
DRAUGAS
The Lithuanian Daily Friend 

PCBI.1SHKD 1»Y MARIAN GUILD. INO.. 
2334 Su. Oakley Avc., Chicago, Ulinois 

Telephone CANai 7790
The most influential Lithuanian Daily 
ln America.

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS 
LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROVĖ, Ink. 

2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois 
Administratoriaus telefonas CANul 7778

VlenlntSlIs tautines lr tikybines minties 
lietuvių dienraStis Amerikoje.

VOL XXIII 3c a Copy Chicago, Illinois, Trečiadienis, Gruodis-December 20 d., 1939 m. Kaina 3c No. 298

TRUMPAI
Rašo Kun. M. Urbonavičius

Stalinas “valys” savo karo vadovybę
SUOMIŲ KOMUNISTŲ 
VADAI - NEMALONĖJE

Dabar yra “pavardžių niai- 
nymirgodynė”.

Vis dažniau girdime, kad 
koks ten Jonas ar Petras su
lietuvino savo pavardę.

Čia nėra nieko ypatingo.
Tik keista, kad pakeitusieji1

savo pavardes, tuoj pareika-įk-ro vadovybe dgĮ nepasis<fci-
lauja, kad ir kiti tą, patį pa-|inil užkariauti Suomija. Jis 
darytų. Jai ne, tai ir pamazgų(vadus ,kaltina apsįleidį,nu' ir 
nepasigaili užpilti ant tų, ku- negabun)aįs (Sa|įnia8 daiktas, 
tie sui ilsino, sulenkino arba vadovvliė bus “valoma”. Tas

STOKHOLMAS, gr. 19. — 
Iš patikimų šaltinių sužinota, 
kad diktatorius Stalinas vie
šai reiškia nepasitenkinimo

sulietuvino savo pavardes. reiškia, kai kurie stambesnie

ji vatini bus pakeisti kitais. 
I uo taipu yra rinito pa- q atšauktieji patraukti

grindo manyti, kad visos Lie teisman, 
tavoj pavardės yra kaip tik 
originališkos. Reikia žinoti, 
kad visose tautose pavardės 
yra vėlesnių laikų padaras - 
ypač ofieijalus legališkas jų 
vartojimas. Turkijoj, pavyz
džiui, tik po pasaulinio karo 
įvestas vartojimas pavardžių.
Rašančiam nėra žinoma, kas 
ir kada Uetuvoj įvedė pri
verstinų vartojimų pavardžių, 
ypač kas ta įstatymą pritaikė 
liaudžiai, bet galima spėlioti, 
kad tai įvyko sykiu su įvedi
mu metrikacijos tikybinėse į- 
staigose jx> valstybės priežiū
ra t. y. jau po sugriovimo bu- ana komunikate, sėkmingai 
vusios bendros Lietuvių-Len
ku valstybės.

pakliuvę ir suomių komunistų 
vadai, iš burių buvo sudaryta 
Suomijai “tikroji vyriausy
bė”.

Tie vadai Maskvos 'komi

sarus įtikinėjo, kad jų pas

tangomis į keletą dienų visa 

Suomija bus komunistų ap- 

nykta ir Helsinkis bus greitai 
pakiltas. Dabar pasirodė, kad

karo'taip nėra. Suomija nebuvo jki- 
ruošta sovietizmui. Už tai kai

Be to. Stalino nemalonėn ti suomių komunistų vadai.

SUOMIJOS LAKŪNAI 
SOVIETŲ TERITORIJOJE

HELSINKIS, gr. 19. — 
Suomių (kurinių oro jėgų va
dovybė oficialiai paskelbė, 
'kad suomiai lakūnai šiandien 
susimetė į sov. Rusijos terito
riją ir raudonųjų kariuome
nės daliniams padarė nuosto
lių abejais pasienio šonais.

Suomių lakūnai, pareiškia-

Bajorai, be abejonės, anks
čiau prailėjo vartoti pavar
des, 1x4 ir jie neperseniausiai. 
Juk net Vytautas Didysis ne
turėjo pavardės, tai ką-gi kal
bėti apie jo tarnus. Pavar
džių reikalas atsirado vėliau 
ir labai tampriai tas klausi
mas buvo surištas su rekor
dais ir rašto vartojimu. O ka
dangi raštas Lietuvoj pirmiau 
šiai pasirodė rusiškas, tai nie 
ko steliėtino, kad ir pavardės 
pirmiausiai atsirado rusiškos, 
ir tai taikomos gryniausioms 
lietuviams.

takavo sovietą kariuomenės 

dalinius, žygiuojančius mūšių 

frontan, stovyklas ir susisieki
mo priemones. Panaudotos 
bombos ir kuU'cosvaidžiai. Be 
to, keturi 'sovietų lėktuvai nu 
mušta.

AVASHINGTON. — 
nia Capes pakraščiuos 
vokiečiai paskandino savo di- 
žiulį keleivinį laivą “Colnm- 
bus”, 32,500 tonų. Apie 400 
keleivių ir įgulos išvaduota. 
“Columbus” plaukė iš Vera 
Crinz į Norvegiją. Deja, britų 
karo laivas jį pastebėjo ir ty
kojo nuskandinti.

Žemaitija ilgesniam laikui 
buvo patekusi kryžiuočių įtek 
mėn, o sykiu su tuo ir lotyniš
ko rašto įtakon. Tuo būdu ten 
ir pavardžių arčiau lotynų 
kalbos atsirado. Pavyzdžiui — 
Valančius-Valencius, Gailius- 
G ai lūs.

Literatinė lenkų kalba daug 
vėliau išsivystė, negu rusų 
kalba. Tačiau devynioliktame 
amžiuje Lietuvoj jau turėjo į 
takos ir jei kas iki tam lai
kui dar neturėjo savo lietuviš
kos, rusiškos, lenkiškos, ar lo
tyniškos pavardės, tai gauda
vo lenkišką pavardę, tik ne
perdirbtų, bet originale.

Netenka ginčyti, kad buvo 
atsitikimų, kuomet ir jau tu
rintieji lietuviškas pavardes
gaudavo prie jų lenkiškas ga-Į. 
lūnes, knip dabar amerikoni-i 

narna, bet tai buvo gana reti 
atsitikimai.

BERLYNAS, gr. 19. — Na
ciai šiandien nuskandino tris 
nedideliu';} britų laivus dau
giau.

LONDONAS. — Žiniomis iš
Helsinkio, suomių pakrančių 
artilerija nuskandino sovietų 
karo laivą “ Oktiabrskaja Re
voliucija”, 23,256 tonų.

HELSINKIS, gr. 18. — So
vietų bombonešiai šiandien 
puolė Suomijos miestą Abo ir 
Helsinkio apylinkes. Abo mie
ste numuštas vienas sovietų 
lėktuvas, o Helsinkio apylin
kėse — du.

Sovietų bombonešiai pras
krido ir Helsinkio padangė- 

’mis. Bet nė vienos bombos ne
išmetė.

Karelijos tarpjūry ir toliau 
raudonieji masėmis be ma
žiausio pasi'sekimo puola suo
mių pozicijas.

Pranešta, kad šiame fronte 
suomiai jau 76 sovietų tan
kus sunaikino.

A irgi- NEPRIPAŽINTA PILIETY- 
patys bė BUVUSIAM HITLERIO 

SANDRAUGUI
DETROIT, Mich., gr. 19. — 

Federalinis teisėjas A. J. Tn- 

ttle nepripažino Amerikos pi

lietybės Kurt G. W. Ludecke, 
kai iškelta aikštėn, kad jis 
vra buvęs Hitlerio bičiubs irv i
sandraugas.

Teisėjas nusprendė, kad jis 
dar penkeris metus palauktų 
ir daugiau susipažintų su pra 
diniais anierikonizmo princi
pais.

RYGA.— Palialtijo valsty
bių, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos, prekybiniai specialistai 
čia turi konferenciją tikslu 
praplėsti prekių mainybą.

VOKIETIJA TURI MAŽAI 
ANGLIES

BERLYNAS, gr. ,19. — Ai- 
škėja, Vokietija turi mažai an 
glies, nes vartojimas žymiai 
suvaržomas. Vienai šeiniui per 
savaitę skiriama 75 svarai an
glies.

BRITAI NEPULSIĄ
VOKIETIJOS MIESTŲ
LONDONAS, gr. 19. — Bri 

tai paskelbė, kad jų lakūnai ir 
toliau pulsią vokiečių stam
besnes bazes, bet Vokietijos 
miestų nekliūdysią, atsižvel
gus į civilinius gyventojus. 
Britai sakosi keistų šį ‘savo 
nusistatymą, jei vokiečiai la-

Nuskendusio vokiečių karo laivo Admiral Graf Spee karininkai liūdi šalia kapo, Monte-
video kapuose, palaidojus žuvusius savo 3iS įgulos narius.

popiežius pijus xn
KALBĖS APIE KARĄ

kos, paskiau dėl karo nutrau
kimo ir pasauliui ramybės 
grąžinimo. Ir šiandien daug 
dirba.

, „ . , „ , i Deja, iki šioliai visos pas-
sakvs reikšmingą kalba karo,, ....

. . . * j tangos niekais eina, nes ka-
ii taikos klausimais. riaujančioms pusėms rūpi tik

(Acme* telephoto).

VATIKANAS, gr. 19. — 
Čia kalbama, kad Šventasis 

Tėvas Pijus XII kūčių vaka

rą į kardinolų sveikinimus pa

Pijus XII daugiau kaip kas 
kitas yra darbavęsis dėl tai-

UŽ SVETIMU ŽINIŲ 
KLAUSYMŲ- KALĖTI
BERLYNAS, gr. 19. — Vo

kietijoje yra sunkus nusikal

timas klausyti per radijo a- 
paratą pranešamų svetimų ša 
lių žinių.

Marienaue, arti Dancigo, 
areštuota visa penkių narių 
šeima už minėtą nusikaltimą. 
Nacių teisme išaiškinta, kad 
tos šeimos nariai ne vien 
klausę iš svetur įvairių prane
šimų, 1x4 dar ir savo kaimy
nams pasakoję apie girdėtas 
žinias.

Johannes Jakobsen, šeimos 
galva, nuteistas pustrečių me
tų kaėlėti; jo žmona Marta,

pirmybė ir įsigalėjimas, 
ne žmonių likimas.

bet

KAM LIKS VOKIEČIŲ
ĮMONĖS LATVIJOJE

RYGA. — Latvių spauda 

svarsto klausimą kaip li'ks ir 

kam teks iš Latvijos išvyks
tančių vokiečių įmonės.

Tš vi'so iš Latvijos išvyks 
apie 62,000 vokiečių tautybės 
Latvijos piliečių. Dalis jau 
išvyko. Ryšium su tuo užsi
daro ir didesnės įvairių smul
kių amatininkystės ir preky
lms įstaigų skaičius.

Pagal 1935 metu Latvijos 
statistiką, iš 46,000 Latvijos 
prekybos įmonių 2,450 priklau 
sė vokiečiams. Latvijoj mies
tuose vokiečiai turėjo 2,300, o 
provincijos kaimuose 150 to-

SUOMIAI DENGIAS 
SOVIETŲ NELAISVIAIS

PARYŽIUS, gr. 19. — Iš 
Helsinkio atvykęs vienas di
plomatą pasakoja, kad suo
miai imasi priemonių suturėti 
sovietų lakūnų puolimus Suo
mijoje. Paimti nelaisvėn rau
donieji kariai miestuose laiko
mi šalia viešųjų įstaigų ir ki
tų svarbiųjų pastatų. Jei so
vietų lakūnai bombarduos tas 
įstaigas, jų aukomis pirmiau
sia Ims nelaisviai.

NACIŲ LAIVAS ĮVYTAS
AMERIKOS UOSTAN
FORT LAUDERDALE, Fla., 

gr. 19. — Nežinomas britų ka 
ro laivas į vietos prieplauką 
įvijo nacių kubilinį laivą A- 
rauca.

KANADOS KARIUOMENĖ 
ANGLIJAI

LONDONjAS, gr. 19. — An
gli jon prisiųsta pirmieji Ka
nados kariuomenės daliniai 
padėti britams kariauti su Vo 
kietija.

TRYS JAUNUOLIAI 
IŠVAŽIAVO I ITALIJĄ
RASEINIAI. — Iš Rasei

nių dominikonų vienuolyno iš 
važiavo trys jaunuoliai; Pet- 

Lileika
ir Pranas JorašRa, į Italiją. 
Jie, kaip Dominikonų ordeno 
kandidatai, netoli Florencijos, 
Fiesale miestely, atliks vienų 
metų novicijatą, o jgiskui ruo 
šis baltaisiais tėvais. Šv. Do- 
miniko idealų skleidėjais.

kuri dar ir kaimynams pasn-| kių įmonių. Rygoje vokiečiai ras Kmita, Izidorius 
kojusi, taip pat pustrečių nie- turėjo 1,508, Liepojoje 231,

tų kalėti; Jakobsono trys jau
ni broliai — po pusantrų me
tų. Pagaliau jų visų piliety
bės teisės jinnaikintos penke- 
riems metams.

PANAMA CITY, Panama, 
gr. 19. — Iš Washingtono grį
žo ambasadorius Augusto S.
Boyd ir užėmė mirusio Pana- 

kūnai pultų Anglijos miestus, rims prezidento vietą.

PRANCŪZAI NUTVĖRĖ 4 
NACIŲ KARININKUS
PARYŽIUS, gr. 19. — Pran

cūzų patrulis staiga įsiveržė
vokiečių teritorijon, vakari- į sekretoriaus pareigas einantis

Suomiai Amerikoje įsigys 
44 lėktuvus, karo medžiagos

\VASHINGTON, gr. 19. —nijoje lėktuvus, ši kompanija 
Karo laivyno departamento | šiandien dirbdina lėktuvus

niam fronte, ir tenai nutvėrė 
keturis vokiečių (karininkus.

PLATINKITE “ DRAUG A”

C'b. Edisonas patvirtino pra
nešimus, kad karo laivynui nė 
ra skubu gauti užsakytus 
Brewster Aeronautical kompa

Mintaujoje 108, Ventspilyje 
73, Rygos Jūrmaloje 72, Kul- 
dingoje 44, Takume 31 ir Sal
duose, Daugpilyje, Taksuose, 
Kelneriuose ir Bauske nuo 16 
iki 20 krautuvių. Be to, vo
kiečių krautuvių po Ikiek bu
vo Rujienoje Bobelėje, Alinė
je ir Ošputėje.

Su vokiečių išvykimu, da
bar kilęs klausimas, ar iš viso 
nereikėtų tas krautuves užda
ryti. Toks prileidimas yra pa
matuojamas tuo, kad Latvijo
je yra labai daug smulkių pre 
kybos įmonėlių, kurios teturi 
tik po 10 nr 15 piif.oėjų. Ta ąp 
linkybė labai padidina tarpi
ninkavimą ir tuo būdu pake
lia prekių kainas. Dėl to visos 
buvusios mažosios vokiečių 
kratuvėlės būsiančios uždary- 

stam-

Suomijai, kurių 44 teks suo
miams.

Be to suomiai Amerikoje j
sigys amunicijos, kulkosvai-į tos, išskyrus apie 170
ližių ir kitų karo reikmenų, i besniųjų krautuvių.

RAUDONIEJI PUOLA 
SUOMIŲ POZICIJAS

ROVANIEMI, Suomių Lap- 
landija, gr. 19. — Suomiai tu
ri atkaklias kautynes su rau
donaisiais ties Kaskanio kal
nų perėjomis šiaurinėj Suomi
joj.

Iš Petsamo-Salmijarvi fron 
to, Arktike, suomių jėgos per
eitą šeštadienį pradėjo atsi
mesti nuo gausingesnių rau
donųjų motorizuotų jėgų. At- 
si mesdami jie paskui save vis 
ką degino ir naikino. Vakar 
jie ties kalno perėjomis užė
mė naujas sau palankesnes 
pozicijas, kurias raudonieji ir 
susimetė atakuoti tankais ir 
bombonešiais.

Patirta, raudonieji su milži
niškais nuostoliais palengva 
stumiasi pirmyn.

Suomiai turi lengvąją arti
leriją ir kulkosvaidžius ir sė
kmingai šluoja puolėjus. Gi
nėjai pasiskirstę į grupes. 
Vienos jų priešaky kovoja, ki 
tos užeina raudoniesiems iš už 
nagario ir juos naikina. Va
kar tuo būdu apie 700 raudo
nųjų nukauta.

Kita suomių grupė apie 800 
raudonųjų įmasino į minu 
spąstus ir kone visus sunaiki
no.

Dar kitos suomių skrajoja
mos grupės ardo raudonųjų 
susisiekimus.

PAŠVENTINTA PR.
MOKYKLA

DAPŠIONYS. — Dapšiony 
se iškilmingai pašventinti pr. 
mokyklos rūmai. Mišias laikė 
ir pamokslą pasakė kun. L. 
Babrauskas. Į iškilmes atvy
ko iš Panevėžio pr. mokyklų 
inspektoriai p. Skučas ir Se
da ra vičius.

Šitas šviesos židinys liaž- 
nytkaimy vienas iš gražiausių 
visame valsčiuje. Kaštavo per 
50,(XX) litų. M-los vedėjas D. 
Ramanauskas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ M

ORAS
CHICAGO SRITTS. — De

besuota ir šalčiau.
Saulė teka 7:14, leidžia

si 4:22.

Tamstos Giminėms ir Drau
gams Geriausia Kalėdų Do
vana dienraštis DRAUGAS! 

Metama 16.00; Pusmečiui $3.50

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley 
Chicago, m.
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Gana jau seniai yra galvojama įsteigti 
Europos valstybių federacijų. Ypač dabar 
apie tai daug y/ a kalbama, tis sumanymas 
tikrai gražiai skamba teoretiškų atžvilgiu, 
bet praktiškai jis nėra galimas realizuoti.

Tautų federacija nebus įgyvendinama tol, 
Ikol tautos taip nesusiriš dvasiniais elemen 
tais, kaip gali žmonės jais susirišti.

B MŪSŲ VEHGMO CENTRO
(Iš Federacijos centro raštinės — 2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois)

Sustotų ir dabartinis karas, ir nuolatinė 

taika būtų įsteigta, kad tautų vadai pasi

duotų doktrinai, kurių moko Taikos Kara-į'had mūsų broliai vilniečiai 

liūs. Kaip būt naudinga, jei visos tautos,'galėtų išsilaisvinti iš svetimų- 

visi jų vadai tų svarbų klausimų su dideliu jų vergijos. Šiemet, ačiū Die-

Per daug, daug metų mes, Federacija stiprėja. Spaudoje 
lietuviai, troškome, kad Vii- jau buvo pranešta, kad Be
niaus kraštas būtų atgautas, troito Lietuvių Katalikų Vei

kimo Centras nutarė prisidė

Trečiadienis, gruod. 20. 1939

Kalėdos ir Mūsų Labdariai

atsidėjimu pasvarstytų šiųmetinių Kalėdų 
metu.

Vilniaus Universitetas
Lapkričio 2b dienų švietimo ministro įsa-

•vui, Vilniaus krašto gyvento
jai švęs Kalėdų šventes susi
jungę su nepriklausoma Lie
tuva! (lai būt daug medžia
ginių dalykų jiems pritruks, 
gal nepakankamai pavalgys, 
liet dvasioje bus linksmi, triu
mfuos nes žmogui laisvė tai

ti prie A. L. It K. Federaci
jos ir pasivadinti Federacijos 
skyrium ar net apskričiu. Tai 
smagi žinia, Reikia neužmirš
ti, kad Detroite yra trys lie
tuvių parapijos, daug katali
kiškų draugijų, uolių veikė
jų. Jų prisidėjimas prie Fe 
deracijos žymiai sustiprina 
Amerikos lietuvių katalikų

Visose Chicagos lietuvių parapijose veikia 
Lietuvių R. K. Labdarių sąjungos kuopos, 
darbščiai centro valdybai vadovaujant.

Šios sąjungos kuopos, kiea mums žinoma, 

turi daug daroo per ištisus metus. Jos nie

kuomet neatos&cgauja. Rudens ir žiemos me

tu, tačiau, jų darbas žymiai padidėja. Atsi

randa suvargusių šeimų, kiurias reikia aprū

pinti kuru, maistu, dažnai ir už butų tenka 

užmokėti. Tam reikalinga lėšos, kurių šukė 

fimui reikia nemažai padirbėti. Bet landa 

riai, žinodami, kaip kilnų darbų dirba, ne

siskundžia nuovargiu. Dirba nesiskųsaami, 

nes aiškiai žino ir supranta, kad krikščio

niškoji artimo meilė reikalauja rūpintis var

gšų šelpimu.

Už kelių dienų švęsime šv. Kalėdų šven

tę, šių didžiųjų mūsų, katalikų, džiaugsmo 

dienų. Sveikinsime vienas kitų, dalinsimės 

dovanomis, vaišinsimės. Bet lietuvių tarpe 

bus ne viena šeima, kuri gal tik dvasioje 

minės Kristaus gimimo šventę, bet kęs me

džiaginį skurdų. Labdarių Sųjungos kuopų 

yra pareiga žiūrėti, kad visoms lietuvių šei

moms Kaiedų šventės būtų linksmos visais 

požvilgiais. Labdarių iniciatyva ir darbu, o 

visuomenės paama neturi likti mūsų tarpe 

šeimų, kurioms Kalėdų rytas nebūtų links

mas dėl medžiaginių trūkumų-

Suvargusioms šeimoms, ypač jų vaiku
čiams, būkime Kalėdų diedukais.

• t
Ta pačia proga tenka išreikšti apgailes

tavimų, kad Labdarių Sųjunga nepajėgė iš

eiti iš Chicagos ribų. čia, Chicagoj, ji mil

žiniškus darbus nudirbo: tūstančius lietu-,
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vių reikale sušelpė, ligoninę pastatė, ūkį nu į 
pir ko ir išmokėjo, rengiasi seneliams namus 

statyti. i
Bet už Chicagos miesto nedaug kų sujun

gs tenuveikė, nedaug kų tegalėjo nuveikti 
dėl to, kad labdariai savo kuopų kitur ne
turėjo.

Kiek atsimename, buvo stengiamasi steig
ti kuopas Wisconsino, Indiana, net Michiga- 
no valstybėse, bet nieks iš to neišėjo. Ir čai- 
teris sąjungai yra gautas toks, kad jis tiktų 
visos Amerikos lietuvių kolonijoms.

Ar nereiktų gražųjį Labdarių Sąjungos są
jūdį išnaujo pradėti plėsti po visas Ameri
kos lietuvių kolonijas? Juk, jei tas sąjūdis 
reikalingas ir naudingas Chicagos lietuviams, 
jis turi būti reikalingas ir kitų miestų lie
tuviams.

Sį klausimą reiktų apsvarstyti Labdarių 
Sųjungos centro metiniame susirinkime. Jį 
turėtų pašvaistyti ir kitų miestų lietuvių 
veikėjai ir, susižinoję su centru, šį gražųjį 
sąjūdį pradėti plėsti visur, kur tik yra ga
lima. . [i

kvum Vilniaus Stepono Batoro universiteto džiaugsimės su Vilniaus lietu-

brangiausias gyveninio tur- bendrąjį frontą. Tuos reika- 
tas. Be abejonės, ir unes visi

Reikalinga Dvasinių Ryšių
Nedaug tėra vilties, kad Europos karas 

pasibaigtų greitu laiku.
Karai, ypač Europoje, yra pasidarę tradi 

ciniu dalyku. Esama senų karo sėklų, ku
rios pasėjama ir jų vaisiai netrukus išauga. 
Ištisais amžiais valstybės negalėjo taip su
sitvarkyti. kad nebereiktų tarp savęs ka
riauti. Rasizmas, nacionalizmas, tradicinis į- 
tarinėjimas, nuolatine baimė, tratėjimas sie
nų, padare valstybes neramiomis.

Europoje ypač, atsižvelgiant į jos tarptau
tinę konjunktūrų, karo negalima išvengti ir 
pastovi taika nėra galima įgyvendinti.

Negalima tikėtis Europoje pastovios tai
kos tol, kol tautos nesusiriš tarp savęs dva
siniais vyliais.

rektorius prof. Steponas Ehrenkreutzas per
davė savo pareigas Švietimo Ministerijos ski
rtam Vilniaus universiteto valdytojui prof. 
Ignui Končiui. Pareigą perdavimas įvyko 
buv. mokyklą kuratorijos būstuose, dalyvau
jant Švieti'mo Ministerijos įgaliotiniui Vil
niuje dr. A. Juškai. Buv. rektorius Elnen- 
kreutzas pareiškė, kad perduodamas univer
sitetas yra tvarkoje. Naujai paskirtam uni
versiteto rektoriui prof. 1. Končiui rektorate 
buvo pristatyti fakultetų dekanai. Naujasis 
rektorius raštu paprašė dekanus, universite
to įstaigų vedėjus ii- kitą universiteto perso
nalų pa'silikti savo vietose ir toliau eiti pa
reigas. Visais universiteto reikalais dabar 
reikia kreiptis į naująjį rektorių.

Šiuo metu Vilniaus universitete mokosi a- 
pie 2,500 studentų. Visą universiteto perso
nalą sudaro apie 800 asmenų, 'kurių tarpe 
yra 110 profesorių, 250 asistentų, apie 100 
valdininkų ir apie 350 žemesniųjų tarnauto
jų. Lyginant su prieškariniu universiteto per 
'sonalu, dabar trūksta apie 80 asmenų: apie 
15 profesorių, apie 50 asistentų ir t.t. Iki 
šiolei universiteto profesorių tarpe nebuvo 
nė vittio lietuvio. Iš Lietuvos kilusių buvo 
apie 12 profesorių. Jaunesniojo uni’versjj,eto 
mokomojo personalo.tarpe buvo penki betė
viai.

Piety Amerikos Lietuviai ir Mes
“XX Amž.” įdėjo pasikalbėjimą su R. 

►Skipičiu apie užsienių lietuvių reikalus. A- 
pie mus, šio krašto lietuvius, ir Pietų Ame
rikos lietuvius jisai pasakęs:

‘įTikimės, 'kad mūsų sunkią ir nenorma
lią Lietuvos padėtį tolimosios kolonijos 
teisingai supranta. Iš šiaurinės Amerikos 
laukiam pačios visuomenės iniciatyvos a- 
teiti į pagalbų. Tikimės, kad Šiaurinės A- 
merikos lietuviai atkreips žvilgsnį į Pie
tų Ameriką. Jiems be galo sunku išsivers
ti be pagalbom. Pav., San Paulo pastatyta 
pirmoji bažnyčia, bet ji neturi net lubų. 
Turėdami čia pat gyvybinių reikalų nega
lime dabar jiems padėti. Labai gražiai ė- 
mėsi organizuoti Marijonai parapijų Bue
nos Aires. Taupūs, bet vienais Pietų Ame
rikos lietuviais neišsivers. Galėtų padėti 
J. A. V. ir Kanados lietuviai”.
Toliau R. Skipitis reiškia savo nuomonę, 

I 'kad iš Pietų Amerikos, kiek galima, reikia 
i grąžinti savo žmones atgal į Lietuvą, nes vis 

tiek jie pražūsiu lietuvių tautai. Dėl vietos 
stokos Lietuvoje tuo tarpu esą dai' nėra rei
kalo bijoti.

viais. Atsimindami jų laimė
jimą, neužmirškime ir jų var
gų, padėkime jiems pradėti 
gyventi žmonišku gyvenimu, 
atsistatyti. Dėl to kiekvienas 
iš mūsų, kurie tik galime, 
bent po trupinėlį, nubirusį 
nuo mūsų Kalėdų švenčių sta
lo, skirkime Vilniaus biednuo- 
menei sušelpti. Padarykime 
jiems tą džiaugsmą.

Federacijos centro valdyba 
Kalėdų švenčių proga nuošir
džiausia sveikina atgautojo 
Vilniaus ikrašto žmones, svei
kina visą tautą ir prašo gi- 
ntusiojo Taikos Karaliaus — 
Kristaus, kad grąžintų pasau
liui taiką ir ramybę, kad dau
giau nebebūt pažeistas Lietu
vos Valstybės gyvenimas, kad 
grįžtų prie Lietuvos ir tie 
kraštai, kurie Lietuvai pri
klauso ir kurie dar tebėra sve
timųjų vergijoje! Taip pat 
sveikinami visi Federacijos 
veikėjai ir rėm^Jatl Kristaus 
gimimo šventės . tesustiprina 
mumyse dar didesnį norą dar
buotis Dievui ir Tėvynei! 
Rinkliava parapijose

Teko nugirsti, kad Chicagos 
lietuvių parapijų kunigai kle
bonai savo vėliausiame susi
rinkime nutarė padidinti pas
tangas suteikti didesnę 'pagal
bų Vilniaus krašto gyvento 
jams. Nutarta parapijose, ba 
žnyčiose, prie bažnyčių, ar ki
tokiu būdu padaryti vilniečių 
šelpimui rinkliavą. Reikia ma
nyti, kad tai bus netrukus pa
daryta ir 'kad tas darbas tu
rės pasi'sekimo. Būt gerai, jei 
visur parapijose tokios rink
liavos būtų suorganizuotos.
Nauji Federacijos skyriai

Mūsų veikimo centras —
T

NUOBAŽNA PADĖKA JO 
ŠVIESYBEI PROF. 
KAMPININKUI.

Profesoriau, K ampiuinke, 
Mūsų visų bendriuiuke, 
Tėvas mūsų tu teisus, 
Pamokini mus visus.

Tavo delnas daug pasako 
Visas paslaptis atsako, 
Gyvenk metus tu ilgus, 
Tada patarimų bus.

Tavo išmintis gera,
Didi mūsų tau viera;

lūs tinkamai patvarkyti išrin
kta komisija iš P. Medonic 
S. Atkočiūno ir M. Šimonio.

Nevv Haven, Conn., atsigai- |Tu pamokslininks puikus, 
vino jau seniai nebeveikęs j Tavo žodis yr mandrus.
Federacijos 17 skyrius, kurį J 
sudaro šios draugijos: Šv. 
Pranciškaus draugija, LltKSA 
kp., Gailestingojo Ražančiaus 
dr-ja, Šv. Marijos vaikelių, 
Šv. Onos, LDS kp. Sveikina
me naujuosius skyrius, jų val
dybas, į Federaciją įėjusias 
draugijas ir linkime geriau-

Operaciją dariau,
Bigę, gaurus nukarpiau; 
Iš beždžionės — ciciliko 
Pasidariau katalikas. 

Dėkiityas būręs cicilikas

čiai niekuomet ponais nebu
vo. Kas dėl žodžio gazieta, 
tai jis vargiai bus lenkiškas 
žodis. Tasai žodis aiškinamas 
šitaip.*

Venecijoje seniau buvo ne
didelis varinis pinigas vardu 
“Gnzeta.” Kai pasirodė pir
mieji laikraščiai Venecijoje, 
atskirų numerių kaina būda
vo viena “gazeta.” Ilgainiui 
ir laikraščius ėmė vadinti 
“gazeta.” Taigi jei mes pa
vadiname laikraštį “gaze
ta,” nelabai tenusikalstame 
kalbos tyrumui, nes tas žodis 
jau įsigijo tarptautinės pilie
tybės teises.

, Klausimas. Cleveland lie
tuvių P tautiškoje” poperoj 
“Dirva” radau taip išdrūka- 
vota: ■ “Taupykit gyvastis. 
Taupyki! gyvastis Kalė-

K laušimas. Vašemascis pro
fesorius dažnai ant savo del

siu jmsisekimo jų kilniuose'00 dedi žodį gazieta. Man, doms.” Kaip suprasti? Tau- 
kutalikiškojo ir tautiškojo vei rodos, kad tai musų “bro-‘pyti galima tik pinigus, ga 

žodis. Ir dėl tolių” lenkų 
noriu įtarti prof. Kampinin
ką paeinant iš kokio nors 
bajorgalio.

Pūkšt.

Atsakymas. Klaidingai ta- 
vorščius galvoji. Aš paeinu iš 
aukštaičių giminės, o aukštai-

žoliną, anglis, malkas ir t. t. 
Bet kaip galima gyvastis 
taupyti? Prašau paaiškinti?

Atsakymas. Ir mano delnas 
neišfigeruoja. Geriausiai pa
klausti paties “Dirvos” re
daktoriaus. kuris dedasi man- 
driausiu lietuviškos šnekos 
žinovu Amerike.

Pasityčiojimas
“Amerika” pastebi, kad Vilniaus lenkai 

riečia nosį, kiek išmanydami, nežiūrint, kad 
geraširdė lietuvio ranka juos dabar valgy
dina ir visaip šelpia. Lenkų leidžiamas laik- 08 
rastis “Kurjer Wilenski”, matyti, laisves
nis nuo cenzūros, nei lietuviški dienraščiai, 
bet ir to lenkams neužtenka.

Minėtas laikraštis į savo artimus bendra
darbius priėmė tokį asmenį, kaip Piotr Le- 
miesz, kurs pernai 'spalių 9 d. lenkų spau
doje “mokė’’ lietuvius ir skelbė, kad lietu
viai netekę savo sostinės, Vilniaus, visiems 
laikams. Šiemet kovo 31 d. jis rašė. 'kad Vil
nius esąs Lenkijos mocarstvos ženklas.

Ar ilgai tokie 'ponai laisvai valgys lietu
višką duoną ir tyčiosis iš lietuviu šventų 
teisių!

kuino darbuose!

Daugiau aukų vilniečiams

Ncrwcod, Mass., lietuviai 
'katalikai per Federacijos sky
rių prisiuntė Vilniaus bied- 
nuomenci šelpti $39.25. Lowell 
Mass., lietuviai katalikai pei 
kun. Joną Strakauską tam pa
čiam tikslui prisiuntė $29.03.
Jonas Savickas iš Muskcgon, ,|10 (, vW iria Jei aS Busi. 
Mieli., $10.00 Pranas Slavei- . girt,Uu tai baĮl) kas kita>
kis iš Ainstetdmn, ;N.' Y:, <2.'•„*«’l»i«ėrbur«e kelerius 
Agota žižminskaitė iš Racine,
Wis., $1.00.

Kaip buvo pranešta praėju
sią savaitę, Federacija Vil
niaus šelpimui ir atstatymui 
per Lietuvos Konsulą Chica
goje pasiuntė $ljS50.00. Se
kretoriatas gavo iš p. Kon
sulo tai sumai pakvitavimą ii 
pranešimą, ikad pinigai pasių
sti yra į Lietuvą nurodytam? 
tikslui. Už dienos, kitos .pa
siųsime ir daugiau. Surinktą
sias aukas tuoj prašome sių
sti į Federacijos centrą, kad 
jas galėtume greičiau pasių
sti į Vilnių. Čekius prašome 
rašyti Federacijos iždininko 
kun. Pr. Juro vardu, o siųsti 
į Sekretoriatą — 2334 So.
Oakley avė., Chicago, III.

Leonardas šimutis.

tus gyvenau.
me-

Ladogos ežerą
žinau ir mačiau tas Suomijos 
dalis, kur dabar komunistų 
armija kaujas su maža, bet 
išlavinta, disciplinuota suo
mių armiją. Rusų kalbą mo
ku. Bet aš negiriu 
komisarų ir jų valdžios 
negaliu girt ir negirsiu, nes 
visi yra tironai, kurie išžudė 
milijonus tikinčiųjų, įvedė ve
rgiją, baudžiavą, atėmė žo
džio, tikėjimo laisvę. 0 kita, 
aš esu lietuvis. Jei lietuviški 
komunistai juos giria, tai ko
kie jie lietuviai patrijotai? 
Komunistų programoje yra 
“visa'svietinė revoliucija”, vi
sur sukelt streikus, sabota- 
žuot, bet, saugok Perkūne die
vaiti, tik ne Rusijoj. Mat, čia n,į. 
viskas O. K. Na, ir kas būtų 
jei visur būtų komunistų san
tvarka ? Būtų vienas kalėji
mas ne komunistams. Būtų

Kaip vokiečių 
tvarkomas Suvalkų 
kraštas

Suvalkų trikampis su 3000 
'kvadratinių kilometrų ir 120,- 
000 gyventojų yra didžiau
sias Rytprūsių apskritis. Da
bar trikampis yra pavadintas

Apie Lietuvius Komunistus
Komunistai vis būbnija sa

vo šlamštuose Bjiie imperialis
tinį karą, bet nieko nesako a- 
pie komunistų imperialistinį 
karą, kuris eina užpuolus ma
žą Suomiją. Mat. komunis
tams valia kariaut, o kapita
listams ne. Tai biskį akiplė-

Lietuvių komunistų laikraš
čiai rašo, kad raudonoji arnii- 
ja progresuoja Suomijoj jw 
35 mai les į dieną. Išeitų, kad 
ji jau seniai perėjo visą suo
mių žemę ir net įpusėjus nor
vegų žemėj. Ot, kur melagiai!

Tolinu rašo, kad Sovietų 
Rusija “sukrėtė” kapitalisti
nį pasaulį iš pamatų! Bet mar 
rodos, knd šiuo laiku svyruo
ja Rusijos komisarų pamatai 
Maskvoje.

“Kreis Suvalki”. Jis yra pri
skirtas prie Gumbinės Regv- 
rungsbecirko, nors laikinai 
buvusi siena su Rytprūsiais 
tebėra uždaryta. “Kreiso” 
priešaky yra Landratas. ku
ris valdo 18 “Amtsbecirkų” 
arba valsčių ir tris “Stadt- 
meistereien”. Yra vokiški 
“Amtsvorštehriai” ir burmis
trai. Kol ka'.- dar vra palikti 
savo vietose ir buvusieji vir
šaičiai, kurie dilba vokiškų 
“ Amtsvorštehrių” prižiūri-

Pas komunistų komisarus 
tvarkc's ir rusų žemėje ger- inkis persekiojimas, kokio ne 
būvio nebuvo ir nebus, taipgi buvo nuo pasaulio pradžios
nebus žodžio laisvės, nei strei
kų.

Lietuviški kvi: unistai nega
li vadintis lietuviais. Jei jie 
tokiais vadinasi, meluoja. Pa
imk jų laikraštį, ten redakci
jos straipsniuose tik ir mir
ga apie Rusiją, raudonąją ar
miją “petilietką”, Maskvos 
Volgos kanalas, bažnyčių už
darymas, atsimetimas nuo ti
kėjimo, “ bezbožninkų ’’ orga
nizacijos klestėjimas, Kolkozo- 
baudžiaves įvedimas ir t.t. ir 
t.t. Vis tik apie Rusiją. Nors 
iš lietuviškų komunistų ma
žai kas yra buvęs Rusijoj, bet į mokratijos pamatais, knisasi 
kalbą moka. gal. tik vienas komunistų agitatoriai. Na, ir 
“vabalukas", Daugėlaičių kai kas būtų, jei jie čia paimtų

Taigi, atsargiai su komuniz

mu. .

Komunistai sako, kad da
bar Rusijoj vra tikėjimo lais
vė? Taip, yra. bet tokio tikė
jimo, kokie buvo Leninas, Tro
ckis, Deržinskis, Jagcda, Sta
linas, Molotovas ir kiti. Prie 
Nerono taip pat buvo tikėji 
mo laisvė, bet tik tiems, kurie 
tokius dievus garbino, kuriuos 
Neronas nurodė.

Amerika yra demokratiš
kiausia šalis pasauly, ką pri
pažįsta ir patys komunistai. 
Bet ir čia, po šios šalies de

Turi atiduoti javus
Klaipėdos krašto ūkininkai 

jau gavo įsakymus paruošti 
javus rekvizicijai. Kiek už 
paimtus javus mokės, ūkinin
kai dar nežino, ir laukia pra
nešimo į kili' javai reikės vež 
ti. Nuo vieno b a sėjimo tini 
atiduoti 12 cnt avižų, o mie 
žiu 14 cnt. Taip pat ūkinin
kai turės atiduoti atitinka 
mas normas šieno, šiaudų, bu
lvių ir t.t. Jei kuris ūkinin
kas jau javus turi pardavęs, 
tai privalo įrodyti dokumen
tais. Tokį didelį skaičių javų 
atidavus, lauka.-, ūkininkui y- 
ra grynai nuostolingas ir ne
apsimoka dirbti.

valdžią į savo rankas? įvestų 
vergiją aršesnę negu dabar 
yra Rusijoj. A. p.

t
/
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO

BRAHBAS

AMERIKOS LIETUVIO ŽINIOS
Nepasisekusios Pianisto 
Bacevičiaus Gastrolės

Prieš pat prasidedant karo 
veiksniam** vakaruose, iš Lie
tuvos j Amerikų išvažiavo ži
nomas pianistas R. Bacevi
čius. Kurį lai'kę, apie jį ne
buvo gauta jokių žinių, be to, 
kai kas tvirtino, jog jam pa
vyko laimingai nuvažiuoti to
liau nuo Europos krantų, ku
riuose dabar siaučia karo vei
ksmai.

Vis dėlto šiomis dienomis 
gauta žinių, kad iš Šiaurės 
Amerikos jam teko persikrau- 

Įti į Pietų Ameriką, o ten 
,y venimo sąlygos nepalygina

mai blogesnės. Pasirodo, jis 
ten surengė vienų koncertų, 
'kuriame dalyvavo gal tik ke
liasdešimt klausytojų. Savo 
laiku jis profesoriavo Kauno 
konservatorijoje, liet išvykus 
į Amerikų, jis buvo atleistas. 
Dabar iš Pietų Amerikos jis 
norėtų sugrįžti į Lietuvų, bet 
ši kelionė ne tik vra pavojin
ga, bet iš antros pusės labai 
brangi. Šiuo metu kelionė lai
vais į Pietų Amerikos valsty
bes kaštuoja apie 3—4000 li
tų. Tuo būdu ar jam pavyks 
sugrįžti į Lietuvų sunku pa
sakyti.

Vilniuje 353 dvarai ir 
1,105 kaimai laukia 
sutvarkymo

VILNIUS. — Pagal sura-j 

švino duomenis Vilniaus sri- 
tyje yra iš viso 353 dvarai su 
54,821 ba žemės ir 46.940* ha 
miško.

Skirstant pagal apskritis, 
tai Vilniaus apskr. tenka 188 
dv. su 32,993 ba žemės ir 18,- 
690 ha miško, Valkininkų ap. 
81 dv. su 13,323 ha žemės ir 
9,195 ha miško ir Švenčionė
lių apskr. 184 dv. su 8.495 ha 
žemės ir 19,055 ha miško.

£-5 V* •Svečiai iš
Suvalkų krašto

Marijampolėn į jomarkus 
buvo atvykę keliolika valstie
čių iš Suvalkų krašto. Žmo
nės skundžiasi dar neturį pi
nigų, drusikos, cukraus, kad 
krautuvėse dar vis nieko ne
są ir nieko negalima gauti už

Priverčia parduoti
KLAIPĖDA. — Dauguma 

ūkininkų bando važiuoti su 
naminiais paukščiais į tur-

gus. Nuvažiavusius tuojau ap
stoja minios žmonių, kad ūki
ninkas negali orientuotis kiek 
prašyti už parduodamus pau
kščius. .Jei ūkininkas papra
šo keletu fenigių virš nusta
tytos kainos, tui pirkėjui ap
skundžia policijai, o policija 
atėjusi surašo protokolų už 
lupikavimų, atvežtus paukš
čius išparduoda ir ūkininkui 
pinigus grąžina.

Darbštus Kunigas
ŽALIOJI. — Kun. Senkaus 

rūpesčiu gražiai iš vidaus ir 
viršaus atremontuota bažny
čia teikia bažnytkaimiui kitų 
išvaizdų. Klebonijos trobesiai 
gražiai patvarkyti ir apsodin
ti vaisiniais bei dekoratyvi
niais medeliais. Parapijiečiai 
nesigaili parapijai aukų ir 

džiaugiasi turėdami veiklų, 

sumanų ir darbštų parapijos 

tvarkytojų.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato Aukų 
Pakvitavimas Nr. 20

1
Vilniaus reikalams:

Auburn, Me.: A. Apšegienė, 
/prisiuntė surinktas aukas — 
Į $6.80.

C’has. W. Wasilius, Hilldale- 
Plainsville, Pa. — $11.30.

Kanados lietuvių sųjunga, 
per A. Sakalų, Montreal, Ka
nada — $14.00.

V. V. S. skyriaus, New Bri
tam, Conn., surinkta Vilniaus 
atgavimo minėjime (prisiuntė
J. Petkevičius) — $33.27.

(Po $1.00 aukojo — Pr. Ge- 
rdauskas, J. Juknelis, M. Pa- 
liučionis, A. Pilkonis, V. Mar- 
teckis, M. Turskis, J. Alek
soms, B. Tamošaitis, Iz. Bu
lis, J. Šopvs, J. Draučikas,
K. Savickienė, K. Naruševi
čius, P. Usonis, V. Jokima's).

Taurų Klūbas, Scranton, — $33.45.

Pa., per W. A. MeštOmų — 
$25.00.

John Anumas, Brooklyn, N. 
Y. — $20.00.

V. V. S. Montrealio sky
rius, per A. Sakalų — $51.(X).

Lietuvių U'kėsų Gedimino 
Klūbas, Ifaverhill, Mass., per 
S. Dzingelevičių — $25.00.

Iš E. Wbite Plains, N. Y., 
gauta per S. Dailidėnų — 
$30.00.

(Aukojo — S. L. A. 3C9 
kuopa — $21.50; S. ir M. Dai- 
lidėnai — $5.00, P. Mažeikiai 

$2.00, P. Dailidėnas — $1,
K. Dailidėnas — $1.00).

Amalgamated Clothing Wo- 
rkers of America, local No. 
218, Baltimore, Marvland, per 
Al. Zablaske — $50.00.

Ignas Budreckis, Elizabeth, 
N. J. — $2.00.

Šv. Izidoriaus dr-jos, Bronx, 
N. Y., 40 metų sukaktuvių 
minėjime 'surinkta ir prisiun
tė Kazimieras Kavaliauskas

Stonis, M. Panelis, A. Tumo-j A. J. NamaCtsy, J. M. Pečiu- 
sa, S. Midkevičius, Sr., po lis, S. Naudžiūnas, P. Yoku- 
$1.00 — J. Vanagas, V. Brun j benas, C. Vileišis, A. Tuma- 

auskas, J. Kapochunm, J. 
lerienė, A. Yuga, B. A.

(Po $1.00 aukojo: Fr. Lu- 
kasevičius, J. Kscenaitis, A.

Į Stankevičius, P. Borisas, M.
Gaigalienė, M. Jasevičienė, E. | za, S. Radusis, F. Balienė, Z. šaus 

Į Melenienė, K. Kavaliauskas,l Liutikienė, J. Čiurinskienė, F. Kės
K. Baltaduonienė, J. Zutkis, 
J. Rysevičius, J. Urbonas, K. 
Melenas, M. Grygarienė, E. 
Markevičius, V. Abakevičie- 
nė, L. Vaškevičius, S. Kaz
lauskas, J. M užnik, J. Mise
vičius, F. Zacliarevičius, S. 
Kavaliauskienė, M. Dautar
tienė, S. Skarubsas, B. Sel- 
kaitienė, A. Buinevišius, K.

Kolantienė, J. Biliūnienė, M.
Vaivadienė,

Tumavičius Gaidelis
Zablec'kienė, Gaideiienė, J. Vei sa,ekiu

O. Grikštienė, F. Tarosas, A. 
Bichusa, J. Siurvilas, J. Če- 
pinskas, J. Navickas, K. Ma
ziliauskas, J. Sonkus, P. Ja
niūnas, J. Maceika, S. Stun- 
guris, Mrs. Stungurienė, Bi- 
binskas, K. č’iurlis, J. Urbo
nas, šerkšnis, J. Rutkauskas,

Urbanavičius, B. Marknnienė; j Kupčionis, J. Tmhinskas, P.
i po 50c aukojo: A. Zuzienė, A.1 
Į Jakaitienė, A. Baltaduonytė, 

J. Cedronas, A. Dapkevičie- 
nė, V. Brazauskienė, J. Ja
kaitis, M. Buzanskis, M. Bar- 
ščiauskas, U. Misevičienė).

Bayonne, N. J., masinėse 
prakalbose lapkričio 19 d. su
rinkta, prisiuntė Viticas Brun- 
dza — $82.00.

(Prakalbas surengė A. L. P. 
Klūbas ir Šv. P. ir P. drau
gystė; aukojo — Liet. Ukėsų 
Ki. _ $110.00; L. D. S. 26 
kuopa — $5.00; po $2.00 — 
Lit. D-jos 212 kuopa, kun.

Klimas, D. Goupsza, Madi- 
šausikas, J. Mockevičius, J. 
Badzevieius, J. Zaleckas, J. 
Kolanta, Paulauskienė, A. Ma
rcinkus; sumik, aukų — $19).

Sandaros 33 kuopos, Nor- 
wood, Mass., 25 metų sukak
tuvių minėjime surinkta (pri
siuntė J. M. Tumavičienė) — 
$36.00.

(Po $1.00 — J. M. Tuma-

K. Neviackas, E. Baužienė, 
mok. L Yurenaitė, inž. B. Va
siliauskas. ’įm) 50(1 — K. Ada- 
mkevičius, J. G. Petrauskas, 
B. Valatkaitė, A. TValiackas, 
V. Goniprow, T. Grevis, J. 
Jcnushonis, F. Cofsky, M- 
Shergalis; po 25c — Mrs. J. 
Styles, A. Jasionis, J. Sklu- 
pas, B. Shergaliūtė, M. Valat
kienė, J. Komandulis, A. Gas- 
son, J. Dixon; sumik. — $2.50) 

(Daugiau bus)

Dr. Kamesis Armijos 
Daktaru

CLEVELAND, O. — Žino
mas clevelandietis 
Kamesis, gruodžio 
Suv. Valstijų armijos tarny- 

vicienė, K. Yurgeliūnas, Br, l>on. Išvyko į Camp Jackson,

1D, O. — Žino- 
lietis, dr. J. J. 
įdžio 1 d., įstojo.'

III IbAl

Pečiulis, K. Mickūnas, G. 
Kroupas, J. Arlauskas, O. Ka

So. Carolina. Jis stojo kariuo
menės stovvklos ligoninės da-

valiauskienė, Ed. Tumavicius, liktam, 1-mo leitenanto laips 
P. Yankus, St. Vasiliauskas, niu.

Vėliausi Lietuviški Rekordai
Jos. , F. Budrik Ine.

3409-21 So. Halsted Street, Chicago, III

< Suggests the sure way to get supreme value in

a Record Playing Instrument... g
P BUY A GENUINE
ka\

For a Christmas gift—or for your own enjoyment 
—a genuine RCA Victrola is a guarantee of 

complete and loog-lasting satisfaction

šiais laikais kiekvienas no
ri instrumento, kuriuo ga
li klausytis radio muzi
kos ir groti rekordus. Pa
sirenkant dovaną, dėl ki
tų ar dėl savęs, atsimin
kite, kad yra tik viena 
rūšis Victrola, tai yra RCA 
Victrola. Mes turime, ži
noma, didelj pasirinkimą 
visokių kainų Victrolų. 
Kiekvienas duos jums to
kią muziką kokią norite,

radio ar rekordų muziką.
Nežiūrint kokį RCA Vic- 

trolą pasirinksite, jūs gau
site instrumentą padirbtą 
kompanijos su 41 metų pa
tyrimo ir muzikališkos tra
dicijos. Tai y,ra tikras užti
krinimas kokybės.

Yra svarbu pasirinkti 
tikrą RCA Victrolą. Atsi
lankykite — leiskit mums 
duoti jums demonstraciją.

REMEMBER
THESE FACTS!

1. Only a produet of 
RCA Victor is a (en- 
uine RCA Victrola.

2. Thera is no other 
kind of Victrola.

Mi

po 49c
Siunčiame ir į kitus miestus. Perkant 6 rekordus ant 

sykm už persiuntimų nerokuosime.

S]
1

M fu

«°n Af-

ds V|#c*loid 

Bye. anrf • P u> Magic

Te'eviuon Pb. na *nd 
'net in f ,a- Cal.Wa'nutz^•-°.‘*nyi325.

For a Gift that Keeps on Giving choose a ČAč/UMStč'-
RCA lAčVtoča, .Here are some of the sensational new 1940 models

Marijonų Rėmėjų 
Chicago Apskrities 
Susirinkimas

Ketvirtadienį, gruodžio 21 
d. 7:30 vai. va'kare “Draugo” 
name, 2334 So. Oakley Ave., 
įvyks Marijonų Rėmėjų Chi-1 
cagos apskrities priešmetinis 
susirinkimas, į kurį 'malonūs 
kolonijų skyrių atstovai hei į 
atstovės ir šiaip Tėvų Mari- | 
jonų prieteliai, nuoširdžiai į 
prašomi būtinai šiame svar
biame susirinkime dalyvauti, 
nes bus renkama ne vien tik 
valdyba, bet pasitarta seimo 
ir (lritais svarbiais reikalais. 
Labai prašau. J. K.

THE WORLD’S GREATEST 
TRADE-MARK MEANS MORE TO 

VOU THAN EVER BEFORE

In every land the beat knoam of all 
trade-marka ia the Victor Dog. For 
41 yeara "Hia Maeter'a Voice1’ haa 
meant great muaic, perfeetly ra- 
corded. aplmdidly reproduced. Today 
the Victor Dog repreaenta more than 
ever before. Added to the great tra- 
ditiona of Victor, are the equally 
great idealą of RCA. T hia great ex- 
perience ia at your aervice only in a 
genuine RCA victrola.

Tbrillntg Cbridnult V*’"* HTfOttKnt RCA VICTROL* :
MOOELIMR

Muale floara in
concerta made poaa'ble / ,
Gentie Actlon AutomaticHRerord 
Changer. You thnll 
tone provided by 6 .atta puan 
pult output arhether you pi»y

v£.°r l°“ ’

Santa MA VICTOR
RECORD PLAVER —Playt Rmrds 

TRreaah Your Radio

Model R-100 eonneeta to «iy 
AC radio receiver at little or 
no eapenae and converta it Into 
an eleetrie phonoaraph-radio. 

aya recorda with tono con»

St. Nick’tD'light...
RCA VKTROLA RNNOR 

Ta, Eleetrie Pheaagra^i Ph
CMMraa’a Vletar and

Your childrm witl bleaa Santa 
for endleaa entertainment from 
their own recorda. Thla Victrola 
haa acouatical apeakei bu i i tPlaya recorda with tone eone haa acouatical apeal 

parable to that ofaet. v»rt *9 Jt Into the colorful 
fenjoy the mueie you rrackel Kniahed tone$5.25Injoy the mueie you 
want when you went it. arm. AC only.

Damped Wfk-upJn 
record tone. The radi. 

.. . ...rough -nd through wi£ 
Puah-Button Tunlng. Built 
Masic Loop Antenna and Tela- 
CES. p£?in. Walnut
or niahogany veneef $99. 
cabinet..........................*

__ tcalėid
aurea purer reco 
ll 1940 through

Sttuatinul TaUt Miuitl. a
RCA VICTROLA RIOOfl 0-10

Here lt 1 rompact edition of Ane big aet Victor j*1 
auality with many of the featurea that glorifp feį 
the big ronaote RCA Victrolae. A beautiful i 
gilt. New Viacaloid Damped Pick up ... 3- '
poeitlon Baaa end-Treble Tone Control . . • i 
Belf itar’ing Motor . . . Radio arith
Pueh Button Tunlng and Televieioo * a a Ar '
Plug in........................................................$44.95 »

Fw fln.r radi. aedenaaaee—RCA Vlctnr
For b.at r.aaalta. ... Vlctnr n..dl.a

16308 Tu Lietuva. Tu Mano ir Dru-lia - Akiras Biržys ir Pupu 
(Dėdė ir Dėdienė).

16305 Beržų Polka ir Daralytė Polka — W. Bula Ork ir Alex
(Vasiliauskas).

16306 Tai Nebuvo Meilė, Tango ir Ar Atsiminsi? — A. Sabaniauskas
(ir Ork.).

16307 Marš, Marš, Kareivėli ir Geležinio Vilko Maršas — Karo
(Mokyklos Choras).

,16309 Eitk Vyras Polka, ir Kai Aš Turėjau Kaime Mergele —
(A. Dvarionas).

16310 Septintame Rojuje; — Anglų Valsas ir Jaunystės Meilė, Tango.
16311 Mano Gitara, Tango ir Saulėtas Rytas. Anglų Vairas —

(A. Sabaniauskas).

Kalėdiniai Rekordai
16024 Gioria ir Kūtelė — Kun. Struckas.
16025 O Tn Palaiminta Kalėdu Nakt) — Ateikite čia Jūs Ištikimieji.
16026 Oi Ištikčioii Pūsis ir Šventoji Iškilmingoji Naktis.
16050 Ei Kalėdos! ir Kalėdų Pasveikinimas — čerienė ir Bležlenė. 
16109 Tyliąją Nnktj ir Rami Naktis — Trubadorių Kvartetas.
16141 Sveikos Jėzau Mažiausia ir Gul šiandiena — Jonas Butėnas. 
16229 Angelai Gied Danguje ir Tyliąją Nakt) — Petras Petraitis.
26022 Sveikas Jėzau Gimusis ir Linksma Giesme Mes Užtrauksim.
26023 Gul šiandiena ir Atsiskubino Betllejun — Brooklvno Kvart. 
73103 I.inksma Dieną Ir Gul šiandiena — Marijona Rakauskaitė. 
81763 Kūčių šventas Vakaras ir Tyli Naktis — Stasys Pilka.
16286 Kanklininkas ir Oi Liepa Liepelė — Juozas Olšauskas.
16296 Kam Vakaras O Man Vakarėlis — K. Menkellflniutė ir

(Kazemekas)
16297Polka Apynėlis ir Polka Vakarėlis —' Liet. Ork. ‘(Lyra.”
16298 Atėio Bernelis Lygiais laukeliais ir Valkinuka Aš My’Siaii.
16300 lakštutės Polka ir Dėdienė Polka — Klaipėda I.ith. Oreh.
16301 Karo Muziejaus Vėliavos Nuleidimas — Dalis 1 and 2 —

(Karo Muziejaus Orkestrą).
16302 Gegužinė Polka ir Jaunuolių Polka — W. Ou'a ir jo Ork.
16.303 Virbalio Polka ir Polka Dėl Numylėtos — W. Gula ir jo Ork. 
16304 Kanapių Polka ir Ona Polka — W. Gula Ork. ir Alex

(Vasiliauskas).
16280 Storo Jono Polka ir Veski Mane šokti Polka — Shenandorio 

(Ork.)
16290 Anoj Pusėj Ežero ir Mėnulis Užtekėjo — Tamkiūtė ir

* > Česnavlėtfltė )
16293 Tekėk Dukra už Čigono ir Aš Ne Jauna, Ar Ne Vainikuota
16294 Manei Sakė Motinėlė tr AS Pievele Buvau — K Menkeliū-

(nlutė. Soprano)
16295 Diena Snaust Neduoda Musės Ir Ar Skauda Man Širdį.
16299 Erei Polka Ir Našlys Polka — "Lyra” Orkestru.

Gramafono adatos, specialiai .2 pakeliai už................ 5c
Victor Chromium Adatos, 6 už .............................................25c
Victor plieninės adatos, pakelis ..........................................10c
Panešami Victrolai, po .......................................................$9.50
Panešamos Badios ir Victrolai, po ...........................$19.50
Mažos naujos Badios, po .................................................. $5.95
Bulovą laikrodėliai, Parker ir Waterman auksinės 
plunksnos, Pašomos mašinėlės: Boval, Corona, Under- 
wood, Įvairūs Toastmasters, Mixmnsters, Elektrinės 
hritvos ir t. t. — Lengvais Išmokėjimais.

Krautuvė atdara kas vakarų, o sekmadieniais iki 4 
valandos po pietų.

Joseph F. Budrik, Ine.
RAKANDŲ ir RADIO KRAUTUVE 

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088

Žymas Radio Programas Loidžiamas Nedėlios Vakare 
6:30 iki 6:30 P. M,. WCFL., 970 k.



LABDARIŲ DIRVA

Seneliams Prieglaudos 
Namo Statymo 
Fondo Veikimas

Iki šioliai Seneliams Prie
glaudos Fondui aukos plaukė

O. Antanaitienė $2.00, T. Bla
žys $2.00, lt. Kaunietis $2.00, 
J. Mažinąs $2.00, A. Stašimas 
$2.00, F. Danauskas $2.00, K. 
Balčiūnas $2.00, J. Šeuietas 
$2.00, J. Jaškūnas $2.00, K. 

tyliai ir lėtai. Dabar praside- Račius $1.25, A. Liutkus $1.00, 

da daugiaus veikimo ir atsi
randa daugiau aukotojų.

Lapkr. 12 d. Visų šventų 
parapijoj esanti Labdarių Sų- 
gos kuopa surengė, kaip ir 
atgijimo, vakarienę su 'prog
rama tikslu, kad Roseland ko
lonijoje pajudinti Seneliams 
Prieglaudos Namo Statymo 
Fondo kėlinių. Girdėtis pada
rė pelno apie du šimtu dole
rių.

Gruodžio 3-čių d. pirmoji 
Labdarių kuopa, šv. Kiyžiaus 
parapijoj, Town of Lake, mi
nėdama 25 metų kuopote su
kaktį surengė banfkietų. Ban- 
’kieto laiku gavo du nauju 
Garbės nariu ir šiaip juu pa
darė gerai pelno, Seneliams 
Prieglaudos Namo Statymo
Fondui.

•Taipgi, gruodžio 3-čių d. 
3-vioji kuopa, Šv. Antano pa-į, 
rap. Cicero suruošė vakarų su 
programa ir prakalbomis. Tų 
•vakarą gavo naujų aukotojų 
Seneliams Prieglaudos Namo 
Statymo Fondui.

Čia pažymėtų parengimų pe
lnas dar neprisiųstas Statymo 
Fondo valdybai.

Paduodu, kurie Seneliams 
Prieglaudos Namo Statymo 
komiteto nariai įdavė arba 
prisiuntė'centrui aukas ir au
kojusių vardus.

Kotr. Sriubienė iš Cicero 
gavo aukotojus:

Bruno Drugeilka $10.00, Jo
nas Kruša’s $10.(K), Jonas Šva
bas $10.00, dr. P. Atkočiūnas 
$5.00, Pet. Jnknis $b.(X), J. 
Keser $5.00, J. Pailga $5.00,
F. Miliauskas $5.00, d r. A. 
Gussen $5.(V\ P. Bočiūnas $5,
A, Bernadišius $5.00, 0. J an

tį Demikis $1.00, J. Šaulis 
$1.00, F. .Salde $1.00, Chme- 
liauskas $1.00, AL Stašimas 
$1.00, J., Navickas $1.00, A. 
Lukauskas $1.00, J. Grybaus
kas $1.00, J. Kazlauskas $1,
T. Stonis $1.00, J. Barkaus
kas $1.00, A. L. Taknaliūnas 
$1.00, M. Jakubauskas $1.00, 
O. Bartašieuė $1.00, A. Kru-į 

šiene $1.00, M. Sli'kas $1.00, ]
J. Brown $1.00.

K. Sriubienė viso prisiuntė Į 

$111.25 surinktų aukų. I

Prisiuntė Fr. Sabai $5.00. |
Labdarių piknike geg. 30 d. I

K. Sriubienė už knygas pri-1 
davė $21.00.

Juozas Motekaitis iš Cicero| 
prisiuntė $15.00, tik nepridavei | 

aukotojų vardų.
Auna Ja-sper prisiuntė $10' 

— neprisiuntė aukotojų var- į

z

DRAUOSS
-Z

Trečiadienis, gruod. 20, 1939

Nepamirškite!

“DRAUGO” METINIS

KONCERTAS
Su Šokiais

ĮVYKS-

SAUS10-JANUARY 21 D., 1940 METAIS

Kasios vadas kun. S. Value 
kas, pirm. M. Sudeikienė, vice 
pirm. J. Čepulienė, nut. rašt 
B. Cicėnienė, fin. rašt. O. Ma 
rtušienė, iždin. O. Vaznienė, 
iždo glob. V. Katauskienė ir 
M. .Martušienė.

Labdarių 1 kuopa gerai gy
vuoja turėdama gerus vadus 
ir daug veikėjų. Labdarys 

Padėka
TOWN OF LAKE. — Lab

darių Sų-gos l-o kuopos si-( 
dabrinio jubiliejaus bankie
tas, įvykęs gruodžio 3 d. pra
ėjo didžiausiu pasisekimu. To
dėl norime nuoširdžiai padė
koti visiems, kas tik kokiu 
būdu prie šio .parengimo pri
sidėjo.

N uoširdži a usiai dėkojam
kun. Mačiulioniui už atlaiky
tas š*v. Mišias gyvųjų ir mi
rusiųjų intencija ir pasakytų 
iškilmėms pritaikytų pamoks
lų. delbiamiems kalbėtojams: 
kun. A. Linkui, kun. A. Va
lančiui, kun. S. Vaitiekui, kun. 
Mačiulioniui, L. Šimučiui, dr. 
A. Rakauskui, Ig. Sakalui. J. 
Dimšai, A. Bacevičiui, Veri- 
gai, V. Daukšai. V. Pitkevi-

čiui, Šveikauskui, M. Sudei- 
kienei.

Taipgi dėkojam programos, 
dalyviams: S. Jurgaitei, Dau
kšaitei, Jesulaitei, Norkaitei, 
parapijos chorui, mergaičių 
grupei ir viešnioms Šurum-Bu- 
rum seselių chorui, kurį suda
ro: E. Čepienė, K. Astraus
kienė, A. Grigonienė, K. Jo
nikienė, P. Balčiūnienė, J. Pe- 
čiukienė; vakaro vedėjai J. 
Čepulienei.

Dėkojame visiems, kurie ko
kia nors auka prisidėjo prie

(Tęsinys 5 pusi.)

L1ETUV1AI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefanaa HBlflock MM

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. MARųuette Rd

Ofiso valandoe:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadienais ir Sekmadieuiaia

Susitarius.

TaL Yards 8148.
VALANDOS: Nuo U iki M)

2 iki 4 ir 7 iki »
Pirmadieniais; 2 iki 4 lr 7 ikt k 

Šventadieniais: II iki lf

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Stre*

SOKOL HALL

II

Kun. M. Švarlis aukojo $1 
Viktoras Jodelis įdavė $30j| 

ir aukoto** vardus, būtent::
,Sta»yB. Balta $3.(10. Petras Du-j (įw WIKW,nwlw> 
vidums $2.00, Jun. Mukaus-|a.lu bfltlJ 
kas $5.00, ,J ui gis Žadei'kis $a"statyB
Vikt. Jodelis $5.10. * Kun. Linkus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Clcms
Antradieniais, K^tvirtadianiajfc 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-9 P. ao. 
3147 S. Halsted St, Chicagą 

Pirmadieniais, Treėiadieniaia v 
Šeštadieniais 

Valandoe: 3—8 P. M.

Telefonas HEMiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Westem Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą

TeL Cicero 1481.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th CL
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484.

TsL OANal 6960

OR, WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakns*
ir pagal sutartį.

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGRON 
2158 W. CERMAK &0AD

Ofiso teL Canal 2345 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res tel. Canal 0402

~DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Av«. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL
Tel. MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki • 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. f. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

' DR. MAURIGE KAHlT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland A ve.

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

pulienė, E. Gedvilienė, O. Sri u 
b ienė ir Pie kai t ė.

2345 South Kedzic Avenue

kad grei- 
prieglauda

dėkoju darbuoto-, 
jams ir aukotojams!

Žinome ir kili komiteto na
riai turi surinkę aukų.

Širdingai 1225!) Emerald avė.

Dusome prisiųsti Statybos 
Komio vedėjui aukas ir auko
tojų vardus su adresais.

Visus Šen. Prieg. Namo 
Statymo Komiteto narius pra
šau pasidarbuoti, gauti aukų 
..ei Seneliams Prieglaudos rė
mėjų. Prisiųskite žinias iš 
veikimo. Visiems ir visur prie 
kiekvienos progoa praniukite 

Prieg lau-

DR. A. JENKlitS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IK CHIRUROAS 
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 — 4 ir uuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal siua/.į.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 5667

BR. FRANK C. KWINN
(KVIACUMBAS)

•YDYTOJAS IR OHIRURGAB 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare, 

ir Pagal Sutarti.

kauskienė $2.00, A. Matas $2, Seneliams Lietuvių

':IHIIIIIIIIIIIIIIUIIIWIUIIIItUIIIIIIIHHHIUIIIIimiHIIIIIHHIUUI^1IIIIINIIIiniimiH<»

SKOLINAM PINIGUS^^
5

3s

ANT 1-Mįl MORGIČIŲ

Iš Labdarių Urnos 
Kuopos susirinkimo

Labdarių Sų-gos 1 kp 
t lingas sus-mas įvyko 
džio 10 d.

Naujų narių prisirašė: M. 
Kazmauskienė, K. Martinkie- 
aė. B. Norbutienė, B. Alužie- 
nė, O. Landienė, A. Butkienė. 
Iš seimo raportavo pirm. M. 
Sudeikienė ir P. Dorša. Apie 
25 metų jubiliejaus vakarie
nę pranešė J. Čepulienė, jog 
viskas puikiai pavyko. Gauta 
2 amžinos narės, kurios įmo 
kėjo po $1000.00. Tai Gedvi 
Ii eilės, Sodaitės ir Ragauskie
nės pasidarbavimas.

= Kalbėjo dvasios vadas kun. 
Vai nekas. Buvo atsilankęs 

bu*. iždin.

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per _
Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States = S.

Government priežiūra. S į . .

3« s senas veikėjas ir
į % 11 Petkevičius, kuris įdovė $3.74,
4a S|čdkį. Taip pat atsilankė ir

Oriso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket- =' Genčiauskas ir pasižadėjo vėl 
virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. 3 , .. . . , , . . .__ , 3.dirbti kartu su labdariais.
6816 S. Western Avė. Phone GRO. 0306 f

JOHN PAKEL, Pres.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION I

Padėtus Pinigus

■’ -.............................. "

DR. P. J. BElNAR
(BEINARAUSKAHJ 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Rea. — Yarda 3956 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 Bo. Talman Ava.
Rob. TaL OROveMU 0617 
Office ToL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Katv. ir Nedėliomis sanitaro

2423 W. Marųuette Road

TsL YARds 6981 
Rea.: KENvvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:38
756 VVest 35th Street

1940 METŲ

“DRAUGO” KALENDORIAI
JAU PLATINAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslų. 
Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
sioji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. J Lietuvą Su Persiuntimu — 30c.

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsišaukite:

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois

Nutarta užsakyti šv. Mišias 
už kun. A. Sk ripkų, kad jis, 
kuo greičiausia grįžtų mūsų 
tarpam. Kun. Skripka yra <li 
įlelis Labdarių prietelius. T»i,p 
pat nutaria suruošti kokį nors 
veikalų po Kalėdų. Komisijon 
įeina: M. Sudeikienė, J. Če-

POWDER
Šame Price Tndaų.
»a 45 Years Aqo 
25 ounces 254

MILLIONS bf POUHOS HAV£ hfcl.N 
UStU Bt UUK COVk KMMtHl

KLAUSYKITE

Ntw City fimitim Ibi
R A BIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ iŠ stoties 
WS»C — 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

DR. STMKŪLTS
PNYSIOIAN and BURGBOH

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS;
Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal raUMt 
a TaL YAR* 4787 

IBM

Ofiso TeL VTRgmia 0036 
Reaidencijos tai BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

RosLdsMoijA
8939 So. Claremont Avė.

Valandoe 9—10 A. H. 
Nedėliomie pagal nutartį.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. s. 

RRZ1UEN0UA
6631 S. CaMfornia Avė. 

RBPuHio 78M

Uffine Fhoue R« nnd Offiee
FROeBSot MM 8859 B. Leavitt R» 
Vali RA pp. ir 7-9 vak. CANal 97M

WL J.J. K0WAI
(KOWAR8XAB) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 w. 63rd St, Chicago

irti k

Tel OANal 0267
Ree. Tel. PROspeet 6«M

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARda 2246

OR. G. Z. VEZEL’IS
DANTĮ 8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vali nqn 9 ryto iki 8 vakara 
Seredoj pagal enterti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTKTAS

4143 South Archer Avenue 
Yalefoaan Lafayette MM

Antradieaieio, Kvtvirt-edieniala h 
Pepktndieaiaie

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pinapdieauu* Trz/ipdfenkda b



Trečiadienis, gruod. 20, 1939

mos LIETUVIŲ NAUJIENOS
Draugystė Lietuvos 
Kareivių

Atgarsiai iš metinio 
parengimo

Jau 27 metai kaip draugi
ja gyvuoja ir rengia parengi
mus. Seniau, kai buvom vi’si 
jaunesni, tai pasitenkindavo
me paprastais šokiais. Dabar 
jau keletas metų šokiais ne
pasitenkiname, nes pirmieji 
draugijos tvėrėjai šokiams ir 
netinka tad metiniams 'paren
gimams duodame programų. 
Taip buvo ir šį metų. Rengi
mo komisija susidėjo iš trijų 
darbščių vyrų: Adomo Andri
jausko, Jurgio Pociaus ir Kie 
nienso Liaudansko. Jie atlan
kė draugijos rėmėjus biznie
rius ir su jų parama parnešė

ta, N. Tumavick, Donakl Gb- 
rien tai mokyklos tarybos na
riai ir geri lietuvių rėmėjai. 
Dar yra ilga eilė 'vardų, bet 
nenorėdami per daug laikraš
tyje vartoti vietos visiems a- 
čiū už paramų. Taipgi ačiū 
laikraščiams ir radio leidė
jams. Re tų visų patogumų 
mūsų parengimai būtų neži
nomi plačiai visuomenei. Lin
kim visiems gerų pasekmių 
ant visados.

A. Andrijauskas
J. Pocius

K. Liaudanskas

“Draugo” Spaustuves Masinu Foudas
Kadangi su Naujais 1940 Metais Draugas ’ išeis kasdien 

$ padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują, 

moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri kainuos 38,000.00.

“Draugo" Bendrovės direktoriai nutarė steigti “DRAU

GO” SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ.

Aukotojai, kurie “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui į- 

neš $100.00 bus įrašomi į “DRAUGO ’ BENDROVĖS GAR

BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį “Draugą” iki mir-i 

ties dovanai.
Visus kviečiame prie šio “Draugo” Spaustuvės Mašinų 

Fondo prisidėti pagal išgalės.

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. 0.,

“Draugo” Administratorius

Ct. Tai šauniausia rezidenci
ja visoj ąpylinkėj.

iš velionio artimųjų liko 
broliai: Denis, Petras ir sesuo 
Genovaitė Miliauskienė. Jie 
gyvena savistoviai ir vienas 
kitam padeda.

LABDARIU DIRVA i VOKIEČIŲ KAREIVIŲ 
VEDYBOS

Naujas valstybės įstatymas 
duoda Vokietijos kareiviams į 
progos be sunkumų vešu 
žmonas. Kiekvienas kareivis 

;jau be. tam tikro teisminio 
rginų dr-jos auka $5.00, Sv.; ieįtiįUH) gali padaryti vedybų

(Tęsinys iš 4 pusi.)

vakarienės. Svetainėj sudėta 
aukos su sveikinimais.

Šv. Elzbietos moterų ir me

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
16 ni'gliftko vertė

Kuo. Ant. M. Karužiikia

draugijai gražaus pelno. Tad 
brangūs biznieriai, draugijos 
rėmėjai, priimkite mūsų vie
šų padėkų. F. Zajauskas, K.
A udrija uskas, Saulis-M ik ui is,
J. Jaškūnas, Al. Tamaliūnas,
Balčaitis, Matas, J. (1. Sha- i klauso prie klūbo ir turi vie- 
niet, J. Jankauslka's, K. Yasi-pą apsipirkęs planuoja pasto-

Trtimpai iš Cicero
Florida masinantis kraštas. 

Kas tik išgali ten važiuoja 
pasilsėti. Štai taikos teisėjas 
A. Zičkus dirba sunikiai ir 
nusprendė, atlankyti Floridų. 
Dar pirmų kartų ji'sai ten ras 
pažįstamų Ciceros biznierių: 
Joe Zigmontų. Zigmantas — 
Floridos tikras pilietis — pri-

Pas Mūsų Biznierius
Kodėl neaplankyti biznie

riaus J. Šlickio, gazolino sto
ties, 1538 So. Cicero ave., sa
vininko. Prieš Kalėdų šven
tes visiems naujiems ir se
niem* kostumeriams dalins do
vanas. Visiems apsimoka nu
važiuoti ir padaryti biznį pas 
gerų “Draugo” bičiulį ir pa
rūpi jonų.

pajėgė. Už tat, likviduojant 
komitetų, valdybos vardu rei
škiu gilią padėką visiems ge
riems tėvynainiams prisidėju
sioms darbu ar aukomis prie 
palaikymo Lietuvos Paiil'pno 
New Yorko Pasaulinėje Paro
doje.

A. S. Pocius, pirmininkas

Nuoširdų ačiū tariame gerb. 
kun. H. J. Vaičūnui už baž
nyčioje gražias pamaldas pei 
mūsų 25 metų vedybinio gy
venimo paminėjimą. Taip pat 
esame dėkingi seselėms, ypač 
seselei Marcijonai, už gražų

čios papuošimą.

Taip pat tariame ačiū O.

Agotos mot. ir merginų dr-ja
— $5.00; Moterų Są-gos 21 kp.
— $3.00; Šv. Kazimiero A. R. 
I sik. — $3.00; Amžinos narės
— Sodaitė ir Ragauskienė — 
po $103.00. Po $5.00 kun. Va- 
1 nekis, Y. Petkevičia, P. Dor
ša; po $2.00 — kun. A. Va
lančius, B. Šamas, A. Rokie
nė; po $1.00 — F. Ve liga, A. 
Jankauskis, T. Labuckienė, M. 
Šveikauskis, E. Vanagienė, F. 
Gudžiūnas, O. Jesel'skienė, J. 
Gudaitė, H. Kareivienė, M. 
Petrošaitė, O. Kosilkienė, J. 
Vietienė, V. Rutkauskienė, M. 
Vaičiulienė.

Daugiausia tikietų išplatino 
—* V. Katauskienė ir O. Sriu- 
biertė. Daug dirbo komisija — 
pirm. M. Sudeikienė, J. f'epu- 
lienė, O. Vaznienė, V. Katau
skienė, O. Sriubienė, T. Ged
vilienė, B. Alužienė, P. Turs- 

j, kienė, 'Aitutienė, B. Bučnienė.
Dėkojam dienraščiui “Drau 

irui” už talpini?.-ą mūsų apra-

sutartį. Norįs vesti kareivis 
turi įteikti knro viršininkui 
pranešimą raštu, kad jis nori 
vesti kokią i.ors mergaitę. 
Jei busimoji jaunavedė, į 
dviejų mėnesių tarpų pasiro
do savo miesto vedybų užra- 
šytojui ir pareiškia savo su
tikimų toms vedyboms.

Jei kareivis numirtų pirm 
negu moteris pareiškia savo 
sutikimų, vedybos vistiek bū
tų laikomos tikros jei tiktai 
jaunoji paskirtu laiku parei
škia savo sutikimų.

Meilė ir Mylimasis atėjo pa
žiūrėti Mylimojo, kurs -miego
jo. Mylimasis šaukė į Savo 
Mylėtinį, ir Meilė jį išbudino; 
ir Mylėtinis buvo Meilei klus
nus ir atsiliepė jo Mylimąjam.

Jei nori turėti ištvermę, dau 
gybė dorybių turėtų būti tavo 
prieteliais.

Gėlės Mylir.tiema, 
Vestuvėms, Bauki*- 
tams, Laidotuvėms, 

lir Puošimams.
GĖLININKAS 

4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

DON'T BE GREY
i grey hair. Orr/ bafe «b*m yoa look old and bri oU 

try the 'lfobra* Method br Cok 
orine Hrir . .. CLAIROL. Yotrtl

No bleaching reųnired to 
oofton tho hair whoa yoa aoo 
CLAIROL. YooTl Vve tho neria 

hair —beautiful, natūrai*
that dafieo

A. -f A.
JOANA TAUTVAIŠIENĖ

liauska's, F. Danauskas, Kiš
kūnas Jewelry, C. Syrevičia, 
Bruno Drake, A. Petkus, W. 
Babitz, Genis and Kimbark, 
J. Anglickis, Waren and 
Rock, 5310 Tavern l’alulis, ,J. 
Bogurskis, P. Jnknis, J. Zig
mantas, J. Burinskis, S. Dan-

Galvos skaudėjimo 
vargintoįai

viai apsigyventi, bet aš abe
joju ar tai įvyks, nes per daug 
yra susirišęs su Cicero. Tru
mpu laiku važiuos pati Zig- 
montienė pas vyrų. Sako, “rei 
kia prižiūrėt kad nepasileis
tų“. Na, na, kam .to rūpes
čio. Na, kas daugiaus važiuo- į toj 
ja Floridon! () tų važiuotojui 
bus nemažai ir jie taip patv- 
loms išvažiuoja, 'kiad niekas 
nei nesužino. Tik žiūrėk jau 
nesimato. Turėtų rengti išleis-

Kazinueras Andrijauskas il
simus savo tavernos biznį per
kėlė į naujų vietų, 1412 So. 
49th ave. Naujoji vieta daug 
gražesnė ir patogesnė. Viskas 
naujai ir moderniškai įreng
ta. Laukiame kada įvyks 
“grand opening” naujoj vie-

Rimkienei, jos dukrelei J oze 
tinai, Stašaičiams už 'suren- šymų, radio leidėjams už pra- 

neškną mūsų parengimo per

Blogas galvos skaudėjimus sugadin 
nusiteikimą., padaro visai s-rgantį! Į tllVPS ir sulau'ktuves. Gt blltll 
O \isgi daugelis žmonių Kenčia nuo . e
galios skaudėjimo nereikalingai, dėl puikll.
lo. kad nežino tikros priežasties.
Kai kitų kartų lau skaudies galvą, 
patikrink pats save. Gal tau reika
lingas tikrai geras palengvinimas ne- 
tvarkiai veikiaėiu viduriu, lf jeigu 
tas yra. tai maža Ex-Lax plytelė 
suteiks tau didelę pagalbų.
Kx-I,ax yra labai patikimas liuosuoto
jas. Jis yra efektingas veikime, liet 
taip pat ir švelnus. Jis duoda rezul
tatus be jokių išsiteni pintų ir ne
smagumų.
Be to, Ėx-Lax yra malonus priim
ti. Jis gardus kaip skanus šokola
das. Jūs galite gauti dėžutę kiekvie
noje vaistinėje už 10c. arba 26c.

Laidotuvės ir dar kartą 
laidotuvės!

Laidotuvių direktoriaus A. 
koplyčia,

Cicero bučeriai ir grosernin-

kai pasirengę Kalėdų šven
tėms patarnauti. Jie užpirko 
labai daug įvairių paukščių. 
Kainos būsiu nupigintos. La- » 

bai gerai. Šeimininkėms ne. 
reiks eiti kur kitur ieškoti, 
galės gauti pas savus lietu
vius biznierius. Pirkime pas 
savuosius.

girną mums 25 m. paminėjimo 
baliaus, kur dalyvavo daug 
svečių. Irgi dėkingi esame .i 
Balčiams, E. Braunienei, Če
sienei, U. Maziliauskienei, Gu
lbinienei.

Taip pat tariame ačiū 
Moterų Są-gos 2 kp. ir 48 

kuopoms.
Vladas ir Elzb. Brazauskai

radio.

i

1110 So.

NOV.

po plnnu vyru Braziu uskienė
<gyv. po adr. 4304 S. Wood St.)

Mirė gruod. 18 d.. 1939 m., 
11:43 vai. ryto. sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Kaltinėnų 
par.. Fožerių kaimo.

Amerikoj išgyveno 35 met.
Paliko didėliame nuliūdime: 

vyrų Aleksandrą, sūnų Juoza
pą Brazlauską. seserj Marijoną 
Ališauskienę ir švogerį Antaną 
ir jų šeimą ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas John- F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave.

Laid-otuvės jvyks ketvirtad.. 
gruodžio 21 <1. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta į Švento 
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tainus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Kūnus, Se
suo, švogeris, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, tei. Yards 17 41.

Labdarių 1-oji kuopa

FOR 
ITCHING 

SKIN

W rtd 4 
' that eaa** be 

*a» eoty Clairel

NEURITIS I Relieve 
* Painiu Few fil-.—-- ---- MinutesHneumansm^

To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependabie—no opiates. 
Does the work quickly. Mušt 'dieve cruel 
pain, to your satisfaction, in few minutes- or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today tor NURITO en this guarantee.

V Ar kenčiate niežiejimą, 
1 nudegimą, arba odos ligą? 

Nekentėkit! Žemo per 30 
metą gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko
se. 35c. 60c. $1.00.

KAIGOKITP.S PA MĖGDŽIOJI ..IŲ!
ATSISAKYKIT JI PAKBICIANCiųt 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-Lax! Įsidėmėkite raides 
tumėt geras pasekmes reika- 
“E-X—L-A-X“ ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau- 
laukite originalio Ex-Lax.

Petkaus 
4!)tli Ct., retai kada tuščia. 
Visados užimta ir užimta. 
Štai pereitų šeštadienį palai
dojom Vincų Janirek Januta- 
vičių. Tuojaus pašarvotas Juo 
zas Tamolynas ir taip eina ir 
eina viena's paskui kitą. Ve
lionis Vincus Janutavičius ne- 
sveikavo ilgų laikų. Buvo ne
vedęs. Jo lilkįmu rūpinosi se
suo Miliauskienė. Laidotuvės 
buvo gana iškilmingos. Iš ka
pinių visi palydovai buvo už
prašyti į namus 1837 S. 49th

Nusipirkite 'kalėdinį “Drau
gų”. Bus labai įdomus, įvai
rus ir gražus. Susirasit dau-( 
gelio biznierių ir prdfesijo- 
nalų adresus. Reikalui pasi
taikius žinosite <pas ką kreip? 
tis. Pirkite pas tuos, kurie 
skelbiasi “Drauge”. Kap.

rx

Pastovumas --
Tų liūdi ja įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

(k bmsbbUtottkmrtrf
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žemo
POP SIUN IRRITAT|QNS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Padėkos Žodis
New YoTko Parodos chica

gos lietuvių komiteto valdy
ba, š. m. gruodžio mėn. 7 d., 
konsulato rūmuose išdavė pil
ną raportą garbės pirminin
kui konsului Petrui Daužvar-f 
(Ižiui ir įteikė dar likusius '3U-* 

rinktus pinigus.

Nors paviljono naudai dar
bas valdybai prisėjo tęsti sun
kiomis aplinkybėmis, bet na

riai vis vien dirbo tiek, kiek

HOA 10 CLtflhSt ANO aUOiHF

TIRED
STRAINED* EYES

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yTa savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MCSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!

KEISTUTO LOAN & BUILDING ASS’N. NO. 1
3236 South Halsted Street

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Indeliai kiekvieno taupytojo apdrausti 
iki >5,000.00 FederalInėjo taigoje.

AMR III AklPC patarnavimas AIYIDULHIiuldiena ir naktį

DYKAI
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Anthony B. Petkis
6834 So. Western Ave. 

GROvehiU 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109Klausykite ‘Draugo’ Radio Programų
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak.

[domūs pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos.

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau- 
sias ir vertas jūsų pasiklausymo.

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak.

• Don’t suffer from burn- 
Ing, amarting eyea.
Murinę bringa you 
q<irnk, amarinį raliai.
Murine’a aix extra in- 
gradienta oomplataly 
aaah away ey» /raita- 
fron-makayoureycsfeel —— 
clean,fresh,alivel Ūse Murinę twicedaily.

morie., reading,late hours. Murinę sritį not cor- 
recteye dafleenciea. For trsatroantof organiceve 
disorders. see ą competent prnfraaional at once.

7A I v »
7% Eyes
AT Ali DHtiG SI ONĖS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
oiuuiu m didmadsia laidojimo įstmu

, AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 174V1742
4005-07 So. Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

Ktauaykftn m(hn> ra<Mo pmgramo Antrautfenfo tr 
•eitadlenlo rytais 10.0d valanda, ti WHTP ■tolina (f-IAfl ) 

Hn Povilo •alttmlevet.

kcliw ir Šonai
2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California ,Ave. 

Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

Antanas M. Plillips
3307 Lituanica Ave. 

Phone YARds 4908

1646 West 46th Street 

Phone YABds 0781-0782

Albert V. Petkos
4704 8. Western Ave. 

Tel. LAPayette 8024

P. I. Ridikas
3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARda 1419

I
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KAS GIRDĖT CHICAGOJE
Klin. Urbonavičiaus 
Pagerbimo Bankietui

H ĖST SIDE. — Kitų me
tų sausio mėnesj kun. Myko
lus Urbonavičius, MIC., Auš
ros Vartų parapijos 'klebonas, 
švenčia 23 metų savo kunigys
tės jubiliejų. Tam tikra suda
lyta komisija rūpinasi jubilie
jaus bankietu, kuris įvyks 
sausio 14 d. 1940 m. (i vai. 
vakare. Visos Aušros Vartų 
parapijos draugijos yra nuo
širdžiai kviečiamos jau iš an
ksto ruoštis prie paminėjimo 
šio jubiliejaus, ir šį reikalą 
pasvarstyti savo susirinkimuo 
te. Bankieto tikietai jau at
spausdinti ir platinami. Kiek
viena Aušros Vartų parapijos 
šeimyna turėtų dalyvauti šia
me'kun. M. Urbonavičiaus pa
gerbimui bankiete; bent vie
nas narys iš kiekvienos šei
mynos turėtų įsigyti tikietą. 
Tikietai po vieną dolerį.

Komisija

Užėjo Daug Grybų
Biznieriai ]). Vaičiūnas ii 

Antanas ir Agnietė Stukai, 
722 W. Ceitnak Rd. šiomis 
dienomis rado giriose daug 
jaunų grybų.

Vaičiūnas sakosi per 30 me
tų neturėjęs tokios laimės, 
kad gruodžio 17 tl. ragautų 
šviežių grybų.

Taigi biznieriai Vaičiūnai 
ir Stukai Kūčioms turės jau
nų grybų. Jie galės ir visus 
savo svečius jais pavaišinti.

Rap.

% Padaryta Operacija
Praėjusią savaitę Šv. Kry

žiaus ligoninėj dr. A. Rakaus
kas padarė apendicito opera
ciją V. Adintui.

V. Atlintas yra Tėvų Mari
jonų high school (prie semi
narijos), Hinsdale, mokinys.

Tas pats gydytojas toj pa
čioj ligoninėj padarė opera
ciją ir Antaninai Žolynas.

Abu ligoniai sveiksta ir sti
prėja.

šė gardenijų korsažu, užsakė 
didelį gimtadienio pyragą su 
įrašu “Ifuppy Birthday, Cu- 
tharine”. Be to, ir a,pdtzva- 
nojo.

Jų susirinko iš Cicero, Town 
of laike, Marąuette PaVk ir 
Bridgeport. Visos reiškė daug 
linkėjimų.

Gimtuvių puotai toastmist- 
ress buvo Emilija Prosevičiū- 
tė, Šv. Kazimiero Akademijos 
alu’mnė.

Wardas 1939 m. 1938 m. Prie
it mėn. 12 mėn. augi.

18
2

13
38
8
3

23
26
13
20
10
17

8
(15

3 
12
4 

12

15
11
10
8
r>

Lietuviškas Kūčios

DAŽYTOJAI PRALAIMĖJO PAJUOKIA MOTERIS 

TEISININKES

Viešnia
Redakcijoj lankėsi Ona Lnu- 

čikienė (Bielskaitė) iš Lietu
vos. Chicagoj viešėjo apie mė
nesį laiko. Savaitės pabaigoj 
iškeliauja. Kalėdas mano švę
sti Kalifornijoj.

P. Kvietkienei, gruodžio 13 
d. padaryta operacija. Ji ra
ndasi Loretto ligoninėj, 645 
S. Central avė. šią sėkmingą 
operaciją padarė d r. A. J. 
Manikas.

Kvietkienė dabar sveiksta 
ir, manau, tai atneš Kvietkų i 
šeimai daug džiaugsmo.

Raporteris

Katriutės Garuckaitės 
Gimtuves

Viešnia yra aukšto “Lietū- 
pareigūno žmona.kio”

BRIDGE,PORT. — Jos pri
puola dvyliktame metų mėne
syje, būtent, gruodžio mėn. 
12-tą dieną ir daugiau negu 
dvyliktais jos visuomeninio 
veikimo metais, nes Katriutė 
nuo pat mokyklos dienų, pra
dėjus Mergaičių Sodalijoj, vė
liau Šv. Kazimiero A. R. D- 
joj, 0 prieš tai Labdarių Są- 
goj, ypač 5 kuopoj, daug ge
ro yra padarius. Be pretenzijų 
ir be pagyrų ji pasišventė ge
riems darbams. Kur ji stos — 
visados jos darbo vaisiais ga
lima džiaugtis. Teisinga, nuo
širdi, darbšti ir judri kaip 
gyvasis sidabras. Geru jumo
ru ir 'skambiu juoku ji išju
dina ir kitus darban. Dieve, 
ją laimink!

Bet ir geros valios žmonės 
ją laimina, myli ir gerbia. 
Štai ir gimtuvių proga jos 
draugės bei visuomeninio da
rbo bendradarbės iš ARD ce
ntro ir skyrių surengė jai gra
žią “birthday party”, papuo

Po linkėjimų ir tostų 
gesinus elektrų, prie mirk- 
siančių žvakių ir kvepiančių 
gėlių — sudainuota “Jiappy 
Birthday to you“ Tai buvo 
įspūdingas momentas.

Tai puotai savo ruimingus 
namus užleido Izidorius ir A- 
ntanina Nausėdai, Katriutės 
pažįstami nuo mažų dienų.

Gražiai paviešėję, pakarto
ję “celebrantei” sveikinimus 
ir linkėjimus iskirstėmės na- 
•mo. patenkinti, 'kad pagerbėm 
Amerikoj gimusią ir augusią 
lietuvių veikėją, kuri tikrai 
.pagarbos verta. Buvusi

11 dažytojų buvo iškėlę 
Crystal Decorating Co., 543S 
Broudsvay bylų, nes kompa
niją privertusi juos atsisaky
ti $8,000 algos.

| Tačiau teisėjas RobertI
Meier paskelbė bylą “mis- 
trial.”

Chicagos Bar Assn. savo 
mas Spirit” šįmet krėtė špo
sus iš moterį) prisiekusių tei
sėjų, kurios negalinčios apsi
spręsti.

GARSINKITE “DRAUGE”

•- !

Pirmutinė krikščionių dorybė 
yra nuolankumas.

Užmušk baimę meile, ne 
meilę baime.

IŠ CHICAGOS ISTORIJOS 
Gruodžio 20

1873 m. — Miesto sveika
tos departamentas pradėjo 
miesto gyventoji) skiepijimą 
nuo “smallpox.”

1873 m. — Įkurta Chicago
Dai Iv News. r

1910 m. — John D. Rocke- 
feller paaukojo Chicagos uni
versitetui $40,000,000.

Tautiškam Kampely j
Vytautas Beliajus savo 

“Tautiškam Kampelyje,” 514 
E. 61 st St., rengia tikras lie-

UU tu viskas kūčias šeštadieni,
gruodžio 23 d. Bus dvylika 
rūšių valgių: sližikų, košelie- 
nos, kisieliaus, kampoto, mi
daus, ir visų kitų kūčių ska
nėsių. Bus ir šienas po stal
tiese.

Vietos rezervacijos kainuo
ja doleris ir dvidešimts pen 
ki centai už asmenį. Vietos 
bus tik penkiasdešimčiai žmo 
nių, o tie, kurie pirmiau re 
zervaeijas išsiųs, tie gaus pir
mesnes vietas. Rezervacijos 
skubiai eina ir tai nuo gana 
žymių asmenų. Visi svetim
taučiai. Iš tų svečių vienas 
yra kolegijos dean, kitas V. 
K. Brown — Parkų valdyto 
jas. 11 rezervacijų atėjo iš 
priemiesčių, kaip La G range. 
AVestern Springs ir Downers 
G rovė.

Tad, jeigu norite atkartoti 
savo jaunas dienas Lietuvoje,
švenčiant Kūčias, pasiruoški- i 
te prisiųsti savo rezervacijas į 
ir nepraleiskit šios malonios 
progos įdomiai Kalėdas su 
tikti. (Skelb.)

PER VIENUOLIKĄ MĖNE
SIŲ CHICAGOJ ŽUVO 605

Chicagos miesto ribose au 
tomobilių nelaimėse per šių į 
metų 11 mėnesių žuvo GOūį 
žmonės, kai tuo tarpu 1938 | 
per 12 mėnesių žuvo 671. ,j

Didžiausias nelaimių prie- ! 
auglis užrekordupta šiuose 
tvarduose:

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10
. *

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa- 

taruarlma.
Llnksmae Patarnavimas Visiems

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670

Standard Club

Automatiškas... greitas... 
švarus... ekonomiškas!

• Linksmiausiom Kalėdom, duokite Moti
nai patogumus Elektrinio Virimo. Greitu
mo, švarumo ir berūpesnio ypatybės Su
taupys jai daug valandų darbo... duos 
jai daugiau laiko kitiems dalykams. Ir 
pečius geriaus pagamins valgius. Vnlgiai 
bus skanesni — geriau patiks visai šei
mynai, — nes valgiai išvirti naturališkose 
sultyse.

Elektrinius pečius parduoda elektros prie
taisų dealeriai, reikmenų, rakandų ir de- 
partmentinės krautuvės ir Commonwealtb 
Edison Kompanija.

Virkite su Elektriką

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Joknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL S7M

BE: 338

KLAUSYKIME
RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO
nnAnn skili 18 STOTIES
PROGRAMŲ 1480 ko.

10:00 VAL. RYTO W.H.I.P,

Thermic Macbineless Per- 
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau.
— o —

Gaukite čionai Kalėdines 
dovanas: Cologne, Orcliids, 
Cosmetics ir Permanents — 
savo Motinai, Seserei arba 

Mylimajai.
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP
1725 WEST 47TH STREET 

Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771 
16 metų patyrimo.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokia Kaina

TIK $1.00 PT.0a p A 
4-5 Kvortos...^ I'ŪU

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKĖS

TAVERNOJ

15C. PRINKSA9

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Palone Boulevard 0014

TURTAS VIRŠ-------------$4,000,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - 275,000.00

Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

-K

Cliartered by U. S. Government 
8AVINO8 FEDERALLT

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Forklozuotl. Turi greitai būti 
parduoti:

10 fletų kampas $19,500.
6 fletų kampas $12,000.
4 fletų, pigiai, arba mainysim ant

2 fleto arba farmos.
2 fletų apšildomas, Marąuette

Parke $8,500.00.
Bungalow su pagyvenimu užpa

kalyje. pigiai.
Visi namai yra up-to-date, mo

derniški.
2 fletų medinis, po 5 kambarius, 

$1,000. pilna kaina.
4 fletų medinis po 4 kambarius, 

$1,200. pilna kaina.
Mažai tereikia 

išmokės.
Jnešti. Renda

Chas. Urnieb (Urnikas)
2500 W. 63rd St., Prospect 6025

Teisingas Patarnavimas

LOAN ASSOCIATIOH 
OP CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Naujenybių ir Įvairenybių Krau

tuvė pardavimui. 2519 W. 63rd St. 
Įsteigta 10 metų. Pagyvenimui kam
bariai už krautuvės. Parduodu iŠ 
priežasties senatvės. $2,000.00 cash. 
Agentai nepageidaujami. Telefonas 
Prospect 6430.

VAU.: 9 Iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. šeštai!.: » iki 8;00 v, v.

SS: :«
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS
Pardavimui 1937 m. Oldsmobile, 

6 cyl., 4 durų Sedan. Gerame sto
vyje. Atsišaukite: 4004 S. Rock-
we!1 St... 3 aukštas, užpakalyje.

PARDAVIMUI KANARUOS
Pardavimui 72 kanarkos. Geri dai
nininkai. Atsišaukite šeštadieni arba 
sekmadieni: 2341 West 23rd Street, 
1-mas aukštas.

Parsiduoda arba išmainoma blz- 
bizniavą namą. Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininką telefonu — Nevada 
8039.

KONTRAKTRAKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidlngus 
Apskaičiavimas dykai, — lengvi iš
mokėjimai. Terzn Construction Co., 
7516 South Darniu Avė. Pbone — 
SEEIey 3563.

PARDAVTMITI NAMAS
Parsiduoda namas, arba galima Iš
mainyti 2-fletų namą su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 West Jackson Blvd., tele
fonas Nevada 8039.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS
Statau visokios rųšlrs naujos na
mus ant lengvų mėnesinių iSmo- 
kėjimų. Darau vIsokĮ taisymo dar
bų be Jokio cash |mokėjimo, anl 
lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu gerinusi atlyginimų IS 
F Irę Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darna 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
anl lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr ip- 
kftės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarlų fletas, naujai 
išdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Princeton Avenue.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA - CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
wm HOMN OF FINE FCRNITURB" SINCE 1904

1748-50 W. 47th St Phone Yards 5069

_ _ __ __ pi
CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 p

PARDAVIMUT NAMAS TR BIZNIS 
Pardavimui pilnai Įrengta groser
nė: medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Princeton Avenne.

PAIEŠKOJIMAS Tft ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artvmų giminaičių PRANO 
DEVEIKTO ir ONOS DEVEIKVTftS- 
PUMPUTIENĖS (T), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti Į dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti Juodvlem kunigo Jakaičio Iš 
Argentinos parvežtą!) siuntinį.

PARDAVIMUI NAMAS
6 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
So. Albany Avė. Atsišaukite: Bever
ly 4882. Bargenas.

POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų; 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dail
iau už toną ....................................................... ,7 6*
’ETROLETTM CARRON COKE. perkant’ B to

nus ar daugiau, tonas. .. .,7.75. Sales tai e kat ra.


