per iš
tisus metus. 

Linkime laimingų Naujų 
Metų visiems mūsų rėmėjams, 
ypatingai Šukevieiui, Onai ir 
V. Viskantams, A. ir V. Pier-
žinskams (Peoples Ręst.) ir 
t.t. 

Sekantis sodai iečių susirin
kimas įvyks sausio 10 d. Sus-

šomos atsilankyti. Bile 

Iš Detektyvų Biuro 
Pavogtas Policisto 

• Revolveris 

Praeitą sekmadienį detek 
tyvas A. Kiehards detektyve 
biure, viršininko ofise, ant 
trečio aukšto lakery padėjo 
i?avo revolverį. Kai po keli 5 
valandų nuėjo pasiimti, ' e -
volverio jau nebuvo. 

Nusipirkite vieną pateelį Dvi-
gnbai-švelnių Old Golds Ci-
garetų. P. LoriHard kompa
nija atmokės jums už du, jei 
Old Golds jums nepatiks. 

GARSINKITtS "DRAUGE' 

Kreipia dėmesio, bet a r ilgam. P/aeitą ekmadienį Chicago Tribūne at^Dau.s-
dino Chcago žemėlapį, kuriame .juodais ir raudonai taškais pažymėta, kiek ir ku
riose vietose neatsargūs automobilistai užmušė ir sužeidė žmonių šiaio metais. 
Atvaizde teisėjas Charles S. Donglierty Safety teisme rodo tą žemėlapi policijos 
sulaikytiems automobilistams. Y^i jie patekę į teismą arba už greitą va/«avinut\ 
arba važiavimą esant neblaiviam stovy. 

Sodaliečiy Žinios 
TOWN OF L A S E . — Pa

rapijos naudai surengtas 'Iia-
llo\veen Sočiai' davė $45. A-
čiū už tai rengimo komisijai. 

Vajus nupirkimui refrige-
ratorio vietos seserų namui 
baigsis sausio mėnesį. Visos 
narės prašomos grąžinti kny
gutes. 

Sodalicijon įsirašė naujos 
narės: S. Tamulevičiūtė, A. 
Petrilaitė ir A. Patagūnaitc. 

Ištekėjusios narės: V. La-
kumskaitė, B. Kalvaitė ir S. 
Laurjinaitė apdovanotos do
vanomis. 

Komisijon "Vaienilne So

čiai'f išrinktos: B. Šalnai te, 1 
H. Balčiūnaitė ir C. Vaznai 
te. 

Naujon valdybon 1937 iii 
išrinkta: pirm. — M. Šinikiū 
te, vice pirm. — J. Makarai 
te, rast. — B. Šedaitė, fin 
rast. — O. Labuekaitė, kasin. 

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu 

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Dainai Gelbsti 
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo 

PRASYK SAMPELIO DTKAl 
Triner'i Btttcr Wte» C*. 
644 S. Wella SU, CUaac*, 
Priaiqsk o u Mmpeii 

^ J M į g Į Į M M Į M g B M M m n M > m į į m w n n ^ H W ^ 

Visose 
Vaistiniai • 

P a t a r l e s 
(Surinko Bėgilas) 

\ 'ot medžio piuklas, piau-
na ir piauna. 

t A. * A 
JONAS STIRPAKUS 
JMire gruodžio 29 d., 193.6 

m.F 7:S0 vai. ryto, sulaukęs 
-y metų amžiaus. 

A. a. Jonas gimė Springo 
fieiti, 111. 

Paliko dideliame nuliūdime 
muturi Bronislavą, po tėvais 
Nausėdaitė, dukterį Arline, 2 % 
metų, .motiną Marijoną, tėvą 
Joną, 2 seaaris: Sofiją Urbi-
kiene ir švogerj Antaiią, Oną 
Kaniauskienę Ir švogerj Juo
zapą, Stanislavą Steponavičie
nę ir švogerį Walter, brolį 
Bernardą, uošvius Kazimierą 
ir Konstanciją Nausėdus ir gi
mines. 

Kūnas pašarvotas 4518 So. 
Fairfield Ave. 

l a i d o t u v ė s įvyks šeštadienį, 
sausio 2 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. švč. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka 
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draųgus-ges ir pažy-
st amus -a s dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nul iūdę: Moteris, Buktė, Te-
vat, Bedarys, Brolis, Uošviai ir 
Giminės. 

Laidotuvių dimklorius X«a. 
cbawmz i r Sūnai. Tel. CLVNal 
2515. 

J.F.EUDEIKIS 
AM6ULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTlj 

YARds 1741-1742 
MCSŲ KABIO PROOftAMA FHUlADJLOiIO VAKARAIS 9:45 V AL. 

W. H. F. CL (14a© kil.) STOTIS 

Wives, mothers, sisters—they're often 
forced to point the way to hair 
health to their men folk! For vvemen 
know that a healthy head produces 
handsome hair! And that's why 
women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oii 
shampoo which first nourishes the 
scalp, then takes the dūli, parched 
hafr and brings it back to glovving 
health. Fom-ol is so economical; a 
littte goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous trial bot-
tle, enclosing 10c to cover packing 
and postage. 

FOM-OL 
More thmn m sftempoo 
—e treatmentt 

FRED LIEPA 
Mirė gruodžio 2S d., 1936 m., 9 Tai. vakaro, sulau

kęs 39 metų amžiaus. A. a. Fred ^ime Chieago.je. 
Paliko dideliame nuliūdime moterį HeleiL, p© tėvais 

Mar^er, sūnų Fred, 2 dukteris: Del ores ir Catherine, 
3 brolius: Joną, Juozą, ir Kazimierą ir jų šeimynas, 
seserį Anną Kalvelis, švogerį Joną, uošvius Vincen
tą ir Jitzei'ą Margelius, dėile Memarta Simonaitį, 
tetą Oną,' Labanauskienę ir jų šeimynas, 3 pusbro
lius: Juozapą, Antaną ir Povilą Liepus ir jų šei
mynas, pusseserę Julią Petraitienę ir jos šeimyną, 4 
švogerkas: Patricia Janeliunas, Catherme Gilgath, Ju-
lia Becker, Delia Ecklund, švogerį Juozapą Marger, 
i r jų šeimynas, ir daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas 3124 Šo. Lowe Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 2 d. Iš namų 

10 yal. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Šūntis, Dukterys, Broliai, Sesuo, 
Uošviai Švogeriai, Bvogerkos, Pusbroliai, Pusseserės, 
Dėdė, Teta, ir Giminės. 

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

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų i r 

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 

Suvirs ^ n ^ T n t y r i M o 
O 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORfSTVVEŠTERN AVE, 
arti Orand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

m 

< • 

* 

Phooe 

Q 4 B ^ , 1 N » . LAIDOTI VIV B0lKKSaSJL4I 
KELHSB — PRUZIN 

Oertaualaa patarnarlmaa — Moteria pa ta rnauja 
ftlO W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DTBEKTORIUS 
• Ii . I I II 

^JOZAFAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

RE Public 8 3 4 0 J 

MARIJONA 
SEDEMKIENĖ 

(po tėvais Bussilaibe) 
Alirė gruodžio 28 d.. 1936 

au., 7^ao -wal. jytfi, su laukus 
pusea amžiaus. 

KUo iš Belotų apskričio. Laz
dijų miesto. 

Amerikoj išgs^vBno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime 

2 sflaus: Juozapą, i r Petrą, ir 
io žmoną Sylviją, seserį Oną 
Sederakienę, brolį Adoifą Bu-
silą, anūką Edvardą, gimines ir 
draugus; o Lietuvoje lirolį Juo-
jsapą ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
HermitĄge Ave. 

Laidotuvgs įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 31 d. Iš J. F. E u -
deikio koplyčios 8 vai. ryto bus 
otlytiSta į Sv. Kryžiaus parap. 
bažnyčia, .kurioj įvyks gedulin-
JPBS pamaldoB .už vgliones sielą. 

Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Įčtaimiwa> kapiufle. 

"Nuoširdžiai kviečiame visus 
ą-imtttBfi. dr&ugus^ges i r pažy
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, Sesuo, Bro-
lis, Masti, Aaūkas i r Gimines. 

Laidotuvių direktorius J. P . 
Ludeikis. Tel. YARds 1741. 

A. f * . 
KAZIMIERAS KIUPELIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 2JS metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

žmoną Eleną, t§vų pavarde 
Kiršgalvaitė, dvi dukteris: A-
delę iv Grasildą, du pusbrolius: 
Mateušą ir Antaną Kiupelius, 
4 pusseseres Palioniją Jucienę, 
Agotą Damulienę, Anelę Šepu-
tienę, Marijoną Grikšienę ir se
sers dvi dukteris: Bronislavą 
Lsvidkienę ir Oną Paulikarte ir 
sūnų Alfonsą Pauliką i r švoge-
rį Joną Pauliką. O Lietuvoje 
motiną Pauliną, 2 brolius: Juo
zapą ir Stanislovą ir seserį 
Petronėlę i r dėdę Joną Kiupel] 
ir daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas .8949 So. 
Muskegon Ave., Sauth Chicago. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
sausio 2 d., 8 vai. .ryta. JCfl-
nas bus išlydėtas iš namų į šv. 
Juozapo parap. bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų — į §v. K a 
zimiero kapines. 

T l a velionio Kazimiero Kiu-
paito gtminfs bei draugai ir 
pažystami uuoširdžiai prašomi 
atvykti į šermenis i r dalyvauti 
laidotiružBB, suteikiant paskuti
nį atsisveikinimą ir patarnavi
mą. 

Nuliūdę: žmona, Dukterys ir 
Gimines. 

Patarnauja laid direk. I. J. 
Zolp. Jo telefonas dėl informa
cijos BOUlevard *S203. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ : 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

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

Lachawicz ir Sanai 2314 West 23rd Plaee 
Plione Canal 2515 

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

4348 So. California Ave. 
Plione LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 

3319 Lhuanica Ave. 
Pitone YABds 1138 

3307 Lituanica Ave. 
Plione BOUlevard 4139 

A. Petkus 
S. M. Skintas 

1410 So, 49th Ct., Cicero 

Plione Cicero 2109 

718 W«st 18th Street 
Plione MONroe 3377 

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

Ezerskis ir Sunūs 10734 So. Micnigan Ave, 
Tel. PULlman 5703 
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Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutes 

Kalėdų švente buvo iškil 
mingai atšvęsta. Gražiai iš
puoštoje bažnyčioje jautėsi 
tikra Kalėdų nuotaika. Pie 
mene Ii u. mišias laikė gerb. 
prof. kun. Vaitkevičius ir pa
sakė įspūdinga pamokslą. de
ri), svečias taip pat ir per ki
tas mišias skelbė Dievo žodi. 
Parapijonai šventės proga su
dėjo gausių aukų savo baž
nyčiai, kuri norima trumpu 
laiku dažvti ir dekoruoti. 

gos. Choras gražiai giedojo 
naujas giesmes. 

tai yra Vilniuje, taigi ir Chi: 

cagos Aušros Vartų parap! 
jos lietuviai, anot, svečio esą 
taip pat visi... vilniečiai. 

Po V. Uždavinio kalbos v:-
^arapijonai jau pradeda 

rengtis prie vakaro - teatro, 
kuris įvyks antrą sekmadienį si susirinkusieji nutarė pri 
po Naujų Metų. Tikietus da u įsidėti prie W S darbo, pa 
gelis perka iš anksto, kad remti tam darbui nutarė įstei 
nereikėtų prie kasos lango-jgti VVS skyrių, kurio pir 
lio laukti. Prie vakaro ren- mininku išrinktas Ig. Kryže 
giasi visu smarkumu ir vi- vičius, sekretorium Vael. Bra 
šiems užtikrina geras vaišes. 

rengiasi Aštuoniolikiečiai 
linksmai pasitikti Naujus Mc 
tus. Tuo tikslu ateinančio ke
tvirtadienio vakarą parapijos 

So. Chicago Lietuvių Pi
liečių klubas rengia šokiij ir 
baliaus vakarą sausio 1 d. 
Prasidės 7 vai. vak. Nors klu 
bas dar jaunas, bet smarkiai 
darbuojasi politikos srityje ir 
daug pagelbsti visiems. Klu
bas smarkiai darbavosi ir 
per praeitus rinkimus ir daug 
prisidėjo prie mūsų tautiečio salėje rengiama puota su pa

silinksminimu, šokiais, laimė-Į Jo™ T. Zūrio išrinkimo į tei-
jimais ir kitoms prašmatny- *ėjus. I balių atvyks žymių 
bėrns. šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų skyrius, kurio pas
tangomis šita pramoga kas 
met rengiama, užtikrina ma
lonų priėmimą visiems sve
čiams. 

politikos veikėjų ir teisėjas 
John T. Zūris žadėjo atvykti. 

Vakaras įvyks Daniūno sa
lėje, 8756 ITouston ave. 

Praeitą sekmadienį jvyko 
priešnietinis Šv. Kazimiero 
A. Rėmėjų skyriaus susirin
kimas. Pasidžiaugta šių metų 
skyriaus darbuotės gražiomis 
pasekmėmis, nes draugijoje 
yra nemažai darbščių ir pa
sišventusių narių. Pasiryžta 
ir toliaus energingai darbuo
tis. Išrinkta sekantiems me
tams šita valdyba: pirm. A. 
Kilienė, viee pirm. O. Kalas, 
rast. O. Zimončiūte, iždin. T. 
Stučinskienė. Per 4 metus 
draugijai vadovavo P. Iva
nauskienė, kuriai širdingai 
padėkota už graži} pasidar
bavimą. 

Gruodžio 16 d. pakrikšty
ta Eleonora Norbutas duktė 
Antano ir Ednos Norbutų. 
Krikšto tėvais buvo William 
Bogušis ir Marija Bačinaus-
kienė. Laimingai augti jaunai 
parapijonkai. 

Nemuno Sūnus 

Po So. Chicago 

Šiemet Kalėdos praėjo su 
dideliu smarkumu bei links
mumu. Taipogi ir Šv. Juoza
po j>arap. įvyko tas pats. Vi
su šiemet ūpas buvo geras 
nis, negu kitais metais. Baž
nyčia buvo papuošta. Betlie
jus gražiai parėdytas seselių 
Kazimieriečių visiems primi
nė, kas įvyko prieš 1936 me
tus. Pamaldos buvo iškilmin 

Aušros Vartų Parapija 
Remia Vilniaus 

Darbe 

WEST SIDE. — Chicagoj 
yra Vilniaus Aušros Vartų 
vardu pasivadinusi lietuvių 
parapija, kurioje klebonauja 
gerb. kun. M. Urbonavičius, 
marijonas, pats kilęs iš Vil
niaus krašto. 1936 m. perdir
bti altoriai ir pastatyta nau
ja sakykla. Padaryta ir kitų 
įrengimų. 

Baigdami 1936 metus pa 
rapijiečiai su savo kunigais 
pašventino naujuosius įrengi
mus ir ta proga pasikvietė 
pas save vilnietį svečią V. 
Uždavinį padaryti pranešimą 
Vilniaus reikalais. 

Vilniaus parengimą atidarė 

zauskas ir kasininku Dionizą? 
Jankevičius. Visi pasižadėjo 
kiek galėdami dirbti Vilniaus 
vadavimo darbą, o svečiai vi
lniečiui V. Uždaviniui vis ; 

reiškė karščiausią padėką u7 
jo atsilankymą ir gražią ka 
lbą. 

Vilniečiams našlaičiams pa 
remti per V. Uždavinį įtei
kėme surinkę 20 dol. ir 10 
centų. Aukojo šie: R. Baliau-
skas — $1.50, M. Balčiūnas 
— $1.25, J . Brazaitis, 4V. Bra
zauskas, O. Budrikienė, N". 
Drumstienė, C. Druktenis, L>. 
Jankevičius, I. Jus?\ičius, J 
Markevičius, A. Malkevičių: 
ir J . Povilauskas — po 1 dol. 
Kitos — smulkiais. 

S verčias, i š Tvlarls&tparko 

vai. vak., iš stoties "VVHFC. 
Sekmadieninė Budriko radio 
valanda yra tiesiog J>ažiba 
mūsų išeivijos kultūriniame 
gyvenime. Šios programos re-
f>ertuare visuomet dalyvauja 
geriausios muzikos meno jė
gos, meistriška radio orkes
trą ir dainininkai. 

Praeito sekmadienio Budri
ko radio programa kaip tik 
buvo viena tokių įdomių pro
gramų, kurioj dalyvavo sim
foninė Budriko radio orkes
trą, kvartetas ir Makalai. 

H.H. 

Pranešimai 

Platins vieškelį. Reginys į šiaurę nuo Furniture Mart (ChicagojJ, Kur šiomis 
dienomis prasidės darbai, kad praplatinus vieškelį. Matomi medžiai bus iškasti 
ir Chicago Surfaee Line įsakyta nuimti Chicago ave. gatvėkario bėgius, kurie ke
rta šį vieškelį. 

• 

Liet. Moterų Piliečių Lygos 
susirinkimas įvyks gruodžio 
30 d., 7:30 vai. vak., Fellow-

Susižiedavo Graži 
Porele i 

nės sesutės, slaugės ir gydy 
tojai su Šv. Kalėdomis ir lin
kėjo daug laimės. 

J . Doveikaitė mokslus bai
gė Šv. Bernardo ligoninėje 
Jos sužiedotinis yra giminai 
tis Šv. Kryžiaus sesutės M. 
Christianos ir Cary Ste» i 
Mills užima atsakomingą. vie
tą. 

Doveikiai i r Juškevičiai y. 
ra geri katal ikai patrijotai. 
Kita Dowikių dukrelė yra 
vienuole Šv. Kazimiero vie
nuolyne — sesuo M. Celita. 

Geriausios kloties jauni* 
Meilė Prasidėjo šv. Kryžiaus s i e m s ™ g t i S prie naujo• «r-

ligoninėje v e n i n , o ! k** L u k c & u t e 

Kūčių vakarą susižiedavo 
Joanna Doveikaitė su Teodo
ru Juškevičium iš Gary, Ind. 
J . Doveikatė yra registruota 
slaugė Šv. Kryžiaus ligoninė
je. Pereitais metais ji ligoni
nėj susipažino su savo paci
entu Juškevičium, po kelių 
mėnesių to'ji pažintis pražy 
dėjo į tikrą meilę. 

Kūčių vakarą, tuojau po 
susižiedavimo nuvažiavo į 
Šv. Kryžiaus ligoninės kop
lyčią, kur buvo laikomos pie 
menėlių šv. Mišios. Po Mišių 
jauną porą sveikino ligoni-

RADIO 
BUDRIKO RADIO 

VALANDA 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

5147 So. Halsted 9t., Chicago 
Paned., Sered. y Snbat. nuo 2—9 v. 

TeL Ofiso: / Bes . : 
LATayetts 4017 2456 W. 69 St. 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS I B CHIRTOGA8 

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 

patra! atitarti 

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Office Phone 

PROspect 1028 
Res. and Office T e l CANa' 0267 

2359 S. Leavitt St. 
CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 

THE BRIDGEPORT 
KN1TTING SHOP 

Neria Plonos ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyru, Mo

terų, Mergaičių ir Vaflru. 
NERTA VILNONES PAN-

CIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St 
(Netol i Normai Ave . ) 

Tel VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais . 

(KOWARSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

kun. M. Urbonavičius gražia • 2403 W. 63rd S t , ChicagO-
kalba apie Vilnių ir svečią, 
kurį jis buvo matęs kaip mo
kinį prieš 15 metų Vilniuje. 
Svečias V. Uždavinys kalbė
jo apie dvi valandas laiky
damas savo rankose visų klau 
sytojų dėmesį, pareikšdamas 
džiaugsmą, kad jis esąs tarp 
"vilniečių", nes Aušros Var-

30 METŲ PRITYRIMAS 
akys egzaminuojamos — akinia1 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

^ 1 DR. EDVVARD HERMAN 
KOJŲ SPECIALISTAS 

Fiat feet, arthritis, renmatikas, uleeriai ir kitos kojų 
l igos gydomos. 

Egzaminacija ir pasitarimas dykai. 
Ofisas; 3601 Belmont Avenue 

CHICAGO 

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

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

Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pasral sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandoa: 1—3 ir 7—S 

Seredomis ir Nedel. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonai REPnblic 78«8 

I V A I B ū 8 

Res. PROspect 6659 

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

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

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOTJlevard 7042 

DR. C, Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti 

T e l Ofiso BOTJlevard 5913-14 
Res. KENwood 5197 

DR. A. J. BERTASH 
Ofiso vai. nno 1—Jf: nno 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street 
Ofiso TeL VĮRginia 0086 

Residenoe Tel. BEVerly 8244 

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS I » CHIRURGAS 

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

Rezidencija 
8939 So. Claremont Ave. 

Valandoa 9-10 A. M. 
Nedeliomis pagal sutartis 

D A K T A R A I 

Sunku būtų apskaičiuoti, 
kiek lietuvių radio valandų 
egzistuoja šioje šalyje. Did
žiausieji Amerikos metropo
liai, kaip, pavyzdžiui, New 
York, Chicago, Detroit ir ki
ti turi po keletą, lietuviškų 
radio programų, kurias tran
sliuoja mažo intensyvumo ra
dio stotys, kurių radio ban
gos siekia vos keliolika my
lių apskritume. Tačiau yra 
vienintelė didžiulė radio sto
tis, būtent WJCFL, Chicagoje> 
t 

Tel. Calumet 6974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

iSsklriant sek 
madienius ii 
trečiadienius. 

DR. A. P. STDLGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. IT;I.. 

Res. 6924 So. Talman Ave. 
Bes. Tel. GROvehill 0617 
Office T e l HEMlock 4848 

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

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

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketveriais pacal sutartį 

2305 So. Leavitt St. 
T e l CANal 0402 

kuri didžiausiu maštabu tra 
nsliuoja lietuvių radio valą 
ndą būtent Budriko radio 
valandą sekmadieniais nu* 
7 iki 8 vai., vak. Ši radio VM f 
landa lietuvių kalboje yra j 
seniausia. J i tradiciniai išlai 
ko didžiausį klausytojų po 
pulerunia toje pačioj aukštu
moj, nes ją finansuoja žymu.-
lietuvis prekybininkas Juozą* 
Budrikas. J o pastangomis y 
ra duodamas dar ir kitos ra
dio valandos Chicagoje tai 
yra pirmadieniais ir penkta
dieniais 3:30 valandą po piot 
iš stoties WAAF, paskiau 
ketvirtadieniais nuo 7 iki 3 

*hip House, 831 W. 33 place. 
Bus rinkimas valdvbos 1937 
m. ir svarstoma daug reika
lų draugijos labui. 

M. Zolpiene, pirm. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
Telephone: BOTJlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETTTVIS ADVOKATAS 

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

JOHN B, BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 lkl I 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 lkl 9 
Telefonas CANal H75 

Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M. L C. para
šyta 

PAMOKSLŲ 
400 puslapių knyga. 

Joje ras vis iems sekmadie
niams ir šventėms prarsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus. 

Kaina $1.75 DRAUGO KNYGYNE 
2334 So. Oaklev Ave. 

Chicago, III. 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKAI 

Reikalingi prityrė vyrai maustyti 
greležis. Tairvn prityrė vyrai sortuo-
ti pelelis. AYestern Paper Gradinsr 
To. 110T So. Fairfield Ave. VAN" 
B u ren 6151. 

REIKALAUJAMOS DARBININKAS 
Reikalaujamos moterys sortuoti se-
nus skudurus skuduru ftapoj. Gra
ži, erdvi, paru-Sildoma vieta dirbti. 
Teatsišaukia vien tos moterys, tu
rinčios metus patvrimo. Central Pap
er Gradingr Co., 1265 W. North Ave. 

NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS 

Manant statyti sau naują namą ar 
pertaisyti sena, šaukite 

JOHN VILIMAS 
Contraetor & Builder, 

N a m a i : 6 4 5 9 S . KOCkVVelI S t . ' 6827 So. Maplewood Ave., telefonas 

( 

Telefonas REPublic MOO 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedelioraia nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
•ai. e o p e t ų i i nuo 1 iki &M %. j . 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARde 0994 

R « . : TeL K*Axa 2400 
VALANDOS: 

Nno 10-12 • . ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
NedeKomift n o 10 iki 12 diena 

DR. A. J. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nasrai nutarti 

Residence 
6609 8. Artesian Ave. 
PROspect 8403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 69th St. 
HEMlock 6998 
VALANDOS: 

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

pasral sutarti 

Telephone HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS 

6558 South Western Avenue 
Valandos: 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais i i šventadieniais 

pagal susitarimą 

State 4690 Proapect 101* 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNETS AT LAW 
6S22 So. Western Ave. 

Valandos: kasdien nuo S:S0 po plev 
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. 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

10707 So. Michigan Ave. 
CHICAGO 

Telephone PULlman 1293 

CLEMENT J. SVILOVV 
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salle Street 

Chicago 
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012 

PROspect 1185. 

PATARNAVIMO STOTYS 

MTDWEST SERVICE STATION 
2335 So. Wost<»m AVP., kampas 23rd 
Place, Tel. CANal 3764. Phillips 
" 6 6 " Products — Veedol and Qua-
ker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukštos rū
šies Lubrikantai vartojami — In" 
dexed Lubrication. Vic. Yuknes, ma-
nager. 

PARDAVIMUI NAMAI 

Pardavimui dviejų aukštų namas po 
( 4 kambarius, su voniom, skiepu, ir 

2 kari) garadžium. Stella Yukne, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANal 
3764. 

UPHOLSTERING 

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas, baldų taisymas, per-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholstering Co., 327 So. Kedzie 
Ave., NEVada 7717. 
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JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

Vandens Baltumo — Neamirda — Svariai Dega — Lygos 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUSL OHj RAFINIRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome tr garantuojame pilna m tėra su City Sealer 

—«^««™-. *P*'&*,*«ate, saikuotais trokals. 
KUOMST RK1KIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th S t , Chicago, UI. 
K U R U I ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manager 
^ 3 S A 


