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T R U M P A I 
Nolečių Vidikas 

Žiemes dalinimas pavergto
je Lietuvoje sukėlė dideli 
drumhula. 

O po didelio drumbulo, kas * 
"Humbuka*", šaukia žmones, 
"humbukas*'! 

Taip, dabar ir bežemiai, ir 
mažažemiai, ir ūkininkų ber
nai, kuriems komisarai pasky
rė žemės sklypus, — tuo ne 
tiktai nesidžiaugia, bet bai 
šiai susikrimtę ir desperatiš 
kai nusiteikę. 

NEUTRALITETAS AIRIJOS NEAPSAUGOJO 
Vokiečių bombanešiai puolė 
Airijos miestus, pranešama 

Vokiečių 'klaidos' 
Airiai už neutralitetą 
Nukentėjo industrija 

LONDONAS, gruodžio 19 d. smarkiai palietė Anglijos in-

Paklausk buvusį dviejų hek 
— Patikimi šaltiniai praneša, 
jog vokiečių bombaniešiai 

tarų gritelninką, ar patenkin-_ smarkiai atakavo Dubliną, ir 

. 

tas kad gavo priedan dar 4 
hektarus is kaimyno ūkio at
rėžtos žemes, tai atsakys: 
"Cnbuką%i gavau, ne žemę I 
Koka čia gavimas jei jos noi 
parduoti, nei pasagon atiduo
ti, nei testamentu užrašyti n% 
galiu. Be to, dar komisarai 
nuolat atsibasto, kiša savo 
nosį į visus mano užkampius, 
kiekvieną mano kąsnį suskai
to... Jie man pagrasina, kad 
jei nepasiprovysiu tai ir visą 
žemę ir viską atims, ir mane 
p&tį į Siberiję, išvarys... Rei
kia tik kentėt ir tylėt.. Um-
buka, ne žemę gavau 

Belfastą, Airijoj. 

Pačioj karo pradžioj vokie
čių bombanešiai apmėtė bom
bomis kai kuriuos Airijos 
miestus, bet tada Berlynas pâ  
siaiškino, jog Vokietijos la
kūnai padarę klaidą. 

NEPADEDA VOKIEČIAMS 

Paskutiniuoju laiku Airį-
rijos vyriausybė griežtai pasi 
sakė už neutralitetą, ir užgin
čijo pranešimus, Jog Vokieti
jos submarinai paisiima kuro 
Airijos uostuose. 

>> 

Paklausk buvusį berną, a r 
nesidžiaugia kad dabar gavo 
žemės, — jis aplink apsidai
rys, ir pasakys šitaip; 'Hum 
bukas*T! Ta žeme visvien ne 
mano, o liaudies valdžios. Aš 
čia visvien bernas; bernauju 
komisarams ir špyga gaunu. 
Kai pas gaspadorių bernavau, 
tai ir gerai pavalgyt gauda
vau, ir drabužius man duoda 
vo, ir algos apie 400 litų per 
metus gaudavau, ir niekas 
man nerūpėjo. Po kelerių me 
tų savais sutaupytais pinigai 
būčiau nusipirkęs žemės ga
balą, tai tikrai būtų buvus 
mano žeme... O dabar, viskas 
tik humbukas! 

Aviacijos ekspertai mano, 
jog vokiečiai klaidingai palai 
kė Dubliną. Belfastu. Belfas
tas yra Ulstorio provincijoj, 
kuri priklauso Anglijai, ir to 
dėl nėra laikomas neutraliu. 

ATAKOS EDINBURGHE 

Kitų miestų taipe paskuti
niuoju laiku vokiečiai smar
kiai atakavo Edinburghą, 
Škotijoj* ir Derby. Paistaraja-

• ine apgriautai Rolls-Royce au-
tomobilių dirbtuvė. 

Beto, paskutiniosios atakos 

nujaučia kuo kveptatas bolše
vikiškas žemės dalinimo hum
bukas. 

Gavusieji žemės sklypus 
jaučiasi, lyg vagys. 

Daugelis net bijosi jiems 
skirtą žemę imti, ir po pakiš
tais žemės gavimo aktais at
sisako pasirašyti. Jie nujau
čia, kad tai yra tik humbukas! 

Kurie pasirašė po komisa
rų pakištų tariamuoju " Že
mės priėmimo"' aktu, dabar 
sielvartauja. Jie tik dabar su 
prato kad pasirašė parsidavi
mo aktą į amžiną baudžiava... 

Kiti prašo skirti jiems že
mę kuo toliausia nuo jiems pa 
žįstanuų kaimynų, nenori imti 
savo kaimyno atrėžtos žemės. 
Net apie tai ir bolševikų ofi-
i'ijozas jšeinąs rašo taip: i:Ža 
renų vi. nusavinta 15 dvarų, 
bet žemes dalinimo darbai dar 
nebaigiami. Vienas būdingas 
reiškinys: norintieji žemes 
gauti prašo (žemes) is dvarą 
už kelių kūomztrkį, nežiūrint, 
kad šalia jo sklypo yra parce
liuojamas ūkis\ — T L. Nr. 
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Matomai, padoresni žmones 

dustriją. Daugiausia nukentė
jo LiTerpoolis* Neweastle, 
Portsmouth ir kiti svarbiau
sieji miestai. 

KARALIUS LEO
POLDAS KALINYS 

NEW YORKAS, gruodžio 
19 d. — Čia gauta praneši
mai, jog Belgijos karalius 
Leopoldas turės Kalėdas pra 
leisti saugomas vokiečių ka
riuomenės vasaros rūmuose, 
apie 100 mylių nuo B ruselio. 
Taip pat pranešama, jog jis 
pasiuntęs Londonan žinią ku
lia, pripažįstąs ištrėmime su
sidariusią Belgijos vyriausy
bę "vienintele tikrąją Belgi
jos vyriausybe". 

Paneigiami gandai, būk ka 
ralius Leopoldas buvęs pas
kirtas tarpininkauti tarp Hi
tlerio ir Popiežiaus Pijaus 
XII sudarymui taikos tarp 
Vokietijos ir Anglijos. 

Prie karaliaus niekas nepri 
leidžiama. Net jo artimieji 
turi gauti iš vokiečių specia
lų leidimą. 

Tikrieji Lietuvos valdovai 
lietuvių komisarų šešėlyj 

Marionetinė vyriausybė 
Menkas derlius -
Skriaudžiami ūkininkai 

("Draugras" Acme telephoto) 
Olandijos sosto įpėdinė princesė Juliana (dešinėje) priima

ma Baltuose Rūmuose Washingtone. Prezidento žmona ją pa
sitinka ir sveikina.. 

VOKIEČIAI PUOLĖ AMERIKA ANGLĮ-

Kurie privalėjo gauti že
mės ir jos negavo, o tokių 
Lietuvoje yra apie 150,000, — 
tai dabar nesišaipo o užjaučia 
tiems kurie jau žemę gavo 
su visoms "bolševikiško hum-

s" buko teisėmis 
Visi žino, kad ir žemės nega

vusių jių ateities yra* tamsi... 
Visupirma bežemius "tavorš-
čiai" gerokai išbadins, o pas
kui suvarys juos į valstybi
nius ūkius (kolchozus) bau
džiavose mašta nešti. 

VISI U. S. ORLAI
VIAI ANGLIJAI 

WASHINGTONAS, gruodžio 
19 d. — šiandie oficialieji 
žmonės svarsto perdiaivimą An 
glijos aviacijai visų kovos 
orlaivių; nes šiuo laiku jie 
Anglijai būtinai reikalingi. 

Tačiau gal dar reikalinges
ni už orlaivius šiuo metu An
glijai yra prekybiniai laivai. 
Yra žinių, jog Jungtinės Val
stybės gali perimti visus Dani 
jo® laivus Amerikos uostuose 
ir perleisti juos Anglijai, 

Judošiai su Mickiu prieša
kyje padarė didelį drumbula 
žadėdami žmonims žemę duo
ti : drumbule tikėjosi gausiai 
kompartijai "žuvų" prigaudy 
t i... Taigi prigaudė "žuvų, bet 
ne draugų, Humbukas išsiryš 
kyno. 

Dabar po drumbulo, ir gavę 
ir negavę žemės jau keikia 
*' tavorsčius " komisarus, kei
kia Stalinišką konstituciją., 
keikia bolševikišką " ro jų" , 

WASHINGTONAS, gruodžio 
19 d. — Autoritetingi Wa-
smingtono sluogtsniai šiandie 
praneša, jog Roma-Berlynas 
ragina Japoniją pradėti vei
ksmus Ramiajam vandyniene, 
kurie turėtų atkreipti visai A-
merikos laivyno dėmesį. 

Tuo tarpu Vokietija sustip 
rintų submarinų ir bombane-
šių atakas ant laivų Atlanto 
vandenyne. 

ORAS 
Dalinai debesuota ir pasto

vi temparatūra. Lengvi pietų 
vėjai. 

Saule tebai 7:15 vai., saulė 
leidžias 4:22 vai. t < 

LA IV U S 

BERLYNAS, gruodžio 19 d. 
— Autoritetingi sluogsniai 
šiandie praneštu jog vokiečiu 
bombanešiai vakar taikliai 
apmėtę bombomis du anglų 
prekybinius laivus, apie 3,000 
torių kiekvienas, kurių vienas 
nuskendęs, o kitas smarkiai 
sužalotas. 

Taip pat pranešama apie 
silpnas anglų atakas pietvaka
rinėj Vokietijoj. Karo vado
vybės komunikatas tepasako, 
jog atakose žuvęs vienas civi 
lis asmuo. 

Apie vokiečių orlaivių ata
kas Anglijoj karo vadovybės 
komunikatas tesako, jog "dėl 
nepalankių oro sąlygų Vokie
tijos aviacija ttpravedė tik 
ginkluota oro žvalgybą y f 

ATAKAVO ŠIAU-
RINC ITALIJĄ 

LONDONAS, gruodžio 19 d. 
— Aviacijos ministerija pra
neša, jog anglų aviacija tret-
čsą naktį iš eilės bombardavo 
Mannheimą, pietvakarinės 
Vokietijos industrijos centrą, 
kai tuo tarpu kiti anglų bom
banešiai apmėtė bombomis 
dirbtuves Milane, dokus Ge
nujoj ir aerodromą šiaurinėj 
Italijoj. 

Pranešimai iš Kairo, Egipto, 
sako, jog Bairdijoj anglai apsu • 
pę italų kariuomenės dailį, ku 
riai atkirstas pasitraukimas 
į Tobruką. 

Mantola, jog italams iš Bar-
dijos teks netrukus ipasitrau-
kti. Todėl italai skubiai ruo-
šaisi pasitraukti ir iš Tobru-
ko, kuris Bardijai pasidavus 
neilgai tegalėtų laikytis. 

JOS SĄJUNGI
NINKE 

LONDONAS, gruodžio 19 d 
— Šiandie Londono laikraš
čių svarbiausias vietas užima 
pranešimai apie ginklų, ga
mybos pasknbinimą Ameri
koj ir Prezidento Roosevelto 
planas remti Angliją. Kai ku 
rie laikraščiai pastebi, jog 
Junlgtinės Valstybės tapusios 
tikra sąjungininke kare prieš 
Vokietiją ir Italiją. 

Londono Daily Skėteli rašo, 
jog "Amerika yra kare taip 
,pat kaip ir Anglija — skir
tumas tik toks, jog mes esa
me fronto linijoj. 

Londono Times pareiškia, 
jog "niekas šioj Atlanto pu
sėj neįsivaizduoja, kad Ame
rika leistų mums pralaimėti 
sulaikydama ginklus dėl do
lerio ". 

BERNAS, Šveicarija — 
Kiekvienoje svarbesnėje "lai
svosios" Lietuvos įstaigoje 
sėdi po komisarą, atsiųstai iš 
sovietų Rusijos, o lietuviškie
ji komisariukai tėra paprasta 
iškaiba. 

Bet laikas nuo laiko Lietu
vos gyventojai sužino, kas y-
ra tikrieji Lietuvos komisa-
rai. Štai oficiozas "Tarybų 

.tuiva" lapkričio 5 d. pa
skelbė, kad Šiauliuose buvo 
sušaukti teisėjai, kuriems so
vietiško teisinigumo komisa
ras P. Pakarki is kalbėjo apie 
"naująjį teisėją". Po jo žodį 
paėmė teisingumo komisaro 
pavaduotojas " d r a u g a s " Ba
cila. Lietuvos visuomene iki 
šiol žinojo, kad teisingumo 
komisaro pavaduotojos yra K. 
Damasevičius, o štai netikėtai 
per "Tarybų Lietuvos" ma
lonę patyrė, kad 

draugo" Bačilo. 
esama ir 

i i 

NAUJAS SUOMI
JOS PREZIDENTAS 

HELSINKIS, gruodžio 19 
d. — Vieton rezignavusio Suo 
mijos prezidento Kyosto Ka
ilio išrinktas Risto Ryti, ku
ris nuo pereitos vasatros pava 
davo buvusį prezidentą. 

Rusijos-Suomijos karo metu 
Ryti buvo Suomijos ministe-
riu pirmininku ir yra vienias 
geriausių Europos finansie-
rių. 

Pereitą antradienį 
spauda įspėjo Suomiją išsi
rinkti prezidentu žmogų, ku
ris "garantuotų draugingus 
santykius sui kaimynėmis vai 
stybėmis ir išvengtų pražūtin 
gų nuotykių ir eksperimentų 
Suomijos užsienio politikoj". 

F.D.R. PLANAS VO
KIEČIAMS NEPA

TINKA 
BERLYNAS, gruodžio 19 

d. — Sąryšyj su Prezidento 
Rcosevelto planu remti Ang
liją oficialioji Vokietija tyli, 
tačiau neoficialieji, bet ž;« 
mus sluogsniai aiškiai nepa
tenkinti. 

Aukštosios vokiečių sferos 
pabrėžia, jog "Amerikos Pre
zidentas planas techniškai 
neišeina iš neutraliteto ribų, 
bet jis aiškiai ne neutralus"., g ^ e t ^ Lietuvos spauda 

Šie sluogsnki norį žinoti! praneša, kad esąs išdalintas 
kuo remdamasis "Preziden- Pakražančio dvaras Kelmės 
tas Rooseveltas pareiškia, jog valsčiuje Šį dvarą savo lai-

Taip pat netikėtai Lietuvos 
gyventojai patyrė, kas stovi 
vidaus komisariato priešaky
je. Ligi šiol buvo žinomai, kad 
vidaus reikalų komisaras yra 
A. Guzevičius. Rusų bolševi
kų revoliucijos sukaktuvių 
minėjime Kauno valstybinia
me teatre staiga į prezidiumą 
buvo pakviestas kažkoks 
Gladkov, kuris susirinkusiems 
buvo nerekomenduotas kaipo 
vidaus reikalų komisaro pava 
duotojas. 

BRANGSTA GAMINIAI 
Šiauliuose buvo susirinkusi 

apskrities žemė ūkio komisi
ja, kuri svarstė aktualiuosius 
žemės ūkio klausimus. Paaiš
kėjo, kad lyginant su perei
tais metais šiais metais djer-
lius yra mažesnis: žiemkenčių 
šiaudų 10%, vasarinių šiaudų 
40*, i r šieno bei dobilų 20%. 
Ryšium su tuo nutarta maži n 
ti gyvulių skaičių. Pirmon ei 
lėn būsią naikinami .senesnio 
amžiaus ir menkaverčiai gy
vuliai, kas sudaro 4% viso 
gyvulių skaičiaus. 

Toliau komisija konstatavo, 
kad, žemės ūkiui reikalingų 
pramonės; gaminių kainos pa
kilo, todėl reikalingai ieškoti 
priemonių pakeisti kainlas že
mės ūkio gaminiams. Tenka 
prisiminti, kad "Mais tas" ti 
ktai šiomis dienomis pakėlė 
gyvulių kainas • 30#>„ tačiau 
pramonės gaminių kainos yra 
dar labiau pakilusios. 

NUSKRIAUSTAS 
BAUDŽIAUNINKAS 

Amerikos apsauga remiasi 
Anglija". 

"Mes respektuojame vaka
rinį pusrutulį", prideda vo-
kiečiai, "bet tuo pačiu Ameri 
kta neturi jokių reikalų Euro
poj. 
" J o s rubežiai nesibaigia Rei
nu ar Anglijos sąsiauriu". 

SH0PPMMYS 
l£FT 

St/yM&SMASSF/US 

ku buvo pirkęs žemaičių vys
kupas Motiejus Valančius ir 
Čia atvažiuodavęs vasaroti. 
1919 m. šį dvarą nupirkęs I-
zidorius Filipavičius, kurio 
tėvas buvęs vysk. Valančiaus 
giminaičio Berenšos baudžiau 
ninkas. Iz. Filipavičius, per
eito šimtmečio pabaigoje bu
vęs nuvykęs Amerikon, kur 
užsidirbęs pinigų, ir vėliau 
sugrįžęs Lietuvon. Iš pradžių 
jis nusipirkęs ūkį Tadeišavos 
kaime, netoli Eržvilko, 33 ha 
didumo, vėliau šį ūkį parda
vęs ir įsigijęs Pakražančio 
dvarą. Čia jis įsitaisęs garinį 
malūną ir milvelį. Dabar•, šis 
dvaras nusavinta*, nors Fili
pavičius įrodinėjo, kad jis 
pats yra baudžiauninko sūnus 
ir tik savo triūsiu bei suma
numu įsigijęs turtą. 
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J. Butkevičius 

KALĖDŲ DOVANOS 
Štai, jau ir vėl Šv. Kalėdos mos ir Jani teikiamos dovano* į 

prisiartino.! Kaip karštai ir visiškai nėra Jo vertos, . kad 

Kun. A. Petraitis 

Šiomis dienomis gerb. kun. Augustinas Pe
traitis, Šv. Kazimiero parapijos klebonai, 
Woix*ester, Mass., mini kunigystes sidabrinį 
Jubiliejų. 

Oerb. Jubiliato vardaU yra gerai žinomas 
visai Amerikos lietuviu katalikų visuomenei, 
mes su ja kun. Petraiti? artimai susirišo tuoj, 
kaip tik atvyko iš 'Lietuvos prie? su virš 
trisdešimtį metų. 

Pavartykime 1913 - - 1^15 metų mūsų. laik-
ra^s'ius, y$< e •'Moksleivį". Juose rasime Au
gustino Petraičio, tada dar klieriko, vardą 
ne taip sau del visko minimą, bet ininimą 
sąryšyje su visuomeniniu veikimu. Būdomas 
H';ha>rd Lake seminarijoj drauge su Petru 
Lapeliu ir keliais kitni> įsteigi lietuvių stu~ 

ntų draugija, kuri buvo didelio lietuviu 
k tulikų studentų sąjūdžio užuomazga. Ji da
vė jiradžią (.1913 m.) A. U K. Moksleivių 
Susivienijimui, kinis savo laika suvaidino 
];: vi »>u vnnluienj Amerikos lietuvių ka

ine. Augustinas Petraitis savo 
g r ^ i a iškalbą, neišsemiama energija,, pa-
tr ia asmenybe daug prdejo tą Susivieni-

• jimą išrūginti ir jo veiklą išplėsti. Jis buivo 
.na* ta-gražaus sąjūdžio uoliausiųjų va-

I 

nuolankiai mes, katalikai, tu
rime dėkoti Aukščiausiajam 
už ta taip brangių mums su
teikta dovanų!... Juk šv. Ka 
ledos mums, katalikams, #• 
drenai galima sakyti, — yra 
švenčiausia ir linksmiausia iš 
visų kitų švente. J i mums 
primena brangų Švenčiausiojo 
Kūdikėlio V. Jėzaus šion žt\ 
men iš meilėis dėlei mūsų iš
ganymo atėjimų. Šv. Kalėdų, 

Gerb. Kun. Augustas Petraitis, Šv. Kaži-1— tos linksmios ir brangios 
miero par. klebonas, Worcester, Mass., šio- šventės sulaukę, — mes, ti

kintieji katalikai, ne tik gar
biname linksma savo širdimi 

, , ir siela, kupina didelio dva-
V t e t o j e P a r e i š k i m a s sįnį0 džiaugsmo, naujai gimu-

Koimp. A. Pocius, Vargonininkų Sąjungos Ą Betlėjos kūtelėje, pasaulio 
rmininkas, "Muzikos Žiniose'' įdėjo pa-j jįo-aiiryto.'a, — Švenčiausiąjį 

mis dienomis mini Kunigystes Sidabrinį Ju
bi l ie jų 41 

Jis iš mūsų jas priimtų! Ta
čiau keąpi kitur visur, taip ly
giai ir čia šiame dalyke, yra 
išganinga išeitfe. Jeigu tik 
rūpestingai mes surinksime 
visus visako likučius bei tru
pinėlius, kaip šv. Teresėle Ma
žoji Gėlelė kalbėdavo,- kaip 

Apie Izmiis užpildytos žydais. Todėl, pa-
• šenavotas profesoriau, pasa-

reikiant juos sutvarkysime, ir Pons profesoriau! Beakai- ; k y k ) k a m O S t u r i m e panasio-
i n" se aplinkybėse daryti T •Jo Paties vardu užantspaiuia• gydamas Tavo kampelį n 

Vę Jam įteiksime, V. Dieviu 4ti, kad pasakote daug teisy-
begalo patik* ir Jis. maloniu- &*. Todėl ir aš išdrįsau 
gai tų trupinėiiiĮ dovaną iš j klausti apie vieną man pa
mušu priims! ! t'iam, ir visiems mano tav.orš-

Čia ne vienas gali rimtai | čiams balšavikams, svarbu 
klausimų, nes kitur mes jo-

reiškimų, kad — kol pianistes V. Bacevičius,] 

sus ištįsus metus taip apsčiai 
teikė, — bet tų savo šventų 
kalėdinį džiaugsmų daugumas 

K i M . 

- • I l 

įsišventinus į JĮninigus 1915 metais, kun. 
A i -atsirado dar platesnė darbui dir-

' V*L Vali i eidamas savo aukštojo pašaukimo 
pareigas, nenutraukė ryšiu su plačiuoju lie
tuvių katalikų visuomenes judėjimu. Tie ry
čiai pasidarė" dar tampresni. Dabar jam rupi 
visų organizacijų veikla ir gyvieji tautos rei
kalai. J\& dirba Sus-me, Federacijoj, Tautos 
Fonde, Amerikos Lietuvių Taryboj. Veikia 
g^rvui, rūpestingai. 

Pastoracijos <terbą gerb. Jubiliatas pradė
ję Oilbeitvilfes 1* Vėliau vikaravo Šv. Kfy 
timiero parap., Worcester, Mass. Netrukus 
nukeltas klebonu į Šv. Pranciškaus parap. ' 
AtM» Mass., kur pastate gpjržią teisniyčią, \ 
fcfenokėįa »kol«s ir visais parapijos medžiagi
nius ir dvasinius reikalus puikiai sutvark 

Dv«EBine vyriausybės vertindama kun. A. 
Petraičio nuopelnus, paskyrė klebonu į di
džiąją Šv. Kazimiero pjrap., Worcester, 
Mass., kurioj ir dabar sėkmingai klebonaujai. 

Savo nuofcfflBa, tauriu lietuviškumu, su-
aujiuntu, fcibaa asnienybe ir geraširdišku 
u a gerk funtifataa visur pelno žmonių 
didelę pagarbą fa* meilę. 
K«n. A. Petraitis gimė 1687 m., biiaiidžio 

22 d. Žiedelių kaime, KraJcenavos parapijoj. 
PradiiaB IT vidurinius mokslius ėjo Lietuvo.:, 
įgydamas mokytojo laipsni. Bet, turėdamas 
pasaukimą į dvasinį luomą, įstojo į Kauno 
kraigų seminariją. Bet, mąjausdrftias, kad 
laisvoje Amerikoje galės plaitessniu užsimo
jimu veikti suvo tautos gerovei, atvyko į A-
meriką ir, čia baigęs kunigystės mckslus, pa
sinėrė į išganingus Bažnyčios ir tautos dar
bus. 

(Jerb. Jubiliatui linkime sveikatos ir to
liau r* Fidinrai darbuotis ir laimingai su
laukti auksinio j\ifciliejaus! 

garir>Ttovų, Bv«»C*3Jasiąji 
. , . .v . . . . , . J Kūdikėlį V. Jėzų ir dėkojame 

kuris dabar yra prisishięs prie komunistų,-.r , . . . T * „m o - i , r > . - - i * - T + | V - -Dievui, uz vrsas Jo dova-
tarnaus bovietų misijai, okupavusiai Lietu- ' 
vę, vargonininkai jį neprivalo remti ir ne-1 n a s - k l m a s J i s m u n l s V* v i" 
privalo lankytis į jo koncertus. 

Pareiškimas vietoje. Geri, sąmoningieji lie
tuviai jokiu būdu neturi remti tų (nors jie 
būtų ir gabiausi menininkai), kurie tarnau- !iš mūsų entuziastingai parei-
ja Lietuvos žudikams. škiame ir mylimiesiems savo 

r gentems, draugams, bičiuliams 
Ž o d l S M u z i k a m s ' • j ir pažįstamiems, siųt-dami j 

. 'jiems įvairius kalėdinius pa-
Natį^asis Vargonininkų Sąjungos dvasios i ., . \ . v , _.. 
„ > , * ,. .,.•;. c. ° ... , sveikinimus ir linkėjimus, ir 

vadas gerb. kun. J. Miltam s kas, atsdiepdiSr- . , , . . . . , 
." , .. ,̂ . . . . . .. . .teikdami įvairias dovanas. 

mas vMuukos Žiniose' i muzikus-vargom- . , , ' , . • , , i i -i. i Tomis kalėdinėmis dovanomis ninlats, tarp ko kito sako: 
"Gei-biamieįi, gyvename svarbiame nu> ***** e ū ^ *** ^»^™^ 

men*e. Mū'̂ ų brangioji Lietuva retežiuose. I ^liinipmti mūsų mažutei,us, 
Mes čia Amerikoj turime darbo jei save| pirmiausia savus, o paskiau 
skaitome lietuviais ir jei metams slenkant 
neatšalo mūsų meilė mūsų tėvų žemelei. 
• Praeity tamstos daug dirbote muzika, 
daina ir scena palaikyti lietuviu; išeivių 
lietuvybę ir neturiu nė mažiausios abejo-' n u turime jeigu jau ne viisiai 
nes, kad 
miai busi 

paklausti: kaip ir kokiu laidu 
mes Jam, t. y. V. Dievui, tas 
menkas savo dovanėles įtvik-
sime, kad mes Jo nematome* 
Labai paprastu būdu. Ne ki. k 
dėlei to dalyko nebesirūpin
kime! Mes visi gerai žinome, 
kaip labai Šv. V. Jėzaus Šir
dis myli ir užjaučia vargšus. 
Jų antrašu tas savo dovanė
les Jam ir teikime. Tai bus 
geriausias mūsų būdas su sa

kios rodos negalime gauti. 
Todėl, pašenavotas profeso
riau, nors, tiesa, esame ne 
tos pačios vieros, bet manau, 
kad į mūsų klausimų atsa
kysite. 

Beskaitant žinias iš Lietu 
vos pasirodo, kad ten kas 
nors jau negerai. Mokyklų 
inspektoriai, mokytojai ir vi
si sveikatos prižiūrėtojai, iš 

vo dovanomis prie Jo prieiti. I pavardžių galima spręsti, žy-
(Bus daugiau) 

į ir svetimus. Tik visa bėda y-
ra tame, kad dabaa', visur kri-
ziui siaučiant, daugumas iš 
mūsų nuo tų kalėdinių dov.a-

ĮSAKYTA KRAUSTYT :S 

i i i r v v t m u i r o i n « i m « i « ' i w I*.»J^,,^ \ lllį tU l l i i i l t ; JCl į įU JU1U u c v įciciJ 

tamstų veikla toj srity labai žy- atsisakyti, tainbetnt žymiai jas 
paminėta istorikų aprašymuose I s u m a ž į n t i j a,pk'arpyti. 

kuomet tolimoj ateity žmonija skaitys a- j K a l M i n § m s ^yanoms, atsi-
p e lietuvių išeiviją Amerikoj; bet šioj 
mūsų tėvynes liūdniausioj valandoj tams
tos įpareigojeani dar didesnį darbęj atlik
ti, būtent mėginti ir pavergtoj Lietuvoj 
neleisti lietuvvbei žūti. Kokiu būdu! Aiš-

m 

ku, kad didesne ir platesne veikla lietuvių 
muzikei', scenoj, ir ypa<č, dainoj, kad jūsų 
čia toji veikra sukeltų Amerikos lietuvių 
tarpe gyvesnio ir gilesnio patriotizmo, kad 
jie tuomet smarkiau ir uoliau kovotų už 
Lietuvos išlaisvinimą iš po raudonųjų jun
go ir, kad jūsų padidėjusios veiklos atgar
siai net pasiektų mūstj brolius vergijoje 
ir tuomi jiems priduotų dam/mu ištver
mes ir vilties sulaukti šviesesnės ateities ' \ 
Šie žodžiai yra giliai įsidėmėtini visiems 

lietuviams, kurie mylime savo tautų, kurie 
norime, kad Lietuva ir vėl būtų laisva ir ne
priklausoma, valstybe. 

Ar Tai Žmoniška? 

žvelgiant į jų vertę, reikia 
pinigų. Tačiau yra vienas As
muo, Kuriam dovanos nupir
kti pinigų nebereikalauja! Jam 
ta^ dovanas mes galime gauti 
visiškai dykai. Tik čia turi
me truputį apie tai pagalvo
ti. 

Yra sena, žmonių patarlė, 
kuri sakė, kad trumpa pasa
ka kartais didelį juokų pada
ro. Taip dažnai yra ir su mu
mis pačiais. Mes dažnai rū
pestingai ruošiamės ne dide
lei ir brangiai šv. Kalėdų šve
ntei, o tilt "Kalėdoms". A-
piej gilesnę šv. Kalėdų reikš
mę kartais visai nepagalvoja
me. Mes turime rimtai savęs 
paklausti: kieno ir kokių šve-1 
ntę gruodžio įnėn. 25 d. meiĄ 
katalikai, švenčiame? Kai ku
rie iš mūsų rūpestingai susi
rašome surašą tų, kam mano
me dovanas pirkti ir teikti. 

dai. Kodėl taip daroma? Ar 
I gi jau lietuviški balšavikai 
durnesni už žydus, kad nega
li minėtų vietų užimti t Žydų 
ma/uma apnyko Lietuvą ^u-
labyti! Tas visai negerai. 
Tiesa, pagal mūsų tėvo Mark 
to mokslą, tautvbe nedaro 
iifrenso, ;de visgi jau pats 
mūsų lietuviškas kraujas ver
čia manyti, kad Stalino, Pe-
leekio ir kitų načalnikų tok
sai pasielgimai visai netei
singas.- Dėl to, aš pats, ir kai 
kurie mano geri tavorščiai, 
pradėjome davado — nevie-
ryti Stalino pažadėtam lais
vės rojui, ba mus, lietuvius, 

BaJiševxkas% 

ATSAKYMAS. Matai, ta
vo rščiau, Markso, Bebelio 
jau surėdyta, kad balšaviz-
mas be žydo kaip nešvari lo
va be blakių — negali gy
vuoti. Žydai balšavizmą su-
mislijo, žydai jį užveisė, žy-
dai juo daugiausiai ir nau
dojasi. O jei kas ne iš žydų 
rtikina už balšavikus, tas 
jau žydu pasmirdęs, žydams 
tarnauja, jiems gešeftą da
ro. Dėl to ir Lietuvoj, kaip 
tiktai užėjo balšavizmas, žy
dai patapo ministrais, direk
toriais, inspektoriais ir kito
kiais liaudies paraziteriais. 

Klausi, ar lietuviški balša
vikai būtų durnesni už žy
dus? Matai, kad taip! Kitaip 
žydai fabrikes, kolchozuose 
stachanoviškai dirbtų, o lietu
viai būtų ant jių direktoriai, 
inspektoriai ir peisų pešioto-
jai. 

Stalino rojaus joks balša-
vikas negali atsižadėti tol, 
kol pats į tą rojų nepaten
ka. Kai sykį patenka ir pa
vyksta laimingai ištrukti, pa
sijunta lyg būtų išėjęs gerą 
karantiną ir atsidūręs ant 
kito svieto: jokia balšavikiš-
ka kvaraba tuomet nelimpa. 

v j/iu,ufeu.y Aciae teiepnoto) 

Vengrijos princesė Maria 
Hohenlone-VVakknburg, ku- \ 
riai iš teisingumo departame
nto nurodyta prieš šio gruo
džio 21 d. apleisti J. A. 'Val
stybes. Atsisakyta prailginti 
jai vizitinį leidimų. 

tikrai, kaip monkes, už no- Taigi, važiuok pats ir visus 
sės pradėjo vedžioti. I r jei- balšavikus veskis. Jei pavyks 
gu toliau bus daroma netei-' sugrįžti, būsi caca žmogus ir 

i 

sybė lietuviškiems balšavi- Į man dėkosi. 
karna, tai, po perkūnais, vi
sai manome to rojaus išsi
žadėti. Aš k* gi maniau, pro 
gai esant, į Stalino rojjų va-

NAUJAS PRIEŽODIS 

Labiau mėgsta kaip balša-
žiuoti. Tiesa, į inspektorius1 v i k a i r u s i š k * nagaiką negu 
arba mokytojus esu netinka- l a i s v $ Lietuvą, 
mas, bet maniau gauti nors 
durų sargo viefų. Dabar pa- p j ^ k a i p Hetuviški bal-. 
sirodo, kad ir tos vietos bus šavikai kacapiškų valdžią. 

HEALTH Y, VVEALTH Y AND VVISĖ l i 

Tačiau Vien nenįui, di- j 

Tevažiuoja { S. Rusiją 
J. E. Hoover, G-maji viraininkes griežtai 

i ikalauj^ vyriausybės deportuoti Harry Bri-
s, kuri< esąs k<- as ir .'u. veikla e-

sinti pavojinga šio knisto saugumui. Ištik
iu. Jįil k.r . ui-tin? santvarka yra taip jgm 

a, K. Bridgcs- ir kiti tos santvarkos iš-
iu^^a į So-rietų Rusiją, kuri įų 

"tįb&iįcą*? kf.iiUnistų yra valdoma jau nuo 
7 met^. 

Visa eile pavergtų tautų Europoje skurs
ta ir badą; kenčia. Dėl to savo laiku buvęs 
prezidentas Hooveris su artimais bendradar
biais mėgino surasti priemonių nusiųsti mais. 
to belgams, lenkams, olandams, praneūzams, 
ir suomiams, kuriems gresia bado pavojus. 
Visa kliūtb — Antgiijos jūrų blokada. An
glijos vyriausybė prašyta praleisti maisto j džiausiami mūsų bičiuliui b 
siuntas, kurias *ravergtuose kraštuose būtii' prieteliui, tam Pačiam Asme-
dalinusi visai neutrali komisija, neprileisda- j ̂ [^ Kurio vardan šv. Kalė-
ma vokiečių įsikišimo. Anglijos vyriau!syt3 
an>erikierčių geraširdžių prašymą atmi?tė. 

Tuo klausimu "Amer ika" padarė tokių 
pastabų: 

"Belgai, prancūzui, lenkai ir ohndai tik 
todėl kovojo prieš Vokietijos veržimąsi, 
nes juos drąsino Anglija. Šiandie, kai mi
lijonams šių nelaimingųjų bado šmėkla' pasiteisinsima kad fees tokie 
žiūri į akis, anglai šalti, kaip tie biznie- j d i d e U var|*ai esaittef kfft! nė 
riai,%kuriems rūpi tik savo \:e\n a i ,• . ,_. , T , _ . 

. . . . . ivi.-nos rjoi s 
Kuo kalti suomiai, kad jie turėjo gintis 

prieš į. iveržusi rusa ir šiandie, po karžy-
. ^ko gynimesi vienerių metų sukakties,! . . . 
sunkiai turi vargti, atstatydami savo kra- idj?ke l l l u V' J ^ z m ' d a n g a u s i r 

štąt Ir karžygiški suomiai turės a4kį kęsti| žemes Viešpačiui, mes; neišsi-
tik todėl, kad didžiosioms va4stvbėms ne- i galim** suteikti. Taip. Tas yra 
svarbu joks žmoniškumas". | tikra tiesa. Visos mūsų turi-

dų šventę švenčiame, vardų 
užrašyti į savo sąrašų, kad ir 
Jam, bent menkų kalėdinę do
vanėlę įteikti, — visiškai pa
mirštame. 

Mes gal i3pukaltin:-ime ar 

ir menkos veri" 
dovanelės, šv. Kalėdų šven 
tės proga, švenčiausiajam Kū-

^ E FALL OFPOME WAS FOLLOWED &/ 
THE D^PK'OPMIPDLEAGES WHICH PLUNGE D 

MAN \KTO A STATE OF IGNORANCE, 
BARBA5I5VI ANO POOR SANITATION. THE 

B U ^ N i C FLAGUE IK 3348, WHICH SWEPT ACROSS 
/V.EDIEVAL £C?OPc,ALAOST E5CTERMIMATED 
HALF TWE RDPULATIOKS OF THE CONTIMENT. 

- VEVERMEDICINE AND PUBLIC HEALTH 
WE SOAiE P K O G R E ^ B IN THE MIDDLE AGES. 

FSOMTHE EAST CAME T H E M E D C A L 
VVRiTlNOS IN A ^ B I C OF LEARNED 

• JEVVI5H ANO MOHAMMEDAN DOCTOR5.. 
J IN V374.VENICE EVCLUDED SHIRS 

FROM ENTERING INFECTED 
PORTS,THEREBy RES/IVING 

THE AAeTHOD OF pUARANTlNE^ 

i 

. 

' 
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A. Rachmanova 

Nauju Žmonių Fabrikas 
Romanas 

Vertė: J . PAULIKONIS 

Ištikimybe Savo Tautai Prancūzijoj Komitetas 
Lietuviams Studen-

Pabart inis karas savo esme, krašte, kur Tautybes dvasia * a r n s C e l r ) t i 
yra žuvus. Kol Tauta bus gy
va, tol ir laisveis viltis i šga
lės užgresti. 

(Tęsinys) 

yra imperialistinio kara>, nw 
jo pagrinde y>*a kova d~-i vad. 
1 * gyvybinga erdves ' ' . Verži -

jinasis į - 'gyvybinę wtv f* ' yra 
i ne kas ki fa, kaip ver-Vmasi> 

KETURI BROLIAI 
KUNIGAI SAVO 
T6VO LAUK
TUVĖSE 

Trečiadienį po gedulo pa
maldų Sopulingosios Dievo 

[j mažesniu tautų žemes. Ar 
Daktaras Krasnovas, eidamas J biurą duoti ten I f ^ - Į f e t o , ^ ; v y K ; a i b u s p a l . n k a < m e n tuo t i s . Ištikimybė 

žmonių fabrikui,' sustojo prie suminio Jai*- ^ t e n ( W i j a i ) ^ ^ įuQ T a u t e i ^ m k i e k v i e m l m 

raščio, prie kurio šį kartą buvo ypač daug susispietė skai
tytojų. Visi stumdėsi, stengdamiesi prisigrūsti arčiau ir 
norėdami patys savo akimis įsitikinti, ką šiandien redakto
riai "Au tokr i t i kos" skyriuje vėl "paėmė ant (Tantų." 

Daktaras Krasnovas, nė nespėjęs gerai įžvelgti, ką tos 

tarpu tik-'iai pasakyti nega
li, bet viens, y ra aišku kad ir 
pavergtos tauitos liks gyvos, 
— tik sunkiai sužalotos. 

Je i dabar u-žėjo laikotan;,is 

Iš Marseille, Prancūzijoje, 
gauta žinių, kad ten pasilikę 

Gyvenant imperializmo bu- i lietuviai studentai, besirūpin-
jojimo epochoj, mažoms T a u - > ™ pavergtosios Lietuvos | Motinos bažnyčioje, Jackson 
toms. reikia patriotiškai ee- "kinui, sudarė lietuviams į*. t * r . ir All>any ave., palaulo-

globoti komitetą, i tas miręs Edward Calkins, 
Komitetą globoja Nepriklau- 80 m. amž., 3056 Jackson 

• l)ėgėliams 

jo^ sūnui šventa pareiga.* Sa
vo žmonių perfidija, yra biau-
nesniis dalykas, negu svetimų
jų priespauda. Tauta, į t e k u 
si į svetimą okupaciją, dau-

nelanksrios raidės skelbia, išsyk pastel>ėjo, kad vaikinai su i imperializmui dominuot, tai giau nukenčia nuo to, kad o 
merginomis šiandien į jį žvilgčioja kažkaip reikšmingai šyp
sodamiesi, visai nesisveikina, bet tik, Įsikišę rankas j kel-
nhj kišenes, aplinkui bizdinėja ir, atsikrenkštę iš visos gerk-

dėl to nereikia nusimint, nes 
tas laikotarpis baigsis savo 
antiteze — revoliucijomis ir 

lės, paniekinamai nusispjauna ant grindų, paskum* trauky-j paprastos laisvės atgavimu 
dami pečiais dūlina toliau. 

Nuo to daktarui lyg kažkas dūrė į širdį. "Mata i , ka ip , " 
galvojo, "žmogus laužai dėl jų galvą, kankiniesi, nemiegi 
ištisas naktis, l>esistengdamas, kaip galėtum juos išgydyti, 
atvesti i tikrąjį kelią, o jie ealų gale neranda reikalo net 
pasisveikinti ." 

Paskum jo akys nukrypo į laikraštį, ir jis išvydo mė
lynu bei raudonu pieštuku pribraukytą pilną straipsnį. Ten 
buvo rašoma: 

" Į mūsų fabriko pačią širdį yra įlindęs buržuazinės 
valstybes agitatorius, kuris veikia prieš Sovietų respubli-
likos įstatymus. 

K u r mūsų partijos vienutės, kad jos to nemato? Dak
t a r a s Krasndvas savo paskaitoje atvirai agitavo prieš So 
vietų respublikos įstatymus ir kurstė į kovą prieš nusi
pelniusį koiministlų veikėją Sidorovą, kuris nuo 1905 metų 
yra partijos narys ir jau treji metai pas ^mus dirba kaip 
pol i t rukas." 

Kaktą išmušė šaltas prakaitas. Atsitiko, taip, kaip jis 
ir buvo manęs. Tik to .betrūko. Bet ką dabar daryti \ Kas 
bus toliau? Buvo aišku, kad jį netrukus, gal da r šiandien, 
suims. O kas bus toliau? Geriausiu atveju reikia laukti, kad 
i^ iųs į Solovkų salas, bet, ka ip tokios silpnos sveikatos, 
neištvers ten nė pirmųjų metų. 

Daktaras Krasnovas apsisuko ir, užuot ėjęs į kabine
tą, pasuko atgal į savo* kambarį. Tačiau jame su kiekvie
nu žingsniu vis augo baimė; jis pradėjo drebėti visu kūnu. 
rankos mėšlungiškai trūkčiojo ir pasidarė šaltos, kaip le
das, krūtinę užgulė gyvuliška mirties baimė. J i s vaizdavo
si politruko Sidorovo veidą su mažytėmis, siauromis toto
riaus akimis, su išsidraikiusiais gelsvais, juodais ir pPkais 
ilgos barzdos kuokšteliais ir išblyškusiomis lūpomis, kurtos 
bylojo apie neatsiprašomą, nepalenkiamą, kraugerišką tig
ro vali^. Šitas Sidorovas gal dar būtų jam atleidęs, jeigu 
jis būtų nusikaltęs tik Sovietfų valdžiai, bet dabar reika
las pasisuko visai iš kitos pusės — politrukas buvo pats 
užkabintas ir pasmerktas dėl gausingų savo vedybfų! 

— Kad tave velniai! — nusikeikė daktaras. — I r ma 
ne, i r visą šitą bandą! Tr kam man reikėjo kišti, kur ne
v e r t a nagus? Tegu stimpa visi su savo ligomis ir kitais 
galais! K o man kištis? Kam dėl jų griauti savo gyveni
mą? Mat, žiūrėjau kaip į didvyrius! Kas tau darbo: rū
pinkis savo mokslu ir žiūrėki, kati būtum ramus, o kas tau 
kiti galvoj? Kas man, pagaliau, ta visa jų respublika? Lyg 
tikrai tikėjau, kad galėsiu ką nors pakeisti? Nors esu įsi
tikinęs komunistas, bet jei dėl šitos socijalistines valsty 
l>ės turėčiau padėti savo galvą, — tegu juos visus šauna 
devyni velniai! Tr pačią valstybę, ir visus jos socialist i
nius laimėjimus! 

Daktaras Krasnovas vaikščiojo ilgu siauru koridorium, 
kuris vedė į jo kambarį, bet nedrįso atidaryti- durtj. " K a 
da jie mane areš tuos! ' galvojo. "Šiandien, rytoj? Naktį? 
I r ką reikia daryti? Bėgti? Bet vis tiek netrukus sugautų, 
o savo l>egimu tik da r padidinčiau įtarimą ir parodyčiau, 
kad tikrai yra kai/kas negera! Geriausia bus, jei apsime
siu sergančiu; atsigulsiu į lovą ir paprasčiausiai apsirg-
siu. Ką gali žinoti, gal kartais ir pasigailės. Pasigai lės ' 
Bet kaip pasigailėjo Trockio, kuris juk Sovietų respublikai 
turi daugiau nuopelnų, negu a š , " atsakė pats sau. 

I r daktaras Krasnovas atsiminė visą eilę atsitikimų, 
kaip dažnai partijai tikrai nusipelnę žmonės, kai tik nu
krypdavo nors kiek nuo " l in i jos , " beregint dingdavo kaip 
į žemę, ir apie juos daugiau, nieko nebūdavo girdėti. 

Draugas Krasnovas įėjo į kambarį, nejaukų, priterštą 
lindynę, kuria tarnaitė Jelizaveta veik visai nesirūpindavo; 
tai rodė iš pirmo žvilgterėjimo daugybe visur primėtytų 
agurkų žievių ir vandens duobenėlis, kurio muiluotame van
denyje plaukiojo cigaretų nuorūkų tokia galybė, jog žmo
gus, pamatęs, stačiai nenorėjai tikėti, kad juos būtų galė
jęs viena diena surūkyti. 

{Daugiau bus.) 

Visos pavergtos tautos virs 
revoliucinių sąjūdžių židiniais, 
kurie, kad ir pamažu, bet vis 
dėlto sugriaus imperializmo 
laimėjimus. Stabilizuotos, am
žiam1.* įtvirtintos imperijos ne
buvo pasaulinėj istorijoj ir 
nebus. Juo laisvė bus labiau 
varžoma, juo ji atkakliau įgi-
nsis. 

Laisves idėja y ra Tautos 
dovana žmonijai: žmonės ne 
visur ir nevisada moka tinka
mai ta dovana naudotis, bet 
laisvė y ra neatskiriama nuo 
Tautybės, o Tautybė yrui ne 
vienam kuriam laikotarpiui, 
bet visiems laikams iki isto
rijos perėjimo į metai stori ją. 
Ilgai permanentišką, he 'vil
ties verguvė tegalima tekiame 

kupantai favorizuoja peifidi-
ją, negu nuo to, kad jie nią-
teriįališkai išnaudoja paverg
tąją tautą. Silpniausia tauta 
yra ne ton, kuri turi maža gin
klų ir materialinių išteklių, 
bet ta, kurios,sūnų ir dukterų 
tarpe yra daugiausia savo kra
mto išdavikų bei mparsidavėlių. 
Psichologiškai dirvą masinei 
perfidijai rene-ia tokie nęii-
mei, kurie piliečius skirsto į 
sūnus ir posūnius. Toliau per
fidijai padeda plėstis sociali
nės neteisybės ir, aplamai i-
mant, visi tie veiksmai, kuine 
silpmina žmonių savigarbą, ir 
sąžiningumą. 

Blogai elgiasi tos tautos, 
kurios visą savo viltį sudeda 
į kurią nors didelę valstybę) 
apsiėmusią ją globot ir gint. 
Tos Tautos nustoja laisvės ir 
neša sveti mųjųi jungą. 

Dr. Pranas šadkauskas 

somosios Lietuvos garbės 
konsulas p . H. Mallet. 

Grenoble universitete, P ran 
cūzijoje, mokslus baigė vie
nas žymiausių jaunųjų lietu
vių poetų Jonas Kossu-Alek-

Be to dar pamaldose buvo 
šių keturių brolių kunigų bro 
lėnas kun. L. Calkins, taip 
pat servitas. 

Calkinsų šeima buvo viena 
kuniiiiškiausia šeima J . A. 
Valstybėse. 

Kai 15937 metais kun. J . R 
Keane iškėlė Sopulingosios 
Dievo Motinos pagarbai nuo
latinę noveną, jis pirmiausia 
sau pagalbos pakvietė šiuos bulv. 

Pamaldose ir laidotuvėse keturis brolius kunigus. J ie 
dalyvavo keturi mirusiojo sū- padėjo jam praplėsti fia no

veną. Kun. Keane taip pat 
vra servitas. 

''Religija duoda kertinį ak 

nūs kunigai servitai: kun. E. 
Calkins; jis aukojo mišias; 
kun. T. A. Calkins buvo di-

jęs už savo poeziją Lietuvos j jakonu; kun. F . Calkins -— 
valstybinę • l i teratūros premi- ' subdijakonu ir kun. H. Cal- meni tavo jsitikiuimams ir iš 
ją. Poetas buvo pasiųstas kins ceremonierium. ! tikimybe prhuipams.' 
studijuoti prancūzų literatū
ros Nepriklausomosios Lietu
vos Švietimo ministerijos, ku į 
H jam buvo suteikusi Bt ipen-j j K A L Ė D Ų D O V A N O S V Y R A M S 
diją. Dabartinė soviettų Lie-
sandravičius, 1938 m. laimė-
tuvos švietimo vadovybė iš 
jo stipendiją atėmė. 

^MMMmmmmmmmmmmmmmąt^m^tttmĘmmmmKmmmmmmMr^ 

Kinijoj Darbuojasi 25 Tautu 
Kunigai 

1939 metais Kinijoje misio- bartiniu siaučiančiu karu Eu-
nieriavo 2,862 svetimų Šalių ropoję. Šis karas ne tik mi-
25 tautų kunigai. Džiugumas 
tų šalių šiandien yra kare. 
Kai kurios kariauja viena su 
kita. Nepaisant šio konflikto, 
Kinijoje kunigai vienuoliai 
darbuojasi R/žulyčios plėtimui 
ir jos gerovei. Iš aukščiau 
minėto kunigų misionierių 

skaičiaus 297 gimę J . A. Val
stybėse. 

Kinijoje kunigų misionierių 
skaičius kas metai didėja,. l>et 
vis dar jis n:r;iakankamas. Šia
ndien ten kiekvienam kunigui 
tenkui 750 kiniečių katalikų 
ir apie 90,000 nekatalikų ir 
nekrikščionių. Pigu suprasti, 
kiek tai turi darbe katalikų 
misionieriai i r kokia plati dir
va jų veikimui. O dirva yra 
iilepaprustai derlinga. Keikia 
ją nuolat p»uinenti ir tikrai 
duotų šimteriopus vaisius. Tik 
reikia daugiau darbininkų. 

Tad ir nenuostabu Šventojo 
Tėvo didis susirūpinimas da-

kiną Europą, bet jis uždare 

būtiną misionierių rėmimą Ki
nijoje. 

Prancūzijos, Belgijos ir O-
landijos katalikai turi apie 
1,000 savo misionierių Kimi-
joje. Seniau jSe buvo gausiai j 
remiami. Šiandien tas garbin- | 
g;<s rėmimas nutrauktas. 

Svarbias misionierių grupes 
Kinijoje turi dviejų neutrali-
nių šailių, Ispanijos ir J. A. 
Valstybių, katalikai. Deja, Is
panija yra dar neatsigavusi 
(po naminio karo su komunis
tėlis. Tad šiandien tik viena 
Amerika likusi ga-linfti l>e* sun
kumų remti misijas ir kuni
gus misionierius. Iš šios ša
lies ir laukiama gausi para
ma. ,. 

1 
i 
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PLATINKITE "DRAUGĄ ' t 
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AR DAUG KORO SUf rEGlNAT ŽIEMOS M E T U ? 

Vartodami RGCK WOOL Namy Insulaciįą 
Sutaupysite Daug Pinigų. 

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

gaisrų: 
6. Greitai i r lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai! 

PIONEIR ROCK W0PL 
CORKOOAOD , 
FlMOUJ bUAATlM BOASM 

CoMms(tsC»0oaiio«BoMra 

5onVM6oo-30i»ti>«OjBicFT 

HABO Yhm +5us«« CUMCFT 

Pum* BOASSI m L*m* 

HIAVY Buium<«MAR*uu-
MAtonvr. Concam. ETC Parūpinamo P.H.A. Paskolinimus* 

ar išmokėjimus. 

M<* taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
. CHICAOO REPRESENTATIVE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Wareliotise: 9401 So. Stony Island Av©.. tei. SO. OHIOAGO 9215 

Jis 'bus linksmas jei jam duosi!.? marškini 11,, pirštiiJiu, 
kojinių Cooper apatinių, kaklaryščiu, skrybėlo, švederį, 
arba džeketą iš mūsų Kalėdoms prisiniošusios krautuvės. 

Dykai - D O V A N O S - Dykai 
Su kiekvienu pirkiniu. 

Paul 
3427 SOUTH HALSTED ST. 

« 
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I ' D R A U G E " GAUSITE 

DINI 
S ve S k I n S m u=Kortel i i n 
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NELAUKITE KOL 
PRITRUKSITE ! 

UŽSISAKYKITE 
ŠIANDIEN 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
k. Tumorus. Sav 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandieni 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

\ 

GERKIT t ik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurj užvardino NEC
TAR. Srs Alus yTa pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
greitą i r teisinga patarnavimą. 

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 

UZ DUCf 

O I L I E T U V I Š K Ų „ ^ $ 1 
£ 1 A N G L I Š K Ų U Z • * 
4 ' D r a u g o " spaustuve šiuo laiku gal i pristatyti įvairia
spa lve krikščioniškų Kalėdinių kortelių sveikinimams, 
lietuvių ir anglų kalboje už tokią mažą kainą kaip — Jg 
10 už 50c arba 21 už $1.00. (Kur reikia persiųsti paš- B 
tu, pridėkite 5c už 10 kortelių ir 10c už 21 kortelių/; | $ 

Būkite katalikai lietuviai. Sreikinkite savo prieit- j » 
liūs katalikiškoje ir lietuviškoje- dvasioje. B 

Asmeniškai ar paštu kreipkitės į:— 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
« 

2334 South Oakley Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 

Chicagiečiai gali šaukti:— CANal 8010 8011. 

^ '£3g3Ž2&B^ 
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24 VALANDOS 
t Jon, Vaiva 
• Tai buvo senai. Labai se

nai. Prabėgo jau keliolika 
šimtmečių. 

Šimtmečiai prabėgo. Daug sija darbavosi, kad gauty kvietė vieną maišų naujesnių eių, kurie padėjo jai valgyti B o l š e v i k a m s P e r l e i d o y i a l a l ) a l v o r t i l l - a s ' n e s *!*-
,r jų prabėgs. Sugriuvo im- gerą vietą. narių, Josepbine Davidonis, "birthday cake." S a v o R i n k i n i ! m & **"* 1 0 ? 0 0 0 v**nB*'" J ' 

• -v -•-- ' - -*- - »>-A| " Vx' , i NKirtyta pradėjo sisbemathigu 
Veiverių vidurines mokyk-' riiiKii vigus lietuvių leidinius 

Mūsų choristes dar negali i o s direktorius Jonas Kirlys nuo 1969 metų. Jame yra ir 

dar 
perijos ir išnyko tautos, bet1 lošti gana svarbią rolę jų 
Kristaus gimimo žmogus ne-j Su 1941 metais Vyčių cho-j vaidinime, kuris įvyks atei-
pamirš švęsti. Prieš devynio- I ras imasi naujj? darbo. Esa- j nantj mėnesį. Pasisekimo, Jo-
lika šimtų su viršum metų me pakviesti dalyvauti, kaip sephine. 

Buvo skaisti rvnj naktis I * * * kartą suklupo pieme- Į ir praeitais metais, į iškilmes 
tolimoje Palestinoje/ Visus nys prie Išganytojo lopšelio, Vasario 16-tą dieną vidur-
pasaulis susikaupęs kažko i ir šiandie mes džiaugdamies 
laukė. .Mėnulis tamsiai mėly- garbinam gimusį pasaulio 
name skliaute natiogo ir * iespatį. 
vėjas nutilo ir žole augus nu
stojo. Žemėj gili t;.la ir su-
s&tiupimas didis. 

Pro ši tylos >vt!.i staiga 
prasiverži nežemiškai muzi
kos neaiškūs gar&Tti. Jie bu
vo švelnūs ir didingi. Jie 
skelia pasaulio Viešpaties ii 
(JelUT'tDJo atvykimą. 

Gimė Išganytojas. 
'•(Jarbė Dievui aukšt) be*e, 

ir ramybė žemėje geros va
lios i n M a t e r - - taip skel-1 p r a s n u s tampam tik per di-
bė Jo atvykimą, dangaus | d j į t g i a s šventes, 
angelai. 

I Deja, mūsų nelaimei, tuo 
isa labai dažnai ir baigiasi.\ 

Pasidžiaugę Kristaus gimi
mu grjžtefin į kasdieni mūsų 
gyvenimą ir pamirštam kam 
Kristus gimė, kam kentėjo ir 
kam gyvena. Dažnai, per daž
nai, Kalėdų šventes jausmas mer£aK*ių nori pasimokinti 
pas mus teužklysta tik k * ? - j 1 * 1 * *•*** žtai> labai gera 
tą į metus. Daugelis mūsų j P r o £ a -

tikrąja to žodžio 

miesty, 32 W. Randolph Si ' Lecacadija Sutkus, posižy-
Apie sekmadienį, baian bėjusi vaidintoja, nors ap-

džio 27 d., dar tLaug nesak>- sunkinta mokyklos darbu ir 
siu. Bet visų prašauna re- , veikimu, sutiko padėti Anta-
zervuoti tą dieną. Kur ir ka.įnui Kunickui rasti vietų 
įvyks, pranešime vėliau. j "Naujų Metų Laukti" ban-

kietui. 
GIRDĖJOME KAD: 

Genevieve Sauris, gabi šo
kėja, sudarė grupę mėgėjų ii 
lavina jas šokti. Jei kurios 

pamiršti, kaip Vic Lukas dai- perleido savo periodinės spau leidiniu nuo lietuvių periodi-
nuoja "Apie Meilę." Visos dos r įųkįn į centralinei valsty-"nes spaudos pradžiom 1832 m. 
'*' s " ~" '" : T i k n e ž l - ,bės bibliotekai, šis rinkinys 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Klausosi ir gėrisi, 
no, katrai ypatingai jis dai
nuoja. LIETUVIAI DAKTARAI 

žmonėmis. 

• 

Kristus neatvyko pasaulin 
garbės ir turto apsuptus, ne
gimė puošniuose rūmuose ir 
neklostė Jo kūno šilkai. Jis 
gimė paprasčiausioj vietoj, 
kur tik vargingiausio žmo
gaus vargingiausias kūdikis 
gimti tegali. 

Jisjtatvyko į žemę ne teis
ti, bet išteisinti, ne bausti, 

Kartą Kristus verkė žiū
rėdamas į Jeruzalę. Paklaus-
kim savęs, ar netenka Jam j j ^ v e p a r t v n 
kartais ir dėl mūsų darbų I 

Adele Alekna, dainininkė ir 
šokėja, prieš keletą savaičių 
grįžo iš ligoninės. Pasisku
bink pasveikti, Adele. Nori
me pasimatyti "New Years 

nuliūsti. 

IŠ MŪSŲ TARPO 
Lietuvos Vyčių Chic. Ap 

skričio choras, po operetės, 
stropiai rengiasi prie Naujų 

^^M.i i - , • . e ^ ^ a v . , - . A,Methi sutikimo baliaus. Ku-bet gelbėti, ne pasinei UU. bet' . , , ... ... ,. ne dalvvavo praeitų metų 

«<&J 

išganyti. Todėl Jis ir pasirin 
ko vargo dalią, kad galėtų 
arčiau prie vargo žmogaus 
prieiti, jį suraminti ir gelbė
ti. Ir gimęs Kristus per tris
dešimt metų nešė paprasto 
žjuogaus sunkią gyvenimo 
naštą. 

Nešė ją už žmoniją — už 
mus. 

J is vieno tenorėjo — kad 
žmogus vėl iš naujo atgim
tų ir vėl suartėtų su savo 
Kūrėju. 

bankiete, Rowen Trees vieš
buty, atsimena, kaip smagiai 
laiką praleido. 

Šiemet rengiama dar šau
nesnis vakaras. Bankietas 
įvyks gruodžio 31 d. Komi-

S u v a l k i e č i ų " draug i ja pa-

DR. KARL NURKAT 
(Nurkaitis) 

Joan Balchunas, gruodžio 
13 d. šventė gimtadienį. Nors 
sakoma, kad 13 diena; ypač 
penktadienį, yra " j iny ," 
Joan susilaukė nesitikėtų sve 

Lietuvos Vyčių choras yra 
veikli jaunimo grupė. J e5, dar 
nepriklausai prie šio CIILUO, 

! prašom atsilankyti įk repeti- ! 
cijas ketvergo vakarais, 8 va- j 
landą, Aušros .Vartų para- | 
pijos kambaryje, 2323 YVest Telefonas: Hemlock 5849 
23rd Place. 11. P. 

rel. CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cerinak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:3U vakaru 
ir pagal sutarti. 

iiiimiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimimiiimmm 
AKIŲ GYDYTOJAS 

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius. 

I Kiekvieną, dieną randasi: 
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3089 

PAGIRIA NAUJAS 
VYRAMS MADAS 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
išekiaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria reeejimo mokslas 

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pasalina 
visą akių Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

Trec. ir S*»*t« 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

DR VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETKICALLV AKIŲ 
SPKGIAUSTAS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvinis akių įtempimą kas es-
>i priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karštį. Atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzamioavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. 
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigios, kaip 
pirmiau. 

4712 So. Ashland Ave. 
Telefonas YARDS 1373 

iiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimii 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. F. C. MHSKUNIIS 
PHYS1C1AN — JSURGEON 

Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

V ai.'. 2 4 ir 7 9 
Res.: 7004 So. Fairfield 

Tel HEMlock 3150 
£eL YAKcis 3146 

VALANDOS: Nuo 11 iki 13, 
2 iki 4 u 7 iki 9 

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

DR. V, A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Malsiu Street 

Ofiso Tel.: Rezid. Tel.: 
VIRginia 1886 PROspect 3534 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekuiad. tik susitariąs. 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, 6757 So. Western Ave. 
j Ofįso Valaudofc: 
i Po piet — Aiki 3 ; Vakamis 7 iki 9 

bekuiadiemaia o u u*, sutarties 

OR. V. E. SIEOLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, 'i'noiadieniais ir 
Šešta durniais. 

NATHAN 
KANTEB 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014 

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. 

h*< 

s _ > 

t? 

F L O K 1 A N P A S K I E W K Z 

Naujiems Metams Hart Sehat't*-
ner aud Marx, Kuj>j)enheiiuer ir 
Eagle siūlo visiškai naujas tau 
das vynj drabužiuose. Flonan 
ra-kiewicz maloniai jums* paro
dys šiuos visoj šaly žinomus siu
tus, topkautus ir overkautus di
deliame vyrų skyriuje. Be to, 
jie aUakanėiai inalai kainuoja, 

6638 So. Hakted St. 
EASY CREDIT 
U You Want I t 

VVAUKEGAN O L IETUVIAI! 
Pirkdami Kūrę, Jeigu Norite:— 

Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas, 
Greitę, Malonų Patarnavime — 

šaukite: 
DREW COAL & ICE CO. 

575 Market Street Waukegan, 111. 

i T E L S . — O N T A R I O 5704 - 8015 
Daniel B. Drew Anne Drew (Kubaityte) 

jfi 

Laikrodėliai, po $9.95 ir aukščiau. Įmokėti tiktai 50c. 
Kadios, po $9.95 ir aukščiau. 

Pilnas ir Didžiausias pasirinkimas rakandų, pečių, 
ledaunių, karpetų, 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. 

Plione Cicero 4276 

DR. P. AlKOČiŪNAS 
1446 S. 49th Ct , Cicero, 111. 

Antradieniais, Keivutadieuiau* 
ir Peukt-adieuiuis 

Vaiaudub: 10-12, ryle. 2-(i, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsied St, Chicago 

Piiaiadieniais, rreciadieuiuis 
u' Šeštadieniais 

Valandos: 3 — H popiet, 

Telefonas CANal 7329 

OK. FETEfi J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIliUUGAS 

2202 VVebt Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9 

ir pagal šutui tį.. 
Sekinadiesiais taipgi pagal t> ii t artį. 

•Bes, telefonas SEiiiey 0434. 

OR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS 1B CHlRUUGAfl 
4729 So. Ashland Ave. 

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 r\ lo, 2 iki 4 
vai. i>opiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

fcjckuiud. uuo iū hil 12 vaL ryto. 

DR. MAUHIGt KAHN 
GYDYTOJAS LBL CUiriURGAS 
4b3l So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza S200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis uuo 10 iki 12 vai. dieng 

TeL Cicero 1484 

OR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kainp. 15tos Uat. ir 49th C t 
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

TeL YARds 5557 

OR. FKANR C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
ibol VVest 4Vth Street 

OlISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 v. vakare 

ir_ pagal sutartį. 

OR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

OR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds S956. 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakari. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

TeL YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tu Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

# • ^ 

Jr 
JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ — 

"PILIETYBES PAMOKOS" 
(Parašyta Advokato) 

Duoda Atsakymus į Klausimus Įsigijimui Amerikos 
Pilietybės Popierių. Kaina — tiktai 3 5 c 
Kreipkitės į:— 

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

PHONE: YARDS 1001 

& 
^ 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki U Dienos, Neš Nuošimtį nuo 1 Pj į Į Į j 

T U R T A S VIRŠ £5,500,000.00 
A t s a r g o s K a p i t a l a s V i r š £ 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

Dabar mokam 3V2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa-
skolate ant namų-1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO. 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres. 

Chartered by U. S. Government. 
SAVINGS FEDERALLY INSURED. 

R M , 6958 So. Talman Ave. 
Eea. TeL GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

VaL: 2 - 4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarca. 

2423 W. Marųuctte Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAK AND SUEGEOM 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sukarti. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL YARds 5921. 
Re§.: KENwood 6107. 

DR. A. J. BERTASH 
G 1D\ i'OJAS IR CHIRURGAS 

Otiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3(1 
75b VVest 35th Street 

4192 A R C H E R A V E N U E 
TEL. VIRGINIA 1141. 

VAIî : 9 Iki 4 V- P- Trečiad.: 9 11d 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8:00 v, v. 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: iiEVerly 8244 

OR. r. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—^ ir 6—8:30 P. M. 

M edčliomis pagal HUlartj. 
TeL CANal 0257 

Rm. teL: PBOipect 6669 

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

Reeidenaja: 6600 So. Arteaian Avt 
VALANDOS: 11 ?. rjto iki S 

S iki • . . I . < i l a r > 

Dienraščio " Draugo ̂  Metinis 
K o n c e r t a s 

v J?. Tsslrv J! 't-l- J '. l^a' 

TeL CANal 6122 

DR. B E I S 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road . , 
VaUndoe: 1—3 popiet ir 7—8 • T. S t k l t i a d . , SaUSiO 2 6 d . , 1 9 4 1 

REZIDENCIJAI SOKOL H A L L 

6631 S. California Ave ^^^iV^^f , 1 1 * ~ 
TeL RUPaklU 7IAI JJltALvjrLl , 
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS 
ONA KRATAVIČIENE 

^ 

Sveikinimas versitv of Detroit — Aero-
nautical Engineering. 

Sveikiname su 6v. Kaletlo- Vincent Astafcauskas — U-
niis ir linkime- laiminau 1941 nįversity of Detroit — Elee-
metu. visiems " D r a u g o " re- trical Engineerging. 
mejams, platintojams. Lai ka A n n a Aukštakalnis — Way-
taliki&koji sp:«uda lanko kiek- ^ University — Psychology. 
viena katalikų šeimą ir kiek- p c t e r Banonis — Wiish In-
v ienas katalikas tegul pasi- s t i tute — Accounting. 
stengia nors viena laikraštį Vincent Banonis 
užsiprenumeruoti, o ypač 
**Dnaug$'\* kuris kasdien a-
t« i s į namus pilnas naujausių 
žinių ir dar penktadienio lai
doje rasite įvairių Lsinių iš De-

U. of 
D. — Commerce and Finance. 

Betty Blonu-r — Providence 
Hospital — Nursing. 

Anthony Černauskas — U. 
of D. — Mechanical Engineer-

troito. Uisiprenumeruotlaiui m g 

dienraštį parodysime "Dreui-Į Edward Dranginis — U. of 
g u i " prielankumą už talpini- jy _ Medicine. 
mą Detroito žinių. Cy^i (jrybas — U. of D. 

Korespondentai »— Arts and Science. 
JoL-eph (Juest — U. of D. 

— M»echanical Engineering. 
Kobert Jiacubitis — U. <yf 

D. — Mechanical Emigin-eering. 
Valeria JuškevįeitUš — St. 

Mary's Hospital — Nursing. 
Joseph Kacinauskas — De,L 

troit Institute of Technology 

Besirengiant Prie 
Didžiulio Bankieto 

_Federacijos 4 sk. rengiamas 
kolegijas) moksleiviams page
rbti bankietas, gruod. 29 d., 
Hotel For t Shelby, jau čia 
pat. P inuas toks Detroite pa r | — Pharmacy. 
rengimas. Kiek paaiškėjo iš j Jentiie Kaupas — Mary 

grove College — Economics. komisijos veikimo, hankieto 
rengimas labai sėkmingai vy
ksta. Bilietai lengvai pjrsi-
duodu: profesi joną lai, biznie
riai, darbuotojai ir šiaip dar
bo žmones noriai »_:erka. Pub
likom bankiete bus virš 200. 

Bankieto garbes svečiais bus 
kun. dr. J . Vaškas, Studentų 
ir Profesionalų Sąjungos dva 
šios vadas, i r Ignrfc Sakalas, 
44 

rainai. 

Charles Marcinkevičius — 
Assumption College — Philo-
scįpihy. 

Agnės Madk'juvich — St . Ma
ry ' s Hospital — Nursing, 

William Markovieh — Det. 
Inst i tute — Elec. Eng. andI sophy. 

Baigus Detroito Mokytojų Kolegiją kelis metus mokytoja
vo viešos? mokyklose ir sykiu sieke aukštesnio mokslo Marv 
(irov;? College, vėliau Detroito universitete. Mokytojaudama 
l i t a i žiugsidavo kadft nors pamatyti tėvų gimtayij šalį l i e -
ti.va. 1936 m., gaivus atostogų, nuvyko į Lietuva ir Vytauto 
Did. universitete (studijavo lietuviu kalbą ir istoriją. O. Kra-
tavičiene kelis metus ėjo pinu. pareigos; M. S. 54 kp., taipgi 
vra M. 8. Micnigano vals. direktore, F ld. 4 sk. fin. rast. ir 
žymi darbuotoja visam lietuvių veikime. Kokią vietą užima, 
visada savo pareigas atlieka kuo geriausiai. O. Krata.viči?ne 
gruod. 29 d., įbankietet moksleivių pagerbimui vadovaus prog-

Law. 
Vincerit Medonis — Wąyne 

University — Medicine. , 
Alpn»aise Miknis — U. of 

I ^ u g o " rodakc.jos . I g a n * D . _ M e c h a n i c ^ E ^ e r i n g . 

Joseph Miškinis — U. of D. 
— Research Chemistry. 

Kobert Mitchell — U. of D. 
— Commeroe and Finance. 

dence Hospital — !Sluit4ng, te savo tautai ir lietuvių or-
Walfcer Stanievich — Sacr- ganizacijoms. 

ed Heart Seminary — Philo- Bankiete visi arčiau lausipa-
kititems rankas 

Koresp. Ceo?'l'5i Staniton — Wayne 
University — Teaching. 

Crispin Tonelus — »U. of 
D. — Organic Chemistry. 

fzansime vieni 
paspausdami. 

Pelnas bus skiriamas įgijimui 
nuosavų indų." Vakaras įvyks 
sausio 19 d_. bažnvčios svetai-
nej. Į komisiją išrinktos: M. 
Uždavinienė ir S. Bukšaitč. 
Visas dovanas prižadėjo ftukot 
narės. | į į f ' 

Daug buvo svarstyta apie 
užjgavenių bankietą, kuris j -
vyks vasario 22 d. Seiminin
kės išrinktos A. Balkienė ir 
A. Baronienė. Darbininkės 
tam vakarui taipgi išrinktos. 
Narės pasižadėjo, kiek galės, 
vakarienei paaukot ir prisidėt 
darbu, kad daugiau pelno at
nešus parapijai. Įžanga; vaka-
rienėn 50c. 

H. Raubiene išdavė raportą, 
i 

kiek per visus metus Parapi
jos Rėmėjų Moterų Klubas 
pasidarbavo. Per visus mietus 
klubas atnešė parapijai $1,-
201.90. , "j t } į 

P inu . klebonas kun. J . Či-
žauiskas dėkojo visam klubui 
už gražų pasidarbavimą, taip
gi išreiškė, jog jam buvo sma
gu pirmininkaut visus metus 
klubui, kuomet narės skait-
linig-ai lankėsi į susirinkimus 
ir veikė. 

Toliau, raštininkei įnešus 
r inkt naują valdybą, visos nar 
rės delnų plojimu išrašė, kad j 
toji pat i valdyba pasiliktų ;se-
kantiem® metams; pirm. kun. 
J. Čižauskas, vice pinu. — J. 
Mediniene, raštininke — S. > 
Bukšaitė, iždininkė — H. Rau , 
bienė, korespondentė —- S. 
Bukšaitė. 

A. a. Johantia 
Astrauskiene 

Rap. 

A. a. Johanna Astrauskie
nė (Jurgutytė) po ilgos, sun 
kios ligos mirė gruodžio 14 
d., sulaukus 56 metus; gyve
nus pas dukterį ir žentą B. 
S. Slušinskių, 8945 Mendota 
St., Detroit, Mich. Gimus 
Lietuvoj, Žemaitijoj, Taura
gės apskr., Tubertų parapijoj 
netoli Šilalės miestai o. Ame
rikoje išgyveno virš 51 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

Brolius: Juozą ir šeimą — 

Quincy, 111., ir Joną — Det
roit, Mich. 

Seseris: vienuolę Pranciš-
kietę Sr. M. Aloysią, Motiną 
perdėtinę, Šv. Pranciškaus 
Vienuolyne, Pittsburg, Pa., 
Petronėlę Rubert ir Šeimą — 
Lyons, 111., Sofiją Mikalsevi-
čienę ir šeimą — Detroit, 
Mich. 

Sūnų AValter ir šeimą — 
Detroit, Mich. 

Dukteris: Aleną Duman-
tienę ir šeimą, Stella Slušin-
skienę ir šeimą, Bernice Vi-
lienę ir šeimą — Detroit, 
Mich. 

Auklėtinę Vienuolę Pran-
ciškietę Sr. M. Thomasina. 

Penkius anūkus — Detroit, 
Mich. 

Pusbrolius: vargonininką 
Stasį — Laukuvoj, Lietuvoj, 
Praną _— Detroite, Jurgį — 
Cleveland, Juozą — Chica-

(Nukelta į 7 pusi.) 

DETROIT, MICH. 

SVEIKINU VISUS DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS 
SU ŠV. KALĖDOMIS IR LAIMINGIAUSIAIS 

N A U J A I S METAIS 

STASYS KLAPATAS, Sav. 

tis nairys, nenuilstantis visuo
menėm darbuotojas. Detroito 
Tiger žymite žaidikas Bflrney 
McCoeky (Vincas Makaus
kas) ta ip pat žadėjo bankiete 
dalyvauti. B. McCosky pra
deda dažniau su lietuviais da
lyvauti. Plačiau apie jį vėliau 
parašysiu. 

Bankieto programą žadėjo 
paįvairinti gražiabalsė Mari
jona Galinienė. Kadangi mok
sleiviai yra parūpi jus tėvų vai
kai, ta i ir klebonai kun. I. 
Boreišis, kum. J . Cižaustoas, 
kun. Y. Masevičhr.*, kaipo ga-
rbfe sveeiai, pakviesti pasi
žadėjo dalyvauti. 

Žemiau telp.t s ^ a š a s stu
dentu, kurie siekia mokslo ir 
ko mokosi. , 

Cyril Adomaitis — Port Ku-
ron College — Commerce and 
Finance, 

Jolin "Valiukas 
Insti tute of Teichnology — 
Mechanical Engineering. 

Konstamt Yashutis — Wals_i 
Edward Naudžius U. of ] I n^ i t u t e ~ Accounting. 

EAST SIDE 
Iš Parapijos Remejy 

Lawrence j M o t e r ų K l u b o 

Metitiio Susirinkimo 

Rekolekcijos, kuriais ves 
kun. Juozas* Kuprevičius, M.I. 
C , prasidės sekmadienį, gruo
džio 29 d. per sumą. Baigsis 
.Kalėdų dienoje. 

D. — Aeronautical Engineer
ing. 

Ceeelia Narusevich — U. of 
D. — Commereei a«d Finance. 

l idward Nai-usevich — U. 
of D. — Commerce and Fi
nance. 

Malvina Paplint-kas — Pro-
videntoe Hospital — Nursing. 

Peter Petrauskas — Wayne 
Unh'ei-sity — Teaching. 

Bleanore <Siavickas — Wa>-
ne University — Industrial 
Design. 

Thomas Savickas — Cene; 
ral Motors Im4itute of Ti?ch-
nolc»gy — Industrial Engine
ering. 

Šv. Jurgio Parapijos BemeL 

jų Moterų klubo metinis su-
.\ldona Žukauskas — U. of, sirinkimas įvyko gniodžio 11 

D. — Arts and Science. 
John Zvnen — Lawrence 

Institute — Chemical Engine
ering. i 

d., bažnyčios svetainėj. 

Siu-tirinluma atidare malda 
pirm. klebonas kun. J . Čižau
skas. Raštininkė S. Bukšaitė 

Sveikiname jaunuolius ir i perskaitė protokolą, kuris 
linkime laimingai pasiekti au- i vienbalsiai buvo priimtas. 
kštesnį mokslą. Jūs , kaipo 
naujosios kartos profesiona
lai, vadai, užimsi te vietas lie
tuvių viršūnėse ir vadovausi 

Pratništa, kad iš rengto va
karo i^ielno liko parapijai $54. 

Įnešta ir užgirta rengti " b u 

2540 W. FORT ST. DETROIT, MICH. 

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
mūsų bažnyčioje, piemenėlių 
mišios bus 12 vai. naktį. Mi
šios bus iškilmingos, &U isisis-
ta. Parapijos choras giedos 
Kalėdų giesmes. 

Mokyklos vaikai, seserų, iš
lavinti, rengia Kalėdų prog
ramai, gruodžio 26 d., bažny
čios svetainėj. Visi kviečiami 
atsilankyti i r paremti setserų 

n c o " ir kazyriavimo vakarą- Į darbą. 

DETROIT, MICHIGAN 
'!&&!£&& 3 f i » 

LAfayet te 7374; 

Nelle's Beauty Shoppe 
Ali Branches of Beauty Work 

Sveikinu Lietuves, Kos tumerkas , Drauges 
SU ŠV. K A L E D 0 M I S IR LAIMINGAIS 

N A U J A I S METAIS 

N E L L E P E T K U S 
Į 3515 W. Vernon Hy. Detroi t , Mich. 

9A ^š^^^^^^^^e^^^&s^^^s^L\ 

SVEIKINU VISUS LIETUVIUS, DRAUGUS 
SU ŠV. KALĖDOMIS IR LAIMINGIAUSIAIS 

N A U J A I S METAIS 

Dr. J. J. Sims 
OPTOMETRIST 

5446 Michigan Ave. cor. 33rd St. 

fPhone LAfaye t te 2082 Detroit , Mich. 

rUJ* 

Edward Aksomaitis — tau- Lucille Shurkus — Provi-

D E T R O I T , M I C H . 
tf& 
$ SVEIKINU LIETUVIUS, DRAUGUS, G I M I N E S | | 
fį SU SV. KALĖDOMIS I R LAIMINGIAUSIAIS ^ 

N A U J A I S METAIS & 

D. B. Brazis 
1930 — 25th S t . 

DETROIT, MICH. 

LA, 1275 

S V E I K I N U L I E T U V I U S , DRAUGUS IR VISUS PAŽĮSTAMUS 

SU ŠV. KALĖDOMIS IR LAIMINGAIS N A U J A I S METAIS 

ADV. ALEX CONRAD 
1646 National Bank Bldg. 

SVEIKINU VISUS LIETUVIUS, K L I J E N T U S 
SU ŠV. KALĖDOMIS IR LAIMINGIAUSIAIS 

N A U J A I S METAIS 

ADV. J. P. UVICK 

5 W. LARNED ST. MORTGAGE BOND BLDG. 
įCAdillac 9540 Detroit , Mich.j 

CAdillac 0413 Res. ARlington 2895 

Lithuania Bakery 
Sveikinu Visus Biznierius, Draugus , 

Kos tumer ius Lie tuvius 
SU ŠV. KALĖDOMIS IR LAIMINGIAUSIAIS 

N A U J A I S METAIS 
8. R A G A L S K I S 

DETROIT, MICH. 

$3VXflKNQ«m 1 

Wilsonl Conrad and Wa!ker 

ST; 

ATTORNEYS AT L A W 

DETROIT, MICH. 

Chamberlain Bakery 
Sveikiname Visus Lietuvius, Kostumerius, 

Biznierius i r Draugus 
»™ SU ŠV. KALĖDOMIS IR LAIMINGIAUSIAIS 

N A U J A I S METAIS 

8816 Chamberlain Ave. Detroit , MichJ 

file:///ldona


e D » I V O T H Penktadieni: 

NIAGARA FALLS, NEW YORK 
Sveikinimas 

Jfzaiiy Kristaus Ciimimo 
>ventei artėjant — Kalėdoms, 
— džiaugsmu tryška Ši n Ii-, 
kad mums yra užtikrinta ne-

^s dojo laisvoje Amerikoje Lie-1 — šiai savaitę klebonas ap-
tuvos himną. Nors pas mus lanke pusę Niagarai Falls lie-
prakalbos įvyko nppatogioje tuvių, kitą savaite apeis liku

sį' dienoje — penktadienyje kai I sią dalį ir surašys visus lie-
mažai kuriam darbininkui y- tuvius, jų šeimai?. 
ra atlikęs .centas, bet Lietu
vai ulbėt i tą vjkarą surink
ta trylika dolerių. Kai kurie 
žadėjo vėliau atnešti savo au
kas. 

— Parapijos kalendoriai at
siras pas mus pagaminti tik 
po Kailedų. Jie bus išdalinti 
žmonėms kaip ir kitais matais. 

— Į mūsų parapijos salę 
Kun. K. A. Matulaitis au- basket-ball žaisti atvyksta net 

mpos pamaldos. Pasveikinę 
Jezulį ir gavę palaiminimą, 
grįš į salę. Čia bus parengti 
vaikueiams stalai su skarjiv-
mynais, karšta kava su pyra
gais. Kai kurie pagiedos, pa

siliaujanti amžinoji laimė ir s k a m b i n s p i a n u > padeklamuos, 
tobulas akmeninis gyvenimas o K a l į k ! ų Diedukas 
Kristaus įsikūnijimu, Jo kan- j ^ a p d o v a J l o s 

eia, nuopelnais ir Jo prisikė- d o v a n ( C , i m s > J r 

limu is mirusių. Kalėdos — k a r r t . DUS duodami dovanai, nė $1; V. Aperonis $1; Mrs. j progos g»žaisti, 
tų šventųjų paslap-ių &md- P e r tris-keturias valandas vai-' J. Jankauskas $1; M. Tiihi-' 
žiat Kas n^tai švennan^ Kn- k m , i a i ^ l i n k , i m n s i s i r 81 m > n - $ 1 ; M 0 e m e n ? $ 1 ; 

vai. baigsis jų šventė. Ilgai j Iz. Vosilius $1; Iz. Januši?vi-
j\e atsimins šią šventę 

Įsteigtas Lietuvai Pirm- J- Oražuieviėius, LRKS 
Gelbėti Fondo Jį* k'p' f •• R R *** 

. (Kitų vardų korespondentė ne 
o k y n i lS sužinojo). 

Į 

Cleveland, Ohio. — Gruo- j Kair;( matosi, į šį darbą su-
džio 6 d. &v. Jurgio parapi- trauktos įžymiausios &?. Jur-
jos mokyklos kambary sušau- gį0 parapijos pajėgos. Be abe-

mums kvota 
lams bus sukil

imą m a n o s Kie ta su kaupu. 
L. Vx, Fondo skyrius, Sv. 

staus atėjimo. Jo gimimo šve
ntę, ir stebimės Dievo Sūnaus 
neturtu, klusnumu, savęs at
sižadėjimu. Jisai yra mū>ų 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 

Šiai šventės daiiai pa»sibai-

Todėl 
I 

M 
tuvių oSiasios vadas kun. Mą i_, *»_. , ctt, 

, 7 . . . . . v , s i e n L S Įranga bus 2oc, kad pa 
tulaitis sveikina visus šios ko
lonijos lietuvius, sveikina Bu-
ffaliečius, sveikina visus savo 
pažįstamus ir draugus, vi-

ėius $1. 
Adv. Gabaliausko atsilanky-

gus, bus s u a u g t ų j ų dalis. | m a s i r > ***** * « * ? * * * , 3 . 3 0 l i e s i s iki * :V«lK^ak* 
Kis įvairūs žaidimai. Bus ,ga-, P a s k a i t a c l a v š n a u j 0 s S v i e s c * motinėlės norės įteikti per 

ir jėgos dirbti Lietuve, lais- ^ ^ C l a u s „ doyįM]ių s a . 
vei atgauti. y o a j . k i t i e m s vaikučiams, — 

— ftv. Jurgio draugijos su-

bonas kun. V. Vilkutaitis. Kfe 
— Kalėdų eglutė sudomino I bonui dėl staigaus susirgimo ' Jurgio parapijoj, kviečia vi-

vuikus. J ie imasi sudaryti vi-j neatsilankius, susirinkimą a- 8tts lietuvius prisidėti. Na.rio 
tidarė kun. B. Bartis ir paaiš- Į mokestis vienas doleris. As-
kino tikslą. Kalbėjo "Lietu- .menys prisidėjo prie šio tky-
vių Žinių" red. adv. P. V. 
Česnulis ir kiti. 

są iškilmės programą. Vaikų 
šventė prasidės bažnyčioje 
gruodžio 29 d. 3:00, o salėje 

E I H n a i i u . > / A i u i u i i f i i . J_>u» ! g « . -

'odei, artėjau,'iu dicLlių šve- , i m a g f t i g į ^ ^ u ž k a n d l ^ 
čių proga Niagara Falls he- s a l ( l a i n i l l l a i m § t i e t c > Suaugu-

j dengus susidarančia išlaidas 
Kad visa ši švenitė gražiai : P ° ****** 

pavyktu, daug triūso ir darbo 

sirinkimas bus gruodžio 22 d. 

įdeda O. Jankauskienė ir M. 
Šiems linkėdamas -gausios V. T u b i n i e n ^ škapliernos Drau-
Dievo palaimos ndenĮrvam*. g . j o g į g a l i o t i n ^ 
dabarties gyvenime, linki svei 
katos, laimės ir pilnutinio dva. 

malonės priduoti pirm laiko 
šventės rengėjoms: M. Tubi-
nienei ar O. Jankauskienei, ar-

- Šilumos fonidas paūgėjo b a k M ) o n u i # 

iki $123.25. Dar reikia gauti 
apie $60.00. 

— "Drauge" spaudžiami 
Niagara Falls kalendoriai. Jie 

^ ^ ^ ^ Draugijų valdybų pasėdis U ^ ^ s t a i g T n , e I l a k o l o n i . 
sinio atgimimo Kristuje. Be-1 Kun. K. A. Matulaitis, M.I.' jos lietuviams. Gausime apie 
sidalindami švenčių dovani c., sušaukė gruodžio 15 d. vi- Naujus Metus. 

Buffalo lietuviai 

Kun. K. Matulaitis lankėsi 
pas Buffalo lietuvius gruod
žio 6 d. Daugiausiai lietuvių! 
gyvena priemiestyje Tonawa-
ndoje ir pačiam centre; kiek 

lėmis^nepamirškirne apdova- s ų katalikiškų draugijų vai-, Z ^ j mažiau pietinėje miesto daly-

PREPARE22*r 
FOR 

VVINTER COMFORT 
Save A* ALL STATE LUMBCR CO! 

I NEREIKIA JOKIO fMORĖflMO 

SUTAUPYKITE 60% 
1NSIVI.IVOTAS 
Marinė* Hienos 

AfMlfiiKiliiu-

$475 

Rtrt.JL-MlRINfiH 
"ilrnoi* Apdengimo<« 
ut 100 k v. pėdų 

$1.89 
10a kv. peily r 

s t o n i n i * OnientMM, 50 sv, ken%: $ 1 Qfr 

COMPLETE LINC OF 

PLUMBING & HEATING 
C t T OUR LOM PRICES 

LKIfTOfi I P Bl DAVCKIIMO 
REIKMENYS 

t I R M I M A I 
LANGAI 

l '4x6" su 
st iklu 

ic 
Kiti taipgi 

pigfls 

Kari to Oro 
H K M - \ -

Leng. ISmok, 

G>"-os rūSles 
MAIJAVOS 

u i gal ioną 

Garantuotas ROCKHOOl 
HTOGO maisoa* 

P K M . I M A S 1-moarOaiea 

2 šviesu 
Miegamojo 
FIKC1EKIS 

u i rolę. su 
vinim. c«m! 

79c 49c 
u i malša grai . spalv. 

P i lnas pas ir iskimas e lektros prietaisų. 
bardware — su Didel iu Sutaupymu. 

BUILD or M0DERNIZE 
Guaranteed Construction 

Aulktt i . ITibuditvo^inuu. Virtuvėn, Prie-
angia l . Nauji s toga i . Nau.il Kambariai . 

Pamata i , lnsiuliu-i .a 
N B R K I K I A | MOKPJIMI). Išniokoti per 
1-3 Metas . Jei norite patys darbą at
likti, ntea pristatysim vlaą medi laga . 
ir parūpinsini pinigų darbui ir medžia
gai. Aprokav imas Dykai. 

MTRINJ A,RR.\ MF.DINJ 
N A M 4 

PASTATYSIM ANT JUSV LOTO 
Galit pasirinkt namą koki tik norit. 

F H A F I N A N S A V I M A S — Iki t * 
Meta I šmokėt i ! 

Rašyki te ar ftaukttr: V U te!efanai 
CRAvrford J 1 1 M I . 

Atdara i -6 . Sekm. I,, i ( vai , Antrad. 
ir Ketvlrtad iki t vai . 

A P L A N K Y K MUSV PARODA OFISE 

A L L S T A T E 
BUILOERS * LUMBER C0. 
3 9 5 9 O G D E N A V E . 

(Lur. ruiasKiKd.) Entire Main Fl. 

patiekta apyskaita ir rjaujų 
darbų sumanymai. Pavasary
je teks pagrindiniai sutaisyti 
bažnyčios stogas, kuris yra 
per visą metų. eilę nusidėvė
jęs, teks išdažyti bažnyčią, 
sales grindis ir sceną atnaror 
jinti ir kitų darbų imtis. 

Kaip ir kodėl Lietuva 
nustojo laisves? 

Adv. St. Gabaliauskas, paits 
išgyvenęs sukomunistintoje 
Lietuvoje tris mėnesius ir iš 
jei? išvykęs rugsėjo mėnesio 
gale, vaizdžiai ir išsamiai pa
pasakojo Niagara Falls lietu^ 
viams mūsų Tautos nelaimę 
— laisvės, nuosavybes ir ne
priklausomybes praradimą. 
Gausiai susirinkusi tpiublika 
su dideliu dėmesiu klausėsi 
pusantros valandos paskaitos. 
Prieš mūsų akis slinko Tėviš
kas vaizdai su geriausių lie
tuvių ir brolių aukomis: Rusi
jos komunistai Lietuvoje už
kinkė lietuvius kankyt ir žu
dyti tuos, kuriuos Lietuva pri 
glaudė, — tarp keturių tūks
tančių Lietuvos komunistų y-
ra trys tūkstančiai žydų ir 
jie atlieka visus smurto dar
bus. *i*;4"|W\ 

Klausytojai su ašaromis a»-
kyse klausėsi, kad Lietuvos, 
mokytojai buvo smarkiai nu
bausti už Tautos himno gie
dojimą: viena nakčia buvo 
suimta 600 mokytojų ir neži- j 
nia kur išgabenti. Pažaislio 
ir Kleboniškių miškuose nuo
lat atrandami žymesniųjų žmo 
nių lavonai, iš užpakalio nu-
žudvti... * 

Visa sale sustojo ir sugie-

noti Kristų, naudai gimusį dybų posėdį. Dalyvavo para-i "Negalėdamas būti luimip 
Kūdikėlį, savo sielos skaid- p j o s patiketiniai-tnistisai, pa- !

 gas Savo nuosava laime, aš 
rūmu ir .karšta dėkinga meile rapįjos komitetas, Sv. Jurgio, | būsiu laimingas Jūsiį laime." 
už visu Jo vargą mūjų m a - škapliernos, Tretininkų valdy-
dai. bos ir keletas kitų. 
v i - j rv~jT~i Pasitarta svarbiais kylan-
JVdLSClLJ U ieOUKas eiais parapijai klausimais, nu-

Viei jaunieji Niagara Falls statyta susirinkimams tvarka, 
lietuviukai turės nepaprastą apsvatrstyta patiektie;"i pagei-
sau šventę — Kalėdų Eglutę davimai. Visi susirinkusieji 
gruodžio 29 d. Prie tos šven- buvo vienos minties ir norų, 
tės stropiai rengiamasis Visi I — padėti parapijai išsikasti 
vaikučiai sueis bažnyčion 3 iš bėdų. Parapijos sueigai, ku-
val. po pietų. Ten bus jų tru- n įvyks sausio mėnesyje, bus 

I 

ANTANAS SIRTAUTAS 
(gyv. : 1512 S. 50tli CL, Ciceio) 

Mirė &ruod. 18, 1940. 10:30 
vai. vak., sulaukęs 46 m. amž. 

Gimęs Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 40 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Juliją; sūnus Antaną ir 
Arthur; motiną Marijoną (po 
tėvais Alteravičius); 3 seseres 
Berthą Sildukas, Mary Mc-
Queen, Josephine MontviHe; 
brolius Joa. ir Charles Mont
viHe ir daug kitu giminų. 

Kūnas pašarvotar koplyčioje, 
5128-30 W. 25th S t Laidotu
vės įvyks subatoje, gruodžio 21 
d., 1940. Iš koplyčios bus at
lydėtas j šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
Moteris, Sūnūs, Motina., Se

serys.. Broliai ir Giminės. 
Laidotuvių direktorius: E. 

Hrejsa, tel. Cicero 80. 

je. Labai išsiskirstę. Aplankė 
per 30 šeimų. Liko neaplan
kyta apie 10 šeimų. Kai kui-
rie gyvenai neblogai; vaiku
čius siunJčia universitetan. Bet 
daugumas — jpaprasti darbi
ninkai. Suratsta ir tokių, ku
rie kalba lietuviškai, bet ne
nori, kad juos lietuviais kas 
užrašytų nes, es$, jie priklau
so prie airių parapįjbs. Dva
sinis ir tautinis skundas kai 
kurių šeimų nemažas. Tai vis 
stoka savo parapijos, savo ba
žnyčios, savo gaivinančio cen
tro. JKLK.M. | 

Išklausius patiektus prane
šimus ir nuoširdžiai vertinant 
kleb. kum V. Vilkutaičio pa
kvietimą, vienbalsiai nutarta 
įsteigti Lietuvai (Jielbeti Fon
do skyrių Šv. Jurgio parapi
joje. Valdybon išrinkta: kun. 
V. G. Vilkutaitis, garbes pir
mininkas; kun. B. Bartisi p r -
min.; adv. P. V. Česnulis, viee 
pirm.; Jurgis Venslovas, rast.; 
A. Garkauskiadte, iždininke. 
Valdyba dar bus papildyta 
kitame susirinkime. 

Spaudos komisijon išrinkta: 
Garkauskaite, Raimontaite, S. 
^reičieaie, P. GlugodierJe, 0. 
Venslovai?. Narių verbavimo 
komisiją, sudaro draugijų pir
mininkai ir aktyvūs organi
zacijų nariai: iš Aušros Var
tų draugios pirm. M. Puke-
liene, Moterų Sąjungos 26 kp. 
pirm. Ona Duresevičiene, so-
daliečių pirm, K. Raimontai
te, Gyvojo Ražančiaus dr-jos 
pirm. Z. Bortnikitene, parapi
jos choro muz. <V. ir S. Grei
čiai, LRKSA 142 kp. pirm. 
J. Zaiunis, LRKSA 50 kp. 

riaus bus skelbiami katalikiš
koj spaudoj. 

P. Glu-ne, koresp. 

"Draugo" koncerte, sausio 
26 d., 1941 m., dalyvaus gar
susis De Paul A Cappella cho 
ras ir rinktines lietuvių meno 
jėgos. 

A. f A. 
BALTRAMEJUS 

ŠEPUTIS 
Mirė frruod. 17. 1940.. 11:15 

v. vak., suaukęs pusSs a m l 
Ginies Lietuvoj. Raseinių ap

skrityje. Plierpiu par., šilalių 
km. Amerikoj HgyvMM 40 m. 

Paliko dideliame nuliūdimo: 
moterį Liudvika (po tt-vais Pe
trauskaitė): 3 sūnus, Baltra
miejų ir jo žmoną Marijona, 
Petrą ir jo žmoną Antanina, ir 
Joną; 2 dukteris, Marijona ir 
žentą Kdvadą CJuiglov, Kotri-
ną ir žentą Juozą Mozerj; 4 
anūkus. Mary Lou. Barbara, 
Petronėlę Ir Danielių; seserę 
Petronėlę Strungienę ir jos sti
rną; švogvrj Petrą Bernotą iš 
St. Oh-trlcs 111.; pm-brolį J<»a-
klmą šoputj ir jo Seimą; uoš
vius Juozapą Moz«rį U' Pe
trą Karkauską ir jų žmonas; 
osvienę Margaret Quig'.ey ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų, o Lietuvoj paliU> sesorę 
Elzbietą. 

Velionis priklausė prie Chi-
cagos Lietuvių draugijos ir pri»> 
Vvtauto Draugijos, Ŝ t. Charite, 
Illinois. 

Kūnas pašarvotas 1526 So. 
50th Ave., Cicero, ll l . 

I^aidotuv^s įvyks subatoje — 
gruodžio 21 d.. 1940. Iš narnų 
8 vai. ryto bus atlydėtas j ftr. 
Antano par. bažnyėia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka-
pinea 

Nuoširdžiai kvieėiamo visus 
gimines, draugus ir pa?ictamus 
dalyvauti šiose laidotuvse. 

Nuliūdę: Moteris, Simai, Duk
terys, Žentai, Anūkai, St'M"-
rė. švogreris. Pusbrolis ir (ii-
minės. 

Laidotuvįų direktorius Anta
nas B. Petkus, tel. Cioero 1101. 

A. I A. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER - PRUZIN " 
Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

ADOMAS PRESKENIS 
(Prėskus) 

• 

Mirė gruod. 17, 1940, 5:20 
vai. vak., sulaukęs 68 m. amž. 

Gimęs Lietuvoj, Alytaus ap
skrityje, Alavės parap., Meška-
salio kaime. 

A m e r i k o j iSg-yveno 3 8 »*»«t, 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Eleną, aukterj U K . . ^ 
Naujalienę ir žentą Juozapa, 
anūkę Aldoną, sūnų Julijų ir 
marčią Petronę; sūnų Feįiksą, 
Antaną \r marėią Liudvi?-^ ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų. 

Velionis priklausė prie Sv. 
Mykolo ir Šv. Juozapo drau
gysčių. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
4144 West Wellington Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 21 d., 1940. Iš namų 
8:15 vai. ryto bus atlydStas i 
Šv. Mykolo par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę lieka: Moteris. Duk
teris, Kūnai, Žentas, Marčios 
ir < Ji minės Ir Draugai. 

Laidotuvių direktorius — J. 
Liulevičlus. tel. LAF. 3572. 

t 

» i 

StanislovEs Szymkiewicz 
(gyv.: 8239 S. Ha'steri SU, tel. 

TRIangle 4167) 
Mirė gruod. 19, 1940, 1:45 

vai. ryte, sulaukęs 42 m. amž. 
Gimę-J Lietuvoje, Tauragės 

apsK.. Kvėdarnos par., L'inbOi k. 
Amerikoj išgyveno 4 2 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

m o t e r į A n t a n i n i ) . ( .po t a v a i s 
M l l e v s k a l t ę ) ; d u k t e r į K l e n a ir 

žentą Rlchard Fahy; dukterį 
Sofiją; brolį Steponą Lacha-
wicz ir jo - šeimą; 3 seserį?, 
Kazimierą Zobelienę, , Juzefą 
Pilitauskienę ir Bronislavą 
Laudanskienę ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. 

Kūnais pašarvotas koplyčio
je, 1018 W. 79th St. la idotu
ves įvyks pii*mad., gruodžio 2 3 
d., 1940 m. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į St. 
Leo par. bažųyčla, 7 8th ir E-
merald Avenue, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimh-ro kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentas, Brolis. Seserys, Giminės. 

Laid. Direkt. I>achavvitz ir 
Sūnai. tel. CANal 2515. 

C O N R A D 
Fotografą* 

tuuija ir«c*-T*i i>u 
<\o* rūšiea *u mo-
.erniškomiB užlaido-
ttis »r Ho.lvwood 

G a r a n t u o t a * 

120 West 63rd Streei 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883 

Rea. — ENGlewood 5840 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
i 

IRNIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

TeL LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visost 
Chicagos dalyse 

JRBA Oėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Bau kie 
tams. Lahlotu*ėui> 
ir Pnošimauia. 

GĖLININKAS 
4180 AEOHER AVENUB 

Phone LAFayette 5800 

Klamykiu mfl»q mdlo programo Antradienio t» 
tBitodlenlo rytai. 10:00 T^anda, U WHTP .totle. (1480 k.) 

•a PoTila taltlmicra. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
JJUDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M B U L A N C E P A T A R N A V I M A S 

D Y K A I 
DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE 

H0LLYW0QD INN 
Svetaine renduojama susi 
rinHmams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiem* 
parengimams. 
Mykolas ti Elzbieta Radauskai 

(Savininkai) 
2417-19 W E S T 43rd ST 

Phone Virginia 0780 

PAMINKLAI 
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ 

Prieinamos Kainos 
"MUSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE" 

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

gaukite TeL — SEELEY 6103 

Altanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave, 

Phone YAEds 4908 

Antbony B. Petkos 
6812 So. Westera Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted S t 

Telefonas YARds 1419 

Lat fa icz ir Sunai 
> 2314 West 23rd Place 

Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenne 

Phone LAPayette 8024 

I. J. Zolp 
S. P. Mažeika 
J. Liulevičius 

a646 West 46th Street 
Phone YAUds 0781-0782 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

4348 So. California Ave, 
Phone LAFayette 3572 

m 

http://Nau.il


JV»nlr*« ' , : 
g 

w 

LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška 

i , r ^ 
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Kalėdų Švente moterys ir maži vaikučiai. 
Milijonai vvstančių širdžių 

Artinasi metine Kalėdų/ l a u k i f t k a < ] kariaujančių vai 
šventė, kuri kas met prirae-! siyUų v a l d o v a i išgirstų žila 
na krikščioniškam pasauliui ^ ^ t a i k o s a p a 5 t alo Kris-
Ifcganytojo gimimo dieną. V i - 1 ^ ^ įpėdinio, Šv. Tėvo, hal
sas krikščioniškas pasaulis ^ i r n o r g ^ S i a s šventes 
rengiasi iškilmingai ta šven- s u l a i k v t u baisiausį karų li
te, paminėti bei tinkamai ap- d u o t ų " n u v a r g į n t a i žmonijai 
vaikščioti. Gimines, draugai, i g g i r s t į žodžius: "Ramybė _ _ ^ _ 
paiįstaim atnaujina savo a n t ž e m § g > g e r o s v a l i o s ž m o . ^ į į į £ ~ T ^ £ 
draugiškumo rvsius siuntine- _SwYie »> • i x- i ^ \ 

^J - nem&. j rinkti sekantieji; pirmininkas 
danu vieni kitiems puosnuo- , 
sius laiškelius bei a tv i r ta i* ! M u s l i t 5 v > n « L i e t u v a * * " " " " * -<*"»*»"*». * - « • • 
kius ir suteikdami vieni k i - " ' * t a i 8 t a i P P a t n e « a f e '£*» 
tieina tinkamas dovaneles, ti Kalėdų, nes užgromkai 
Didmiesčio gatvės ir krautu- ««nie jai visas žmomškas tei-
v«j langai jau kelinta savai-«*» ir pavertė ja visą , vie-; raštininkas - Jos. F Gn-
tė, kaip yra išpuošti KalClų "4 didžiulį kalėjimą, kur .nė-, bauskas, 2-ras raštininkas -
švenčių blizgučiais; neužilgo ™ Jokios laisvės, nei tiesos.j Dr. Petras Tį.lciaia mandatų 
ir gyventojų namuose per ' Nepaisant nelaisvės ir bau- komisija: Ona Ivanskaitė, 
langus pasirodys ivairiais d * * ™ , lietuvių tautos min-Kat r ina Snubienė ir A. Šriu-

D i e n r a š c i o " D r a u g o 

KONCERTAS 
Sekmadienį, Sausio-January 26 d., 1941 m. 

SOKOL SVETAINĖJE 
Dalyvauja:— 

VISŲ MĖGIAMAS CHIC. APSKR. VYČIŲ CHORAS 
IR 

DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS 
Koncerto Dirigentai: 

Dr. Arthur C. Becker ĮKus. Juozas Sauris 

Visų Šventų draugija su 54 kuopos Pašalpos skyriaus 
auka $5.00. Atstovai: J . Lau- nare. Sąjungai <!aug darbą-' 
gaudąs, J . Šileikis ir Kajo- vos. 
nienš. 

CLASSIFIED 

vicepirmininkas — J.. Mote
kaitis, 2-ras vicepirmininkas 
— Simonas Pilaekas, 1-inas 

įvairiais b l i į uč i ak papuoštos* eglaij * skambės baSnyčnj varpai, bas; rezoliucijų komisija; T, 
tės. Ramioje šaly begyvenant J o s š i r d i s J a u s kata l lk l*k<>* 
išrodo, kad visas pasaulis ^ealo^ijos, gilaus tikėjimo 
ramus ir visur bus girdima šiluma, kurios nei jokia ze-
ramvbee Kunigaikščio ba l sa s : ' m i * k a ^hU n e S a l * s ^ a i -
'* Ramybė ant žemes 
valios žmonėms." 

geros kinti. Visa Lietuva, nors slap 
tai girdės: "Ramybe ant že
mes, geros valios žmon?ms,'? 

Bet su geliančia širdimi t u . ' n c s L i e t u v a nėra nieko nu 
rime pasakyti, kad labai di- į s k r i a i s d u s i -

dėle pasaulio dalis su Birat| M e s > Amerikos lietuviai 
tais milijonų žmonių riegir- į g a l ė d a m i kitaip savųjų bro 
des ramybes Apaštalo balso, ^ L į ^ ^ s u§e lpti bei pa-
negirdės bažnyčios varpų bal- l i n k 8 m i n t i > atminkime juos 
so, negirdėt*. #raiių Kalėdiniu m a l d o j ė Ko^TTOatųioje: sven-
giesnuų, nematys Bettėjaus t--
stainelės, nematys nei na-| 
muose papuoštu eglaičių, net j j ^ į L a b d a r i n g o s 
nesusilauks nei paprasčiau- . » r« • 
šios atvirutės. Nuo Suomija* ^?JUt tgOS • * OCIITK) 
sniegu ir ledais apklotų kal
nų iki Ėgypto sukepusiu smil 

Protokolas 
ynų baisiausio karo AneM** f - ^e r ikos **«*™Į » W 

skurdas ir mirtis viešpatau- K a t a l i k u L aWaringos Sajun 
ja. Po Suomijos gilu s m V g o s 2 I s e i m a s *v>'ko l a P k r i : 

eio 24 diena, 1940 metais, gu ir ledais guli amžinai su
šalę palaidoti tūkstančiai jau
ną vyrų, kurių dar tebelau
kia tėvai, broliai, seserys, mo 
terys ir maži vaikučiai, many 
darni, kad, gal, Kalėdoms su
grįš, gal, dar gyvi liko, gal, 
g a l . . . . 

Visa Europa paversta į 
milžiniškus kankinikj fcalėji-
mus ir kapinynus, kurie tal
pina savyje milijonus gra
žiausios jaunuomenes. Giliau
sių jūrų dugnas išklotas ne 
tik kareivių, bet ir moterų ir 
mažų vaikelių lavonais. Ka
riaujančių kraštu ligoninės 
prikimštos sužeistaisiais, k«- valandą po pietų. Seimų ati 

Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios parapijos salė-» 
je, Bri^hton Park, Chicago, 
Illinois. 

Seimas prasidėjo iškilmin
gomis mišiomis ir pamokslu 
10:30 valandą ryto. Mišias už 
visus mirusius labdarius at
laikė kun. Briška; pamokslų, 
pritaikintų seimui, pasakė 
kun. Linkus. 

Po pamaldų, 12 valandų, 
buvo bendri delegatų pietūs. 
Pietus prirengė vietinė Lab
darių 8 kuopa. 

Seimo posėdis prasidėjo 2 

Šimutis, kun. Cinikas, dr. 
Bartkus ir Anastazas Valan
čius; tvarkdarys — Pranas 
Vaicekauskis. 

Town of Lake 1 kuopa svei 
kino seimų su auka $20.00. 
Atstovai: P. Durša, J . Aitu-
tienė, M. Martušienė, O. Mar-
tušienė ir K. Plekaitė. 

Moterų Sųjungos 21 kuopa 
su auka $3.00. Atstovai: .T. 
Čepulienė, S. Šimkienė, O. 
Vazmenė, M. Martišienė, V. 
Bučnienė ir B. Pivaroniene. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 1 skyrius su auka 
$3.00. Atstovai: O. Srubienė, 
P. Turskienė, J, Aitutienė, 
E. Jurkienė ir O. Misevičie-

• Viso aukų $56.00. 
Boseland Labdarių 2 kiro-

pa sveikino seimų su auka 
$250.00. Atstovai; V. Mikne-
viče, J. Valentienė, V. -Čer-
binasnienė, A. Draugelis, M. 
Pavilonis ir K. Rubinas. 

Šv. Onos draugija su auka 
$5.00. Atstovai: V. Čarnienė, 
E, Čepulionienė, U. Jonušie
nė, G. - Gedvilienė ir P. Ple-
kaviči^nė. • , . 

(Viso aukų $255.00. 
Cicevtj Labdarių 3 kuopa 

sveikino seimų su auka 
$200.00. Atstovai; K. Sriu-
bienė, J . Motekaitis, E. Mi-
sius, A. Valančius ir O. Mi-
S l e n e - gio parapijos. Buvo vieepirm. 

Akademijos Rėmėjų 9 sky-4 i r ilgamete Moterų Sąjungos 
rius su auka $2.00. Atstovai: 
L. Šeputienė ir O. Reikaus-
kienė. ' 

l.C. of B.V.M. Sodality su 
auka $2.00. Atstovai: A. Stan 
kus ir N. Yancas. 

(Bus daugiau.) 

A. a. J. Astrauskiene 
(Atkelta iš 5 pusi.) 

goj, Povilų — Indiana Har-
bor, Ind. 

Pusseseres: vienuolę Pran-
ciškietę Sr. M. Andrea, Ago
tą. Aušrienę — Chicago j , Ago 
tą Gurrester — Chicago j , 
Onų Žilienę — Chicago j . 

I r daug kitų giminių Lie
tuvoj ir Amerikoj. 

Velionė, apsivedus su Steve 
Astrausku, Sukūrė gražią šei
mą gyvendami Westfield, Iii. 

Persikėlė į Detroit, Mich., iš
gyveno keturiolika metų. Mir 
tis pakirto velionės vyrų po 
ilgos, sunkios ligos. Dešimts 
metu. išbuvus našlė, Dievas ir 
jų pašaukė į amlžiną atilsį. 

Buvo uoli rėmėja Šv. Pran 
ciškaus vienuolvno ir Šv. Jur 

PAIEŠKOMA MERGINA 
Gruodžio 18 d., 9 vai. TV-' Pai«*kau merginos dirbti bendrus 

* namu ruoSos darbus. Alpa $8.00 
tO at lvdėta j ŠV. Jliririo pa- i savaitę; sev»s kmiubarys su m»u-

| dyne ir viena liuosa diena kas sa-
rap. bažnyčią, kurioje įvyko valt?- Saukite Gro êiuu o«i7. 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Palaidota Mt. 
Olivet kapinėse. Laidotuvių 
direktorium buvo Chas. Ste
panauskas. 

Lai Aukščiausias suteikia 

^Itchins 

jai amžinų atilsį. A. Y. 

IA SirUtutr 
fthF*stWtę 

For quick relief from itchmjt of ecrema. pimpio, 
athlete's foot, scabies, raslies and other e«-
trrnaHy causcd skin troahlc^, U9t world-(amaus. 
cooling. anuseptic, liqiud D.D.D.PTvscription. 
G M K M M , suintes. Soothes irnt.ition r i d 
quickly stops inttnse itch.iig. 3T< uial botite 
provcs it , oryout money b»ck. Ask your 
dnKjgist today for D. D. D. PHESCRIPTJOH. 

U O I H sTUDin 
w 1*145 West 3 5 * 5>r*eet . 

•/tr* «/*>«».*-

REMSITE, PL ATIXKIT1 
KATALIKIŠKĄ SiAUDĄ. 

<X>MPI.ETE • . 

APVANCRD HMTOOBAPKI 
|i.OWEST fOS««BJ.B pRHZ-
PHOVE IAFAYB^E 2«13 S 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vesituvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankit tam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas PatarnaTimas Visiems 

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

Schlitz Alus. Visoki Gėrimą 

PETE YOUNG 
Smagi Užeiga 

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois 

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų) 

NARYS: 
Dariaus-Girėno Posto 271 ii 

Chioagos Lietuvių Dr-jos. 

ne. 
Šv. Pranciškaus Seserų 

liemejų skyr. su aulai $5.fK). 
Atstovai: B. Ogintiene, V. 
Raubuniene, A. Paulauskie 
ne ir S. Kanapeckiene. 

Dr-ja Garsus Vardas Lie-. 
tuvaičių su auka $25.00. At
stovai: Krikščiūniene, Kihči-, 
niene ir Uzemickiene. 

Marijonų Rėmėjų 21 sky
rius su auka $3.00. Atstovai: 
J. Motekaitis, K. Juzaitienė 
ir A. Johnsonienė. 

Moterų Sųjungos 2 kuopa 
su auka $3.00. Atstovai: A. 
Johnsonienė, : Globienė ir B. 
PalubinskienČ! 

MOTERYS, MERGINOS! 
Jūsy Grožis — 

Mūšy Specialybe 

rių. dauguma yra civiliai gy-j<larė Centro pirmininkas A. 
ventojai, seneliai, senutes, j Bacevičius. Maldjų atkalbėjo 

DON'T 
NEGLECT 
ACOLD 

Krūtinės slogos, kurios gali Išsi
vystyti į nelaimę, paprastai pa-
ienrveja pavartojus raminančią, 
šildančią Mtisterole, Musterole nė
ra tiktai moste. Jinai yra "Ootin-
ter-initaut." Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja, i Galima «auU anUekose 

SALUTARAS BITTERS 
Jei^u norite būti sveikas, nepa
miršk, kad Šalutaras 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 
Sanitaras Stomach Bitters, būsi 
sveikas. Galima gauti aptiekose, 
visose užeigose, arba nuo išdir-

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

639 West 18th St, Cbicago, I1L 
TeL CANal 1133 

I — Moderniškiausi {rengimai — 

— Patyrusios Grožio Specialistes — 

— Prieinamos Kainos — 

— Lietu v iška įstaiga — 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic W02 

Marty Sucilla. savininke 

• Pastovumas" 
Tę liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

ši bendrove, kaip mūsų ta-ta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Ne*asiti 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ. 

KEISTUTO SAYINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti iki $5,000 FederallnėJ įstaigoj. 

VVHOLESALE 
FURN1TURE 

BROKER 
DINING ROOM SETS — PAR-
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— R1JGS — RADIOS — RE-
FR1GERATORS — WASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS. 
AU Nationally Advertiscd Itema. 
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; • SPORTIŠKI VIRSUTI-;; 
NIAI VYRŲ MARŠIONIAI,;; 

I Ii Balti ir Spalvoti. Vilnoniai:; 
;; Švetei-iai, Pančiakos, Piršti-o 
;;nes ir Kepures. Vilnoniai-
Į;Apatiniai Marškiniai Vyr-;; 
llams. 

IBRIDGEPORT KN1TTING 
MILLS 

i504 West33rd Street^ 
^Arti Normai Ave., Chicago:: 

TEU VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

;; Atdara kasdien ir vakarais;; 
ir Sekmadieniais. 

MIDWEST FUEL 01L SERVICE 
BLUE FLAME RANGE OIL 

VICTOR YUKNES, 
Savininkas 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6343 So. Western Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

Range Aliejus 'Phillips, Fuel Aliejus 

• 

2 3 3 5 SO. VVESTERN AVE. 
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS 

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

AR JUMS REIKIA ATLIKTI 
PILIETYBES EGZAMINUS? 

Nusipirkite Brošiūrą 
T H E BASIC PMNOiPLES OF DEMOCRACY & OITIZENSHIP, 

mrba 
"KĄ TURI ŽINOTI KIEKVIENAS PILIE ,^S? , , 

Kurią Redagavo ADV. KAL, Asst. Corporation Council for Chicago 
61oH brobiūr* • ! < — j | *r Licta\išk*i Ižalškina visus refliallngrus 
kin

J^rrfnrg i, yun^ą prirengia Beplliečius prie antro pilietybes popierų 
Kaina 25 centai 

* 

Siųskite užsakrtnaa į: 
'•Draugo raštinę, 2334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO. ILLINOIS 
!• 

M « . H H M . M » i i — M — — P - H 

Charles P. Suromskis & Company 
REAL ESTATE AGENCY & CONTRACTOR 
6921 So. Westem Ave., Chicago, 111. 

Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus 
PARDUODA 

PERKA Rezidencijas, Biznio Namus, 
Farmas, Lotus - Visokiau-

STATO 
TAISO 

APDRAUDŽIA 

sii| ir Visur. 

Parūpiname Paskolas ir Apdraudžiame Namus, Auto
mobilius ir Rakandus, ant Lengvų KmokejimiL 

Atsilankykite Pas Mus Pirmiau — Nesigailėsite! 
**Tel . REPublic 3713; Vakarais PROspect 0176 
Ofiso vai.: 9 A.M.-8 A. M. Nedėliom: 10 A. M.-3A.M. 

^ 
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J ' CAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAVYZDINGA LIETUVIŲ BIZNIERIŲ 

ŠEIMA 

Dar Apie LRKSA. 
163 kp. Vakarę 

MARQl'KTTK PĄRK. — 
ALRK Susivienymo 163 kuo
pos renetas vakaras gruodžio 
8 ii. visais žvilgiais gražiai 
pavyko. Oras pasitaikė prie
lankus, programa buvo gerai 
išgarsinta ir visi žinojo, kad 
P. Saltuniero radio artistai 
išpildys programa, dėl to ir 
prisirinko pilna parapijos 
sale. Vėliaus atsilankiusieji 
nebegavo kėdžių. 

Programa atidarė kuopos 
finansų rast. ir renginio ko
misijos narys Jk Mickeli ti
nas. Po jo kleb. kun. Aleks. 
Baltutis savo kalboje ragino 
visus, kurie gali, rašytis į 
JSusivienyma. Po to uždangai 
besikeliant pasigirdo P. Sal-
timiero balsas: k'Gerą vaka
rėlį, lietuviškas pasauli. ' ' 

Uždangai pasikėlus pasirodo 
scenoje Aidų Aidai unifor
muotas radio choras ir dai
nuoja Kačenausko "(Jimti-
nė," toliau vyrų kvartetafs 
padainavo liaudies ' ' Kožnas 
Vienas." Liūliuojančios' lie
tuvaitės išpildė Šimkaus 

kia pašelpą sergantiems ir 
mirusių šeimynoms. Savo ka> 
boj«- kalintojas prisimint 
apie Lietuvą ir jos vargus 
ragino organizuotis ir .dirbti 
ne tik savo, bet ir visos tau
tos ir tėvynf*s labui. Po dr. 
J . Poškos kalbos, Juozas 
Warputas akordionu pagro-
jo tarptautinių šokių vaini
kėli. Liūliuojančios lietu vai- | 
tės padainavo "Olaman'o Jo i 
neli" (Oh Johhny). Floren
cija Balsiutė Aidų Aulams 
pritariant labai gTažiai išpil- Į 
dė Kombergo Serenadą ia 
44Student Prince."' Toliau 

Aukščiau telpančiam atvai-' Bet jos kilnku šiidžici lyig 
zde matoma pavyzdingą lie- siaurokos parapijos ribos ir ji, 
tuvių biznierių šeimą. Tai yra, 
Pranciška ir Kazimieras Iva
nauskai ir jų grakščioji duk-

kiek jai aplinkybės leidžia, 
dirba ir kitose organizaeijosei 

Jonas Pamina ir Aidų Cho-1 relė* Elenutė (16 m.) ir sūnus 
ras gabiai sudainavo "Skrisk 
svajone" (kaip Home on tlio 
Range). Taipgi choras išpildė 
Žilevičiaus " Laisvės daina 
ir Antanas Kaminskas su 
choru MMyliu Tave" (,V.ieni, 
Vieni). Ant galo P. Šaltimie-
ras kviečia visą publiką dai
nuoti su jo artistais šias ži
nomas daineles: '"Pragėriau 

"Ant 

k . Bernužėli nesvoliok" ir vėl 
antru kartu Aidų Aidai cho
ras dainuoja "Roželė" ir 
liaudies "Kiekvieną rytmete-
l j . " (Toliau seka P. šaltimie-
ro padėkos žodis ir eilės 
" Prisiminimai," orkestrai 

pritariant. Po to seka daina 
ir šokis, kurį išpildo Geno
vaitė Brazaity te. Komiškas 
dainas išpildė Ickis su Uoš
viu. Šiuomi ir baigėsi pirmo
ji programo dalis. Sekė 15 
mirt! pertrauka. 

Antrąją dali programos 
pradeda kuopos kvotėjas, pla 
ciai žinomas kalintojas ir vi
suomenes veikėjas medecinos 
daktaras Jonas P. Poška. Jis 
savo turiningoje ir įspūdin
goje kalboje gyvais 

žirgelį," "Apynėlis," 
kalno," " 0 Suzanna" ii 
"«God Bless America." Pro
grama baigta "Lietuva, Tėf 
vyne Mūsų." 

Ūpas žmonių buvo labai ge 
ras, už tai ir minėta* daine
les visi dainavo. P. Šaltimie-
ro artistai gavo daug katu
čių, nes visi savo užduotis 
pažymėtinai gerai atliko. Gar 
be jiems ir jų vadui radio 
valandos vedėjui ir leidėjui 
P. Šaltimierur*! Garbė Susi
vienymo 163 kuopai, kad su 
manė ir surengė tokį puikų 
vakarą. Komisijoj darbavosi 
prieš susirgsiant kuopos pir
mininkas Juozas Butkus, ku 

Albertas (11 metų). • 

Ivanauskai kilimu- yra pa
nevėžiečiai. Pranciška iš Si
dabravo apylinkių, o Kazi
mieras iš Smilgių. 

Chicagoj jau gyvena apie 
17 metų, sėkmingai veda sa
vo biznį — grosernę 726 W. 
18th St. Darbščių ir sąžinin
gų savininkų vedamas biznis 
nuolat plečiasi ir didėja, ir 
Ivanauskai taniąja kas kart 
vis labiau ir labiau užimti. Ta
čiau savo nuovargio nepaisy
dami iU2pamiršo garbingos sa
vo tautos reikalų ir jais nuo
lat gyvai interesuojasi. 

Kazimieras pats duosniai 
pirko ir kitus ragino pirkti 
Lietuvos valstybės "Laisvėm 
bonus", rėmė aukomis skait
lingas organizacijas, kurių "jis 
pats visų neprisimenąs. Tik 
kukliai pareiškė, kad "dro
viau, duodu ir duosiu, kol 
pajėgsiu ir gyvata būsiu". 

'Savo vaikučius Ivanauskai, 
kaipo geri Dievo Apvaizdos 

J i garbingai, energingai ir 
sumaniai vadovauja Tėvų Mai-
rijonų Bendradarbių skyriui. 
Be to, yra fiv, Kazimiero se
serų akademijos rėmėja> Apa
štalystės Maddos dr-jos narė, 
Šv. Onos dr-jos narė^ Treti
ninkų brolijos nare, Labdarių 
Są-g-os ir k. 

Ivanauskų vaikučiai ne tik 
gra&iad 'vartoja tėvų kalbą, 
bet, sekdami savo tėvų pėdo
mis, ir jie įsitraukia lietuvių 
visuomenės darban. Pav., jau
nutė dukrelė Elenutė ynai įsto
jusį keliosna d.raugijosna ir 
aktingai dalyvauja prie visu 
Dievo Apvaizdois parapijos pa 
rengimų suruošimo. 

Tad, šiai darbščiai, katali-. 
kiškai ir pavyzdingai lietu
vių biznierių šeimai tegalimo 
palinkėti geriausio pasiseki
mo, sveikatos ir ilgiausių me
tų garbingai dirbti lietuvių 
visuomenėje. Neriukafc 

SĄMOKSLAS 
AMERIKĄ 
ĮVELTI KARAN 

Orchestra Hali įvyko gau
sus patrijotinis "America 
F i r s t " susirinkimas, nukreip 
tas prieš karine propagandą, 
kuriaja norima Amerika įvel
ti karan. « ^ 

Tarp kitų kalbėjo atvykęs 
iš Kew Yorko ekonomikas ir 
rašytoju John T. Flynn. 

Jis tarp kitko sakė, kad 
YVashingtone yra sudarytas 
sąmokslas J. A. Valstybes bū
tinai įtraukti karan. Tas aiš
ku iš paties prezidento elgi
mosi. Šalies administracija 
turi dažnus slaptus pasitari
mus su Anglijos agentais ir 
kitais džingojistais. Nuo vi-
suonumės viskas slepiama, 
kad nesukeldinti audros. 

Anot Flynn, palaipsniui 
štai kas bus daroma; 

1. Vyriausybė pripažins di
delę pinigišką dovaną, arba 
kreditus Anglijai. 

2. iškels karo diktatūrą, 
kad šią šalį pakeisti arsenalu 
Anglijai. 

3. Siųs Amerikos laivus su 
reikmenimis į karo juostas 
karo laivų apsaugoje. 

4. Paskelbs karą. 

6 plėšikai nuteisti 
kalėti 

Kriminališkam teisme tei
sėjas J. Sbarbaro nuteisė ka
lėti 6 plėšikus, priklaususius 

IS 
X Gimimo P. šv. parapijos 

mokykla, seserims mokyto-
pasivadinusiai "penktadienio 'joms vadovaujant, rengia ka

lėdinį vakarą ateinantį taek-
madienį, gruodžio 22 d- Pro-

ris laike šio vakaro gulėjo 
,. . _. . u • i ! pa rapi jonai, auklėjo parūpi jos 
ligoninėj ir sunkiai kamavo
si su liga, J . Mickeliūnas, Vai nauskas ir kiti. Aušrinė 

Ar turite turto Lietuvoje*! 
Įsigykite regi^ravimo blan-

pavyz- kas "Draugo" ofise, arba pri-
džiais įrodinėjo naudingumą siuskite 5c pašto ženklais j 
prigulėti prie * katalikų Sus
ino ir nuoširdžiai ragino vi
sus, kuriems tik sveikata ir 
metai dar nepastojo kelio, 
rašytis į šią stiprią ir sau-

•'Draugą/', 2334 S. OaMey 
Ave., Chicago, 111. 

Visa Chicagos lietuvija da 
lyvaus "Draugo'' koncerte 

gią organizaciją, nes ji tei- | sausio 26 d., 1941 m. 

mokykloje, kurią Albertukas 
dar ir dabar teibe lanko, o du
krelė Elenutė tęsia mokslas 
Šv. Kazimiero Seserų akade-
mijbjei, 

Pranciška Ivanauskienė — 
tei tikras darbštumo, uolumo 
ir lietuvybės ramstis. Nėra 
buvę tokio seimo, kuriame ne
būtų dalyvavusi. Nėra to pa
rapijos parengimo, kuriame ji 
nedirbtų savo paraipįjos ar 
tautiečių naudai. 

Savo aukas palieka 
gatvėse 

Trečiadienio vakarą Cbioa-
goj.e du autoistai suvažinėjo 
vieną vyrą ir vieną moterį ir 
paibėgo palikę gatvėse ^sun
kiai sužeistuosius. Policija 
bando tuos piktus žmones su
rasti. 

Suvažinėta Miss Rose Gul-
go\vski, 42 m., ir J. l'bnrad, 
45 m. amž. 

"Draugo" koncertas, sausio 
28 d., 1941 m., bus vienas re-
paprasčiausiu/. Rezervuokite 
tą dieną. 

Sunaikino barzdsku-
tyklos vidų 

Kol kas nežinomi du žudi
kai užpuolė barzdskutyklą, 
2(X)3 Sedg\viek gt. Savininką 
Eriekson ir du interesantus 
uždarė užpakaliniam kamba
ry, barzdskutykloje viską su
daužė ir skustuvais supiaus-
tė ir išėjo grasindami kitą
kart Rrieksoną užmušti, jei 
jis pigiau, nei unijos nusta
tyta kaina, kirps plaukus ir 
skus barzdas. 

Policija pasiryžo būtinai 
surasti piktadarius. 

vakaro" gaujai. 

Jie visi prisipažino kaltais. 
Kaltintojas teisėjui pareiškė, 
kad kaltinamieji už tai yra 
verti kiek pasigailėjimo, nes 
prisipažinimu jie žymiai su
mažina valstvl)ei išlaidas. Ta-
čiau teisėjas atsakė: 

"Nematau priežasties taip 
daryti, nes jie nesigailėjo sa
vo aukų jas apiplėšiant." 

(Vyriausias jų vadas S. Ka
vai, 26 m. amž. nuteistas ka
lėti iki gyvos galvos. 

Kiti du nuteisti nuo 1 me-
tių iki gyvos galvos. Likusie
ji trys — trumpesniems ter
minams. 

Daugiau kaip 12 
milijonų dol. 
neteisėta 

Cooko apskrities teisėjas 
Jareeki nusprendė, kad dau
giau kaip 12 milijonų dol. ne
teisėtai paskirta ir įtraukta 
į 1939 m. miesto biudžetą. 

Seniau teisėjas buvo atra
dęs, kad į 1938 metų Chica
go miesto biudžetą neteisėtai 
buvo įtraukta 9 milijonai 
dol. 

Abu šie reikalai 
spręsti vyriausiam 
teismui. 

įteikti 
Illinois 

gramą bus marga ir visus su
žavės. 

X Federacijos Chicago aps, 
ir L. Vyčių Chic. apskr. choro 
valdybų įvykęs susirinkimas 
nutarė balandžio menu 1941 
m., suruošti vakarą, kuriame 
bus paminėta ir Vilniaus įkū
rėjo DLK Gedimino 600 mir
ties sukaktis. 

X Gimimo Paneles šv. pa
rapijoj, kleb. kun. BaJtueio 
pastangom, susiorganizavo so
dai iečių jaunameeių skyrius, 
kuris jau turi virš 100 narių 
ir tikisi sutraukti visas para
pijos jaunametes. Pavyzdys 
kitoms pamapijoms. 

X Susirgo J. Alkiniavičie-
ne, gyv. adresu 6940 S. Rock-
well St. 

X Bėjo "Moterų Dirvos", 
Moterų Sąjungos organo ka
lėdinis numeris, turiningas 
šventėms ip(ritaikintais raštais. 
Šiame numery taip pat baig
tas gražus vaizdelis "Moti
na J i 

siaučia 

Reikia apsidrausti 
nuo gripo 

Gripo epkl-emija 
kai kuriose pietinėse valsty
bėse. Sveikatingumo organai 
tvirtina, kad Chicagoj gripo 
nėra. Bet netrukus jis į čia 
gali persimesti. Tad žmonas 
iš anksto turi imtis priemo
lių prieš tą epidemiją. 

THAT LtTTLE GAME" 

? ' 

ATYOA! T A V E R N Ų 
S A V I N I N K A I 

Gydytojavo be 
"leidimo" % 

G. M. Davis, 39 m. amž., 
gydytojavo be "laisnių. 
Teisino nubaustas 100 dol 
baudos ir 20 dol. lėšomis. 

POULTRY HOUSE 
3426 So. Halsted St. 

Laikau viską, tik 
ką atvežtą nuo far-
mų šviežią — kiau
šinių, vištų ir kitų 
paukščių. Pieno ir 
sviesto ir t. t. 

Phone: Yards 5746 
Sav. CARL WUTZEN 

X C. Y. 0. Bridgeporto 
skyrius smarkiai darbuojasi 
ruošdami šokių vakarą šalusio 
18 d., parapijos salėj. 

X Gimimo Panelės šv. pa
rapijos mokykloj jau kelinti 
metai tęsiami pilietybės kur
sai. Pamokos esti kas trečia
dienio vakarą, nuo 7 iki 9 v. 
Pamokos duodamos nemoka
mai. Nepiliečiams puikiausia 
proga, kuria kiekvienas turė
tų pasinaudoti. 

X Šv. Kazimiero akademija 
džiaugiasi sulaukusi antrosios 
kartos. 1917 m. laidos, abitu
rientės A. Simutienės dukre
lė Rūta įstojo \ pirmamečių 
eiles. 

X Moterų Sąjungos 21 kp., 
Town of Lake, minės 25 m. 
gyvavimo sukaktį antrą sek
madienį po Velykų 1941 m. 
Kuopos veikėjos jau pradeda 
ruoštis iškilmėms. 

X Liet. Vyčių Chicago ap
skrities vyrų, cnoro steigiamas 
susirinkimas įvyks sausio 7 
d , Aušros Vartų parapijos 
salėj, vakare. 

Kuomet Jums Bus Reikalinga Geros Degtinės Ar 
Vyno, Pašaukite — 

LAFayette 3632-33 

South Side H s a h 
JOHN F. SKORPIK, savininkas 

1945 W. 47th St. Chicago, 111. 
Louis Mingela — Antanas Krushinas — Benny Batekl 

Lipr Co. 

IT1ARGUTIX 
RADIO LĄjMĮBjū ShTj M M 

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkes Lietuvija. 

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

Sekmadieniais — 1-ma valandą po pietų. 
Kitomis Dienomis— 9:30 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vaK. 

W H F C — (1420 Kilocycles) 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" 
Katalikiški ir Lietuviški 

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

Dienraščio "Draugo*y spaustuve yra vienintele spaus
tuvė 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 "Draugo" kalendorių. Tai yra vienas iš 
reikšmingiausių, svarbiausių ir puikiausių spausdinių 
mūsų sipiaustuveje. 

" Draugo^ M941 m. kalendorius galite gauti pas agen
tus ar mukų raštinėje. 

KALENDORIŲ KAINA YRA TIK — 

2 5 centai 
Asmeniškai ar laiškais kreipkitės į: 

D R A U G A S 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Ulinois 


