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T R U M P A I 
Jon. Vaiva 

Kai pas mus pradeda už
k l o t i nuotaika Kalėdine ir 
kai visuose užkampiuose žyb
teri šventadieniški "žiburėliai, 
mes nejučiomis paskęstam sa 
vo laimėję ir paniirštam mus 
supantį vargą ir skausmą. Pa 
mirštam, jo# Amerikos did
miesčiuose, kaip ir kitur pa
saulyj, yra nelaimingų būty
bių, kurios alkanos ir neap-
rengtos. Pamirštam, jog mil
žiniškas skaičius vaikų, ku
rie neturi ne tik žaislų, bet 
dažnai nei padoraus nubelio. 

HITLERIS GRASO VISAM PASAULIUI 
Egipto (tykumuose 
anglai perėjo 
75 my įas 

Kalėdų švenčių proga kiek
vienas mūsų turėtumėm tuos 
nelaiminguosius prisiminti. Te 
gul mūsų dosnumas švysteri 
skaidriu spindulėliu jų šaltose 
ir tamsose lūšnose ir pogrin
džiuose. Tai ne tik kiekvieno 
padoraus (kataliko, bet ir kiek 
vieno žmogaus šventoji pa
reiga. (Tas kurs nepanorės iš
tiesti pagalbos įankos skęstan 
č.iam, kurs negali išgirsti 
skausmo ir vargo aimanos — 
nevertas žmogum vadintis. 

Kai šįmet plačiajame Ame
rikos kontinente milijonai 
žmonių švęs paskutiniąją šių 
metų šventę, ir kai ūžtelėjęs 
Kalėdų švenčių džianigsmas 
kupinai perpildys mūsų krū
tines ir laimė įelektrins mūsą 
jį gyvenimą, ten už Atlanto 
bus niūru ir šalta. 

Štai mūsų tėvų žemėje-Lie-
tuvoje — nebesidalins šeimos 
plotkelėmis ir nebevalgys Kū-
čių vakarienės. Iš Eserazijos 
atėję -svieto lygintojai" pa GraikiįM, kuri pasirodė 
skelbė, jog tai "buržujų" pa
protys ir ^laisvoji" Lietuva 
turėjo atsisakyti vieno gra
žiausių papročių. 

LONDONAS, gruodžio 10 d 
— Šiandie ministeris pirmi
ninkas Churchill pranešė 
House of Commons. posėdyj, 
jog anglų pradėtoje ofensyvo 
je Afrikoje, britai parėję 75 
mylias dykumų Viduržemio 
Jūros linkui ir perkirtę italų 
linijas tarp Sidi Barrani ir 
pajūrio miesto Buqbuq. 

Tačiau jis nepareiškė ar 
itailų bazė Sidi Barrani at

kirsta nuo susisiekimo. Buq-
buq yra 35 mylios nuo Sidi 
Barrani. 

SUĖMĖ DAUG BELAISVIŲ 

Komunlikatas iš Kairo sa
ko, og šioj atakoj anglai suė
mę 4,000 italų belaisvių. 

Aviacijos ministerija šią
nakt pranešė, jog vakar virš 
vakarinės Egipfto dykumo pa 
šauta 22 italų orlaiviai. Visus 
italų aerodromus nuo Dernos 
iki Sidi Barrani atakavo an
glų lakūnai, '/padarydami 
daug nuostolių". 

GRAIKIJAI PARAMA 

GAISRAS GUMOS DIRBTUVĖSE Mes nugalėsime pasaulį" 
Hitleris nacių darbininkams 

Kapitalo in darbo kanas 
Nesitiki gneitos taikos 
Vokiet i ja tuni laimėti 

t ("Draugas" Acme telephoto) 
Milžiniški dūmų kamuoliai veržiasi iš gaisro ištikto Lowenthal Rubber Co. fabriko Akron, 

Ohio. Tūkstančiai tonu gumos sunaikinta. 

ITALŲ LAIMĖJI
MAS DYKUMOJE 

Ir niūru ir gūdu bus Lietu
voje. Platieji jos keliai ir 
vieškeliai, kaimai ir miestai 
prisidengs gedulo šydų, nes 
dabar Lietuvoje džiaugsmui 
ir laimei nevalia įžengti. Lai
mė ir džiaugsmas — buržujų 
iŠmįslas. Taip skelbia "didie
ji darbo žmonių vadai". 

1938 metais Hitleris pareiš
kė, jog Alsaso Lotaringijos 
klausimo nebėra, jog iš Pran
cūzijos Vokietija nieko dau
giau nebenori. 

Tačiau įpjnabėgo du metai. 
Prancūzija sugriuvo. Vokieti
ja tapo situacijos valdovu. Iš 
Lotaringijos išvyta 70,003 Lo
taringijos gyventojų ir Lota
ringija prijungta prie Vokie
tijos. 

Sujungia su Saaro kraštu 
Lotaringija) pavadinta West-
mark provincija. 

ROMA, gruodžio 10 d. — 
Italų pranešimiai iš Egipto 
fronto sako, jog dešims italų 
orlaivių atakavo anglų mecha 
nizuotą. koloną, kurią sudarė 
30 masinių. Ši ataka įvyko į 
pietus nuo Sidi Barrani. 

Kai kurios anglų mašinos 
Toliau savo kalboje minis- buvusios sulaikytos ir kitos 

pasklydusios dykumoje. 
Vyriausioji karo vadovybė 

praneša, jog italų kairysis ka 
riuomenės sparnas Albanijoje 
atmušęs graikų atakas. Grai
kams padaryta esą daug nuo
tol ių . 

Karo buletėnis praneša, jog 
anglai mėginę pulti Tesseni 
zoną, rytų Afrikoj, bet buvę 
atmušti ir įvm\s padaryta 
rimtų nuostolių. 

Kitas komunikatas sako, 
jog Egipto karo zonoj pašau
ta keturi an'glų orlaiviai.* 

Laikraštis II Popolo di Ro
ma griežtai pasisako prieš pe 
simistus ir gandų skleidėjus, 
kurie skaito " priešo komuni
katus ir anglų šaltinių Pi

teris pirmininkas pareiškė, 
jog dėl teikiamos paramos 

'"la
bai svarbi", laikiniai ©takos 
prieš italus Egipte buvo nu
trauktos-. 

Kariniai stebėtojai (pareiš
kia, jog dėl paskutiniųjų an
glų atakų "strateginės italų 
pozicijos nelabai tepasikeitu-
sios". 

Atrodo, jog Jumgtinė's Val
stybes pareiškė Anglijai r»j-
manomumą įsivelti karan, ne* 0 r a 3 ™*>™° nepalankus a 

ANGLAI BOMBAR
DAVO BREMENĄ 
LONDONAS, gruodžio 10 d. 

— Aviacijos ministerija pra
neša, jog vakar naktį Angli
jos aviatoriai smarkiai bom
bardavo Bremeno orlaivių 
dirbtuvę, laivyno bazę Lori-
ente ir dokus Boulogne uoste. 

Šiose atakose žuvo vienas 
anglų orlaivis. 

Prancūzijos pakraščiuose 
sukelti gaisrai buvo galima 
matyti iš Kento. Didžiausi 
gaisrai kilo prie Calais. 

Tuo tao^pu anglus stebino 
nepasirodymas vokiečių bom-
banešių. Praėjo 24 valandos 
be orlaivių pavojaus signalo. 

ŽINIŲ SANTRAUKA 
LONDONAS, gruodžio 10 d. 

— Vidaus reikalų sekretorių 
H. Morrison, gindamas vy
riausybės žygius prieš penktą 
ją koloną, pareiškė: "Vokie
tijai ir visam pasauliui būtų 
buvę daug geriau", jei buvu
si Vokietijos vyriausybė būtų 
Hitlerį susaudžiusi po 1923 
m. putšo. 

NAUJOS GRAIKŲ 
POZICIJOS 

ATĖNAI, gruodžio 10 d. -
Šiandie pranešama, jog grai
kų kariuomenė užėmė naujas, 
svarbias pozicijas šiaurėje, 
kur padaryta daug nuostolių 
italų devintajai armijai. 

Šį frontą graikai nukreipė. 
Elbassani linkui, kuris yra 
apie 25 mylios nuo Tiranos, 
Albanijos sostinės. 

Plotiniame fronte italai 
NEW YORKAS, gruodžio 10 > nuolatos ir nc*u t 

d. — Anglijos radio šiandie kiasi Chimaros linkui. Tuo 
pabrėžė, jog " Hitleris šian
die pasakė viena svarbiausių 
gynimosi kalbų savo karjeroj 
ir ji audiencijoje sukėlusi 
daug mažiau entuziazmo, ne
gu akstesnes jo kalbos". 

nias j> 

ROMA, gruodžio 10 d. — 0-
ficialieji pranešimai šiandie 
skelbia, jog italų kariuome
nės nuostoliai kare su Graiki
ja per lapkričio mėnesį siekia 
780 žuvusių, 731 dingusiu/ir 
1,917 sužeistų. 

tatnpfu graikai . neatlyžtamai 
veržiasi Valonas linkui. 

Bendrai visam Albanijos 
fronte italai traukiasi, palik
dami gausią amuniciją ir ki
tokius' karo reikmenis. 

JAPONŲ 
KARIUOMENES 

KONCENTRACIJA 
HANOI, Indokinija, gruo

džio 10 d. — Patikimi šalti
n k i praneša, jog japonai kon 
centruoja kariuomenę Stonu 
(Spratly) saloje, vidurkely j 
tarp šiaurės Borneo ir Pran
cūzijos Indokinijos laivyno 
bazės Camranh įlankoj. 

Stebėtojai mano, jog pana-

LONDONAS, gruodžio 10 d. 
— Užsienio reikalų, posekre-
torius R. A. Butler peraneše 
House of Commons posėdyj, 
jog Anglijja suteikė Chiang 
Kai-sheko vyriausybei $40,-
000,000 finansinę parama. 

BUKAREŠTAS, gruodžio 10 
d. — Romunai, kurie "veikia 
prieš valstybę užsienyje, ne 
tik neteks pilietybės, bet ir jų-
turtas Romunijoj bus konfis-

DE GAULLE NETE
KO PILIETYBES 

VICHY, gruodžio 10 d. — 
Oficialusis prancūzų žurnalas 
atspausdino įsakymą, kuriuo 
geni Charles de Gaulle, "lais
vųjų įpjnancūzų" vadui ir pen 
kiems jo sekėjams atimama 
Prancūzijos pilietybė. 

Ministerių, Taryba jau anks
čiau buvo pranešus, jog toks 
likimas laukia žymesniųjų 
"laisvųjų pranieūzų" vadų. 

SH0PPIHEDAYS 
LEFT 

Kongresas griežtai nusistatęs 
prieš karą, o karą paskelbti 
tegali tik Kongresas. 

takoms ir vokiečių nepasiro-
dymas šiandie Londone kelia 
įvairiausius spėliojimus. 

kuojamas pagal naujai išleis-

šią bazę japonai įgali panaudo ^ l s a Ky i n9" 
ti blokadai, kad reikalui iški- " 
lus galėtų atkirsti anglų lai- ^ V H Ą Q 
vyno bazę Singapore, arba pa V - / IV i \ »_J 
naudoti puolimui Camrann, Giedra ir šalčiau. Vakarų 
bazės arba Saigono uosto. vėjai. įj] J _ 

BERLYNAS, gruodžio ,10 d. 
— Šiandie Hitleris Vokietijos 
karo reikmenų darbininkams 
pareiškė, j'og "Mes nugalė-
sim visą pasaulį". 

VOKIETIJA PRA
LAIMĖJO KARĄ 

LONDONAS, gruodžio 10 d. 
— Spaudos konferencijoj, bu
vęs Čekoslovakijos preziden
tas Eduard Beneš pareiškė, 
jog Vokietija pralaimėjo ka
rą. 

Bentešas pareiškė įsitikinęs, 
jog karas jau įpusėjęs ir Iio-
mos-Berlyno ašies smukimas 
prasidėsiąs, nes: (1) " t ik dvi 
valstybės pasaulyj tegali vieš 
patauti jūrose — Didžioji Bri 
tanija ir Jungtinės Valdybės 
ir (2) aviacijos galimybės Di 
džiojoj Britanijoj ir Jungti
nėse Valstybėse yra tokios di 
dėlės, jog Vokietija negali 
prilygti". 

Toliau jis patiekė šias prie 
žastis, dėl kurių Vokietija 
palaimėsianti: "Amerikos 

prezidento rinkimai užtikrino 
nepertrauktą paramą Angli
jai; Anglijos laimėjimas stalo 
se; Italijos milžiniška klaida 
iššaukiant karą su Graikija ir 
kylą sunkumai Vokietijoj dėJ 
ekonominių ir finansinių kri
zių sąryšyj su blokada". 

BUS ŠAUKIAMA 
DAUGIAU 
KARININKŲ 

WASHINGTONAS, gruo
džio 10 d. — Karo departa
mentais šiandie Įpranešai, jog 
prieš ateinančių metų birželio 
30 dieną būsią pašafukta akty 
vion tarnybon apie 20,000 at
sargos karininkų. 

Iki šio mėnesio pabaigos 

Savo kalboje Hitleris, nu
piešė Vokietiją kovojančią už 
darbininkus ir neturtingao-
sius kare tarp "dviejų pasam 
lių", kare tarp "turtingųjų' ' 
— kurių tarpe ir "turtingoji 
Amerika" — ir neturtingi}jų, 
tanpj kapitalo ir darbo. 

Jis įspėjo vokiečius nesiti
kėti greitos taikos. 
HITLERIS RAMUS 

Hitleris atrodė ramus ir pa 
sitikėjimo kupinas. 

Kalbėdamas apie demokrati 
jas, jis pasakė, jog "Kai kas 
gali įsivaizduoti, jog demokra 
tijos ir laisvhj kraštuose visi 
gyvena, patenkinti. Kaip tik 
priešingai... Turtingojoj Ame
rikoj yra tarp 12 ir 13 mili
jonų bedarbių " . 
BELAISVIAI 
KLAUSYTOJAI 

•Šalia 12,000 Borsig ginklų 
fabriko (Berlyne) darbininkų, 
Hitlerio kalbos turėjo klausy
tis visos okupuotosios vokie
čių valstybės, Italija, Vengri
ja ir Slovakija. 

Hitleris pabrėžė pasitikįs 
kiekvienu vokiečiu ir todėl 
Vokietija turėsianti laimėti. 
Jis perbėgo visus Vokietijos 
laimėjimus ir pareiškė, jog 
nesą tokios jėgbs, kuri galėtų 
Vokietiją priversti pasitrauk
ti, nes "kur tik Vokietijos ka 
rys atsistoja, ten nėra vietos 
kitiems". 

Hitleris pripažino, jog dėl 
5io karo susidarė sunkumų Vo 
kietijoj, bet Vokietija esanti 
geresnėj (padėtyj negu kitos 
kariaujančios tautos. 

PAKARTI DU VO
KIEČIŲ ŠNIPAI 

LONDONAS, gruodžio 10 d. 
— Šiandie anksti rytą dviems 
vokiečių šnipams įvykdytas 
mirties sprendimas Penton-
ville kalėjime. 

Oficialus pranešimas sako, 
jog vienas jų buvo Jose Wal-

manoma, jog kariuomenėn d b e r S . Vokietijos piliete ga
bus pašaukta beveik 30,<X« m ? s "^"V «» "j K a n 

ataugos karininkų. **"' 0 1 a n d l J 0 S P l l , e t e V °" 

Šiuo laiku Amerikoje yra 
apie 110,000 atsargos karinin 

kiečių kilmės, gimęs Cobenze. 
Abu Vokietijos agentai pa

smerkti lapkričio 22 d. Jie 

Buy <Mt/sm/is SFAIS 

kų, kurie gali būti šaukiami ; b u y 0 k a ] t i l i a m i turėję radio 
siųstuvą, kurį įrengę ir var-

Kitais metais kariuomenėn Į toje naktimis, 
šaukiamų atsargos karininkų; Jie, anot anglų pranešimų, 
tarpe daugiausia būsią atsar-' pozavę pabėgėliais iš Vokieti 
gos leitenantai ir kapitonai, jos okupuotųjų kraštų ir ran-
nors kariuomenei augant au-ikioję karinę informaciją. Pas 
ga ir aukštesniiojo rango ka- juos rasta didelės sumos pini-
rininkų skaičius. t1?-
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Ateivių Spauda 

vieto.se, iŠ kurių šią savaitę arkivyskupo pa
rėdymu yra iškeliami, įsigijo žmonėse daug 
pagarbos ir meiles. Tai duoda užtikrinimą, 
kad ir naujose parapijose tarp jų ir žmonių 
iškart susidarys stiprūs ryšiai ir tuo būdu 
visi darbai, dirbami Dievo garbei, žmonių, 

Vielų išganymui ir tautos gerovei, eis didav 
liu pasisekimu. 

Malonu yra pažymėti ir tai, kad visi trys 
gerinami kunigai klebonai y ra geri mūsų 
dienraščio bičiuliai ir mūsų organizuotojo 
veikimo vadai ir veikėjai. 

Tad, sveikiname, palinkėdami geriausio 'fia-
sisekimo sunkiose ir atsakomingose pareigo
se! 

Kn. Pijis Cesna Sidabrinio Ksngystės 
MifejaiB Proga 

Prabėgus gusieji metai buvo vo Amerikoje Jam čia labai 
gausingi įvairių sukakčių, mi- \ patiko, ir, gavės dėdes prita 
nejimais. Svarbiausieji tai j rimo, nutarė čia pasilikti, 
kun. A. Miluko 50 metų ta<u- Taip pat matydamas dideli 

Paskutiniuoju laiku vis labiau susiilipina
ma ateivių spauda. Apie ją dažniau kaibama 
ir rašoma. 

Kaip teisingai pastebi 1** Mcineta Regis-
ter, daugely atsitikimų visai be jokio pagrin
do žiūrima' su nepasitikėjimu į ateivius ir be 
jokio pagrindo prcdedama kškoti priekabių 
prie tų laikraščių ir žunialt^ kurie spaus
dinami ne anglų kalboj. 

Ateivių laikraščiai, su maža išimtimi, y-
ra istikian Jungtinėms Valstybėms. J ie yra 
ištikimesni, negu daugelis anglu kalboje 
spausdinamų laikraščiu. 

Pagerbėme 
Praėjusį sekmadienį Aušros Vartų parap. 

' salėj buvo t ikrai refc3« įvykis. Dienraščio 
" " D r a u g o " vadovybė surengė bankietą, ku
riame buvo pagerbta viaa eilė dienraščio bi
čiulių — garbės rėmėjų. Nesantieji atsako
mybę už vienintelio šiandien tautinės ir re
liginės minties lietuvių dienraščio išlaikymą 
turėjo progos išreikšti savo įgilų įvertinimų 
tos d iudės ppramos, kuri teikiama labai sun
kiame darbe ir sunkiais lietuvių katalikų, 
spaudos gyvenime laikais. 

Pastebėta, kad už tą teikiamą paramų 
dienraštis leidžiamas padidintas, modcirnizuo-
j:;ima spaustuvė, ta ip kad visi spaudos dar-

t imo ir kultūrinio darbo pa 
minėjimai, a. a kun. J . Vai 
čūno 25 metų kunigavimo su-

kunigų trūkumą pasiryžo i to-
ti į seminarija ir likti kuni- CRCLS. 

kaktų, i r daug kitų. Suj to- lietuvių išeivių tarpe. Kun. b . ] " t a i l , K k o i - ZL r a daryti . Štai, šiomis dieno-
k a k e i , paniinejimai yra labai | P a u t i e n e jį ^ t a t e W « d ^ 2 į j g ^ i S U * ' S * * * * W » " * 
reikšmingi mūsų viešame gy-'delphijos Arkivyskupui liyan 
veniine, nes jie duodu mums ir tapo pasiųstas į S t Cyril 
progos į'2v^%ti į šių sukaktu- j ir Methodius seminariją, Oi 
vininkų gairbingus laimėjimui! ehard Lake, Michigan, nes 
ir pasimokyti, kokiais keliais ten viskas buvo dėstoma lo-
mes turim eiti, kad pasiektu- tynų kalboje, i r tai Pijui bu-

ir gražiau. 
Bet ligšiol t ik dalis tėra sukelta reikalin

gos paramos. Dėl to tikimari, kad susilauk
sime daugiau dienraščio garbes Tėmėgų ir 
kad netrukus {platesniu užsimojimu galėsime 
vykdyti savo planą. 

Geriau Tylety 
Tautininkų laikraščiai* nei iš šio nei iš to 

pradėjo polemizuoti su mūsų spaiuda. Tuo 
jie patys šarve dar kartą nori nuplakti. " Gar
sas " jiems tokį dalyką primena: 

' 'Berods, niekas nedraudžia pasitikėti 
Savo srovės veikėjais ir su jais darbuotis. 
Vienok " D i r v a ' ' neturėti} užmiršti, kad tumu bei taupumu sugebėjo 

Paduodant statistikos davinių, (riastebiina, | ]ydį ^m galima atlikti greičiau, moderniškiau 
kad Meivių spaiula Amerikoje yra sumažė
jusi. Tam jpfriežastį davę imigracijas suvai-
•2>mo įstatymai. Bet vis dėlto, Des Moines 
Kegister psžymi, ateivių, laikraščiui prenu
meruoja virš šeši milijonai žmonių, o juos 
skaito keletas kartų daugiau. Dabar leklžiar 
nia 1,047 leidiniai 38 kalbomis. Žurnalas 
" F o r t u n e ' ' pastebi, kad 1917 metais ateivių 
kmkraščių išeidavo ,1,350. 

Dabartiniu laiku kitatautiškomis kalbomis 
e>n >juiustIiiuVina 118 dienrd&eių. Pailginusia 
laikraščių turi vokiečiai, italai ir žydai. Žy
dų riikraščiai, tiesa, gausmguniu nepa įžy
mi, tačiau jie turį daug skaitytojų. Jų dien-
Nptis " F o r w a r d s " yra turt ingiausias i r la
biausia išsiplatinęs ateivių dienraštis Ame
rikoj. J i s tur i toli virž šimto tūkstančių skai
tytojų. 

Anot žurnalo " F o r t u n e " , tik labsi mažą 
ateivių laikraščių dalį įjalmia būtų klasifi
kuoti pro-naciškais arba anti-naciškais. J ų 
dauguma yra aiškiai priesnaciški. Katalikiš
ki laikraščiai visi yra nusistatę p r k š naciz
mą. 

Italų Jungtinėse Valstybėse esą puspenkto 
milijono. Jų dauguma, kad ir labai neaiškiai 
ir nedrąsiai, vis dėlto rodanti fašistiškų ten
dencijų. 

Pastebima, kad nors dabar ir dainiau 
yra gvildenamas ateivių ir jų spaudos klau 
simas, bet dauguma anglų kalboj leidžia
mų dienraščių ir žurnalų redaktoriai ga-

v- na palankiai apie ją atsiliepia ir net su
draudžia tuos, kurie parodo noro ateivių 
organizacijas ir spaudą suvaržyti. 
Me$ (pasitikime, kad demokratija šiame 

krašte b*» aftsangota ir išlaikyta. I r kol 
kraštas bus tvarkomais demokratiniais Kons
titucijos nustatytai* pagrindais, tol visiems 
žmonėms, visokioms kalboms kalbantiems i r 
skaitantiems bus garantuodama laisvė. Tai 
gerai supranta visų tautinių grupių vadai ir 
daugumos laikraščių redaktoriai ir dėl to ne 
tik sodžiais, bet ir darbais dedasi, kad pa
laikyti ir stiprinti demokratiją. 

me skaidresnį ateities gyve
nimą. 

vo suprantamesnė nė anglų 
kalba. Kunigų seminarijoj jis 

Šiais metais gruod-žio 23 die P a ž y m ė j o darbštumu b * ryž-
ną ta ip pat sueina lvgiai 25 * N P » « ir dėl to sėkmingai 
metai, kai bajpo įšvęstas į ;ku- h **>#• 1915 m. gruodžio m. 
nigus Pijus Kazimierai Čės- j ~S d' b u v o i ^ęs t a s kunigu, o 
na, i r . Juozapo parajpijos klė{l*WlMJMl laike už kelių die 
bonas, Mahanoy City, Pa. Tau 
ri asmenybe ir jo nepapras
tas ryžtingumas bei darbštu
mas religinėje bei tautinėje 
srityje duoda ' rinitg. pagrin
dą iškelti šiuo laikraščio skil
tyse jo gražią darbuotę, kaip 
pastoracijoje, taįp ir visuor 
meniniame gyvenime. 

Kum. Piju» Kazimieras 6&» 
na gimė .1889 m. sausio mėn. 
15 d., Baldauskų kaime, Vil
kaviškio parapijoj, Lietuvoje, 
iš garbingų ūkininkų — Mag
dalenos ir Pijaus Gesnų. (jar-
bingi tuomi, kad jie, nors pa
prasti ūkininkai, savo darbš 

kiekviemia srovė turėjo siavotiškų " skutė
jų* \ D^ galima būtų iškrapštyti tiek ir 
tiek i r iš tautininkų valdymo laikų. Užten
ka t ik prisiminti Linarto, pašto, ženklelių, 
Maisto vedėjų bylas i r t. p . Bet visa tai 
tik menkniekiai palydinus prieš praiskuti-
mą Klaipėdos ir Lietuvos nepriklausomy
bės, kurie įvyko prie tautininkų, n.'žkno. 
Ki tas dalykas yra neužmirštinas, kad nie
k a i ta ip nesirgo vadizmu, kaįpi tautininkų 
žmoanės, o pavojui užėjus patys pirmieji 
išdūmė užsienin palikdami tautą skaudžiam 
išmėginimui ir l ik imui ' \ 
Ar ne tiksliau bent šiuo momentu tufutį-

ninkams būtų tylėti. 

Klebon.y Pakeitimai 

Komedija 
" D - v a M primena: 

^Amerikos komunistai, didesniam juo
kui, pareiškė nutraukia ryšius su Komunis
tų Internacionalu. Išeina, kaip vienas A-
merikos laikraštiis1 pastebi, lyg žvėris leo
pardas galėtų pakeisti plėtinius savo kai
lyje. Toliau sako: Kas gali tikėti tokiai 
parti jai ir jos vadų žodžiidns, kurie, Ame
rikoje smerkę Hitlerį kiek mokėdami, po 
nakčiai kaip blyntei apsivertė ant kito šo
no kai jų bosiąs Maskvoje priėmė kruviną 
Hitlerio ranką, i r paliko Hitlerio čebat-
1 . v . • , , 
a m a i s . 

Mūsų \iMtomenė nemažai domėjosi Chica-
gos lietuvių feritalikų pasi-apijij klebonų pa
keitimais. Visiems buvo įdomu, kas užims 
a. a. kun. J . Vaičūno vietą Šv. Antano para
pijoj. .1 

Kai į šio garbingo, daug nusipelniusio vy
ro vietą J . E. Arkivyskupas Samu l A. Stri-
teh paskyrė ta ip pat garbingą ir daug nusi
pelniusi gero; kun* Igną AJbavičių, d ug knm 
parūjH), kuris iš mūsų kunigų bus nukeltas 
klebonu į Dievo Ar vaizdas parapijai. *PaM 
rotlo, kad toji vieta teko gabiam ir energin
gam Sv. Kazimiero parap., Chicago Heights, 
klebonui gerb. lcun. Antanui Martinkui. O į 
Cbicago Heignt- klebonu nukeliomas jaunas, 
darbštus gerb. kun. Petras Katanskas. pas
taruoju laiku buvęs š \ . Jurgio parap. vika
ras. ' 

Juo toliau, juo labiau paaiški, kad Vokie
tijos naciai 'siekia užgrobti daugiau žemių, 
kad jas vokiečiai valdytų, užvaldyti daugiau 
tautų, kad jos vokiečiams vergautų. 

Dėl to lengvai galima suprasti , kad veda
moji kova prieš Vokietijos nacizmą yra kova 
prieš užsimojimą uždėti žmonėms žiaurią, pa
gonišką vergiją. 

* • a-

išleisti į mokslus tr is įsenus įr 
vieną dukteirį. Iš jų kilo visa 
eilė mokytojų foei visuomeni
ninkų. Sūnus; Antanas iki šiam 
laikui ėjo direktoriaus parei
gas Vilkaviškio mokytojų se
minarijoje. Kitas sūnus Albi
nas y ra finansų vedeįas Birš
tono kurorte. O trečiasis sū
nus kun. Pijus klebonauja Bv. 
Juoaaipo parapijoj Malianoy 
City, Pa. Jų duktė Petronėlė 
baigė Sourbonno universitetą, 
Pairyžiuje^ i r prieš ištekant už 
Stepono VaitkevičiaiUB (kun. 
Vaitkevičiaus, M.I.C., brolio), 
Linkuvos gimnazijos direkto
riaus, mokytojavo Marijam
polės ir Vilkaviškio gimnazi
jose. Česnų ū t o Bardauskų 
kaime liko išnuomotas, nes 
visiems išėjus į mokslus ne
buvo kam jį tvarkyti . Tėvas 
sulaukęs 83 metų dabar gy
vena su sūnumi Antanu Vil
kaviškyje, motina mirė 1934 
m. i « 

Pradžios mokyklą jaunutis 
Pijus įsejo Vilkaviškio mies
telyje. Nors mokykla buvo 
rusų tvarkoma, bet jis laimin-
g?M biwo tuomi, kad turėjo 
lietuvį mokytoją — Draugelį. 
Aukštesnius mokslus įgijo 
Marijampolės ir Vilniaus gim-
nlazijcse. Vilniuje jis gyveno 
pas savo dėVlę — dr. Kazį 

nų Shenandoah parapijoj, kur 
tada klebonavo jo dėdė kun. 
S. Pautienius. 

Jo pirmas paskyrimai bu 
vo vikarui Sv. Petro ir Povilo 
parapijoj, Tamaąua, Pa., pas 
kun. P. Gudaitį. Čia jam teko 
daug pasidarbuoti, nes turėjo 
taip pa t dvasiniai aprūpinti 
dvi a r t i esančias f i Ii jas — 
Coaldale ir Easton. Tais lai-
kais susisiekimas nebuvo to 
bula& ir dėl to daug teko pa
vargti važiuojant ten ir at
gal. Vėliau tapo kokiam lai
kui paskirtas pagelbininku 
savo dėdei — kun. S. Pautie-
niui, Shenamloali parapijoj, ii 
taip pa t &v. Kaziuiiero para 
pijoj, Philadelphijoj, pas kun. 
J . Kaulakį. Per šiu-os penkis 
vikaravimo metti'š' kun. Pijus 
įgijo daug praktikos i r pri
tyrimo ir dėl to kardinolas 
Dougiierty, pastebėjęs jo su-

(Tęsinys 3 pusi.) 

i vota P . Bukšnaieio pasaka 
apie vieno Lietuvos gaspado 
riaus arklį, karvę ir asilą. 
Išgirdę jie, kad visam svie
te nėra tokios laimės, kaip 
pas balšavikus, o Lietuvon 
atsibriovę dar jų gaspado-
riui iš 65 ha. žemės paliko 
tiktai 30 ha, nutarė eiti ten, 
kur Stalfno saulė šviečia. 
Pirmas išėjo arklys. Netru
kus parlapatavo namo su to
kiu rapor tu : 

" — Nelemta šalis. Vos tik 
nuvykau, tuoj užkinkė mane 
į stachanovišką vežimą sep
tynioms dienoms per savai
t ę . " 

Antroji iškeliavo karvė. Už 
kelių dienų ir toji parklem-
šojo. 

u— Negera t en , " — trans
liavo ji - oro bangomis — uo
dega švytuodama. M— Visur 
groja Stachanovo simfonija: 
mane bandė melžti kas de
šimt minutų."-

Trečias išėjo asilas. lš«jo 
ir išėjo. Po dviejų savaičių 
prisiuntė arkliui ir karvei te
legramą, kad esąs laimingas, 
kad čia šalis puiki, o svar
biausiai kad jis pakeltas į 
komisarus. 

tuvių Piliečių draugijos mi
tingas, kuriame Bagočius, dis 
kusuodamas Lietuvos klausi
mą su balšaviku Kazlausku, 
padarė tokį pasiūlymą: " J e i 
gu tau Kazlauskai taip patin
ka Stalino rojue Lietuvoje 
tai važiuok. Aš prie liudinin
kų pasižadu tau išpirkti šip-
kortę. Jeigu dar daugi»u at
siras kandidatų, aš (Bago
čius) ir tiems išpirksiu šip-
kortes. Parduosiu paskutines 
kelnes, kad tik lietuviškus ko
munistus išsiuntus iš mūsų 
šalies ir lietuviško gyveninio 
į Stalino rojų." 

Iš tikrųjų, keisti tie lietu
viški balšavikai. Keikia kapi
talistus, giria Stalino rojų, o 
patys į jį nevažiuoja. Net 
kratosi šipkorčių, kurios Jo 
vanai jiems siūlomos. 

Balšavikai, kurie priklauso 
prie SLA, nuolatos u akina 
jo prezidentą Bagočių, kad 

Stalino rojus po Lietuvą 
plinta visu smarkumu. Apie 
Rokiškį žmonės jau negali 
gauti nei marškinių, n*u siū
lų. Tuo tarpu Į>ietuvos "val
dž ia" labai džiaugiasi, kad iš 
pietų Rusijos Lietuvon atvež 
ta daug arbūzų. Seniau to
kio " l iuksuso" žmonės nega
lėję gauti. 

Dar, keli mėnesiai ir Lietu
vos žmonės gyvens tikriau
siame rojuje: nuogi, šildysis 
Stalino saulėje ir valgys ar-

jis šioks ir toks. Ale tasa i bužus. Ko daugiau reikia7 

^ 4 ^ . . ^ K a ^ w 

Dicnraščic " D r a u g o " garbes rėmėjų r -
Džiugu yra pažymėti, kad visi trys l-u»i- gerbimo bankietas praėjo dideliu rasiseki-

įįm yra pasižymėję s. v 0 darbštumu, suma- mu. Dabar lauksime' tradicinio koncerto, kurs 
avo pareigų supratimų ir joms bus sausio 26 d, ir kurs, spėjame, ta ip pat. 

atsidavimu. Dėl to jie, besidarbuodami tose gerai pavyks. 

Pautienių, kuris jam daug 
Laukiamas, atvykstant iš Europos Antanas "padėjo mokslo suekime. 1910 

Vaičiulaitis, buvęs Lietuvos Pasiuntinybes m . k i i a s j G dėdė — kun. Si-
U oioje sekretorius. A. Vaičiui itis yra jau- m o n a s p a u t į en iu s , kuris gv-
nas gabus d,plomatas, rašytojas ir, ,be to, v e n o Amerikoje ir klebonavo 
pedagogas. Teko nugirsti, kad gerb. svečias u , ^ .x •• • 

. • . . 4i , ?. , .. Mahanov City p . r apno j , pa-
pirmiausia vyks l Mananapolio Kolegija,! , ™ ' . \ F Z \ . , 

kvietė Pijų atvažiuoti \ A-
meriką atostogij. Jaunam stu 
dentui kito .pakvietimo nerei
kėjo, nes pakeliauti po pasau
lį buvo kiekvieno studento 
svajonė. Tais pačiais metais 
rugsėjo mėnesyje jau ji* bu-

Thompson, Conn. 
* « * 

• ' ;> : :^. .-7".: #-. % * ^ 

-*.: 

+ **'£ •'.•• '••v.-.-'-'- : '! *:- *te 

Nežiūrint Prancūzijos Vakarų Indijų ir (Juanos komisijoniieriaus adin. Robeit pareiški
mo, jog svetin^eji įtaka, kenksminga Amerikos Jungtinėms Valstybėms, nebus leidžiama 
Martinique, prez. Roosevelt šioje savo kelionėje vis tik ją apžvelgia. Ką jis mato, parodo
ma šiam -piešiny. 

http://vieto.se
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gebėjimą vadovauti, paskyrė 
jį klebonu Šv. Juozapo para-
pijon, Mahanov Citv. 

B f i B t l 

Pagerbti 'Draugo' Garbes Rėmėjai w 

• W salkB teismą. Bet kum 
Pi j 11̂  parode daug pajėgumo 

(Tęsinys) 
ftita mintis Taniai atėjo taip netikėtai ir su tokiu aiš

kumu įsismelkė į sąmonę, jog jai išsyk pasirodė kaip neį
tikimas fantastinis vaidinys. J i visuomet norėjo būti mo
tina; motinystes instinktas jau seniai buvo įleidęs šaknis į 
visą jos esme, bet ji viską visai kitaip vaizdavosi! J i ne
žinojo, kad, šitame kelyje turės būti tiek daug kančios, kad 
šita laimė taip pamažu, taip nedrąsiai pasibels Į jos duris. . 

Tania pradėjo galvoti apie ateitį. Būtybė, kuri dabar 
turėjo ateiti j pasaulį, jos kūdikis, gavo gyvybe audroj, ne
laukiamas motinos, nenorimas tėvo. Kokia tad bus to kū 
dikio siela! Ar neturės iš pat pradžios savyje išspausto 
disharmonijos ir nelaimės ženklo f Ar neatsispindės joje 
motinos susigraužimas, neviltis ir tėvo žvėriškas geismas! 

Tania vėl norėjo nugalėti savyje sukilusį nemalonų 
jausmą ir anksčiau kūną užpuolusį silpnumą. Viskas pra
dėjo aplinkui suktis, kai pūstelėjęs lengvas vėjelis iš gre
timų namų atnešė su alyva keptos žuvies kvapą, viduje pa- T~7Z ^ 7, V1.SUK /^l™ 
. , _ . , . ., v. . , v . v . , - ]us kuo pasekmmgiausiai. Jo 

sidarė taip negera, negjera. J i atsilošė \ beržą ir užsimerkė. 

"Gal taip padaryti, kaip dabar daugumas daro V' gal
vojo Tania. "Atimti gyvybę, dar jai nesuspėjus išvysti pa
saul io!" Tačiau Tanios visą kūną nupurtė Šiurpas jau tik 
nuo vienos minties. Ne, ne! Niekados! J i jau dabar myli 
savo kūdikį, nepaisydama, kolčs jis gims! iViską padarys, 
kad tik jis augtų didutis, būtų greitutis, taptų žmogumi. Jam 
atiduos visą savo gyvenimą, atstos našlaičiui tėvą, atlygins 
už visą skurdą ir gyvenimo kartybes, kuriomis jį likimas 
gausiai apdovanos jau nuo pirmosios jo žmogiškojo gyve
nimo minutės . . . . 

Dabar prasidėjo kun.- Pi
jaus erškėčių kelias, nes pa
rapiją rado didelėj suirutėje. 
Parapijos komitetas, įsivieš
patavęs nuo pat parapijos į-
sikūrimo laikų, nenorėjo pri
pažinti naujam klebonui tei
sėto autoriteto. Prasidėjo ko
va tarp komiteto šalininkų ir 
klebono, kuris tęsėsi tris me-i 
to ir pakliuvo net į aukšeiau-' Petras P. Vaitekūnas, kuris iš nainm. Savo pasišventimu 

SVEIKATOS KELIU 
Baso Dr. A. G. Rakauskas. M.I.C. 

HMM ir savo motinėlę, Petro
nėlę VaiKi:kūnienę> įrašė į 

ir drąsos šioje kovoje dėl ba&- "Draugo" Ciarbės Rėmėjus 
nyčios teisių įgyvendinimo. 
Taktiškai ir įgūdžiai elgda
masis jis išvedė visus reika-

Tanią apėmė beribis gailestis, užuojauta dar negimu
siai būtybei, kurios laukė toks tamsus rytojus. J is turės 
visai kitaip ateiti į pasaulį, negu kiti vaikai. Niekas jo ne
lauks, nieks nesiilgės, be jos vienos; taip, net nėra nieko, 
su kuo galėtų apie tą būsimąjį žmogų pasikalbėti, kam pa 
siguosti ir pasidžiaugti. J i iš anksto žinojo: sunkus ir kie 
tas bus jo gyvenimas, be džiaugsmo aušros 

oponentai turėjo nusileisti ir 
p r i p a ž i n t i pralaimėtojais. 
Per šias k;ovas paraipijonai tu
rėjo progos arčiau susipažinti 
su savo klebonu. Matydami i 
su kokiu pasišventimu) jis au
kojasi savo kunigiškom pai-
reigom, jie pamilo jį ir visiš
kai pavedė jam visus parapi
jos reikalus. Nuo to laiko už
viešpatavo dideles ramumas ir 
taikai. Prasidėjo didžiausias 
darbymetis. Pirma reikėjo su
tvarkyti mokyklą, kuri, nors 
pastatyta 1907 m., nebuvo 
naudojama per ,18 metų, ir 
slinko į kasyklas. 1925 m. 
mokykla buvo baigta ir iškil

simus gelbsti motinai nešti li
gos sunkumą. 

Petronėle Vaitekūnienė, po 
tėvais Lauraitytė, kilusi U 
Raseinių apskrities, Girkalni* 
parapijos, atvyko į šią M\ 

rbų. Gimęs 1905 m., Kenosli.a,».,nn, . . T-
' . 1V. ' , , ' 1 1 9 0 1 m. ir apsigyveno l\i?no-

Wis., ėjo pradžios mokyklą1 , , I 7 . TT_,. , . . , , , 
- ' , . . . . isha, Wis. Vėliau atsikėlė Į 
Sv. Dovydo parapijoje ir yra _, . , , •. i -i 
. , i • J I. ' Bndgeiport, kur vraa laiką gy-
lankęsi Business College, pa- z. ' . . v 7 n 

vena. Dabar tun virs 70 me-

Bridgeportietis Vaitekūnas y-
ra pasižymeįjęs nepaprastu 
duosnumu ir rėmimu gerų di-

šventęs daug laiko studijoms. 
Per 4 metus buvo "Draugo" 
išnešiotojas Bridgeporte. Yra 
amžinas nlarys Marijonų Ben
dradarbių^ Praneiskiečių Rė
mėjų, Kazimieriečių Rėmėjų, 
Propagation of Faitb, Raudo
nojo Kryžiaus ir dabar "Drau 
g o ' \ Šalia savo stebėtino duor 
snumo rekordo, yra pasišven
tęs savo visą gyvenimą ir vi
sas jėgas savo motinėlei, ku
ri yra jo tikrais džiaingsmas. 
Jo motinėlė jau keletą metų 
kai guli lovoje ir negali kseiti 

Bet susyk visa atgijo, sunkumo jausmas išnyko kaip mingai atidarytai. Į ją dar-
nebuvęs, ir ji, kupina energijos, ryžtingai pati sau tarė: btiotis buvo pakviestos Šv. šventė savo parapijos dvasi-

tų. Išaugino keturis vaikus: 
sūnų ir tris dukteris, kurių 
dvi yra mirusios. Yra ir su
silaukusi trečios kartos savo 
šeimynoje; turi 14 anūkų. Pri
klauso Tretininkėms, Apašta
lystei* Maldos ir Amžinojo 
Ražančiams brolijoms. 

Už nuoširdų parėmimą liê -
tuviškos katalikiškos spaudos 
darbų, Petronėlė Vaitekūnie
nė ir jos sūn»us Petras yra į-
rašyti į ' 'Draugo" Garbės 
narius. 

Skilvio Vėžys 
Daug kas suverčia įvairias 

negales vargšui skilviui. Daž
niausiai tai yra tik simpto
mai atsiliepia skilvyje dėl 
pasireiškusių ligų kitose vie 
tose. 

Tenka pasakyti, kad tikrų 
skilvio ligų yra tiktai <]vi. 
Yra tai vėžio ir opos ligos. 

Jeigu paimti žmogų tu
rintį virš keturias dešimts 
penkis metus, kuris ypatingų 
nusiskundimų skilviu neturė
jo, pradeda jausti nemalonu
mo surišto su skausmu skil
vio apielinkėje, tokiam žmo
gui reikia kreipti dėmesio. 
Vėžio ligos simptonai ypač 
padidėja pavalgius ir ne kar
tą ligonis nusiskundžia nega
lįs nuryto maisto sulaikyti. 
Čia pradžia jo nykimo. Diag-
nozai patvirtinti yra labai 
svarbu turėti X-spindulių 
nuotrauka. 

Skilvio vėžys sunaikina 
žmogaus sveikatą į labai 
trumpą laiką. Liga gali tęs-

riu. Akys ir gi ne kaip tar
nauja. Jau kelis sykius mC 
ginau prisitaikinti akinius, 
bet nors moku už juos bran
giai, mažai jie man padala. 
Esu septynių vaikų motina. 
Du mirė nesulaukę metų lai
ko. O penkis užauginau. Jau 
niausiąs .baigia keturioliktus 
metus. Aš pati Ivaigiau 5L 
metus rugpiūeio mėnesį. Be 
to dar turiu prisipažinti, kad 
naktį reikia keltis reikalui 
lient sykį, o kai-kada ir dau
giau. O taipgi daug syk ten
ka girdėti ausyse skambėji
mą. Su girdėjimu, ačiū Die
vui, skustis nereikia. Tokios 
tai mano bėdelės. Iš jų gal 
kaip nors pasiseks atspėli 
mano ligą ir tada patarsite 
ką reiktų man daryti. Už jū
sų gerą širdį dėkoju iškalno." 

ATSAKYMAS E. D. — 
Pirmoje vietoje turiu pagirti 
tamstą už atvirumą savo laiš 
ke. Jame yra pasakyta daug 
dalykų, kurie rišaąj su jūsų 
nesveikata. Iš jų tenka dary
ti bendrą išvadą, kad pagrin-

tis nuo vienų iki trijų metų dinę jūsų silpnėjimo priežas-

del 500 mokinių^ kurie ją lan
kė, tat reikėjo pristatyti dar 
vieną aukštą* Tais pačiais 
metais buvo pastatytas dide-

statybos reikalavimu 
me aukšte randame gražią ir 
jaukią koplytėlę su meniškais 
spalvotais vitražais ir gotiš
ko stiliaus altoriumi. Antra
me amkšte knygynas ir kori-
dorinė sistema išvesti miega
mieji kambariai. 

Be šių statybos ir tvarky
mo darbų kimligas Pijus daug 
laiko ir nemaža energijos pa-

— Kad ir kas būtų, mano vaikuti, neužmiršk niekad, 
kad tu turi motiną, kuri yra pasiryžusi viską, viską tau 
atiduoti. O jei mano jėgų būtų per maža, tada Tu, Dieve 
Motina, imk jį į savo fejlobą! Aš esu viena, ir silpnos mano 
jėgos. Saugok mano vaikelį, kuriam teks eiti kietu gyve
nimo keliu, neužmiršk jo ir manęs šitame nykiame pasauly
je, gelbėk mane ir mano kūdikį! * 

Ilgai, ilgai rymojo Tania po beržu paskendusi min
tyse, pagauta maldingų dvasios nusiteikimų. Danguje vie
na po kitos tryško žvaigždės. Iš žemės pradėjo kilti sunki 
drėgmė. Gamta rengėsi eiti poilsio. Joje ir Tanios sieloje 
viešpatavo didinga rimtis. J i pažvelgė į dangų, ir jai pra 
dėjo rodytis, kad mirgančios žvaigždes — tai šviesiose Die
vo Motinos akyse sidabrinės ašaros, kurios byra per skruos
tus už žmonių nuodėmes į nesibaigiančią skausmų jūrą, ku
rioje turi pasireikšti kiekvienos šios žemės motinų laimė. 
Rodėsi, tartum ta visų motinų Motina pati dėl jos pravir
ko ir išsiskleidė savo tamsų mėlyną apsiaustą, norėdama 
priimti ją į savo globą ir tuo būdu parodyti, kad, nepai
sant juodžiausio skausmo, motinos laimė vis dėlto yra di
džiausia pasaulyje dovana, kokią tik Dievas yra žmonėms 
davęs.. <. * 

Tania šypsodamasi atsistojo ir sugrįžo namo. Niurką 
atidarė jai duris ir nustebusi pažvelgė į akis. 

— Man šiandien buvo negera, — tarė Tania. — Bet 
dabar jau viskas praėjo. Aš taip puikiai sode pasilsėjau! 

Niurką patenkinta atsakymu atsisėdo su siuviniu prie 
stalo. Tania atsigulė į iovą. Bet ilgai negalėjo užmigti. Vis 
galvojo apie savo būsimąjį žmogų. Bet jau be baimės ir 
širdgėlos. Jos sielą apėmė ramybė ir tylus džiaugsmas. J i 
jau nebesijautė vienų viena. Šalia jos budėjo motinų Mo
tina, Motina vargšų ir turtingųjų, laimingų ir nelaimingi!, 
Motina, kuri pačiam Kristui davė gyvybę 

Tamara žaliuojančia statoka atkrante nusileido prie 
upės ir atsisėdo ant medžio stuobrio. Saulė švietė akina
mai, bet nebuvo per šilta, nes nuo upės dvelkė vėsa per
sisunkęs gaivus oras. Šiandien buvo gera diena; savo pa
veikslą tiek nutapė, kiek buvo išsyk užsibrėžusi. Nereflek-
tuojaneios laimės jausmas, jau kuris laikas apėmęs jos bū
tybę, šiandien pražydo visu puikumu. Juk ji turėjo tiek iš
gyventi varge, tiek ant jos galvos buvo sugriuvusių nelai
mių, jog visuomet džiaugdavosi kiekviena išgyventa minu
tėle, kurią laikydavo negirdėta laimes dovana. Su kupina 
laimės širdimi klausėsi, kas darosi aplinkui, kaip plevena 1941 metais minėti preziden-
vėjas, kaip klykia praskrisdamas paukštis, kažkur toli tars-j to Roosevelto gimtadienį ko
ka vežimas, krykštauja žaisdami vaikai, ir tartum užburta vai su "Infantile Paraivsis". 

Pranciškaus seserys iš Pitts- niams reikalams. Jo jurisdik-
burgh. Pirmaisiais jaui metais ^ijoj tuomet buvo' arti 1,000 
pasirodė mokykla per maža šeimų. Be to dar reikėjo <ap-

ir žmogaus nėra. Pagalbos 
atidėliojimais teikia liūdnus 
davinius. 

Vėžys paprastai yra žemu
tinėje skilvio daly. Jis truk
do maistui pereiti į žarnas. 
Iš to kyla stagnacija, skilvis 
' ' skečiasi.'' I šbuvęs" j ai ne 
maistas dieną ar daugiau 

(ją. Jų vienuolynui įsikuriant u |oka» atgal. 
1925 m. Jis buvo vienas iš p a g a l ba , jei ji yra teikia-
stambiausių aukotojų. Vie 

tarnauti Fraickvillėje naujai 
nuolyno varpas tai buvo jo 
pirma dovana. Jojo vardas į-

besikurianeią parapiją. Vika- rašytas aukso raidėmis šios 
ro pagelbininko nė jokiu bū- įstaigos rėmėjų knygoje. Jo 
du nebuvo galima gauti, nes 

lis moderniškas trijų aukštų.} buvo didelis kunigų trūku-
vienuolynas, kuriame gailėjo m a s . pirmais jo klebonavimo 
apsigyventi acit 15 seserų m e t a i s už pagelbininką gavo 
mokytojų. Namo planas ir į- k i m # A# Bakūną, bet jis po 
rengimas atitinka vienuolyno* J^JĮM niėntesių tapo iškeltas į j demontavimas bei išdažyti 

imus. Pirma- k i t 0 ( .vįeta ir vėl liko v i e n a s , i r atnaujinimas altorių, B kitą vietą 
iki 1928 m. kada gavo vikaru 
kun. P. Juraitį. Nuo to laiko 
jalu be vikaro daugiau nebu
vo. Dabartiniu laiku vikarau
ja darbštus kun. V. Vėžis. A-
pylinkės kunigai labai noriai 
pagelbsti gerąjį Mahanojaus 

parapija gali taip irpt pasi 
didžiuoti didžiausiu skaičiu
mi vienuolinių pašuuikimų. 

Paskutinieji jo atlikti dar
bai tai bažnyčios vidaus ait-

lažvmas 
įto-

vylų ir kitų pagerinimų pri
daryta. 

Metę akį į šiuos nuveiktus 
darbus aiškiai suprasime, kiek 
pasiaiukojimo, savęs išsižadė
jimo, takto ir kitų sielos pa
jėgų reikėjo įdėti į šiuos at-

kleboną aMaMų ir kitų iškii- j 1 L k t u s ^tevo garbei darbus, 
mių metu, nes randa jame ki
bai malonų ir svetingą šeimi
ninką. 

VADOVAUS KAMPANIJAI Kunigo Pijaus darbas nesi
baigia vieni pastoracija bei 

Tai gražūs vaisiai rinito, pa-
sišventusio ir konstruktyvaus 
darbo tikro pagal Dieviško
sios Širdies kunigo, kuris 
kaip geras Kristaaiv karys sto 

ma, paprastai atliekama ope
racijos būdu. 

E. D. iš Pittston, Pa. ra 
šo: "Likausi silpna. Dažnai 
man trūksta kvapo. Pašilai 
ko kai kada net parpulti ant 
žemės galvai apsvaigus. Vai 
gyti neturiu noro. Jeigu ka
da kiek daugiau užvalgau, 
žiūrėk, ima pykinti širdį ir 
tąsyti. Tas tiek privargina, 
kad į valgį nei žiūrėti ncno-| 

tį sudaro inkstų liga. Oi šiai 
ligai talkininkauja silpnėjan-

(Tęsinys 4 psl.) 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
j Jame yra 18,000 reikalin 

giausių žodžių. Dabar ge 
riausia proga pirkti, ne^ 
parduodamas nupiginta kai 
na, Galima gauti * Draugo' 
knygyne dabar; kaina ~ 

tik #1.00 

- D R A U G Ą S " 
2334 South Oakley Ave„ 

Chicago, Illinois 

SSE ^ 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūšy 

Katalikiškus Laikraščius: 

("Draugas" Acme teiephoto) 
Herbert J . Lorber, Oook a-

pskrity pirmininkas komiteto 

žiūrėjo, kaip džiugai žaidžia gausiai saulės spindulių nu
šviestos vilnys. (Bus daugiau.) 

Ši kampanija kas metai vyk
doma, 

vėjo ir budėjo Jo nirgy'boje 
statyba. J is visu sumaiKttnu j š i u o & 2 5 m e t u . ^ 

Šios sidabrinės sukakties 
proga reiškiame šiam garbin

gam Kristaus Tarnui geriau
sius linkėjimus, prašydami 
AuMčiaiusiojo*, kad Jis nubar
stytų tolimesnę Jojo darbuo
tę gausia palaimos rasa. Ad 
Maltos Annos! S. P. 

plačiai imasi ir visuomeninės 
veiklos — organizuoja drau
gijas, plečia sklandą, remia 
labdarybę. Parapijos choras 
jo rūpesčiiii visuomet buvo 
vienas iš geriausių nes visuo
met kviečia geriauisius muzi
kus jam vadovauti. Choras y-
ra laimėjęs daug konkursų 
savo gražiu dainavimu. Jo pa-
stangiomis neseniai buvo įtai
syti vieni iš meniškiausių va-
rgonų, kurie atsėjo $8,000. Jis 
darbuojasi ne vien savo paina*-
pijos ribose, bet ir urž para
pijos ribų, ypač aktyviai da
lyvauja Lietuvių- Dienos pa
rengime, kuriuo pelrtas vis y-
ra skiriamas vienuolynų, šel
pimui. &v. Praneišfoaais sese
rys ypač randa Jo asmenyje 
artimiaužį prietelį bei rėmė-

3 $ 

TYPEWRITERS 
A D O l i . O M A C H I N E S 

— S M A U MONTHIY PAYMENTS — 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 

*STAR V 
OKI t l i U I l t l (AUT OMITI»« NIW.M*CNINI M U M I U 

TYPEWRITER 
OMPANY 

tOftEST C. OOLMLATT. 
1M W. MAMSOM ST. 

P h o n e D E A R 3 0 R N P 4 4 4 
|STIMATES-FREE-D!MO\<STRATiON 

I 

" D R A U « A S " — vienintelis A-
meriko8 lietuviu katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley A ve., Chicago, 111. 

"LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago, Illinois. > 

"DARBTNTNKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Sa-
junsros organas, išeina du kartu savaitėje. Metame 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn. New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivieniiimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St.. Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Saiungoa 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hovne A ve., Chicairo. 
Illinois. 

"STUDENTŲ ŽODIS" - A.L.K. Studentų ir Pro 
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbi a uia visos ge
riausios Amerikos pajėgOR. Metams $2.00. Mariana-
polte College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėneei 
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood S t w t 
Chicago. Illinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininku Sajnnea. Metams $1.50 
1850 Wabansia Avenne, Chicaf?o, IU. 
"LIETUVIU ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Li*. J 
tuvių R. K. Literatūros Draujrija. Metams $1.50. 6802 
Snpenor Ave., Cleveland, Ohio. 
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D R i T O A S 

tF HiUaire Belloc 

CIVILIZAajOS KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliaus vertimas 

— Vertė — 
Antanas P. Sandys, M. I. C. 

=^i TEISMO ĮSPĖTI 1,380 €AMBLERIŲ CHICAGOJE 

(Tęsinys) 

Pagaliau įsipynė net labiau 
paveikianti įtekmė, kuri Shi 
tušą panaikino. Tai buvo tur 
tų augantis uiainomumas. 
Statuso laikuose, šeima buvo 
laikoma įžymia, jei ji per ii 
gą laikotarpį valde turtus. 
ŽmoiiPs suponavo, kad tok> 
turtas buvo pastovus ir, kul
toms bebėgant, toks turtas 
natūraliai įgijo pagarbos. Jis 
savyje turėjo savita Statuso 
itoVį. Nes turtas turi ?av>jn 
mistiškąjį efekte net tada, 
kada jis yra vien tiktai iaiki 
noji savastis. I r tas efektas 
yra žemiai padidinamas, ka
da savastis tęsiasi per i)ga 
laikotarpį. Bet kada turtas 
buvo sumobilizuotas, kada jis 
virto (kitą metaforą pa naudo 
jus) likvidinis, tekantis, ta
da viskas pakito. Šeima, kuri 
laivo turtinga vienoj kartoj, 
gi susil>unkratavusi kitoj, ne
suteikia jokį Statuso įspūdį, 
įmonės pagaliau tiktai atsi
žiūrėjo į momentarine pozici
ja visai nekreipdami dėmelio 
I Statusą. Jie galėjo jam pa-
vjdėti, jo neapkęsti, bet jie 
niekados negalėjo jį gerbti. 

Per pastaruosius tris šimt
mečius šioms įtekmėms dau-
£$jaut ir šiamUen tampančio
mis triukšmingomis, t. y., di
džiai įsikarščiavusiomis, irus 
prieiname prie proceso pa 

vydo, kurio veikimas kadaise 
buvo katalikišką amžių mo
ralinių įstatymą apribotas, 
bet kuris vėliau, kartą nujau 
te**, kad joks centralinLs au
toritetas jo nevaržo, galėjo 
veržtis į pačius kraštutinu
mus. 

I'MROS, k u r S*"**"* ^ • * « i j l teitvie 
ir Kontraktą pastate jo vie-V - J J] 

.brėžiama centralizuotos 

* 

ton, radome chaosą; vjslTo-
menę be ryšio ir cemento. 
Mes pagaminome toliau tokį 
ekonomiškąjį dalyką stovį, 
kuriame didžioji žmonių ma-

at plėšta nuo Statuso gy-, 
vena desperacijoje. Dėl šios 
priežasties proletariatas nuo-
latai besistengiąs atsteigti 
savo pragyvenimu saugumo 
ir ga.nėtinumo sąlygas realiai 
išreiškia ir matomai pradeda 
patenkinti Statusui apetite. 

i'mriįū lt 
Kot&urencija* 

Dvi tolesnes pasekmės, ku
rios sekė moralines vienybes 
sugriuvimą Europoje, glū
di kelyje, kuriuomi mes atke
liavome ir <labar stovime iŠ 

&ie du pirminiai pavydo 
vaisiai buvo Uzurija ir Ne
ribota Konkurencija. 

Uzurijos dėka įsibriovė !;re 
dito kontrolės simplit'ikaeija 
ir ja pasekė tos pačios kon
trolės centralizacija, kuri, lai
kui bėgant turėjo tapti ga 
tingu instrumentu tos naujos 
užgrobimų būdais praloju
sios reformacijos laiką kla
sės įrankiu; Konkurencija, 
gildijos daugiau nebevaržo-
ma, paprastų katalikiškų do
ros įstatymų nevaldoma, atei
tyj*) neišvengiamai turėjo pa
gaminti tą proletariatą, ku
rio skundas dėliai savo są
lygų neteisybės dabar mūsų 
civilizacijai grasina. 

Konkurencija veikianti vi
suomenėje, kurioj pradingo 
Statuso idėja ir ja pavadavo 
Kontrakto idėja, ateityje tu
rėjo sunaikinti tą mažą sa
vininkų grupę Ir pagaminti 
ta didėjančią žmonių daugy
bę, kuri vėliau pakliuvo po 
turtų valdžios galia; ir tarp 
šios žmonių masės ir pini
guočių neegzistavo joks žmo-

1 aiškumo ryšys. Ši turtų ga-
pa-

kre-

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gj-
venlir.ui. Saugokit jas, leisdami 
Išekvaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria reeSjimo mokslas 

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
visa akių Įtempimą. 

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr. 

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — (hieago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9 00 a m. iki 8.30 p. m. 

Treč. ir ŠeŠt: 9:00 a, m. iki 
7:80 p. m. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

VALANDOS: Noo 11 iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A, ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taippi akinius pritaikau. 
_ 3343 S. Halstwu Street 
teL CANal 5989 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^155 YVest Cennak Road 
OFISO VALAND08 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar* 
. ir pagal Mataiti. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

("Draugas Acnio Uupnoto) 

Ofiso TeL: Rezid. TeL: 
VIRginia 1886 

DR. F. C. VViNSKUNAS 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ulinoiso generalinio prokuroro asistentas E<iwin T. Bre^i (dešinėj.) Šerifo klerkui Jolm ' 1050 W p „ f o ~ h C f , 
Monahan įteikia teismo nuosprendžio 1,380 tofįfo kuriomis C^ioągoe "bookies" į s^ ja-! W e e t 

m paliauti gambleriavus. Vienas Illinoiso teisėjas iškido "injunetion" prieš "bookies" 
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dito kontroles būdu, nesuvar-
žytos Uzurijos produktas. 
Proletariatas tokįu būdu su
kurtas tapo vis didesnė Vi
suomenes -dalimi, gi kuomet 
jos viešpačiai, kapitalistiškie
ji produkcijos savininkai, nau 
jai tarptautiniai komercijai 
ir bankininkystei atsiradus, 
virto vis mažesne Visuome
nės dalimi. Šis Kapitalizmo 
išsivystymas buvo vetjau la
biau užakcentuotas iš prie
žasties greitesnio susisiekimo 
ir plataus mašinų varto
senos. 

(Bus daugiau.) 

te Draugas" gynė, gina ir a-
teityje gins Amerikos** lietu-

Sveikatos' Keliu 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

ti širdis. Į šiuos du jūsų svei
katos priešus priseina kreip-
tis ypatingo dėmesio: gydyti 
inkstus ir širdį. Prie to rei> 
kia eiti sistematingai, nuo 
dugniai. 

Ka:!,angi daug žalos daro 
ir inkstams ir širdžiai įvai
riose vietose pasislėpusi in
fekcija, todėl pirmaeiliu da 
lyku tenka skaityti pašalini
mų ligos šaltinių. Tai pada
rius, ant kart sustabdoma 
nuodų sunkimasis į kraujy ir 
duodama progos visiems or
ganams atsipeikėti ir uoliau 
iškirtusias pareigas atlikinėti. 
Jau vien iš to kaip inkstams, 
taip ir širdžiai darbo naštt* 
lengvėja. Mažėjant pareigoms 
yra kur kas daugiau progom 
atilsėti, gyti, stiprėti. 

Tolimesnį pareigų saiku 
mažinimų galima atsiekti die
ta. Čia priseina žiūrėti, kati 
maisto porcija savo sudėtinu-
mu atsakytų pilnai kūno rei
kalavimui su sąlyga, kad ne l 
sveikuojanti organai nebūtų 
be reikalo apsunkinti pervir
šiu ir podraug tokioms mais
to dalimis, kurios juos var
gintų, užgauliotų. Šia taisyk
le reikia'taikytis sykiu ir gėriĮ 
mų priėmimu. Reikia atsiža
dėti druskos, nors * be jos 
valgyti būtų ir labai neska
nu. Maisto reikmenis, kurios 

. . i rūšies reikia duoti ligoniui 
daugiau, kurios mažiau, tega-i 
Įima galutinai priskirti išek-1 

zaminavus šlapumų ir krau-, 
Atsižiūrint į šios ekzami 

•sustiprinimas yra reikalinga?, žinių, kurios jums nurodys 
greitu laiku, tuomet priseina 
panaudoti kraujo transfūsija. 
Kartais jų reikia kelių, o nei 
ir keliolikos. 

LIGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiai ir Sekmad. tik susitari ns. 

kas darytina. 
i 

Pirmoje vietoje, turėkite 1 
kantrybės ir pasitikėkite sa- ( 

vo šeimos gydytojui. Jis vis-
kų darys, kad jums pagelbė
ti. Bet ims ilgų laikų iki su 
stipt ėsi. Tai]) bus, tik nepra
raskit vilties. 

Vidurių tvarka turi būt 
prižiūrima. Jų tuštinimosi ak
stinu galima naudoti plovi
mo priemonę arba vaistus. 

Sunkinančius jūsų padėti 
pasireiškimus žymiai leng
vins aukščiau suminėtos prie 
monės, bet reikalui atsitikus 
priskiriama vaistai. 

*% 

Kalbėdamas apie dietų, lu 
rėjau jų bendroj formoj. Rei-
kalinga maisto porcija ir gė , 
rimo kiekis ir kokybė tegali- DR. KARL NURKAT 
nia priskirti tik visa lų &ty- (Nurkaitis) 
rus. Tas pat ir su vaistais. Atsakančiai ir prieinama kai-
Jų doza ir jos kartojimas n a Pataiko akinius. 

Telefonas: Eemlock 5849 

DR. PETER T, BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. YVestern Ave. 

OfL«o Valandos: 
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais suhii sutarties 

PHYSICIAN - SURGEON 
PROspect 3534 Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 

TeL CANal 2345 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9 

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tel ĮLEMlock 3150 

DR, V. E. S1EDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

Phone Cicero 4276 

Gyvenimas - tai privilegi- \ ŪR. P. AI KOČtONAS 
ja jėgoms išbandyti, c kai ta 
privilegija drąsiai imama, pa
togių progų pasitaiko daug 
dažniau, negu spitei jas išnau
doti. O. S. Marden 

DANTISTAS 
1446 S. 49th Ct., Cicero, 111. 

# = • 

duodamas taip, kad ligoniui 
būtų iš to kodaugiausiai nau 
dos. = i-

Šiuose paaiškinimuose,, ma
nau, rasite sau pakankamai 

Kiekvieną, dienę, randasi: 
I DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
< KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yatrds 3089 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 YVest Cennak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-fl 

ir pagal sutartį. 
Seluuadiesiais laipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEiey 0434. 

vių ir visos mūsų tautos rei-Į j$ 
tyrime.* Šios dvi pasekmei kalus, dėl to kiekvienas tik-j nacijos tolimesnius daviniu.., 

^•laukia ir yra tiesiogrini vai ras lietuvis turi remti "DrauJ galima tas maisto reikmenų 
šiai nesivaržyto pavydo; pa j g^' ' . 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFL 970 k. Sekmad. vakarais 5:30 iki 6:30 P. M. 
WHFC 1420 k. Ketvirtadienio vakare, 7-tą valandą. 
WAAF 920 k. ketvirtad. rytmečiais, 9:30 valandą — 

Kanarkų Programa. 
'" r?r- r 

ttį V* •: r • ' 

Laikrodeiia^ po $9.95. ir aukščiau. Įmokėti tiktai 50e. 
Badios, po $9.95 ir aukščiau. 

Pilnas ir Didžiausias pasirinkimas rakandų, pečių, 
ledaunių, karpefu, rašomų mašinėlių ir t. t. 

JOSEPH F. BUDRIK, Inc. 
3409 South Halsted Street, Chicago, 111. 

Jei' Jūsų Radio Sugenda, Tuojau Pašaukite Mus — 
TELEFONAS: YARDS 3088. 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IE OHIBUEGAS 

Kamp. lotos (Jat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. 5Uth Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENRINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS LE OHLRU&GAfi 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartu 
Ofiso teleloiias PROspect 6737 
Mamų telefonas VIRginia 2421 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, UL 

OFISO VALANDOS: 
.Nuo K) iki Jl» rytu, 2 iki 4 
vai. popiet ir uuo 7 iki &:30 vai. vak. 

Sekmad. uuo JO k j 12 vai. ryto. 

DR. M A U R i d l A H F 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4531 So. Ashland Avenue 
TeL lA i ids 0994 

Rez. teL PLAza 3200 
VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak, 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vai. dienj 

TeL YARds 5557 

DR. FKANK C. KW1NN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
lool VVest 47th btreet 

OFISO VAL4>NDOS: 
2 — i ir 7—8:30 v. vakare 

ir pagal sutarti 

DR. P. J. 6ESNAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TLLEl'ONAl: 
Ofiso — WENtwoitn 1612. 

Res. — YARds S956. 
OFISO VALANDOS: 

8 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

Tel YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Seredoj pagal sutartį. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

dalis didinti ar mažinti, jei 
matoma yra reikalo tai da-
ryti. 

Poilsis užima svarbią vie
tą. Čia tenka turėti minty ne 
vien kūno poilsį, bet sykiu ir 
dvasios. Neužtenka, kad li
gonis gerai išsimiegotų, bet 
ypatingai yra reikalinga, kad 
jo dvasią sąžinės bangos ne
daužytų, kuomet miego vais
tai liauja veikę. Dvaiiios ra
mybe yra tikru balsamu nu-
silpnėjusiai širdžiai ir ligos 
ir rūpesčių nukamuotiems 
nervams. 

Jeigu .yra pasireiškęs žy
mus kraujo nusilpnėjimas, 
anemia, reikia dėti pastangų 
jį stiprinai, gaivinti. Tai at 
liekama vaistais, kuriems be 
to gelbsti dieta. Jei kraujo 

KLAUSYKITE! — PATIKS! 

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!! 
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc. 

* Juozas "VVarputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
* Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė 
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
* Albina Kaspariūtė ir Al James 
* KrMina Kriščiūnaitę ir Jonas Paredna 
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
•• Juokų Karalius 'Sank Liu Lujis* ir Simas Bartkus 
* Bartkų Šeimyna ir Uuliojaneios Lietuvaitės 
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti, 

Bes. 6958 So. Talman Ave, 
Re* TeL GROvehul 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

VaL: 2—i ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis suMlama, 

2423 VV. Marąuette Road 

DR. STRIKOLIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So; Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sufcartL 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

Office PLone Bes. and Office 
PROspect 1028 2369 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak.. Canal 0701 

DR. J . J . KUVVAR 
(Kowarskas> 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

Trečiaaicuiais ir Sekmadieniais 
pagal Betarti 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. j . 8ERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3d 
756 VVesI 35th Street 

Šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South Western Ave. Chicago, Illinois 

Tel. Prospect 4050 
" T H E LITHUANLAN HOUR" 

TeL CANal 6122 

DR. B O I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. y, ! 

REZIDENCIJAI 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Nedėliomia pagal sntartL 

TeL CANal 0267 
Res. teL: PROspect 6658 

DR. P. L ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Sa Halsted Street 

Residenaja: 6600 So. Artes&n Am 
DCk)l b, California Avfi« * VAJUANDOSI U v. ryto.iki s ««* 

Tai SLHPaaUe T««a • isi • » L 
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ŽINIOS 1$ SOVIETŲ PAVERGTOS LIETUVOS 
^ : 

^ 

štai, Jums Bolševikų Suliniškos Priemonės ^ ^ I Z ~ ^ l 
Rojus Lietuvoj 

Cukraus svaras kainuoja 
3 litai. — Drabužių nėra. 
Krautuves ištuštintos... 

Konkurentams 
Nusikratyti 

Kaip žinoma, soviete Kusi 
joje kiekvienai valdžiai nietin-

JVienas cieerietis gavo laiš- fcanjae veiksmas yra kvalifi-
ką ifi Šiaulių apskr. Kai kaip, kuojamas kaip " kenkimas ir 
gal, per žioplumą, bolševikų! sabotažas". Tuo pagrindu Jmn 

cenzūra praleido tokį laiš- Maskolijoje šimtai ir tūkstan- M1 mvo konlkurentais, 
ką, kuriam* piešiama Lietu, čiai žmonių buvo ladeta į ka- J i e in* t u o ^ u ****** M i 
va atsidūrus ant bedugnėm ujimus arba net sušaudyti. «* "sabotažą ir kenkimą", o 
kranto. Laiške tarp ko ki to ' Dabar ir sovietų Lietuvoje ^ u sovietiškasis teisina* pa 

kti socialistiniam ūkiui 
jei tai nėra skaudžiau b,ii»-
džiama pagal kitus įstatymus, j 

Kaip jau paminėta, s±vietų> 
Rusijoje "sabotažas ir kenki-j 
mas" yra paverstus politinės' 
kovos įrankiu. Kai "genialia-

" Stalinui reikia nusikra-
tai 

rasa: 

"Pas mus naujienų yra \ 
r v . v i j kimo ir sabotažo sąvokos 
Didžiausiai tai — kad ^ " u u " o a v v _ • . 

papildytas Baudžiamasis Stor slirūpina, kad toks "kenke-
tutas ir įvestos naujos "ken- J a s " i r "sabotažninkas" die

nos šviesos nebepamatytų. 
vairių, 
Lietuvos jau nebėra: ja. užpo-
navojo rusai. Jūs skaitot laik
raščiuose, kad. Lietuvos žmo- j 

,v. .*, •„ , •* ; ;v rta, siekdamas pakenkti so-* 
nes džiaugiasi išlaisvinti 

Naujas paragrafas skaniba 
taip: Kas nusikalto tyčia ža
lojęs, gadinęs &r naikinęs tu-

4 1 ' V 

" į s -

vergijos pančių. Žinoma, yra 
tokių, kurie džiaugiasi, !• t 
visa Lietuva verkia, dejuoja 
ir šaukia... Daug ką rašyčiau, 
bet negaliu visko aprašyti. 
Pabresiu tik svarbiausias ži-

cialistiniam ūkiui, tas bau 
džiamas kalėti sunkiųjų dar
bų kalėjime iki penkerių me
tų. 

Ka* nusikalto piktnaudžiau
damas savo tarnybines parei-

Tad idiena po dienos ir 
laisvintoji" Lietuva susilau-
kia vis gražesnių sovietiškojo 
" ro jaus" žiedų! 

UŽMUŠTAS GENEROLAS įį | ^ ^ ^ ^ £ ^ ^ ^ S g ^ i S g ^ ^ ® K 5 S ^ ^ « ^ 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" 
Katalikiški ir Lietuviški 

1 9 4 1 K A L E N D O R I A I 
Jau Atspausdinti. 

Dienraščio "Draugo" spaustuve yra vienintele 'spaus
tuve Amerikoje, ir gal pasaulyje, kuri išleidžia kasmet 
įvairia-spalvių kalendorių katalikiškoje ir lietuviškoje 
dvasioje. Visos .reikšmingos šventes, šventieji, ir pas
ninkai, kurie pasitaiko metų bėgyje yra aiškiai pažen
klinti ant MDraugo" kalendorių. Tai yra vienas iš 
reikšmingiausių, svarbiausių ir puikiausių spausdinių 
mūsų spiustuveje. 

"Draugo-'' 1941 m. kalendorius galite gauti pas agen
tus ar mūsų raštinėje. 

KALENDORIŲ KAINA YRA TIK — 
2 5 centai 

nias. Sunku gauti prekių nu- j gas, tyčia kenkęs pavestam 
si pirkti ir neįmanomai pabra
ngo. Iš stambesnių ūkių ati
ma dalį žemčis. Padiek tiktai 

jam rūpintis reikalui, siekda
mas pakirsti ar susilpninti 
darbininkų ir valstiečių val-

30 ha , o kita išdalina inkš-1 džią arba sutrukdyti valsty-
čionims. Kas turi įsigijęs ko-; binio aparato veikimų, tas 
kį didesnį turtą, viskam ati
mamai Litai jau bus (panai
kinti. Krautuves visos ištus-

Šitokio Rojaus 
Žvejai Susilaukė 

Gauta žinių apie nepapras
tai vargingų jūros ir pasienio 
upių bei ežerų žvejų gyveni
mą. Šventojoj gyvenantieji 
žvejai, norėdami išplaukti žve 
joti jūron, turi kiekvieną kar
tui gauti tam tikrų leidinių. 
Prieš laiveliui išplaukiant, ru
sų pasienio ^sargybiniai stro-. 
piai laivelį apžiūri, o patį žve 
jų iškrato. Ypač žiūrima, kad 
į laivelį neįsestų pašalinis as
muo, nes bijoma, kad žvejai 
nepadėtų terorizuojamiems lie 
tuviams inteligentams pabėg
ti. Palangos žvejams iš viso 

baudžiamas kalėti sunkiųjų 
darbų kalėjime iki dešimties 
metų. 

tintos. Cukraus kilogr. kai- Jei šio straipsnio X ar 2 įla-
nuoja 3 litai, o pirmiau kai- lyje numatyti nusikaltimai 
navo tiktai 1 lit. ir 20c. Dra- buvo padaryti organizuotai 
buzių jau visai negalima gau- 'arba jei tais nusikaltimais d»-
ti,, kokių nori. Vienu Sodžių, džiai pakenkta socialistiniam : u ž d r a U 8 t a " ž v e j o t i " n e s ^ į 
siaučia backi^. Lietuvos visa ūkiui ar socialistinei santvar-
vyriausybe reikalavo, kad Lie ,kai ar kuriam nors kitam sva-
tuva būtų prijungta prie K u-.ibiam viešajam reika'lui, tai 
sijos, o dabar jau visi kaip kaltininkas baudžiamas aukš

čiausiųjų baudimo priemone 
— sušaudymu arba*kalėti su
nkiųjų darbų kalėjime iki U> 
metų. 

Be to, teismas gali nutarti 
kiekvienu šiame straipsnyje 

( "Draugas" AerrTe te lephoto) 

'Gen. Ald.ot Peiltegrini, italų 
karines aviacijos vienas vadų 
ir italų prancūzų pUiambų ko
misijos narys, žuvo lėktuvo 
nelaimėje skrindant iš Komos 
į Turinu. 

Asmeniškai ar laiškais kreipkitės į: . 

D R A U G A S 
2334 South Oakley Avetiue 

Chicago, Illinois 

iš miego išbudo, bet jau: per-
velu. Kariuomene visa nuginv-
kluota ir išblaškyta, aukštieji 
valdininkai paliuosuoti nuo 
tarnybų, o į jų vietas paskir
ti patys miestų chuliganai. 
Viešos policijos nebėra, visai nurodytu kenkimo atveju ko 
panaikinta. Žagarės policija 
susideda iš tokių, kurie pir
miau žydams miltus vežiojo, 
o dabar policijos viršininkai". 

— "Kauno Komunalistas", 
Kauno miesto savivaldybes 
tarnautojams primestas rau-
ilonas laikraštukas, kelia klau 
siuiu, kt.d iš miesto tarnauto
jų uniformų būtų panaikintas 

nfiskuoti visų ar dalį kalti
ninko turto. 

Tokios pat bausmes, einan
čios iki sušaudymo ir turto 
konfiskavimo, įvestos už »sa-* 
botaža. Pagal įstatymų, sabo
tažas apibudinamas šitaip: 
Sąmomngai nevykdė įstaty-
nunių ar sutartinių .pareigų 

t i Vokietijos 'siena. Žvejai, ne
galėdami verstis savo pamig
tu užsiėmimu, yita> priversti 
likviduotis ir samdytis kito-
kiems darbams. Taip pat pa
sienio upėse ir ežeruose žve
jyba praktiškai iDeįmanoma, 
nes ten eina garsiosios 10 ir 
50 metrų zonos, kuriose, kaip 
vietiniai žmones sako, ir iš 
bėgančio kiškelio rusai reika
lauja leidimo. Tokiu būdu žve 
jyba pasienio upėse ir ežeruo
se faktiškai yra sustojusi. Iš 
kai kurių žvejų, kurie turėjo 

.'didesnius laivelius, viskas y-
ra konfiskuota. 

Kaip tenka patirti, okupan
tai taip pat yra nusistatę nie
ko nebedaryti Šventosios uos-arba tyčia netinkamai jas 

vykdė, tuo pakenkdamas tam, j tui įrengti, nes jis laikomas 
Kauno nriebfo herbas — stu- kieno naudai tas pareig3s at- |esančiu per daug arti nuo Vo 
mbras su kryžiumi tarp ragų. i likti nustatyta, jei šis šabo- ikietigos sienos. J 

NOTRE DAME BEATS SOU THERN CALIFO|tI|IA, 10 — 6 

Kokios Sovietų 
Rusijoj Bibliotekos 

&usovietinto)y Lietuvoje ve
dama smarki pro Uganda už 
"liaudies kultūros lygio pa
kėlimų". Girdi, pavyzdžiu tu
rinti eiti -sovietų Sąjunga, kur 
bibliotekos esančios paverstos 
kultūros židiniais kaime. Bet 
štai ištrauka iš Maskvos ofi
ciozo " P r a v d a " apie tai, kain 
šie "kul tūros" židiniai vei
kia pačioje sovietų Rusijoj?: 
"Jomis (bibliotekoms) visai 
mažai tesirūpina liaudies švie 
timo skyriai. Labai dažnai 
kaimo bibliotekos neturį savo 
patalpos, o yra kaimo tary
bos, skaityklics, raudonojo ka
mpelio kampininkes. Jom.* 
kartais skiriama blogiausia 
kaimo troba, pusiau sugriu
vusiu stogu. Tokioje patalpo
je purvina, šalta, nejauku. 
Kaip gi galima jojei vesti kul
tūrinį darbą? Gal būt, kaimo 

DOCTOR'S AMAZiNG LIQUiQ 
GREAT SUCCESS FOR 

SKIN TROUBLES 
(exUrnal!y causod) 

A f i ^ S& PRAISED 
IROM 
C0AST 

TO 
C0AST! 

No matter w)iat you've tried with»ųt 
suecess for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here's an amazingly successful doc-
tor's formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which.quicl4y relieves 
itehing sorenesa and starts right in ^o 
help nature promote FAST healing. 
30 y6ar3 continuous suecess! Let 
Zemo's 10 different marvelously effec-
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe caaea 
may neod Extra Strengtb Žemo. 

bibliotekos daugiausiai kenkia Savaime būtų girtinas su-
iš sritinių finansinių organų 'sirūpinimas liaudies kultūra*, 
pinses. Kartais kukliom sumos,' bet mes turime pagrindo pri-

Slaptas Leidinys 
Iš Kauno gauta žinių, kad 

Lietuvoje leidžiamas slaptas 
leidinys, pavadintas sulikvi-
duotosios Šaulių Sąjungos or
gano " Trimito'' varįlu. šis 
leidinys, apie kurį grupuoja
si pasipriešinimas bolševikų 
okupacijai. "Trimitas"" taip 
pat skleidžia pasipriešinimo 
boLševįkams obalsius ir kelia 
Lietuvos Nepriklausomybes i-
dejų. Leidinys, kaip ir žiau
riausiom carų okupacijos me
tu, perėmė garbingųjų knyg
nešių tradicijas ir yra plati
namas slaptai. Jis naudojasi 
didžiausiu -pasisekimu ir eina 
iš rankų j rankas. 

skiriamos 
dyti, dar 

bibliotekoms papil-
pilnai joms nepa-

sibijoti, kad' naujieji Lietu
vos valdovai ne tik sugriaus 

tenka. Apie 200 kaimo biblio- tai, kas anksčiau toįe srityje 
tiekų Kiazanles apygardoje ijier 
1940 m. aštuonis mėnesius ne
galėjo įsigyti nė vienos kny
gos", 

SALUTARAS BITTERS 
Jeigu norite būti sveikas, nepa
miršk, kad Salutaras Bitteris duo
da gerą apetitą ir prašalina už
kietėjimą vidurių, užlaiko juos 
švariai: prašalina visus nerei
kalingus daiktus, kurie nuodija 
kūną, suteikia gerą virškinimą 
ir sutvirtina sistemą. Vartok 
Salutaras Stomach Bitters, būsi 
sveikas. Galima gauti aptiekose, 
visose užeigose, a rba ' nuo išdir-

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

639 West ,18tn St., Chicago, 111. 
Tel. CANal 1133 

« 
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n SPORTIŠKI VIRŠUTI
N I A I VYRŲ MAESKINIAI,;; 
"Balti ir Spalvoti. Vilnoniai;; 
ugveteriai, Pančiakos, Piršti-" 
••nes ir Kepurės. Vilnoniain 
;; Apatiniai Marškiniai Vyr-;; 

ams. 

iBRIDGEPORTKNITTING. 
MILLS 

504 West 33rd Street;: 
Arti Normai Ave., Chicago;; 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara kasdien ir vakarais;; 
• i 
ę ir Sekmadieniais. 

;•>• * • « • • * • » . • » • » 

' ( " D r a u g a s " Acme t e l epho to ) 

Bob Saggau, Notre Daine halfbaek, stopped after making 2-yard gain through Southern 
California's line in 15th annuai gaine betwean the two schools. The Irisn won, 10 — 6, be-
fore crovr<l of 83,000 at Los Anglies. 

AR DAUG KOKO SUDĖG1NAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namy Insulaciį^ 
Sutaupysite Daug Pinigų. 

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes: 
1. Sutaupysite 40% kuro; 
2. Apsaugo gyventojų sveikatą; 
3. Padidina namų vertę; 
4. Taupo namų šilumą; 
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų; 
6. Greitai ir lengvai įtaisoma 

Apskaičiavimas Dykai! 

Ja" 

ttONtt* POCK WOPL 
CoBKOOAOO 

FlMOU S iHSOATIIIft BoMtM 

CoMTttS ItDCŠMfOSniM BoMTCI 

SorrWboo-30iM *n Cumcfr 

K w n « BOA»M M LAVIBS 
HIAVY Buttrw»MAit»tAii-

M A M N S Y . Concsrrt. Ere Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 
ar Išmokėjimus. 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPRESENTAT1VE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
War«house: 9401 So. Stony Island Ave.. tei SO. CHICAGO 9215 

buvo padaryta, bet prives prie 
to, kaip yra sovietų Rusijoje. 
Apie tai liudija' pati "Prav
da". 

— Juozas Vaišnora paskir
tas sovietų Lietuvos komisa
rų tarybos pirmininko pava
duotojui, paliekant jį ir da
bartinėse finansų komisaro 
pareigose. 

Ligšiol komisarų tarybas 
pirmininkas jau turėjo du pa
vaduotojus. Dabar jam pas
kirtas net trečias pavaduoto
jas. 

— Saločiuose mirė kun. .Ju
lijonas Paliukas. 

IIIARCLITIJ 
RADIO LAIKRAŠČIO 9-TI gEJį! / 

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1982 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkes Idetuvija, 

Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis 
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę. 

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų. 
Kitomis Dienomis — 9:80 vaL vakare. 
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-ta va i vaK 

W H F C — (1420 Kiiooycle*) 

ATYDA! TAVERNŲ 
SAVININKAI 

Kuomet Jums Bus Reikalinga Geros Degtines Ar 
Vyno, Pasaukite — 

LAFayette 3632-33 

South Sida l o t a l e L i p Co. 
JOHN F. SKORPIK, .savininkas 

1945 W. 47th St. Chicago, IH. 
Louis Mingela — Antanas Krushinas — Benuy Batek 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
l c**w ficceer 
ir. i H^VE: « 

I H (N ,M>V£ 

V V O R K 
ĄHV yyfovuo 

r loT ^ f H K 
OF 9UlTT|#^iJ 

M . i ^ ». ^ ^ # į -%»^ > %\1\ » U PU. ***>• v*m .w. - v ** ^^-^. r 9' «** 



LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE 
t 

G e r ė t a L a i k a i j kitam mieste, vedės. Mirusios 
kiin:is huvo pašarvotas jos re-

Philadelphia, Pa. — Kaip z i d e I u . i j o j < kur visa šeima liū-
jau žinoma, Amerikoje prasi- d e s y p r a l e i ( | ( j ^ ^ ^ 
dėjo naujokų šaukimas Į ka- ^ V t . | i o l i - p r i k l a u , - p r f e 
riuetnenę. Sykiu atsirado vi-
šokios rūšies darbų, kurie ri-
Šasi su militariuau judėjimu: 
visokie kariniai pabūklai, be 

BEARS WIN WORLD PRO TITLE, 73 — 0 

daug lio bažnytiniu organiaa-
.eijŲ. <l<~l to k;')ai <iid.lis skai
čius žmonių laukėsi bažnyčio
je, kur buvo atlaikytos sykiu 

kurių valstybe negal būt sau- ' ^ ^ ^ p a i a i d o t a , a k j 
£1 7 d. šv . Krvžiaus kapinėse. 

Štai, anarlu BulletLn paduo- T • , , /• , * u 
' la idotuvių direktorium buvo da, kad gauta $112,000,000 

užs?tkymas Oranip Shipyard, 
Kensington ir Kicbmond prie 
Norr*i9 St., kur susirinkę dar-
bininkai-meehanikai įpildo ap
likacijai. Bus reikalaujama 
t a r p 8,000 ir 10,€00 darbinin
kų, didžiumoje ineelianikų-in-
žinierių. Kurie g»arai supran
ta t mechaniko amsitąs, nevė-
luokit pripildyti aplikaciją. 
Mirimai, savaites bėgyje 

Paulina G. Paškauskienė 
mirė lapkričio 16 d. Palaido
t a lapkr. 20 d. iš Šv. Kazi
miero hažnveios Šv. Krvžiaus 
kapinėse. Liūdi šeima ir gi
minės. Malonų patarnavimą 
suteikė direktorius J . Kava
liauskas. 

A. R. ržumeckiai , kuriems ve
liones sūnus daktara i labai 
dėkingas už mandagų patar
navimą. 

Rašejas šių eilučių liku
siems reiškia giliois užuojau
tos, gi mirusių sieloms, lai 
būnie amžina atilsis amžiny 
beje. K 

Joe Stydahar, Bc&i: . _. ("Draugas" Acme telephoto) 
tett taekle, recovers fumble cm Red 

•-km s 1-yard line during first ąuorter <rf professional eham 
pionship sconncr maiathon at WK:shington. J* most erushin 

Dariaus1 Girėno 
Fondo Veikla 

i J ^ ^ I i? jf ^ , , . " ' " o 1 " " - A " ŲIUM, e ius i i i i i s* 
D : f ( ° f Pro football l u s t o ry , the Bears „AM l¥p B*rtastįį 

point totai of <3 — 0 against the liapless ReA-įkink 

«1ai pagamintais kūriniais,; T a s pats d a i l i n o t e ruošia 
ruosrn Darmns-Gireno pamin- ir kitą projektą, kurį n.ano 

Alena Oželiene mirė lapkri
čio 16 d , 62 metų amžiaus. 
P o iškilminga pamaldų Šv. 

Brooklyn, N. Y. — D i d a u s 
Girėno Paminklo Fondo ko
mitetas 'su kai kurių organi
zacijų ir draugijų atstovais 
dažnai posėdžiauja ir tariasi 

Baigė Aukštus 
Mokslus 

SO. BOSTON, Mass. -
Viktoras J . Galinis baigė 
Georgetowu universitetą, Wa-
shingtone, teisių mokslus ir 
gavo valdžios darbą YVash-

j ingtone. 
Pirmuosius mokslus C jo 

Bostone: vidurine mokykla 
Knglish High School ir Brid 
geton Academy (Maine). 1034 
metais įstojo Geogretown un: 
versiteto Art and Science ko 
legijon. Po dviejų metų pil
no teisių kurso studijų įsto 
jo į Georgetown Universit\ 
School of Law 1936 metais.-
Mokslą baigė laipsniu — Ba-
chelor of Law. 

Viktoro J . Galinio tėvai y-
ra žymūs sobostoniečiai, pri
klauso prie šv. Petro parapi
jos, prie visos eiles katali
kiškų lietuviškų draugijų 

Plotkeliy Kepejy 
Kontestas 

Dabar intensvviai vykstu 
plotkelių kepėjų kontestas. 
Jame dalyvauja ir visiems ži 
nonias brolis Vladas Cibuls-
k isMlC, kuris turėdamas ge-
riausias plotkelių kepimo ma-
šinas nori visus tautiečius su 
savo meniškomis plotkelemis 
supažindinti. Ka-cl gavus deu 
giau l>alsų jas siuntinėja vi
siems Gerb. Klel)onams, var
gonininkams, zakristijonams 
savo plotkelių pavyzdžius ir 

J i s gamina įvairių spalvų 
plotkeles su gražiais lietuvis 
kais užrašais. Balsus ir už 
sakymus siųskite brol. Vladui 
Cibulskiui MIC. 2324 South 
Oakley Ave., Chieago, 111. 

Remkite Savuosius 
Biznierius 

Dabar yra prieškalėdinis 
lakotarpis kuomet visi per
kam daug įvairių daiktų ir 
dovanų ftv. Kalėdoms. Nepa
mirškime savųjų lietuvių ir 
vieton grūstis po dideles se
namiesčio krautuves pirkim 
patogiau, pigiau ir geriau pas 
savuosius vietinius biznierius 

Rep. 

i 

^ L S ^ ^ . 1?**!* ™m':11Žbai^ Prieš" busimą koncer
tą ir parodyti publikai, kad 
galėtų pasirinkti. J . g. 

boliškas, su lakūnų biustai 

Atsilamkius šių žodžių ra
šytojui, menininkas staiga už-
lip> ant stalo ir pasakė: "Žiū 

apie skubesnį ir sekmingesni l*k, ka ip aukštai mano gal-
vajaus užbaigimą. Paskiau- j va. O paminklas bus da r dvi 
šiai komitetas nutarė suruoš-. P&las aukštesnis. J i s turėtų 
ti koncertą ir balių 1941 m. i būti padarytas iš kieto akme-
vasario 2 d. Grand Paradise nio ir bronzos su istoriniais 
salėje, Brooklyne, 4 vai. p. p. | parašais. Kiekviena lakūno 

Kazimiero bažnyčioj, lapkr 20 ^ ^ ^ ^ h u s " 7 5 c biustą nulieti į t ikės apie $600 

Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankle-
tams. Laidotuvėm* 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVĖKITE 

Phone LAFayette 5800 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 
MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
VVholesale 
4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

Storulis su plonuliu disputuo
ja. Kas laimes plotkelių kon 
testą. 

Biznieriai. 
% 

Skubėkite su Šv. Kaledu ir 
Nauju Metu pasveikinimais. 
Nepalikite nepasveikine .savo 
kostumeriu, nes jie jus remia 
visuomet. Taigi kartę me
tuose ir juos prisiminkite. Vi
sose kolonijose eina gyvas 
pasveikinimų rinkimas. (Ii 
agentai tarp savęs rungti-
niauja, kiekvienas nori pasi
rodyti geriau ir laimėti dova
nas. Bep. 

Lemon Juice Hecipe Checks 
Rheumatic Pain Quickiy 

U you suffer from rheumatic, arthii-
us or neuritis pain, try tliis timple 
inexpens!ve home rec'ipc that thousar.Ji 
are using. Get a package of Ru-bli 
Compound today. Mix it with a quatt 
o[ water, adJ the juice of 4 lemens. 
It's easy. Ko trouble at all and 
pleasant. You need only 2 table-
spoonfuls two times a day. Often 
within AS hours — sometimes over-
night — tplendid rcsults are 
obtained. If the pains do not 
quickly leave and if you do not 
feel better, Ru-Ex will cost you 
nothing to try as it is «old by 
your drugg'ut under an absolute 
money-back guarantee. Ru-Ex 
Compound is for sale and recom-
mended by Good Drugstores Everywhere-

d. Palaidota Šv. Kryžiaus ka
pinėse. Liūdi vyras, šeima ir 
gimines. Laidotuvių direkto
rius Mykolas Bigėms teikė ti
nkamą patarnavimą. 

po 
bendros — po 50e, šokiams j kaš tų" . 
— po 35c. Apsiėmė dalyvauti 
vietos chorai ir žymieji artis-
tai-menininkai. Komoctto ko
mitetas — B. S|pūdien§, Jur
gis Šteinis, S. Jackus ir kt. 
Renkami programai skelbimai 
i r siuntinėjami draugijoms 
laiškai su pakvietimais. 

Jaunas dailininkas, brook-

pasižymėjęs Pasaulinei Paro-

Marijona Griškeviičienė mi r 

re lapkričio 17 d. Palaidota 
lapkr. 21 d. iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios, ku r už veliones sie
lą buvo laikomos sykiu t re - ! , \ \ ' "T" ~ ^L i 7 

.-. TT , . ,. , lvmetis Joseph C. Stelmoke, 
jos mišios. Kadangi netoli ba
žnyčios, tai veliones kūną pui
kiam karste į bažnyčią ir j 
kapines neš<> tam tikri s o c i a 
listai grabnešiai. Velione gtu-
liko nuliūdime vyrą ir išauk
lėtą šeimą; nekurie jau vedę. 
Pagirt iną patarnavimą teikė 
Mykolas Bigenis. 

H0LLYWU0D INN 
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestn-
vėm« ir visokiems kitiem P 
parengimams. 
Mykolas ii Elzbieta RudauskaJ 

(Savininkai) 
2417-19 W E S T 43rd S T . Phone Virginla 9780 

t? 

Kiek anksčiau mirė Roza
lija C. Monkienė. Paliko nu
liūdime vyras i r išauklėta šei
myna, kurios tarpe randasi 
i r daktaras (sūnus) 

J 

\ , 

W A U K E G A N O L IETUVIA I ! 
Pirkdami Kūrę, Jeigu Norite:— 

Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas, 
Greitę, Malony Patarnavime — 

šaukite: 
DREW COAL & ICE CO. 

575 Market Street Waukegan, 111. 
TELS. — ONTARIO 5704 - 8015 

Daniel B. Drew Anne Drew (Kubaitytė) 

^ S 

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ — 
"P IL IETYBES PAMOKOS" 

(Parašyta Advokato) 
Duoda Atsakymus į Klausimus Įsigijimui Amerikos 
Pilietybes Popierių Kaina — tiktai 35c. 
Kreipkitės į:— 

JOSEPH J. GRISH 
4631 S. Ashland Ave. Chieago, 111. 

PHONE: YABDS 1001 
"^r s? 

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIEEKTORIAI 
KELNER - PRUZIN 

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

I De*'t look 

^ O L D E R 
tkan 

Why b% your og«? Look younger thom your years witk 
Ocdrol^d hair . . . with hedr that it soft colorluL youth-
hkel Those gray streaks can b e so thoroughly erased 
w u h Clairol th« fcanous Shcanpoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleanaos as it rocondiUons as it TINTS. 
Soo your haiidnmęą today and say: 

Muu**/fy... t*xA ClIalPOli 
for it— bookief aod Ir— advicm on foru hair probJem »• 

han Clab. Pr»«Jd«nf. Clairol. Inc.. 130 W. 46tb St. N«w York. N. Y. 

P7?HAT LITTLE C A M E" ut^ticrt^cKT-By B. Linki 

r I 

1 
08! VbuMEAMTHe 

CHlPSI HAt) UJHEM 

IVHY, \ TrtOEUf THOSE 
kta O t HAT B o X 
u/nv« CMPS IN IT» 
WAS "THAT AU. RlGHT, 

Ma»SKOD60ASS? 

ALLR\6HT 

I ' M T M E B A K H ^ ^ 
Yoo Srlouutj HA>JE 
CA5HE\yEN\ IN," 
YOURHOEBV 
PAMi 6oox> 

THOtAAS! 
GOOD 
GOAOOUS. 
Ev*E(T< T\tAB 
I TuRN WV 
%t\z\i THAT 
WOMA^4 TX>ES 

EKOOSH -

HAR-HAR 
AlKT "THAT 
JOS' H K t 
Ą vAioMANr" 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
i 

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ TJR NAKTĮ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visost 
Chicagos dalyse 

KlAuayhdit* mtt»Tj fmdlo programo Antradienio tr 
į o i t ^ l m i o rytais 10:00 valanda, Ii WHEP stotlas (1480 k.) i 

•a Porlhi ialtlmiern. 

PAMINKLAI' 
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ 

Prieinamos Kainos * 
"MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE" 

Venetian Monument Co. 
527 No. Western Ave. Chieago, 111. 

šaukite Tel. — SEELEY 6103 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III h M 0 C PATARNAVIMAS 
MmDULHIiULDIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

!. j . Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Antfiony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109 

P. J. 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Alkrt V. Petkus 4704 S. Weatem Av*nue 
Phone LAFayette 8024 

Lachamcz "B* Šonai tšs&sth.*-
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 S 
Phone PULlman 1270 

1. Uite 
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

4348 So. Califomia Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Pricsmetinis 
Susirinkimas 

Ant galo p-nia Vaišviliene j f ^ 
pra£e visų narių sutarimo i r ' 
susįklaiiMino, kaip ir pra. ity, j 
meilėje Dievo ir artimo, nuo j 
ko priklauso pasisekimas vi 

Abromavičiaus būti kuopos ^ d a r b u o ^ 
patarėju bei dvasios vadu. 

!Knvgi| revizijos koniisijon j -
«. . T m • - • -• * » m -.• - • \r A • de jo malonus entuziazmas. 
Cicero. — Labai įuaoai ma- ejo A. Statkiene ir M. Čtesie- v. . . . 

4 i - i v . - v • - *i - • v .*— •• -i. ^ l a tunu pabrėžti, ka«l vie-
torae latkrasciuoe žinių apie ne. Atstoves i * edetraenos Ik L ^ .. ' _ 
u _, .rt . . ~ ^ . . . ~ T* ninga ir sutartina ARI) 2 6k, 
M. S. 48 kuopos sajungietes. skvnų: P. z*akanene, O. Ra-

LABDARIŲ DIRVA 
^ | Lietuvių Audit. įvyks prieS- .metiniame d m g i j a 

Veda Dr. Jonas P. Poška 
^ = 

metinis susirinkimas draugi
jos Palaimintos Lietuvos. Tai 

'paskutinis 1940 m. susirinki-
Įmas. Pradžia 8 vai. vak. 

susirin
kime, dalyvaukime visi. 

B. J. Jakaitis 

Sus-mo dalyvius namo ly- S e n e l i u P r i e g l a u d o s 
Namo Statybai 
Aukojusių Vardai 

Jos daug veikia, tik mižai šinskiene, M. Vaičūniene; į 
garsinas. Štai, keletas bruožų Labdarių 3 kuopa M. Česit-
iŠ jų veikimo. ne,. P. Zakariene, O. Hašhis-

Mirus mūsų brangiam va-|kiene ir M. Vaičūniene. 
dui, a, a. kun. J . Vaičiumi,' Kitas susirinkimas įvyks 
tuojau susibūrė ir nuėjusios į sausio 6 d., 1941 m 
šermenis atkalbėjo ražaneių, 

darbuotė, sakant savo va.K West PuUman. - Po $10.00 
meilėje Dievo ir artimo, nesą • J v a l ) 0 c ' l a ! -
garbę ir pasididžiavime šv. Po įs.03: F. ^vii-ienė, Al. 
Jurgio parapijai, tai drauųi- Žabe. 
jai ir vL-ui katal. visuomenei 

Ten buvęs 

B ARD 2 Skyriaus 
Susirinkimo 

Iš Upytes 
Draugiško Klubo 

Upytės Draugiškas Klubas 

užprašė mišias ir visos nares 
palydėjo į kapus. 

Gruodžio 2 d. įvyko prieš-
metinfe sutrinkimas. Buvo I Bridgeport. — Priesmetinis, 

. .... -. . V1>1. Z , • • i- laike susirinkimą gruodžio i 
skaitlingas. Čia ir gi nepa-LVRD 2 skyr. susirinkime, ' ' ; * 

. ^ . J; .v- , .,,. d., adresu 40(0 S. Talman Av. 
miršta a a. kun. Vaieuiias, skaitlingas ir entuziastingas, 
buvęs kuopom patarėjas ir Į įyyjco gruo<lžio 6 d., parap 

ti seneliams prieglaudos na
mų. Ypatingai dėkojame kle
bonui kun. A. Linkiu už lei
dimų daryti bažnyčioj kolek-
ta> Dėkojame V. .tiimnskksns 
už gerų pečių. 

Praeitam seime iš 10 kuo
pos oentran nuvežta $100. Dar 
Pranciškus ir Valerija Rada-
vičiai aukojo $100. Viso labo 
nuveita $200. 

Labdarių 10-ta kuopa 

Į susirinkimą atsilankė skait-
dvasioš vadas. Užprašvta ki-i mokyklos kambaryj, įtariam lirtgf. ^ r i ų . Apsvarstė daug <kien«, lova Ucaitė, A. Janu-

• . . , ,., , i • • svarbių klausimų. Klubas, ma rls, J. Petravičiui Knz Sin-
tos mišios už jo sielų. I vos sutilpo daJyviai. L. 1 * . v. . v* , ' ' l " o n 

Nutarta prisidėti k W A g . ^ K •• * ' S ™ * " g y V " U ° j a - dv iems , E. Radavimis, J. 
A.^^i L , T Klnrm «* Apsvaracjus visą .darbuotę Uanai išvien darbuojasi ar tai .Gurskis, A. Bliuzas, Mat. Ko-

ke rinkimas 11)41 metams parengimuose ar kituose rei- Instantinavičius, JUOK. Straz 

Po $3.00; kun. A. Linkus, 
Bruno Savičius, Stasys ir Ona 
Railai. 

Po $2.00: Al. Sabaiiai, P. 
Vuškai, D. Puckoriucs. 

Po $1.00: M. Mažeikkne, .i. Labdariu Vakaras 
Drungelienv0, S. Rimkus, K. » 
rrararJ;la, J. Pliopai^Ann Siu- N o r t h Side, _ Labdarių 
žaite, K. Venckus, N. N., J ^^jungos 6 kuopa minės 25 
Meteišis, K. Ročius, K. Sim- »«*l| sukaktį sekmadieni, 

gruMxrzio 15 d. Bus vaJk'aTienė, 

Šiiame susirinkime būtinai 
turi baigti mok^t žių metų j 
duokles tie, kurie dar to ne- | 
padarė, išrinkti draugijai vai- i 

s dybą sekantiems 1941 m., ap-! 
tarti finansinius ir kitus svar- i 
bius reikalus. 

Kad netektų reikšti ncr|a-
sitenkinimo padarytiems rAi-
tarimams, kai kuriems pri(ž-

Ar Jaučiatės Nuvargę 
— B̂e Vikrumo? 

Schlitz Alus. Visoki Gėriina-

PETE YOUNG 
Smagi Užeiga 

83rd ir KEANE AVENTIE 
Willow Springs, Illinois 

(Priešais Tautiškų Kapinių 
* Vartų) 

• NARYS: -
Dariaus-Girėno Posto 271 ii 
Chioagos Lietuvių. Dr-jos. 

sekė 
valdybos. 

Po nepaprastai didelio pisi-
dar))avimo parap. naudai, kat. 
įstaigoms 8v. Kazimiero^ aka
demijai pirmininkė Antanina 
VaišvilįeEnė buvo pasiryžus pa 
silsėti ir tcdėl griežtai atsisa
kė toliau skyriui pirmininkau
ti. Bet kamtais aplodismen
tais ir pageidavimais iš visų 

reįetiė, Gudienė, Česienė, Sta- Į narių ir dvasios vado kun. 
šaitienf, Balkojienė, Vaičių- Petro Kataufeko, reikšta, kad 
liene ir Zakarienė. Neatsilan- A. Vaišvilienė ir toliau vado-
kius susirinkiman M. Vąičū- vautų ARD 2 skyriiii. VLsa 
nienei, vienbatsiaį nutarta: salė suūžė džiaugsmu, kuomet 

pagalios Vaišviliene isutiko ir 
toliau teiti pirm. pareigas. 

Per 4 ar 5 metus iš merdė-

metų kunigystės jubiliejaus 
banketui, kuris įTyks gruo
džio 20 d. 

Nutarta po Kalėdų sumes
ti "sočiai" narės A. Stanai
tienės namuose. Komisijon Į-
ejo: M. Česienė, A. Stašaitie-
ne, P. &ikarienė ir K. Barčie-
ne. 

Nutarta po Kalėilų sureng
ti vakarų. Komisijon Įėjo Ba-

kaluose. 
J 

das, S. Vaičienčy O. Šliūpiene, 

Skauda R-al\si — išpūtę \kiuriai? 
Kada tik užsikemša jūsų žarnos iš-
punta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, imkite F E E N -
A-MINT. Ta malonaus skonio liuo-
suojanti, kramtoma guma švelniai 
btt tikrai liuosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrą, palengvinimą ir atgausite 
vikrumą. Jaunų ir senų milionai 

p r a k a l D O S , j u d a m i e j i p a v e i k s - naudojasi nebrangiu FEEN-A-K1INT. 
Jis tinka ir jūsų šeimai. Nusipirkit 

lai ir kitokie pamarginimai-
Vakaras j vyk s parapijos sa
lėje. Pradžia 7 valandų vaka
re. Įžanga 50c. 

Labdarių 6 kuopois komisi-
ja ir centro komisija prašo 
visų paramos. Kada seneliams 

FEEN-A-MINT šiandien. 

Valdybotje ateinantiems me-1M" A l i ž ^ k i ™ ė , N. K , V. 
tama pnsiliko; JU^BHJ^S ^ GeniotįeaS, O. PHl.liūniene, O. 
i - • •• i •..-••^ . 'Zalatorienė, B- Juiiioniene, K. 
kūnas, pirmininku, karus jau • 9 f> ' 
šešti metei darbuojasi; *t»\*****s » W i i l l ii tj T ^ « W 3«a pradėtas statyti, 
pirm. Adoina^ Butkus ir r ^ t . * * * P ' ****** K d" Žili^J, ^ r b a s turės būt varomas pir-

8. Pa%kamis, S. Piktužią. M.. niym Taigi kiekvieno mūsų Elisbieia Tajdus, taip -į>at jau 
šeši metai darbuojasi. Iždini
nkas Kastas Vaif-ūnas ir nuvr-

Konstantiene, Violet Jaisulai- pareiga priskleti prie to dar-

kreiptis prie jos visuose kuo
pos parengimų bei kituose rei
kaluose. 

Valdyba 1941 metams iš
rinkta^ toji pati pinu. JP^Za-.sio apie 15 narių ir susirinv 
kariene, toji pati viee pirm. kimų nebelaikančio) A. Vaiš-
O. Rašinskiene, nut. rasH. M. viliene baugino veik iki 300 
Vaieūnrenei griežtai atsisa- narių. Tai įvyko nepaprastų 
kius, jos vieton išrinkta E. A. Vaišvilienėis pastangų, iš-

nerite prisirašyti, prašomi at
silankyti. E. T. 

Susirikimai 

tis, 1. Venckiene, Mary Galdi-1 bo kad, ir keliolika centų. 
Širdingai visi nortlteaidie-

čiai ir kitų kolonijų lietuviai 
kviečiami dalyvauti šiame 25 

Bimbiene, O. Kvederiene, M metų jubiliejiniame vakare ir 
Stukiipne, M. Žilevieiene, Joa- įpiaremti statybos darbų. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Festavėm, Krikštynom ir ktto-
Itieoi Uaiikieiaut bu teikiam l*a-

taruavimą.. 
Linksmas Patarnavimas Visiem* 

756 W. 31st Stree* 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670 

<? = ^ i 

Šiandien Įvyksta 
jaučio ARD 2 s*y*tas (liku- S v a r b u s > Federacijos 

SusJHnkimažrr -

Statkiene * (Vaičūnienes duk
tė). Toji pati liko ir finansų 
rast. — Ona Gudiene. Ats ie 
kiąs iidininkjei S. Balkojienei, 
jos vienon išrinkta ilgamete 
ir darbšti nare, M. Ce»ie«e, 
iždo gloibejos liko tos pačios: 
A. Stašaitiene ir K. Barčiene. 

laidų ir pasiSventimo. 
I r šiandien dar tebeateina 

buvę skyriaus nariai ir užsi
moka net už kelis metus už
vilktas metines duokles, nors 
skyrius to ir nereikalauja to
dėl, kad ARD nėra pašalpine. 

A. Vaišvilienei aipisiemus 

n na Lutz, K. Įvonstiiimtinavi-
čieMD, U. Šimkiene, L Miko
lai tiene,. V. Kelįene. 

Širdingai dėkojame visiem^ 
už aukas ir pagalbų pastaty-

Kalbas patsakys kun. A. IL 
Linkus apie prieglaudos 've
dimų, A. Bacevičius praneš 
apie nauj'ų ūkį. Bus ir dau
giau kalbėtojų. . R&p. 

Tvarkdarė toji pati J. Sten-^inuįninkauti , ir visa valdy-
kienč. Del dvasios vado nu- ba apsiėmė eiti vienu keliu su 
tarta prašyti vikaro knn. Ed. 

Jame su paskaita dalyvau
ja svečias iš Lietuvos. »C;i> 
tikrai svarbus susirinkimas i-
vyks Aušros Vartų parapijois 
pą îlpOKT; AVest Ši^tej. Pra
džia 8 v. v. Organizacijų \\v\-
dyboms ir kat. 1 a ik raiščių re
daktoriams dalyvavimas būti
nas. Kviečiami dalyvauti ir 
šiaip organizacijų naiiLii h i 
svečiai. Valdyba 

.gaičių laikys ':priešmetiiiį su-;M 'Cicero. — Šikhj apskritičis 
sirinkimų.gruodžio 17 d., 1:30 klubo piiešmetinis susirinki-

- Pašto vumas-
>«=^= 

Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

Ši bendrove, kaip mūsų ta^ta, yra įsteigta ant 
namy, knrie yra savininkų apgyventa. Nekasiu 
laugesnes vietos taupyti savo pinigus. 
ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪBŲ LENGVO ^ ^ 

IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ. 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
Indėliai kiekvieno taupytojo apdra-usU A $5,000 FedcraltnėJ Įstaigoj. 

\nl. |3opi^t parapijos mokyk
los kambaryje. Nares malonf'-
kite atsilankyti ir atneišti do
vanų "bunco" žaidimui, ku
ris įvyks 3 vai. po piety,, fciuoj 

mas įvyks treeiadienj, gruo
džio Eli d., 8 vai. vakare, Sta
naičių ndme, 1602 S. 50th Ct. 
Malonėkite visi nariai būti
nai atsilankyti, nes yra daug 

po susirinkimoi. Komisijos n'a- "svarbių reikalų apteirimui. Be 

pirmininke. 

BEARS CELEBRATE INDIAN MASSACRE 

Town.of Lake. Draugi i i 0 A M 

Šv. Elzbietos moterų ir mer 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

« L . P U L L M ^ f #776 
A. Tumonis, Sav. 

( 

• 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už 

'žemiaiis'iąs fcaįnas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN €776 šiandieni 

rot daug darbuojasi, kad at-
siiankusius patenliinti ir kad 
visi tur€tų "good time". 

to, bus rinkimais 194il metams 
valdybos. Pr. Juška, pinu. 

Valdybai Gruodžio 11 d. Chieagos 

KBD1ST H E I SĘRVffil 
BLUE FLAME RANGE OIL 

VICTOR YUKNES, 
Savininkas 

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
D l M N i i ROOM SETS — PAK
LOK. SETS — BEDKOOM SETS 
— KUGS — RADIOS — R E -

FlUGEKATOK^s — WASHEKS — 
JlANl iELS — STOVĖS. 

Ali įsaUomdly AdverUscd l tems. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Western Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

Range Aliejus Fuel Aliejus 

2 3 3 5 ~ S O r W E S T E R N AVE. 
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS 

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

- * -^ *z± 

("Draugas' 
i i i 

\ c m e telepnoto> 
Clieering wildly, these touclidovvn bappy Cbicago Bears 

earry owner-«»eh G^or^^ Halas on tbeir sobulders asi they 
celebrated their stuiming 73 — 0 victory over th© Wasbing-
toa Redskins for world Utie of gro football. 

C O N R A D 
Fotografas " 

Studija {rengta plr 
caoa rū&ies su mo-
Iternlškomis užlaido-
tala Ir * Hoilvwood 
Šviesomis, D 4. / b a fl 
O a r a n t u o t a s . 

420 Wešt 63rd Street 
TeL: Biznio — ENQlewood 5883 

Bes. — ENGlewood 5840 
• • • I " Į * • • 1 

^ 

.1 

AR JUMS REIKIA ATLIKTI ' 
PILIETYBES EGZAMINUS? 

Nnsipirkitc Brošiūrą 
• T H E B A S I C P R I N C I P L E S OF DEMOCRACY 8B C I T I Z E N S H I P ' 

a r b a 
" K Ą T U R I ŽDfOTI K I E K V I E N A S P I L I E T I S ? " 

Kurią Redagavo A D V . KAI. , Asst . Corporation Council for Chicago 
Stoji bro^ūra Angliškai Ir Lietuvtškal Išaiškina visus reikalingus 

klausimus ir pilnai prirengia ne piliečius prie antra pilietybes popieru. 

Kaina 25 centai 
Siuskite užsakymus J: 

. "Draugo raštinę, 2334 So. Oakley Avenue, ,. 
CHICAGO, ILLINOIS 

Charles P. Snromskis & Company 
REAL ESTATE AGENCY & CONTRACTOR 
6921 So. Western Ave., Chicago, 111. 

Patarnauja Chieagos Lietuviams per 25 Metus 

PARDUODA 
PERKA Rezidencijas, Biznio Namus, 

Farmas, Lotus - Visokiau-
STATO ' 

TAISO 
APDRAUDŽIA 

sių ir Visur. 

Parūpiname Paskolas ir Apdraudziame Namus, Auto
mobilius ir Rakandus, ant Lengvų Išmokėjimu. 

Atsilankykite Pas Mus Pirmiau — Nesigailėsite! 
*^Te l . REPublic 3713; Vakarais PROspect 0176 
Ofiso vai.: 9 A,M.-8 A. M. Nedeliom: 10 A. M.-3A.M, 

i 

file:////v/-


DR-GO RĖMĖJŲ BANKIETO ATGARSIAI 
Chicagiečiai dar tebekalba 

apie praėjusio sekmadienio 
" D r a u g o " bankietą A u š r o s 
Vartų parapijos salėje. Visas 
įvykis šukele tiek malonaus 
entuziazmo, ka<l yra snia^u 
prisiminti. Daug kas 3 a t su 
lankusių klausia, kodėl nebu-
vp padaryta kolekta, kodėl 
neprašyta aukų Mašinų Fon 
dui iš svečių? Atsilankusieji 
mielu noru' butų sumetę pu
sėtina suma. Bet į tai atsa
kyta, kad tai buvo MDrau
go*' Rėme jų pagerbime ban-
kietas, o ne kolekta. Bankie-
tas buvo taip garsintas ir 
tokiu jis buvo. " D r a n g a s " 
norėjo ypatingu būdu pami
nėti savo prietelių duosnu-
ma, todėl pats bankieto ap 
vainikavimas buvo įteikimas 
Garbes, Diplomų. Labai gaila, 
kad užsiėmimas, tolumas, ne
sveikata ar kitokios aplinky

bes neleido visiems Garbės 
Nariams atvykti į bankietų. 
Negalėjusiems atvykti diplo
mai bus pasiųsti. 

Kunigas Ignas Albavieius 
įdomiai vedė diplomų įteiki
mo programos ctalį. Kun. P. 
čnnikas " D l į " adm., pristatė 
Garbes narius susirinkusiai 
publikai, ir trumpai, bet išsa
miai, pabrėžė jų nuopelnus 
dirvoje, kun. Ig. Albavičiu» į-
teikė kiekvienam nariui po 
artistišką diplomą, kuris pa-
siliks liudininku jų duosnfu-
mo katalikiškajai spaudai. 

Garbės nariai, dalyvavusie
ji bankiete, šalia kunigo Al 
bavičiaus, buvo sekamieji: 
Antanas ir Ona Kaspučiai, 
Antanina Leščinskiene, Juo
zas Zubavicius, M. Šveikaus
kas, A. Švilpauskienė ir Jo
nas ir Rože Mazeliauskai. 

—XX. 

KUN. PETRAS KATAUSKAS PASKIRTAS 
KLEBONU 

Ktm. Petras Katauskas paskirtais kabomi lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijai,. Chicago Heigbts, 111. Iki Šiol kun. P. Ka
tauskas uoliai vikaro pareigas ėjo Gimimo šv. Panelės Ma
rijos parcpjoj, Marąuette Park, o pastaruoju laiku Šv. Jur
gio parapijoj, Bridgeporte, Sveikinam itauga kleboną ir lin
kime pasisekimo naujose pareigose. 

ANTROJI DRAFTI-
NINKŲ KVOTA 
— 4,700 

Antroji karinio drefto kvo 
ta Illinoiso valstybėje buc 
4,500 iki 4,700.vyru, pranešu 
iš Springfieldo. Pirmoji kvo 
ta visoje valstybėj buvo tik 
828 vyrai. . 

Antrosios kvotos vyrų pri
ėmimas kariuomenėn prasi
dės sausio 3 d. Iki birželio 
30 dienos, kaip spėjama, ii 
Illinois vienerių metu* karo 
tarnybai bus paašaukta iki 
62,228 vyrų. 

Gatvekario užmušta 
512 So. Kedzie ave. prie

šakyje gatvekario užmtišta 
Mrs. Mary Hughes, 74 m. 
amž., 3222 Harrison gat. 

> 

Nuoširdi Padėka 

Negailėdami asmetiiškai pa
dėkoji visiems mums pareis-

SAUGOKITĖS 
NETIKRŲ PINIGŲ 

J . A. Valstybių slaptosios 
tarnybos viršininkas Chieagoj 
kap. luomas J. Callaghan įs
pėja publiką, kad ji saugo-
tusi netikrų pinigų. Jis ma
no, kad prieš Kalėdas, kai 
vyksta gausingi pardavimai 
ir pirkimai, kas metai pinigų 
dirbėjai paskleidžia daug ne
tikrų monetų ir banknotų. 

Anot jo, netikras monetas 
galima pažinti paėmus į ran
ka — jos dažniausia yra ne
paprastai slidžios. Netikrų 
gi banknotij paveikslai daž
niausia neaiškūs — suteršti. 

Kap. Callaghan sako, kad 
pardavėjai dažniausia pirkė
jams be niekur nieko grąžina 
gautus netikruosius (klasto
tus) pinigus. Bet, ištikrųjų, 
jie neturėtų taip daryti. Ture 
tų sulaikyti ir pranešti poli
cijai. Gal pirkėjai yra nekal
ti, gal jie gavę kitur klasto
tu^ pinigus. Agentai pasi
stengtų susekti tų pinigų pa
tį šaltinį. Nes tik tokiu būdu 
galima greičiausia j susekti ir 
nutverti klastotojus. 

Pagrobė k apipiešė 
gimnastikos mokytoje 

Chicagos policija ieško tri 
jų jaunų padaužų, kurie pir
madienio vakarą pagrobė 
Mark White Sąuare park li
čio, 29 ir Halsted gt., gim
nastikos mokytoją Miss Arine 
MeCormack, 26 m. amž. 

Piktadariai ją nutvėrė jai 
atidarius parkučio vartus sa 
vo automobiliu išvažiuoti na
mo. Įsivertė ją į jos automo
bilį ir nudūmė į pietinę mies
to dalį. Po kelių valandų grį
žo į 31 gat. ir Gratten et., iš 
jos atėmė 60 dol. ir ją pa
leido. Tolėliau pavažiavę au 
tomobilį paliko ir paspruko. 

Policija tikisi juos nutver-
tl. 

Sudegė radijo dalių 
dirbtuves 

Gaisras sunaikino Indus-
trial Condensor Corp. ir Ta> 
lor Tube Co. dirbtuves, 4049 
W. Diversey gt. 

Buvo pavojaus ir Olsoii 
Rug Co. dirbtuvei skersai gat 
vės. Ši dirbtuvė išvaduota 
nuolat vandeniu liejant jo.» 
sienas ir langus, nes dei 
smarkaus karščio galėjo lan 
gų stiklai sutrupėti ir vidujt 
pasireikšti gaisras. 

Buvo sutraukta apie 2o 
ugniagesių aparatų. Kokį lai 
ką gaisras nebuvo sukontro
liuojamas ir stengtasi išgel
bėti apUnkinuis namus. Ta& 
atsiekta. 

Harriet Jorgiensen!, 3235 Cortez gt. J i šeimininkaus ties pa
statyta gražiai aprėdyta milžiniška kalėdine egle priešaky 
Commomvealth Edison Company Home for Electric Living, 
33£5 North Marshfield ave. Namai išrengti švenčių sezonui. 
Artimiausioj ateity bus sulauktas 600,000-inta vizitonnus. Jis 
bus apdovanotas General Electric Supply Corporation Hoit-
point elektriniu pečium. Namų lankymas nemokamas kasdien 
nuo pusiaudienio iki 10:00 vakaro, o sekmadieniais nuo pu
siaudienio iki 6:00 vakaro. 

Norėjo vykti į Havajų 
Salas su lėle 

Į psychopatų ligoninę pa
siųstas kažkoks Lambert, 
kurs sakosi jo pavarde yra 
Muntch, 25 m. amž. r 

Vakar po pusiaunakčio 
Lambert miestiniam airporte 
priėjo prie bilietų pardavė-
jo langelio ir pareikalavo sau, n i e r i ų h o a r d ū l 

ir savo lėlei bilietų skristi j T u Q k e l i u n o r i m a a t g i m o 

Nusisukama prieš 
apskrities teisėję 

Chicago aldermenų tarybos 
finansinis komitetas, kurį su
daro kuone vieni mayoro Kel 
ly šalininkai, svarstydamas 
išlaidų sąmatą nusisuka 
priešl apskrities teisėją Ja-
reckį ir ryžtasi pripažinti ma
žas išlaidas rinkinuj komisio-

Vyriausias teismas 
palaiko NLRB 
nuosprendį 

Foote Brothers Gear and 
• 

Machine korporacijai, Chica
go j , pranešta, kad J. A. Val
stybių vyriausias teismas pa-

fctteaems gilios užuojautos žo- naikino federalinio apeliaci-
džius, mūsų didžiausio liūdėV, n i o teismo sprendimą ir pa

tvirtino NLRB nuosprendį. 
Tokiu būdu uždarytos per 

trejus metus vykusios kon
troversijos tarp korporacijos 
ir darbininkų tri j į unijų: 
CIO, ALF ir Independent 
Union of Gear Workers. 

Korporacija buvo užsispy
rusi ypač nepripažinti CIO 
unijos. Tačiau NLRB nu 
sprendė CIO naudai po 16 
mėnesių tyrinėjimų. Korpora
cija kreipės apeliacijų teis
man ir laimėjo. Dabar vy
riausias teismas apeliacinio 
teismo sprendimą sugriovė. 

Havajų salas. 
Pardavėjas paklausė, kur 

yra jo ta lėlė, jei jos niekur 
nematyti. Lambert iš«uė iš 
savo lagamino tikrąją lėlę ir 
parode. 

Ta» buvo nepaprasta. Be 
to, dar už bilietus jis norėjo 
mokėti čekiu. 

jTuo tarpu pasisuko poli-
cistas. Pardavėjas leidosi pla 
čiau apklausinėti nepaprastą 
keleivį, o policistas pašaukė 
patrolinį autovežimį. 

aio valandoje, tragingai žuvus 
mūsų numylėtam sūnui a. a. 
Stanislovui, reiškiame nuo
širdžiausiai padėką visiems 
saivo giminėms, prieteliams, 
pažįstamiems ir keotumeriams 
už paskutinį patarnavimą ve
lioniui ir mums pareikštus 

' nuoširdžios paguodos žodžius. 
Yipatingai dėkojame kum. 

kleb. Baltučiui, kum Albavi-
čiui, kun. Linkui, kun. Ka-
tauskui, kun. B. Urbai, Kun. 
P. Gasiūnui ir gerajam kun. 
Čužouskui už gražų, nuošir
dų i r mums vilties ir paguo
dos suteikusį pamoksią. Taip 
pat reiškiame gilios padėkos 
gerb. Dr. Petrui Vileišiui ir 
.broliui Vladui Cibukkiui, 
M.I.C. už jųjų nuoširdų mūsų 
didžios nelaimės ir skausmo 
atjautimą. 

St. ir Ona šambarai. 

Vis dar daug auto
mobilių pavagiama 

Automobilių skyriaus poli
cijos kapitonas George Feel-
ing, Chieagoj, praneša, kad 
šiemet iki gruodžio 8 d. čia 
buvo pavogta 3,306 automo
biliai ir atrasta 3,321. Atras
ta daugiau nei pavogta yra 
dėl to, kad kai kurie automo
biliai pavogti kur kitur ir į 
Chicagą atvažiavus pamesti. 

Automobilių vogimas Chi
eagoj ir Cooko apskrity yra 
sumažėjęs, bet visgi dar di
delis. , . . * 

keti teisėjui, kurs kontroliuo
ja rinkimų boardą ir kurs ko
voja prieš mayoro politinę 

v • 
masiną. 
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Areštuotas taksų 
priėmėjas 
. Areštuotas Ęlmer H. Pear-
son, 40 m. amž., U. S. vidaus 
mokesčių deputy kolektorius. 
Jo sąskaitose pasirodė apie 
600 dol. trūkumas. 

Areštuotasis išpažino, kad 
jis tuos pmigus išleidęs ark
lių lenktynėms, tikėdamasis 
ką nors pelnyti. 

Ateme 384 dol. ir 
automobilį 

Du plėšikai užpuolė namo 
automobiliu važiavusį vienos 
tabako firmos pardavėją Emi 
lį Altera, kurs gyvena 2G36 
So. Kedzie ave. 

Atimta 384 dol. ir automo
bilis. 

Plėšikai į jo automobilį 
įsirioglino jam sustojus ties 
Archer ir Leavitt gat. Pava
žiavę iki Wood ir 32 gat. Al
tera apiplėštais ir iš automo
bilio pašalintas. 

Kiek surinkta taksų 
Cooko apskrities iždininkas 

J. Toman praneša, kad pra
eitais fiskaliniais metais, ku
rie baigės lapkričio 30 d., su
rinkta 186,415,816 dol. taksų 
ir dar 20,992,350 dol. seniau 
nemokėtų taksų. 

Apsvaigo 3 ugniagesiai 
Gesinant gaisrą trijų auk 

štų namų rūšyse, 7901 Rho-
des ave., apsvaigo trys ug
niagesiai. Bet prieš tai daug 
žmonių iš savo butų turėjo 
išsinešdinti gatvėn. 

Eidamas j darbe 
susirgo ir mirė 

Paul Zirko, 48 m. amž., Ci-

B. Wolf kabinetą, 3829 W. 
Roosevelt rd. Tenai jis mirė. 
Priežastis — širdies liga. 

Dėkojame 
Prakilniesiems 
Ciceriečiam? 

Reiškiame nuoširdžią padė
ką už Jūsų parodytą gerumą 
bei prakilnumą remiant mūsų 
naujos akademijos statybos 
fondą surengiant "buneo pa»-
r t y " ir pasiunčiant į viiemuo-
lyną $50.00 pelno. 

Galit būt užtikrinti, kad 
Jūsų pasidarbavimas tokiems 
geriems tikslams susilauks ši
mteriopo atlyginimo iš Aukš
čiausiojo. 

Atsiminsime Jus savo mal
dose kasdien'. • 

Šv. Pranciškaus Seserys, 
Pittsburgh, Pa. 

X Kun. P. Katauskas, šv. 
Jurgio parap. vikaras, pas
kirtas klebonu į Cliicago Hei
gbts, 111., lietuvių Šv. Kazi
miero parapiją. Naujas parei
gas pradės eiti nuo sekančio 
ketvirtadienio. 

X Seserų Pranciskiečių Rė
mėjų Dr.jos Town of Lake 
skyrius praeitą sekmadieni 
buvo suruošęs vakarienę per 
kurią aukų sudėta $27. Prog
ramoj dalyvavo O. Piežienė, 
O. Norkienė ir S. Jurga it ė. 
Programą vedė kun. Valuc-
kas. 

X Town of Lake Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių 8 sky
rius rengiasi prie "buneoM 

pramogos, vasario mfMfeį. 
X Liet. Vyčių Chicago aps. 

praeitą sekmadienį susirinki
me, sušauktam Kankakee, 111. 
132 kuopoje, iš iždo paskyrė 
$200 namo fondan. Namų sta
tybos kom. pirmininku, vie
ton mirusio kun. J. Vaičūno, 
nutarta kviesti kun. Ig. Alba-
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vicių. 
X Roseland ir apylinkių/ 

draugijų komitetas gruodžio 
15 d. rengia Kalėdų eglute 
lietm-ianTs- seneliams Oak Fo-
rest prieglaudoj. Vaišės sene
liams pnasidėis 12:00 vai. pp. 
Pašaliečiai taip pat gali tuo 
laiku atvažiuoti į įprieglaudą. 

X Petras Juozaitis, senas 
Bridgeporto gyventojas va
kar iškilmingai iš Šv. Jurgio 
bažnyčios palaidotas Šv. Ka
zimiero kapuose. Velionis bu
vo nevedęs. Kalbama, kad 
iš velionio turto testamento 
palikta ir lietuvių vienuoly
nams. 

X Aušros Vartų parapijos 
choras pradėjo mokintis naujų 
kalėdinių giesmių, kurias iš
girsime Kalėdų rytą 

J 9 D i e n r a š č i o " D r a u g o 
KONCERTAS 

Sekmadieni, Sausio-January 26 d., 1941 m. 
SOKOL SVETAINĖJE 

Dalyvauja Garsusis — 
DE P A t n . UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS 

Ir Rinktines Lietuvių Meno Jėgos 

KONCERTO DIRIGENTAI: 
Dr. Arthur C. Becker Prof. Juozas Sauris 

Mirė sužeista moteris 
86 metų atnž. 

Mrs. Eether Green, 86 m. 
aini., mirė Osteopathic ligo 
ninėje. Praeitą savaitę ji ne
toli savo namų, 5205 Drevei 
bulv., automobilio sufeeista. 

Suimta motina su 
3 dukterimis 

Policija areštavo Mrs. Stel 
la Bogdan, 40 m. amž., iš 
Aurora, su trimis jos dukte
rimis. J i sugauta vagiliau
jant vienoje departamentine-
je krautuvėje. Dukterys, jai 
gelbėjo, anot policijos. 
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Paiipti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos. Neš NuošUmtj nuo 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ £5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virš £400,000.00 
Dabar mokam 3V2% nž pa- ^ J I L 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolai ant namų/1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

I 

and 
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO. 
JTSTIN MACKIEWICH, Pres. 

Chartered by U. S. Govertiment. 
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED. 

4192 ARCHER AVENUE 
TESJ. VIRGINIA 1141. 

VAL.: 0 iki 4 p . p. TrecMad.: 9 iki 12:00 p . šeštad.: 9 iki 8:00 v. T . 

gVENtTEMS DOVANOS 
ISTORIJOS, BELETRISTIKOS IR 

LITERATŪROS KNYGOS 

Algimantas arba Lietuviai 13-ame Šimtmet3'je. 

Aušrininko Dr. V. Pietario istoriška apysaka. 

Penki tomai, 488 pusi $3.50 

Amerikos Lietuvių Pirmieji Prof esi jonalai ir 
Kronika (Kun. A. Miluko paskaitos) tomas I $2,50 

\ Tomas I I ?2.00 
Amerikos Lietuvių Kronika (Kun. A. Miluko) $3.00 

' ' A u š r o s " 40 Metų Sukaktuvėse, 262 pusi $2.00 

Anima Vilis — J . Montvilos vertimas 75 

30 Metų Spauda Atgavus T. I. " A u š r o s " fotografi jos. . . .$150 

30 Metų Spaudą Atgavus T. I I . Lietuvos Atbudimas 

ir Jos Budintojai $1.50 
1 ' Auš ros ' ' 50 Metų Sukaktuvės 50 

Iš Kelionės po Europą ir Aziją (Pranaičių Julės) $3.00 

Laisvosios Lietuvos Atlankytų (Pranaičių Julės) $2.50 

Lietuvių Tautos Istorija (Kun. A. Jusaičio) 75 
Ne Mieste Laimė. (Pranaičių Julės vertimas) $1.00 
Laiškai iš Ispanijos (Pranaičių Julės) $1-00 

"Spaudos Laisvės ir Amerikos Lietuvių Organizuotės 

Sukak tuvės" (Su daugybei iliustracijų ir 

dokumentų fotografijų) 782 pusi $6.00 

Viešnagė Šeštokuose. (Pranaičių Julės) $2.00 

' • Žvaigždės ' ' i r jos leidinių paminėjimas 50 

Mūsų Spaudos Darbininkų Vargai 75 

Amerikos Lietuviai X I X Šimtmetyje T. I |3.50 

Šito laikraščio prenumeratoriams ir moksleiviams nulei
džiama 5 0 % ant šių knygų. 

Adresas užsakymams:— 

A. MILUKAS & CO. 
3654 Richmcmd St., Philadelphia, Pa. E 


