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Jau ir trečia Rusijos bol-
ševikijos divizija pateko į 
suomių pinkles. Galimas da
lykas, kad ir ji susilauks pir
mųjų dviejų divizijų likimo. 
Tuo būdu sovietai būtų nete
kę virš 100,000 kareivių ir la
bai daug karo amunicijos. 

Šiais pralaimėjimais bolše
vikams tenka pakelti dideli 
materialiniai smūgiai. Bet, 
reikia pasakyti, kad tie smū
giai moraliniu atžvilgiu yra 
dar didesni. 

SUSI 
PRADEDA KAMPANIJĄ 
PRIEŠ JŲ ĮSIGALĖJIMĄ 

eta prieš komunistus 

Maskvos ponai, lyg tyčia 
norėdami žudyti savo karei
vius, siunčia juos į Suomijos 
karo frontą, kur siaučia bai
sūs šalčiai, karui neparuoš
tus, menkai aprengtus, al
kanus. Tai biauru, nežmoniš 
ka! 

Tuo dar stipriau įrodoma, 
kokie žiaurūs, beširdžiai, krau 
geringi yra bolševikų vadai. 

BRIUSELIS, saus. 9. — 
Belgijoje staiga sukelta grie
žta kampanija prieš komnnis 
tus. 

Naudodamies šaly politine 
lai'sve raudonieji ilgą laika 
kasėsi po gyvuojančios san
tvarkos pamatais. Tas buvo 
pakenčiama, kol jie nekliudė 
gyviausiųjų ir jautrųjų vals 
tybinių reikalų. Bet kai jie su 
savo propaganda susimeti: 

•simetė pakirsti šiuos jų žy
gius. 

Belgija užsieniui (Suomi
jai) parduoda nemažą kiekį 
karo medžiagos. Komunistai 
kariuomenėje paskleidė lape
lius, kad kareiviai šiam par
davimui pasipriešintų. 

Išaiškinta, kad komunistai 
veikia Maskvos nurodymais, 
kad jiems vadovauja sovietų 
armbasada Belgijoje. 

Tad ir pradėta atkakli ko-
veržtis j kariuomenę, vyriau ! v a prieš raudonųjų siautimą 
sybė ir visuomene tuojau su- ir įsigalėjimų. 

SUOMIAI KOKĮ LAIKĄ 
APDRAUDĖ PASIENĮ 

DEMOKRATAI SKALDOS 
DĖL VIENO BILIAUS 
WASHINGTON, saus. 9. — 

Kongreso žemesniuose rūmuo 
so vakar dauguma balsų pri
imta rezoliucija antilinčinį bi-
lių ištraukti iš komiteto, jį 
apsvarstyti ir jo likimo klau
simu balsuoti. 

Šiandien biliaus klausimas 
jau svarstomas ir, spėjama, 
rytoj įvyks „balsavimai. 

Dėl rezoliucijos kongreso 
demokratai atstovai suskilo. 
Antilinčinis bilius liečia dau
giausia pietinių valstybių rie-

, ^ . . „ -p, i, / \ i • • • i IK • £ r u s - Tų valstybių demokra-
no dienos vaišėse Washmgtone. Pre*. Rooseveltas (centre) sveikinasi ir kalbasi r * , ' ; 

su viceprezidentu J. Garneriu. 

ARKIVYSKUPO STRITCHINACIŲ L A K Ū N A I 

BERLYNAS, saus. 9. — 
Patirta, Vokietija į Baltijos 
jūros pakraščius, tarp Danci
go ir Luebecko, sutraukia 
daug kariuomenės. Kai kas 
spėja, kad ji pasirengusi kė
sintis prieš Norvegiją ir Sve-
diją, kurias kaltina neutraiy-
bės neišlaikymu. Vokietija sa-

Prezidento Roosevelto tylė
jimas apie savo kandidatūra 
trečiam terminui, demokratų 
partijos šulus pradeda ner
vinti. Tas klausimas pasidarė 
jiems neatmezgamu mazgu. 
Dangelis iŠ jų norėtų savo 
, -C-» x^_ i^«.*. .i . navijos sahs remia kuonuja ' _^ . . . 
kandidatūras paskelbt*, bet V „ J _ . i ; : + _ . UJ.4„ . /_ t suomiams perkirtus Len 
prezidento tylėjimas juos var
žo. 

kitos raudonųjų divizijos ko
kį laikų nesikėsins veržtis 
Suomijos. 

Arktiko fronte raudonieji 
turi gausingų armijų. Bet ji 
suomiams nepavojinga. Karo 
pradžioje ten jie gavo skau
džius smūgius, tad dabar sa-

INORESAS CHICAGOJ 
Praneša, kad JE . arkivys-

mgresas 

vo veiklų nutraukė. T a rau
ko, kad britai per tas Skandi-1, . 

v._,_._ _ _ , , . idonųjų armija yra pavojuje 

kupo S.,^A. Stritcli 
Chieagojf įvyks kovo mėn 7 d. 

Iš Milj^aukee arkvyskupas 
Chicagoil atvyks iš vakaro. 

(Acme tebplioto) .[ t a i b i l i u i ^ r i ^ t a i priešinasi, 
nes jie priešingi negrus išlai
svinti iš barbariškų pančių, 
nesuderinamų su civilizacija. 

PUOLĖ 11 LAIVŲ 

POPIEŽIUS ĮSPĖJA 
ROMOS PATRICIJUS 

Nors valstybės konstitucija 
nedraudžia išbuvusiam prezi
dentui per du terminus ir tre
čiam kandidatuoti, tačiau įsi
gyvenusi tradicija trečiu kar
tu nebekandidatuoti, aspiran
tus sulaikydavo nuo tokio žy-
gjo. Su tradicijomis reikia 
skaitytis. Ar su jomis skaity
sis p. Rooseveltas, tuo tarpu 
sunku pasakyti. Yra tik tiek ži 
noma, kad jis turi tokių pata
rėjų, kurie sako, kad geriau 
laužyti įradicijas ir su Roose-
veltu laimėti, negu jų laiky-
lis, statyti kita kandidatų ir 
su juo prakišti rinkimus. 

Naciai bijo tenai britų įsiga
lėjimo Skandinavijoje. 

,VATI KANAS, saus. 9. 
in- Šventasis Tėvas Pijus 

HELSINKIS, saus. 9. — 

xrf 
grado—Murmansko geležin- suteikė audienciją Romos pat 

ricijų (aristokratų) delegaci
jai, kuri atvyko popiežių svei-

kelį. 

DAUG AUKŠTOS KILMES 
LENKŲ — STOVYKLOSE 

PARYŽIUS, saus. 9. — 
Naciai ir sovietų valdovai bu
vusios Lenkijos teritorijose 
nepaprastai žiauriai elgiasi 
su lenkais aristokratais, anot 
apturimų žinių. 

Vargiai ten liko kiek laisvu 
aristokratų, \ i e n i jų iŠ'/.udyti, 
kiti pasiųsti į koncentracijos 

Vakar paskeTbtoj žinioj pJ stovyklas. Jų turtai konl'is 
J . Urbšys, Lietuvos užsienių *»**• Neturima jokio pasigai 
reikalų ministras, pranešė,! Įėjimo šiems žmonėms. Išlikę 
kad dėl Vilniaus arki vyskupo 'laisvi tik tie, kurie pasisako 
pakeitimo vyriausybė daro žy I už nacių ir raudonųjų idėjas. 
gių susitarti su Vatikanu. Tie 
žygiai labai reikalingi ir kuo 

ITALIJA PASIDĖJO 
PADĖTI VENGRIJAI 
BUDAPEŠTAS, saus. 9. -

Iš patikimų šaltinių sužino
ma, kad Italija su Vengrija 
sutarė sudaryti apsigynimo 

mėnesh, apdraudė. Taip čia grado šone. Imsis' r a u d ^ o - į ™ ™ ? turtais privilegijuoti, j ^ ^ ^ ^ J į 
jie neturi apsileisti ir naudo- K i e i lJ4 lL *>uv- -tvusijų. jianju 
tis kiekviena proga eiti savo I Prižadanti duoti reikalingą 
religines priedermes ir civili- karine paramą Vengrijai, jei 

prieš ją kėsintųsi naciai, arba 

Apsidraudus rytiniam fron 
Suomių kariuomenė srunaiki-' te dabar suomiai energingiau k i n t i Naujais Metais, 
nusi tris sovietų divizijas ry-; susimes prieš raudonuosius Jo šventenybė patricijams 
tiniam fronte šį pasienį porai Karelijos tarpjūry — Lenin 

aiškinama. Pažymima, kad sius pliekti iš užnugario. 

pabrėžė, kad nors jie savo gi-

LONDONAS, saus. 9. — reivis užmuštas ir 33 sužeista. 
Vokietijos lakūnai šiandien( Pranešta, britų lakūnai ne-
Anglijos pakrantėse puolė pakilo kovon prieš užpuoli-
bombomis ir kulkosvaidžiais kus. To priežastis, tai rūkai, 
net 11 įvairių rūšių garlaivių, j Čia kai kuriuose sluoksniuo 
Vienų jų, danų garlaivį, pas- se reiškiamas nepasitenkini -
kandino. Laivo įgula išva- mas tokiu karo vedimu. Va
duota. Kituo'se laivuose 1 jū- kiečiai lakūnai nepaiso rūkų. 

JAPONAI STEIGS 
KINIJOS VALSTYBĘ 

TOKIO, saus. 9. — Japonų 
vyriausybė nusprendė arti- s t a tvma Sakė kad iš patrici-1 sutarties turinys būsiąs pas 

nes pareigas. 
Popiežius tarp kitko kalbe-1 bolSevikai. Iš pradžių kalbėta, 

jo apie karą ir apie šalies a t - ! k a d P° pasirašymo sąjungos 

miausiuoju laiku steigti cen 
trinę Kinijos vyriausybe ja
ponų užkariautoms teriteri-
jom's*. 

60 MILIJONU DOL. 
SUOMIJAI 

greičiau jie bus atlikti, tuo 
Lietuvai bus sveikiau. Nėra 
abejonės, Šventasis Tėvas at
sižvelgs į gyvybiškuosius lie
tuvių tautos reikalus ir at
mainas netrukus padarys. 

Smagu, vis dėlto, konstatuo 
ti faktą, kad p. LTrbčys, kalbė
damas tautininkams, pripaži
no, kad " dauguma gyventojų 
katalikai, valstybės santykiai 
su Šventuoju Sostu labai svar 
bus" . Gaila, kad seniau tie 
santykiai buvo nutraukti, ne-
sunormuoti. Taip pat gaila, 
kad maža tautininkų grupelė 
katalikų daugumos veikimą 

PIENAS CHICAGOJ 
GALI ATPIGTI 

CHAMPAIGN, III., saus. 9. 
— Farm and Home Week su
sirinkime aiškinta, kad pienas 
Cbicagoj gali atpigti, jo var
tojimas gali būti padidintas 
išnaikinus raketą, grasinimus 
ir visokį smurtą pieno pramo
nėje. 

WASHINGTON, saus. 
— Kongresui įteiktas- bilius 
Suomijai paskolinti 60 mili
jonų dolerių. 

jų niekas negalės atimti j j 
privilegijų, jei jie patys rū
pinsis jas saugoti, išsaugoti 
jiems yra galimumų daugiau 
ir uoliau su nuoširdumu pri
sidėjus prie įvairių visuoino-

j ninių darbų — religinių ir ci-
9. vilinių. 

kelbtas viešumon. Bet paskiau 
pranešta, kad turinys būsiąs 
slepiamas, kad neįžeisti Vokie 
tijos ir sov. Kusijos. 

Yra žinoma, kad į šią kari-

SUOMIAI RADO 150 SU
ŠALUSIŲ R A U J D O S C U ^ 

STOKHOLMAS, saus. 8. — 
Iš Salia fronto, Suomijoje, 
pranešta, kad suo«mių kariuo
menės čiūžininkų dalinys už
tiko snieguose raudonųjų gru 
pę ties spygliuotų vielų tvo
ra. Spėta, kad raudonieji ty
ko susimesti prieš suomius. 
Dėl to atsargiai prie raudonų 
jų grupės artintasi. 

Neužilgo pastebėta, kad 
raudonieji visiškai nejuda. 
Rasta, kad jie visi ties tvora 
mirę — sušalę. Suskaičiuota 
150 lavonų. 

Nepaisant jų atkaklaus prie
šinimosi, 256 atstovai prieš 
114 pasisakė už biliaus ištrau
kimą ir svarstymą. 

Kongrese ilgus metus dar
buojamasi pravesti antilinčinį 
bilių. Deja, pietinių valstybių 
atstovai-visados stato kliū-is, 
žinoma, politiniais sumeti
mais. 

nę sąjungą norima Įtraukti 
dar ir Jugoslaviją. 

KINIEČIAI 500 
JAPONŲ NUKOVĖ 

CHAMBERLAINAS BUS 
PRIVERSTAS AIŠKINTIS 
LONDONAS, saus. 9. — 

Visoj Anglijoj kilęs nepapras 
tas sąjūdis dėl karo ministro 
IIore-Bclisha pasitraukimo iš 
ministrų kabineto. Ministras 
buvo didžiai populiarus, nes 
jis darbavosi už kariuomenės 
viršūnių demokratinimą, rei
kalavo, kad kariuomenei va
dai būtų skirti jaunesni vieto
je senųjų aristokratų konser
vatorių. Suprantama, tas a-
ristokratijai nepatiko ir pasi
darbavo jį pašalinti. 

Spauda ir visuomenė sušu
ko, kad ministras pirminin
kas Chamberlainas tai visa iš 
aiškintų. Iki šiandien jis to 

PLfiŠIKAI UŽPUOLĖ 
BANKĄ 

SUOMUAI REIKIA 
SVETIMŲ PASKOLŲ 

HELSTNKTS, saus. 9. — 
Suomijos premjeras Risto Ry 

HONGKONGAS, saus. 9. -
Kiniečių kariniai autoritetai įrieT)adarė. 

į praneša, kad šiaurinėj Kvan-j' Ateinančią savaitę susirin-
Vengrai jaučiasi nepaten- tungo provincijos daly kinie- k s parlamentas ir Cbarober-

ti pareiškia, kad vidaus pa 
Du plėšikai vakar užpuolė | jamos nuolat mažėja ir vals 

Universitv of Chioaaio banką, tvbė reikalinga užsienių pas- Romon vyksiąs vengiu 

kinti Transylvanijos atgavimo 
klausimu. Italija patarė Ven
grijai palaukti, šiais nerimo 
laikais vengti kivirčių su Ru 
munija del Transylvanijos. 
Vengrai nenorėtų klausyti jja 
tarimo. Sakoma, tuo reikalu 

užs. 
Nežinia kiek pinigų pagrobė, kolų — kreditų. 

nuo žodžių eiti prie darbų: a-
tiduoti Lietuvos katalikams 
tai, kas jiems teisėtai pri
klauso. Jie turi turėti laisvę 
religiniame, kultūriniame, eko 
nominiame ir socialiniame vei 
kime, taip pat turi turėti tin-

Min. pinnininkas Chamberlain 
įspėja britus aukotis karui 

LONDONAS, saus. y. — sus gyventojus aukotis ir vie-

reikalu ministras Gafengu. 

čių kariuomene sunaikino ja
ponų kariuomenės dalini 

lainas bus priverstas aiškin
tis. Sakoma, jei jis to nedary-

Daugiau kaip 500 japonu n u - 4 ^ j a m pačiam būtų pavojus 
kauta ir 36 paimta nelaisvėn. 

TEISMAS PRIEŠ 
DARBO BOARDĄ 

Federalinis apygardos ape
liacijų teismas vakar sugrio
vė National Labor Relationv 

VOKIEČIAI DIRBDINS 
NAUJĄ GRAF SPEE 

BERLYNAS, saus. 9. 
Vokietijoje sukeliami viešieji 
fondai dirbdinti naują Admi-
ral Graf Spee.karo laivą vie
toje paskandinto Urugvajaus 
pakrašty. 

pasitraukti. 

DAUG NAUJŲ SODŲ 
Anglijos ministras pirminin-' ningai remti visus vyriausy- j boardo nuosprendį, kad In-į ALVITAS. — Per rudenį 
kas Chamberlainas šiandien bės užsimojimus. Iland Steel kompanija pripa-1 daugumas ūkininkų užvedė 
per radiją kalbėjo apie karą.! Be kitko jis dar žadėjo žintų išimtinai tik CIO uniją, j naujus sodus arba padidino 
Jis sakė, kad Britanija visu' Suomijai apčiuopiamą pa- Teismas nusprendė, kad turimus. Sodina tik geresnių 

karną reprezentaciją krašto 
trukdo, teises varžo. Laikas valdžioje. 

darbo boardas dar kartą at- rūšiu vaismedžius ir vaiskrū-
liktų išklausinėjimus. Pareis-i mius. 

griežtumu ves karą iki lai-galbą. 
mėjimo. įspėjo turtinguosius, kad 

Jis nurodė, kad laimėjimas' jie pasirengtų mokėti didės- jke, kad yra pavojus šiam boar I —Pastaruoju laiku pradėjo 
'bus atsiektas tik pačių britų nius mokesčius karo reika-jdui pripažinti kaltintojo, tei- smarkiai aktyvėti katalikiški, 
pasiaukojimu. Tad. ragino vijlams. sėjo ir vykdytojo teises. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — K 

dalies debesuota; gali būti 
sniego; maža temperatūros 
atmaina. 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 
4:39. 

jų veikla. 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 
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Jackson Day kalboj, pasakytoj 
kar Vašingtone, pre*. F. Roosevelt užvylė 

Sorop 
•Uiffle 

VILNIAUS KATEDRA 
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Bendradarbiams ir korespondentams rastu negrąžina, « neprašoma tai padaryti iv neprUiunčiama tam tiks-

palto lenkiu. Redakcija pasilaiko sau teise tam>tf 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač koreepon-
denejas sulis save nuoHuroa Korespondentų prašo ra 
OyU trumpai ir aiškiai (Jei salima rašomąja mašinėle) 
paliekant didelius tarpus pataisymams, remiant pole
mikos ir asmeniškumu. Pasenusios koreepondeamjoa 
laikraOtln nededamoc 

Coloaco. Illinois. Undar tae Aot oi Maron 1. 1S70. 

savo pasekėjus. Jie, mat. tikėjosi, kad p 
Booseveltas padarys pareiškimą, ar jis kan 
didatuos trečiam prezidento terminui, ar ne. mento rutuliui kruopščiai rai-

Prez. Rcoseveltas tekio pareiškimo nepa- dę po raides, žeu'klą po ženk-
dare. Jis tik gražioje, kaip ir paprastai, kai- l0 surašinėja, kas kietame ak-
boje gynė savo administracijos darbus, ku- nienyje iškala simbolines fi
li* išgelbėję kraštą iš ekonominių sunk*- j L į ^ k a s s t a t o p į r a i n įdes , 
mų, padarę pažangą ir socialiniu ir kitais tūkstančius kilometrų mūri-
atžvilgiais 

« . , '«. .i_ • -*i_ , J m n e s *ienas, puošnias arkas, Iš jo kalbos tik viena aišku, kad p. Roose ; r * . ,- ,, ^ šventoves ir t.t., — vis tai veltas non, kad jo pradėtieji naujos' so- . ' . , 
cialinės ir ekonconinės santvarkos darbai i s t o r i j o s lapai, tik reikia ja, 
toliau batu varomi. Vadinas, kad jei jis «1 0^e t l įskaityti . 
pats ir nabekandidatuotų, kad demokratų1 Kartais apsamanojus a'k-

S^ųJ^nS^^^^rVuSS^I^iM si kandidatu į preaidentus būtų statomas jo niuo su užsilikusiais užrašais 
politikos ir jo visų planų šalininkas. j arba kokios vazos šuke dau-

Jaučiaum. kad demokratų partijos šulai giau pasako apie praeitį, ne
sipina p. Rooseveltą ir vėl kandidatuoti, nesigu stori knygų tomai... ir jo-
su kitu kandidatu bijoma pralaimėti. jse išvedžiojimai. 

Vilniaus katedra yra vienas 
iš daugelio mūsų istorijos la
pų-

Kiekviena tauta savotiškai las Vilniuje ir anksčiau bu 
surašo savo istoriją ir savo- j vo .skelbiamas, nes prnneiško-

jtiškais būdais: kas į perga- nų ir domininkonų vienuoliai 
dar Gedimino laikais laisvai 
galėjo apaštalauti. Tuo būdu 

Išrodo, kad Lietuvos tautininkų partija; 
sulai deda paa'rutines savo jėgas, kad ir vėl 
r . . . :oiai | savo rankas. Jie 

- Oau lic^v. * . _ ,.0</VCUid. SU U1C IJJOU, ±W*1 
Lietuvai rei*uuin&a visų grupių susitarimas 
ir vienybė. Tautininkai tebegieda savo sena 
giesmelę — reikalinga ne susitarimas, bet 
jiems pritarimas. 

Rems Suomius 

neturi vertės lenkų pasigyri 
mai, kad jie pirmieji Lietu
vai Kristaus mokslą atnešę. 

Pikuoji Vilniaus katedra, 
karaliaus Jogailos dovana, ne 
ilgai stovėjo. 1419 m., kilu. 
mieste gaisrui, katedra siidt-

^ S ^ £ ^J ^s 1 

2'e 

Vytautas Didysis katedrą 
atstatė, bet jau mūrinę. 193 L 
m. kapitalinis pamatų _\mion-
tas parodė, kad katedra bu
vo statyta gotiko stiliuje: ka
tedros rusių skliautai, išstu 
veję 500 metų po žemėmis, 
vėl pamatė dienos šviesą. 

Tuo laiku, laikantis tradi-

-•• Po Lenkijoi ultimatumo, po Klaipodos pra
radimo visuomenė privertė tautininkus pa
daryti nuolaidą, įsileisti į vyriausybę ir kitų 
politinių grupių žmones. Buvo sudarytas va-
jinamaa vieningo darbo kabinetas*, kuriasi 

..ai daug nudirbo, kuriuo tauta pasitikė
jo, prie kario atgauta Vilniaus krašto da
lis. Bet kad kai kurie ministrai visuomenėj 
perdaug įsigijo pasitikėjimo, kad jie buvo 
peistiprūs, tautininkai sudarė vyriausybės 
krisį ir naująją vyriausybę sulipdė iš kitų 
žmonių. Į naują kabinetą nebepateko dr. L. 
Bistras, švietimo ministras, kurio mokslas, 

Vakar pasakytoj kalboj p. Chamberlainas, 
Anglijcs ministras pirmininkas, pareiškė, 

' , •• .. • tove žuvo ir vel kilo is erių- nges prie katedros turėti at 
kad a ^ i a i ne u-s. sanp įuoja herojiškai, . \V1°. .v ..,f:_ ,.__,_.- : x.., : 
kovojančiai su užpuoliką suomių tautai, bet 
yra pasirengę suteikti jai ir medžiaginę pa
rama. Anot jo, prieš kiek laiko priimtoji 
Tautu Sąjungos rezoliucija gelbėti Suomi
jai nėra tik popiergalis, bet ji būsianti rea
lizuota. Tuo pačiu kartu p. Chamberlainas 
pasmerkė Sovietų Rusija, kuri, sekdama blo
gą Vokietijos nacių pavyzdį, taip negarbin- praslinkę, ir vėl nu&yis lais pusės, karalaitis Kazimieras 
gai užpuola savo mažesnius kaimynus. Vės aušrelė... . Jogailaitis U80 'm. pasistatė 

Cbamberlainas pasakė ir tai, kad anglai, L l V 0 koplyčią 
kaip ir prancūzai, yra pasirengę pakelti di-| Vilniaus katedra ne-pripuo-j ^ ^ Vilniaus kated 
džiausius karo sunkumus, kad atstatyti Eu- l a m a i atsirado, lyg po lietaus 
ropoję tvarką ir užtikrinti taiką, kad tinka- grybas po medžiu išaugęs, tik 
mai sudrausti imperialistinį militaristų siau- karaliaus Jogailos rankos mo

stelėjimu. Kol Šventaragio 
slėnyje iškilo kryžius, reikė
jo Lietirvos žemę gausiai ap
šlakstyti žmonių krauju ir a- . 1534 metais iš Komos buvo 
šaromis... iškviestas archit. Bernarda* 

1245 \n. kryžiuočių ordinas. 'Zenolie katedrai statvti. !Sta-
vo pataikavimu ir tuščiu p. Smetonos gy- deey ir sausžemy. Dėl to reikalinga taupu- i § g a v c s A d W K r i s t m i ? t y b o s d a r b a i t ę s § s i 2 3 m e t u s 

mas, pasiaukojimas, drausmė. 
Tad, iš anglų vado k^$,ąj&}ra, kad ali-

jantai tol kariaus, kol nugalės, arba kol jų 
reikalavimai bus išpildyti. 

timą. Apie pergalę nesą abejonių. Ligšiol 
vokiečių laivyno nuostoliai buvę milžiniški, 
kuomet anglų laivynas netekęs tik nepilnai 
vieno nuošimčio savo tonažo. Bet karas dar 

prityrimas ii* gabumai Lietuvai šiuo mo- j fcaip ir neprasidėjęs*. Reikią būti gerai pri-
mentu labai reikalingi. A. Merkys, kuris sa- surengusiems prie didelių atakų ore, van-

Daug kartų Vilniaus šven- ei jų, valdovas ar didikas ste 
ve žuvo ir vėl kilo iš griu- nges prie katedros turėti at 

vėsių ir pelenų, ir aukštai iš- ,skirą savo koplyčią ir tik U 
keltas Kryžius, artimo meilės . eia jis galėjęs Dievą garbiu 
simbolis, ramino ir teikė vii- ti. Tuo būdu prie Vilniaus ka 
ties, 'kad sunkios nelaimės,! tedros atsirado Lietuvos d: 
kančios, vargai, užgriuvę antjdikų Manvydų, Goštautų, Ki-
Lietuvos žemelės, praslinks, rgailų ir kitų koplyčias. Prie 
kaip jau daugel kartų buvo j didžiojo altoriaus, iš dešines 
praslinkę, ir vėl nušvis lais
vės aušrelė... 

Vilniaus 
LOS pertvarkymas buvo pt. 
vestas arch. Anus, bet 1530 
m., darbo nebaigus, kaledra 
sudegė (tai jau antrą karia 
ji sudega). 

Chanson d'amour 
(Meilės daina) 

išvažiavo iš Babtų ponas Bendzialo 
I Vilnių atlankyti savo buvusią meilę paną l'endzialo, 
Pamatyti jos akutes, pažaisti piršteliais jos smulkučiu ii 
Ir pakvėpuoti aristokratiško oro bent; likučiais. 

Nupirko Kaune p. Bendzia.o saldainių ryšulėlį, 
Geriems laikams prisiminti — gėlių bukletėlį, 
Sėdo į traukinį atsiduso 
i r iš gero nusiteikimo ėmė raityti ūsą. 

Jau ir Vilnius. Pašaukia p. Bendzialo vežiką 
Tokį jau apkerpėjusi mužiką; 
Vežk mane> sako, do tam tei gury, 
Gdzie vidatsia te bialy mūry . . . . 

Vežikas Vilniaus grindiniu nuklapsejo. 
Bendzialos širdis iŠ susijaudinimo tik tiksėjo, 
Atsiminė jis prieš L'O metų šiuos mūrus, 
'l^ur skambėjo Šopeno ir Paderevskio mozūras 

Paskambina, lema. Ir duryse 
*- e 

Mato jis savo buvusių m iiy panų Marysią 
Su iuKileie eina pasinunščiuodaina, 
Mirl mu ir pati su savim p: ^uckučiuodania. i"* 

Pon. i iidzialo įteikė gėles, . <;. .aiiiių maišiuką atidarė, 
Panelė į'endziaio atsiduso ir tarė: 
"Kochany.... Dzienkuje.... Kviatuv mnie niečeba — 
Mnie lepei kavaleček ebleba.. . . 

(Kuntaptis.) 

rianu atsistojo naujos vyriausybės prieša
kyje, dr. Bistro į vyriausybę nepakvietė. 
Pakviesti tik toMe asmenys, kurie mokės 
tautininkams pataikauti ir sau karjerą iš to 
padaryti. 

Kad taip yra, mums aišku iš pirmesnių 
pranešimų ir ypač iš vakar mūsų dienraš
tyje paskelbtos žinios apie tautininkų par
tijos suvažiavimą. Prez. A. Smetona kalbėjo 
apie reikalą tautai būti klusniai vyriausybei 
^ geriau sakant — jam;, o ministras pirmi
ninkas A. Merlrys pranešė, kad visa vyriau
sybė, visa krašto politika, visi laimėjimai 
(žinoma, ir pralaimėjimai) remiasi tik p. 
Smetona. Vadinas, "vienas kala, kitas — 
salatija '. Bet tokia viršūnių politika ne
sveika valstybei. Ji tautos ne vienija. Daug 
būtų sveikiau, jei krašto prezidentas ir visa 
vyriausybė būtų klusni tautai, bet ne tauta 
prezidentui ar vyriausybei. Tauta yra ir 
vieninga ir klusni savo vadams tik tuomet, 
kuomet jie rūpinasi jos reikalais, savo dar
bais įsigija jos pasitikėjimą ir pagarba. Tau
ta gali būti vieninga ir klusni vadams tik 
tuo atveju, jei ji pati juos išsirenka. 

Sušaukimas šiuo momentu tautininkų par
tijos koherencijos, A. Smetonos ir A. Mer
kio kalbų tonas sakyte sako, kad tautinin
kai vėl nori iškelti savo partiją aukščiau 
visko ir kad stengsis padaryti galą tautos 
vienijimo darbui, kuris pernai gaUa sekmin-

.as. Ar j ieus tai ^avy^is, pa 
rodys netoiima ateius. 

A. Smetona ir kiti tautininkų vadai daug 
kartų yra pasisakę prieš politinių partijų 
veikimą Lietuvoje. Po ilgų persekiojimų jie 
uždarė krikščionių demokratų, liaudininkų, 
socialdemokratų partijas, taip pat ūkininkų 

Rufus Dawes 
Praėjusį pirmadienį mirė labai žymus Chi-

cagos visuomenės veikėjas ir įmonininkas 
Rufus Dawes. Didžiausi velionies nuopelnai, 
tai suorganizavimas 1933-34 m. Chicagos pa
saulinės parodos (Century of Progress). Jis 
buvo parodos rengimo komiteto pirmininkas. 
Paroda įnešė į miesto gyvenimą daug gy
vumo, pažangos, biznio, pakėlė jo vardą. 
Paroda buvo taip šauniai tvarkoma, kad ji 
rengėjams davė pelno, kuomet kitų miestų 
parodos, paprastai atneša didelius nuosto
lius. Tctoų nuostolių pernai turėjo ir New 
Yorko paroda 

Velionies asmeny Chieaga neteko tikrai 
žymaus ir gabaus veikėjo. 

Šiemet švenčia sidabrinį kunigystės jubi
liejų šie Chicagos lietuviai kunigai; M. Ur
bonavičius, J. Vaičūnas, A. Baltutis ir J. 
Statkus. 

**Darbininkas!" ir "Vytis'' 1940 metais 
mini sidabrinį jubiliejų. 

. 

mokslą tarp Lietuvos pago-
ųių, griebėsi terioti'^į. kraš
tą, nešdamas skurdą, badą, 
vergiją Lietuvos žemėje, at
sivėrė j>ragaro bedugnė. 
Karalius Mindaugasrl- (1214-

1263) pirmasis Lietuvos val-
'stybės organizatorius, supra
tęs kryžiuočių tikrąjį tikslą 
— pagrobti Lietuvos žemes, 
pats pasiskubino apsikrikšty
ti. Šis Mindaugo žygis mažai 
'kuo padėjo gintis nuo kry
žiuočių. Mindaugas, nusiplo
vęs krikštą, griebės kardo. 
Imta kovoti, žmonių kraujas 
liejos ir Lietuvos sunūs auko
jo Savo gyvybę būsimų kar
tų laisvei. 

Praėjo dar siuitas metų 
nuo pirmojo Lietuvos krikšto 
žiauriose kovose dėl savo že
mės laisvės. Mūsų du kaimy
nai — vokiečiai ir lenkai — 
vis rūpinosi lietuvių "dūšių 
išganymu". Tik jų metodai 
buvo skirtingi — pirmieji ėjo 
viską naikindami,, o antrieji 
— gražiais pažadais, nesivar 
žydami priemonėmis, Jogaila 

Katedros išvaizda buvo visai 
'pakeista. l*eja, vilniečiai ne 
ilgai galėjo džiaugtis savo 
katedra, nes mūro sienos ėmė 

aukštaičio architekto piof. f kii marmurinė lentelė su už-
i 

Lauro Stokos kūrinys. Fron- rusu lenkų kalba. 
tonų puošia žinomo italų skul- Šio architekto lietuvio pa 
ptoriaus Biggi kūriniai. siliko ir daugiau kūrinių: 

Stoka-Cjueevičius mirė 179S u dėsto rotušė, Verkų dvaro 
n>. nebaigęs statyti k a t i l ų , ! rūmai ,ir gal-kitų pastatų, a 
ir palaidotas miesto pakrašty pi e kuriuos mes dar nežino

me. Inž. Vizbaras prie Šv. Stepono bažnytėlės, 
siproginėti ir jau L596 m. p ie-.kur sienoje randasi labai ku- 193iS m. Kaunas-Vilnius 
šakinė siena reikėjo visai nu
griauti ir iš pamatų atstaty
ti. Keikia manyti, kad Šven
taragio požeminiai vandeny; 
pavaikė katedros pamatus. 

1610 m. gaisras katedrą vi
siškai sunaikino (tai jau tre
čią kartą). Atstatymo darbai 
tęsėsi 20 metų; kas šienii da
rbams vadovavo — nežinia. 

Vilniaus katedros reikšmė 
labai iškilo tada, kai joje bu 
vo sudėtos šv. Kazimiero Lie
tuvos patrono relikvijos. Šiam 
reikalui Jogailaičio koplyčia 
buvo perdirbta ir išpuošta 
pagal italų arch. Tenolli pro 
jektą. Nuo tų laikų Vilniaus 
katedra pradėjo konkuruoti 
su Krokuvos katedra Vave'y-
je, nes ir čia .buvo palaidoti 
Lenkijos ir Lietuvos kara
liai. 

Sunkūs Vilniui buvo laikai, 
kada jį okupavo rusų caro 

Kę Veikia "Kongresas" 
"Sanda ra" visai vietoje stato komunis

tams tokį klausimą: 
-Norėtųsi paklausti ką veikia šiandie taip n i s j 0 ^ a į i a pirma turėjo pats 

vadinamas Amerikos lietuvių' "kongresas",lapsikrikšnii , o tik vėliau at-
sąjuinrą ir darbo federaciją. Jos uždarytos, I kurį buvo sudarę komunistai su- socialistais f k ^ j k a r a l i ^ a s ve*tuves-

pasiūlė jaunos karalaitės mei-1 Aleksiejaus kariuomenė, š? o-
lę, manydami, kad apysenis kupacija tę/sėsi g metus; labi; 

Laivyno sekretoriau* padėjėjas Lcwis Ccmptcn, Laivyno 
operacijų viršininkas Harold Stark ir Laivyno sekretorius 
(Jftarles Edison (iš kairės dešinėn) konferencijoj: (Acme ter 
lepho o) 

karalius -— užkuria kaipo pa-
sogą prie lenkų karalaitės ko
jų paklos Lietuvos didžiosios 
kunigaikštijos žemes... Pago-

kaipo valstybei nereikalingos ir net "pavo- | Per keletą metų jie šaukė, jog atstatysių 
jiEgos". Tačiau p. Smetona nepersekiojo ir 
neuždaro tautininkų partijos. 

Jei norima ir toliau palaikyti koaliciją 
vyriausybėje, turi būti pareikalauta vieno i/ 
dviejų: ar leisti visoms partijoms veikti ly-
giemis teisėmis, ar tokio leidimo tuo tarpu 
neduoti, bet būtinai uždaryti ir tautininkų 
partiją, kuri stovi ant kelio tautos vienin-
irumni a t įteigti 

demokratiją ne tik Lietuvoj, bet ir visoj 
Europoj. Kodėl jie dabar neužtaria suomių 
ir nepasmerkia agresoriaus! 

taip ir įvyko 1386 m. vasario 
14 d. Krokuvoje, o jau kitais 

|metais, atvykęs į Livtuvą su 
'karaliene Jadvvga ir visais i4Daugelis dar atsimenamu, jog kuomet mes Į 

atsisakėm turėti ką nors bendro su tuo " kon
gresu' *, tai bolševikų ir socialistų spauda 
išvadino mus demokratijos priešais, atžaga-įje Šventaragio slėnyje buvo 
reiviab įr panašiai. Šiandie, 'kai jų burbu-' pastatyta bažnyčia ir pirmą 

nukentėjo pats miestas ir ka 
tedra. 

i 

Po vienos nelaimės sekė ki-1 
ta — 1769 metais rugsėjo 2 j 
dieną išvirto priešakinė ka- j 
tedros siena, po savo giiuvė-
siais palaidojusi 6 kim'gus.; 
Po šio įvykio Vilniaus katei-
ra buvo atstatoma šeštą kai
ta. 

i . 

1777 m. katedros ntstatv-dvaro palydovais, apkrikštijo mas buvo pavestas Vilniaus 
visą Lietuvą. 1387 m. Vilnių- akademijos prof. areli. Lau

rui Stckai-Gucevičiui, kilu
siam iš Migonių kaimo, Ku-

las sprogo, visuomenė gali įsitikinti kas nš-
tikro buvo jos suvedžiotojai...'' 

kartą tarp šventųjų ąžuolų 
iškilo kryžius. Kristaus moks-

Garsiosios Unity Fieeman — Milford sesuo Jessica su savo 
piškio parap. Dabartinė Vii- [%yru Esmcnd Komilly, VV. Churchill sūnėnu, aptarnauja vie-
niaus katedra ir yra lietuvio [ pą Miami, Fia. saliuną. (Acme telephoto) 
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KAS ŠIANDIE SKAITOMA 
Savaitine Laikraščio, 2nrnalo Ir Knygo Apžvalga 

veda Eduardas J. Kubaitis 

"Pilkasis Ponas" 
(Šią savaitę ketinome pa- " J i e negali neiškilti!" 

recenzuoti, tarp kitų, naująjį "Aš juos švelniai nuveju: 
Pierre L'Ermite'o romaną 
"Pilkąjį Poną", išverstą lie
tuvių kalbon J . Povilonio. 
Bet skaitant, radome vieną 

'Atsitraukite, mano vaikeliai, 
jūs man? kankinate'. Jei visi 
žmones būtų mane sekę, žfrno-
nija nebūtų priėjusi prie tų 

NAUJOJI "LAIVO" IŠVAIZDA 
Religinis savaitraštis *'Lai-, Pavyzdines apysakaitės ir le

gendos iš šventųjų gyvenimo 
savo vietoje turi savo svar
bą ir reikalingumą, bet kada 

v a s " pradėjo eiti žymiai gre-
žesne išvaizda. Keikia tik 

^pasveikinti Marijonų Broliją, 
kuri jį leidžia, už sugebeji-1 jos užima perdidelę dalį reli-
mą suderint moderninio spaus- ginio žurnalo turinio, tada 
dinimo tekniko.s progresą su jos skaitytoją nepatraukia ir 
dėstymu amžinybės problemų. | j a m atsibosta, nes jis yra jas 
Nes Krislam mokslas, am-j ka i t ė s ar girdėjęs nuo pat 
žiais persunktas ir išmegin- s a v o kūdikystės. Klausimų ir
tas, gali turėti didesnės ir atsakymų skyrius turi būt 
platesnės įtakos, jeicu jį sklei-1 patobulintas ir reguliariai taĮ-
sti yra vartojami naujausi,1 pinamas. 
moderniškiausi būdai. Todėl, , , . v . ,, ,v. 

I . Mes dažnai sKundziames 
ir katalikiška spauda turi d § , l a i s v a m a n i u > bedievių sklei 
progresuoti ir moderniznotis džiamų melų ir nesąmonių a 
sykiu su pasauline spauda, j pie Katalikų Bažnyčią. Ko-

Nors - L a i v o " paviršutinė * ! ******* t a s * • * « * 
forma žvmiai pagerėjo, daug P^mones ir paimti kiekvie-
kas yra taisytina jo turny-j1 1* me]*> ™^mm<? i r P " e k a i -
je. - L a i v a s - .mūsų lietuvis- 5 t a P r i e * Bažnyčią ir paduoti 

jų vieton teisybę, sąmonę ir 

Katalikiškos Spaudos 
LTV f • 

/Tdavmvs 
4 

Bažnyčia nepaprastai ver
tina spaudą. Katalikiškus die
nraštis yra vienas svarbiau
si*: būdų padalyti K;,žnyčiai 
ži?;omai ir mylinei. Katali
kiškos spaudos uždavinys d ve 
joįins: pirma, duot" žinių ti
ki irtiesiems apie Bažnyčios 
sryvenimą, aiškinti jiems po
piežiaus ir vyskij ų pareiški
mus apie svarbiausi oosius die
nos klausimus. Ant*©, apaš
talauti tarp žmonių, stovin- s l l ( S i k a l i p t į ir slinkti į anapus, 
kfcą toliau nuo Biumyč,..-. Ii 

kui liks jos gėda...'' 
Komendantas pakelia gal

va: 

su jumis 

dalį, kuri gali būti taip arti- nusikaltimų, kurie visam lai-
mai pritaikinta prie šio mo
derninio pasaulio praplitusio 
skepticizmo ir netikėjimo — 
deja, ir mūsų lietuviškame 
gyvenime! -+. kad žemiau at
spausdiname ilgesnę ištrauką 
iš šios knygos. E. J. K J . 

"Taip... perėjus jau gyve
nimo kelią... gera yra surasti 
gražų kampelį, kad galima 
būtų susikaupti prieš pasku
tinę kelionę, pagalvoti apie 
neišsprendžiamą paslaptį, į 
kurią kiekvieną dieną gyve
nimas mus labiau paskandi
na. Kad būtų galima truputį 

=ems 
nuo 

reikia žinoti Bažnyčios 
r.:; žiūras j svarbiausiuosius 
klausimus, kurie liečia šių 
:ai)-.ų valstybės gyvenimą. Ir 
r.uošaliau nuo Bahryelos stovį 
žmonės ima vertinti kril.&jio 
i.vbę, kaip galios;.(i priemone 
pastoti keliui j naująją bar-
barvbe. kovoti su valstybių 
vidujiniu pakrik'mu. Dėl to 
daugelis 'žmonių ima daugiau 
domėtis krikščionybe, iš čia 
randasi nauji misijų plotai 
katalikiškai spaudai. 

kame katalikiškame gyveni
me turi užimti tokią pat s v a r . " paaiškinimą kame yra b-die 
bią vietą kaip gvvi, gražūs. vio< laisvamanio ar atkrih*-
įtakingi anglų kalboje lei- s i o k a l i k o neteisybė ar ne-
džiami katalikiški žurnalai, į p r a t i m a i Bažnyčios moks-
k. a. 'Extension\ <St. Antbo- i , 0 ? &ū yra plati "La ivu i " 
ny Messenger', 'C U r i s t i a n | dirva. Dabartinis žinių II ka-
Family', ir visa eilė kitų. Ojtalikiško, lietuviško gyveni-
reikia pripažinti kad "Lai-jimo skyrius yra gyvas ir Įdo-
v a s " toli atsilikęs nuo šių |m i l s > Linkėtina jį tokiu ir to~ 

liau palaikyti. 

Marijonų Kongregacija t a - ' . D r . J . B a s a n a v i č i a u s 
moksliniai, perilgi ir neleng-jri savo narių tarpe daug ga- K a m b a t y s 
vai skaitosi. Tiesa, katalikas! bių, talentuotų rašytojų. Jie 
neturi gailėtis laiko pašvęsti i turi progą, kaipo " L a i v o " 
susikaupimui ir dvasiniam'pagrindiniai bend rada rb i , 

žurnalų. Jam trūksta gyvu 
mo, įvairumo. Daugumoje j< 
straipsniai, dažniausiai 

Kardinolas Schuster, 
(Milano Arkipyskupas) 

pa-

ne be baimės kartojant: "Ką 
gi aš rasiu ten aukštai ?" 

Čia profesorius sustoja a-
,bi rankas laikydamas už nu
garos ir 'susidomėjęs apžiūri 
komendantą: 

" A r tikrai... ju»ms tas daug 
kelia nerimo...f" 

"Aš tik apie šitą klausimą 
ir galvoju. Šalia šito klausi
mo kiti man nieko nereiškia". 

"Bet nereikia perdėti- " 
"Argi yra perdėjimas, kad 

save klausi: ' Kurgi mane ne
ša baisusis traukinys, kuria
me aš sėdžiu?' Bet, juk šitas 
klausimas tai visos žmonijos 
baimė". 

"Na.... argi vrsos žmoni
jos 

" A r leisite man 
atvirai kalbėti?" 

"Prašau" . 
"Šitas galvojimas, atleiski

te man, panašus yra į strau
są, kuris iš baimės kiša savo 
galvą po sparnu". 

"Kieno baimės?" 
"Vakar dienos baimės!... 

Rytdienos baimėsi... Kančios 
baimės!... Mirties baimės-... 
Ypačiai bijo sutikti savo liki
mą! Mes esame kaip skevel
dros išmestos per kokią nors 
katastrofą, nežinomoje salo
je... saloje, kuri yra tik dulkė 
pasaulių begalybėje. Jū's juos 
pamatysite pas mus naktį; 
Nuarmutiere.. naktys spindin
čios žvaigždėmis ir pdaneto-
'mis... Tuomet visi klausimai 
iškyla: Iš kur mes ateinama? 
Kas mes esame? Kur mes ei
name?" 

"Klausimai labai teoretiš-
k i ! " 

"Visai ue teoretiški! Nes, 
pagal atsakymą, kurį duoda
me į šituos klausimus, gyvy
bė yra sukurta visai Kitokiu 
būdu. Asmeniškai, ką gi aš 
padariau ar nepadarytu ar 
pasisavinau... kokius gi bai-

atsakymą! Tai mane nepapra
stai gąsdina!" 

"Gąsdina! Kodėl*" 
"Nes dangus tampa tuš

čias! Argi tuštybė būtų pa
gimdžiusi būtybę? Argi cha
osas būtų atėjęs į tvarką? 
Gėris ir blogis būtų tik žo
džiai!... žodžiai, dėl kurių ėjo 
mirti garsiausi iš mūsų žmo
nių! Nieku...?" dar pakarto
ja 'komendantas, " I r aš pa
galvoju apie Bossueto žod
žius: 'Per vieną-minutę nieko 
nebūtų... Amžinybėje, nieko 
nebus...' ". 

"V 

"Kaip jūs susirūpinę šitais 
klausimais!" 

"Nes aš greit nueisiu į ši
tą didelę paslaptį. Taip pat, 

"Viduriniais anižiars jūs 
mane būtumėt greit sudegi. 
n ę ! " 

"Ne. Aš jus būčiau bandęs 
atversti. E, bet pabaigoje, jūs 
darysite, reikia manyti, kaip 
ir daugelis kitų!" 

Profesorius atrodo užsimąs
tęs: 

"Pabaigoje,... gal būt! Šiuo 
momentu reikia dar šį tą lai
mėti!" 

"Aišku, yra dar šis t a s ! " 
"Visais atvejais, aš dar ne

su prie galo". 
"Ach! Jūs žinote dienas ir 

valandas?" 
"Ne. Bet aš dar nesu taip 

senas... Kiek metų jūs man 
duodate?" 

aš žiūriu prieš save... I r aš i, Komendantas atydžiai pa
žengiu tik katalikų tikėjimot žiūri į savo svečią: 
šviesoje". J "Keturiasdešimt penkis!" 

Paskui, staiga atsisukda- "Ačiū! Jūs esate malonus! 
Aš tik trimis turiu mažiau!" 

"Atsiprašau... Vis, mat, jū
rininkas!" 

mas į Pilkąjį Poną, paklau
sė: 

" A r jūs krikštytas?" 
"Taip. Aš pats laisvai ėjau 

Saint Rose prie pirmosios Ko
munijos. Bet visa tai taip to
l i ! " 

"Bendrai, jūs dabar netu
rite jokio tikėjimo?" 

"Jokio? Gal būt, taip! Gal 
būt, ne! Aš tikrai nežinau į 
ką tikiu... ir į ką netikiu... 
yra tiek pat ir už ir prieš, iš 
abiejų pusių... Aš neapkenčiu 
tuščių ginčų. Aš neapkenčiu 
žmonių tam tikrame laipsny
je, kurio aš negaliu išreikšti. 
Tuomet, aš ieškau paguodos 
grožyje". 

"Visuovnet strausas fr ego
istas!" 

"Tas nieko nereiškia. Bet 
aš negaliu išnaudoti jūsų vai
šingumo. Jūs žinote... jūs ma
ne... kaip čia pasakius?... pri-
rišote. Nuarmutiere aš atosto
gauju... ten esu visai vienas... 
ir viešbutyje. Jūs pa giedrino
te mano vienatvę. Gal leisite 
dar kada nors jus aplanky
t i ? " 

"Tikriausiai". 
"Gal būt, mane atversite!" 
"Tas jau mažiau t ikra". 
I r nežiūrint griežtų nesuti

kimų tiesos atžvilgiu, abu vy
rai vėl nuoširdžiai pasispau
dę rankas. 

- • ' 
(Atgauto Vilniaus vaizde* h) 

S 

pasiskaitymui. Bet kartais ir padaryti šį savaitraštį Pega
su geriausiais norais yra su- lo įtakingu mūsų lietuviška-
nku rasti laiko ar progos nt- me katalikiškame gyvenime ir 
sisėsti ir perskaityti 2-3-jų svarbia vienetą Katalikiškos 
puslapių .religinį straipsnį." Akcijos darbuotėje. 

Pirmasis Suvalkijos Švietėjas 
Kun. Antanas Tatarė 

(Sutrumpinta iš "Ūkininke*') kunigų seminariją. Įšventin-

Kun. Antanas Tatarė gimė 
Zanavvkuos, Griškabūdžio pa 

Namo, 'kuriame įsikūrusi 
Lietuvių Mokslo Draugija, an
trame aukšte yra įrengtas šios 
dr-jos steigėjo Dr. Jono Ba
sanavičiaus kambarys. Čia 
visa taip sutvarkyta, koks 
buvo rastas kambary* didžio
jo lietuvio, kai jis atsiskyrė 
su gyvaisiais. Nėra tame ka-

"Aš kalbu apie tuos, kurie sius takus aš perėjau perver-
alvoja, svarsto ir rimtai žiū- ta širdimi, vien tiktai, kad aš 

tikiu! Ir milijardai būtybių 
amžių bėgyje y-ra mano padė
tyje. Jei mano pasikalbėjimas 

ri į šitą klausimą". 
"Be abejo! Bet kada nei 

vienas asmuo iš ten negrįžo, 
tai geriausia būtų pasitikėti, jas stebina, aš jums tuojau 
filosofais. Gerai buvo vakar... j pasakau, kad aš esu vende-
Gerai yra šiandien... Gal būt, | jiette iš giliai tikinčios šei-
bus labai gerai ir rytoj... Tik
rumoje turėtumėm mirti, taip 
kaip užmiegame...p' 

Bet... pabudimas? Ir at-

- tas į kunigus Tatarė vika'-a 
vo kurį laiką ir nuo 1855 m. 

rapijoje (Kun. F. Kudi rkos , . b u v o ^ b o n u Sintautuose, 
pirmojo Amerikos Marijonų Iki Tatarės suvalkiečių tar-
provincijolo gimtinė) 1805 i J m * J nebuvo . i o k i u k x i v*u. p i l ' -
Del 1830 «m. sukilimo teko ™x;ji jo knyga "Pamokslai iš-
Antanui palikti Seinų vidun-!minties ir teisybės" atspaus-
ne mokvklą ir slapstvtis P r ū - d m t a Suvalkuose 1836 m. Tai 
suos. 1832 m. įstoja į tt-iu-i pirmoji lietuviškoji knyga 

. Suvalkijoj. 
Kita kun. Tatarės knyga 

buvo "Pamokslai gražių žmo
nių". 

mbaryje prabangos, ne.> tasai Į skaitą? Ir pagaliau, argi va-
žmogus ne prabangai gyveno: kar buvo gerai...? Jums, gal 
Paprasta geležinė lova, už
tiesta lietuviSkų raštų sodie 
tišku užtiesalu, rašomasis sta
las, apkrautas įvairiomis Ba
sanavičiui duotomis dov*no-

būt, kurie, man atrodo, pris
kiriate save prie pasaulio lai-

mos ir, jei aš nebūčiau buvęs 
jūrininku, aš būčiau kuni
gu..." 

"Tikrumoje, į ką jūs tiki
t e ? " 

" Į visą katalikų 'Tikiu į 
Dievą/". 

Pilkasis Ponas pakelia akis 

Kauno Bibliotekos Vaizdas 
Ant durų iškaba — Viešoji «ka koks 50 vaikų; pradžios 

Valstybinė Biblioteka. Vidu-! mokyklos mokiniai grfcta pa-
je trys kambarėliai — skai-^akų mielai 'skaito ^Žemaitę, 
tykia, katalogų kambarys (ja- j Biliūną, Krėvę, ketiomų ap-
me išduodamos knygos), bifo- • ražymus. Gimnazistai ištroš-
lioteka 
mos 

Durys nuolat varsto-

mingųjų. Bet kiti...? Bet tiek pilnas sumišimo, 
nelaimingųjų dvasios i r 'kūno 
atžvilgiu, kuriems žemė yra 

mis, ke!ios kėdės, au'. mi.-idų, tikra ašarų pakalnė?" 
patiestas didelis kiemas, kurį 
\elionis labai brangino ir tik 
retais atsitikimais juo pajmo-
šdavo savo darbo kambarį. 
Visa taip, kaip bir. o tada. 
Uai buvo gyvas P»a<'inavičius. 
T'l; šiandien tame kambary*e 

"Aš niekados nesu sau pa
statęs šitų opiųjų klausimų. 
Skepticizmas yra geriausias 
ginklas gerai galvai. Manoji 
turėtų būti gera. Kada pri-

"Tačiau tai mažai paten
kina". 

" A r kiek nors jūs pažįsta-
te j į ? " 

"Šiaip taip..." 
"Tai kuo jį pakeičiate?" 
"...nieku!" 

įeina vis nauji žmones. 
• * • 

Įėjęs darbininkas prašo grą 
žinti užstatą. Nustebinta klau
siu, kodėl jis, sumokėjęs pir
myn už teisę 'skaityti, vos 10 
dienų paskaitęs atsiima už
statą. — "Kad reikia pinigų 

kę nuotykių romanų. Vaikų 
amižius vienodas, kodėl gi 
gimnazistui sunkiau įsiūlyti 
vertingesnę knygą ? 

• * • 

Apie 18-tą renkasi vyresni 
gimnazistai, darbininkai, vie
nas kitas valdininkas. Moky
tojų — nei vieno. Sakosi, pa-

maistui. Mes padieniai. Kai tys perka knygas. Ar tikrai? 
gausiu pinigų, vėl atnešiu*\ 
Toks užstato atsiėmimas kar
tojasi perijodiniai 10-14 die
nų. Aišku, smogus nori skai
tyti, bet nori ir valgyti. 

Įeina skara apsigaubusi mo 
terėlė, klausia — " A r čia 

Knygų lentynų m butuose re-
ta. 

. . Nieku!", sušuko komen- pusbonkius parduoda?" Ne-

Dvasinio turinio kun. Ta- nėra prie rašomojo stalo pa- -
(tarės knygos buvo "Žiburys", linkusio -žilaplaukio mūsn 

puolamai šitie klausimai iš-jdantas. " J ū s mokytas žmo-
kyla..." j gus, jūs duodate man tokį 

Naujasis Ohio St. universi
teto prezidentas, prof. Ho-
ward L. Bevis. (Adme tele-
pboto). 

'ir "Tiesos Kelias". Kitą tiek 
knygų 'kun. Tatarė buvo pa-

i rašęs, bet neišspausdinęs. 
Kun. Tatarei nesvetimas ir 

j dailininko menas. Jo paveiks
lų yra dar užsilikusių. 

1863 m. Lenkmetis. Tų me
tų vasarą pas kun. Tatare bu-

ivo didelė krata, ne*s klebonas 
j buvo įskųstas padedąs suki
lėliams. Kun. Tatarės žanda-

!rai nepaleido. Išgabeno į 
Kauną, iš čia į Penzos guber
niją. 

Penzos gubernijoj kun. Ta
tarė nusikėlė į Lomžą, kur 
išgyveno 18 metų. Keleriais 
metais prieš mirtį kun. Tata
re -buvo suparalyžuotas. Li
goni globojo vienuoles bene-

piaeities tyrinėtojo, didelę gy 
veninio dalį prarymojusi.) su 
plunksna rankoje. 

(Li«nivos Aidas) 

diktinės. Sulaukęs 83 metus 
kun. Tatarė mirė 1889 m. pir
mąją Kalėdų dieną. Palaido
tas Lomžos kapuose. 

Gaila, kad šio didžiojo 
švietėjo vardu Zanavykijoj 
nėra jokio pavadinimo. 

J. Matijošaitis 

LIETUVA IR V ILNIUS 

Laisva mintis bus tuomet, 
kuomet jinai liuosai, jokių 
aplinkybių nevaržoma, galės 
ieškoti tiesos. Mešlnts 

Lietuva ir Vilnius! \ 
Lietuva atgavus savo senąją sostinę Vilnių didį pavyzdį 

duoda savo jaunajai kartai, savo jauniesiems, savo mažie
siems lietuviukams, savo 'jaunimui ir vaikams, O pavyzdys 
taki s: 

— Svetimo nenorėk — savo neapleisk. 
— Lietuviu gimei — lietuvis ir būt! 

— Kovok už teisybę — ir laimėsi. 
— Nenusimink — būk visuomet tvirtas. 
— Nesivilk iš kitų — žiūrėk iš savęs. 
— Priešui nekeršyk — daugiau laimėsi. 
— Dirbk ir darbuokis — vis 'sulauksi vaisių. 
— Kalbėk, sakyk, aiškink — vis įtikinsi. 
— Teisingai gyvenk — laimingas būsi. 
— Gyvenki su Dievu — ir viskas bus gerai. 
— O Vilniaus nepamiršk lietuvi! 
— Amžiais už Vilnių dės galvą lietuvis. 
— Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim! 
— Kas bus, kas nebus, bet Lietuva ir Vilnius nepražus. 
— Užtark, užtark pas Visagalį. 
Globok mūs bransią Vilniaus šalį! 

Milžinas ("Ūkininkas") 

Atneša naujus dienraščius. 
į Kol juos suantspauduoju — 
aplink stalą būrys darbinin
kų. Visi tylėdami tiesia ran
ka. Rankų daug — dienraš
čių keturi. Nunešus padedu 
skaitykloje ant stalo. Vakare 
randu dienraščius paskleistus 
po lapelį. Gerai dar, kad į 
skutelius nesudrasko. 

Dingsta "Kuntaplis". Ja-
sako pageidaujamą numerį, me buvo kažkas rašyta apie 
Pasirodo prašo "Sutuoktuvių miestelio ponus. Reikia atpdr-
Tragedijos' \ Negavęs, išsyk 
nusimena, bet parodžius jam 
"Kiškių Sukilimą", susižavi 
ir patenkintas eina namo, di
delę knygą nešinas. 

gavusi piktinasi — "Tai kam 
ant durų parašyta — ' valsty
binė"?" 

• • • 

10 mietų berniukas, ilgai 
vartęs katalogo korteles, pa-

17-os metų JUR narys. Vi-
'sad pasirenka kriminalinius 
ar sentimentalius romanus. 
Kalbinamas ką rimtesnio pa
skaityti, aiškinasi: "Aš mie
lai paskaityčiau, ale namiš
kiai barasi, kam neįdomias 
knygas parsinešu 

kti, einu į kioską. Sako: "Nė
ra. Buvo vienas ponas atė
jęs, visus Kuntaplius nupir
ko". 

H. L. (Lietuvos Žinios) 

Religija, kada ji yra tikrai 
pažinta ir praktikuojama, nė
ra žąslai, bet syvai, kurie te
ka mumyse ir gaivina mūsų 
gyvybę. Lacordatre 

»> Jungtinės Valstybės gali 
kasmet pastatyti iki 16,000 

16-tą valandą išsyk susire-| lėktuvų. 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
Komunistai Ateme 
Gyvulius, Išsikūlė 
Javus, Net Bulves 
Nusikasė 

I 

Mahanoy City, Pa., iSeinan-' 
'lam laikrašty " S a u ' e " įd?«! 

tas ir pat* jo savininkas ku
rį taiką turėjo slapstyns. Da
bar Yaicieehovičius vaihsčio-

įja po Eišiškes džiaugdamasis 
brnt tuo, kad jo žeme likusi 

i Liet u v urs •pusėje. 

aps.) 

Itas vieno Amerikos lietuvio K a t a l i k a i 
a*, kurį jis gavo nuo sa- Organizuojasi 

vo namiškiu iš Vilniaus pa- U-DTI-L- \ r /&• r i ; • rp . lM , .X1 KRIUKAI. (Siaubų 
Vienio. Tarp kitko, laiške ra- ^ • . ,-

Tas niiesteJis, *>sas 4 k ton. 
nuc Latvijos sienos., buvo tru-

14 Lenkijos pas mus jau ne-; pūtį a tšaęs rataliku akcijos 
ra. Užėjo rusai bolševikai, u- srityje, bet atvykus čia šį 

imė dvetidubrius, Pervalką, »>»ėn. energingam kun. J. Po-
atemė iš ūkininkų visus gy- vilaiPiui, įsikūrė katal orga-
vulins, kiek tik rado, iskūle nizacijos. Jų narių skaičius 
m '.našij>m visus javus ir vi- "aviniai auga ir žada pralenk-
Skę pasiėmė. Žmones nustoję t i 'kitus net didesnius mies-
verke, ka<l bolševikai nei duo- telius. Įrodė tat lapkričio 26 

* 

Faskaiimnias Lietuvos Kario-Karzygio 
(Mintis Skolinta) 

įveik kardų. Pirmyn! Nesislink! Karžygį! 
ii* L«iv IUVOS va rolę, ir laisve jos gink! 

10 metų Mary Alice Sena I i. 
anglių kaseįc žmona, nuteis 
ta Ohio (JirPs iHiUstrinon 
mokyklon. (Aetne tele, lioiu) 

fnos jiems nepaliko. Už Nemu
no bolševikai nepaliko žmo
nėms nieko; išarė net bulves 
jaukuose ir nukasę pasiėmė". 

v. 

Liūdnas 
Atsiskaitymas 

KLSl&KfcS- — Eišiškių 
viršaičiu 'keletą metų išbuvo 
";imtahektarinio Mcekiskių 
vi enk. savininkas Voiciecho-
vičius. Mokėdavo jis gražiai 

d. įvykęs Vyrų Sąjungos su
sirinkimas, kuriame jos na
riai turėjo progą išgirsti Dr. 
J. Januškevičiaus paskaitą. 
Po paskaitos per 45 nariai 
pareiškė norą priklausyti tai 
katal. organizacijai. Pagyvė
jo L. K. Moterų, pavasarinin
kų ir angelaičių veikla. 

MIRĖ MOKSLINGAS 
MIŠKININKAS 
A. RAMANAUSKAS 

enkams patarnauti ir net pa- Šiomis dienomis Anykščiuo 
"kutinčmis Lenkijos žlugimo se mirė mokslingas miškinin-
lienomis stengėsi savo u61u- kas A. Ramanauskas, 79 me-

bai pamėgęs ir jiems atsidu 
vęs. Visiems, kas su juo tu 
rejo reikalų, velionis yra pa 
likęs malonų atsiminimų, 
kaip apie simpatingą ir tau
rų žmogų. Prieš mirtį velio
nis gyveno Pavariuose, Anykš 
čių valsčiuj, Anykščių kapinė
se jis ir palaidotas. 

ją rodyti. 

Kaip žinia, karui praside-
us, lenkai pas ūkininkus su-
ekvizavo arklius ir daugybę 
;itų reikmenų, išduodami sa-
ininkams pakvitavimus, pa-

;:al kuriuos atlyginimą ture-
\>s sumokėti valst. iždas Ly-

o.įe. Kai ūkininkai su re*k-
:aicijų kvitais nnvyko į Ly

ną pinigų atsiimti, ten jau 
\idejo vaitas Voiciechovieius 
i sąrašais tų ūkininkų, l:u 
e .buvo nesumokėję įvairių 

įiokesčių. Pasinaudodamas 
I oga, vaitas ten pat, išmo-
1 uit atlyginimą, atskaitė ne-
s įmokėtus mokesčius ir tuo 

tvo elgesiu šukele prieš save 
idžiulę audrą. Užeju3 bolše-
ikams, vaito Voiciechovi-

čiaus ūkis aplinkinių gyven-
*)jų buvo visiškai sunaikin

tų amžiaus. 
Velionis kilęs iš Skapiškio 

vals., Panevėžio apskr. 
Ramanauskas 1884 m. bai

gė Petrapilio miškų institutą 
ir tarnavo miškų urėdu Šiau 
rinė^if Rusijoje net ligi 1921 
metų. 

Nuo 1921 m. velionis pra
dėjo tarnauti Lietuvos miškų 
administracijoje. Pirmiausia 
jis buvo Miškų dep-to l sky-

*ruis viršininku, paskui Že-
: m^ijos miškų inspektorium, 
i:«>':;ii revizorium — specia
listu Miškų dep-te, vėliau 
Ttenos miškų urėdu revizo
rium. 

Paskutiniuoju me.tu Rama 
nauskas buvo pensininkas. 

Iš viso velionis miškų ad
ministracijoj ištarnavo apie 
45 metus. Miškus jis buvo la-

PRADEDA VEIKTI GUDŲ 
GIMNAZIJA 

Vilnius. — Nuo gruodžio 1 
d. Vilniuje pradėjo veikti gu
dų valstybine progimnazija. 
Tos progimnazijos direkto
riumi paskirtas kun. A. Stan
kevičius. BH to, šiomis dieno
mis pradės veikti ir Naujo
sios Vilnios progimnazija. 
Jos direktoriumi paskirtas 
Heibavičius. 

ir Yiloių (sostinę), nors laisvas jau jis, 
- o/s ten viską valdo ir tvarko lietuvis. 
.i aig,.dėta padange apšviečia takus. 
P rmyn! Laisvė brangi, n/.bnkie bailus! 
Kt.vojant su priešu, žygiuojant pirmyn, 

r ip s aptu, taip viešu jį stumkie to'yn. 
Jei nori laimėti — pirmyn tik žygiuok! 

:^i<ik -̂  drebėti, kaip liūtas kovok. 
Kaip kaudavos mūsų karžygiai kadais 
Sn lenkų ir rusų ir kitų pulkais. 
Kaip ten, ties Žalgiriu, kryžiuočių šaly. 
Kur daug buvo girių - kovės jie. kary! 
Kovok, kaip kovojo Širvintų laukuos, 
K: ip k:lią pastojo priešams Lietuvos 
Karžygiai nūdieniai, Lietuvos kariai. 
Išvien, ne pavieniai, keli jų tuntai. 
Ir Giedraičių srity vardas jų nežus. 
Atmušė jie lenkų nemažus pulkus. 
Ir būt net paėmę Vilnių tuo laiku, 
Jei būtų nerėmę prancūzai lenkų. 
Pirmyn! Savo kardą iškelk 'kuo aukščiau, 
Tuo Lietuvos vardą garsink kuo plačiau. 
Nes yra j&u tarta, ir tas gali būt, 
Lietuva, kaip Sparta, neturi pražūt. 
Ji turi po skliautu žvaigždėto dangaus 
Didėt — kol Vvtauto sienas neatgaus. 

RAGINA VESTI 
PARAPIJŲ KRONIKAS 

Fuldos vyskupijos laikraš
tis ragina ypač šiais karo 
laikais vesti parapijų kroni
kas, kuriose be kitų dalykų 
būtų įrašomos žuvusiųjų pa
vardės bei mirties ap.inky-
bės, įdomesnės ištraukos iš 

IIFTITVIAf DAKTARAI 
'•l«fntm» HEMlock *9«* 

DR. A. G. RAKAUSKAS' 
GYDYTOJAS IR CHIRURkAT 
2415 W. MARquette ka 

Ofi«ri valandos: 
10—12 veL ryt* 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare 
Tre*iadienai8 ir Sekmadieniai* 

Susitari us. 

K. Vidikauskas 

žuvusiųjų; laiškų, pasakoji 
mai sužeistųjų bei pakliuvu- Te i Yard j 

sių į nelaisvę. Parapijos kro-, V * I \ N D O S : NUO 
nikoje žymėtini ir parapijos 
organizuojami labdarybės da
rbai. Kronika turėtų galimai 
tiksliau pavaizduoti karo įta-
fc'4 l tos apylinkės religinį bei 
dorovinį gyvenimų. 

U C I O V l M ! O M i v • ^ K M ; 

įeleionas HEMlock 2061 

OR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

KATALIKŲ PASAULY 
giau ir daugiau iš įvairių ti
kėjimų žmonių ateina į kata
likų Bažnyčių, kur jie randa 
atsakymų i opiausias gyveni
mo klausimus. 

PRANEŠIMAI J TURGŲ 
ATVYKSTANTIEMS 

Grinkiškis. — Šaulių pa
stangomis ka*s turgadienį per 
garsiakalbį daromos laikraš
čių apžvalgos, aktualios pa
skaitos ir tuo būdu kovoja
ma su gandais. Tam reikalui 
net manoma tuojaus įrengti 
dėžutę, kurion kiekvienas ga 
lėtų įmesti pageidavimus, pa 
klausimus ar nugirstus gan
dus. 

ŽYMUS ADVOKATAS 
GRĮŽO Į KATALIKŲ 
BAŽNYČIĄ 

Neseniai Indijoje, Travan-
koro valstybėlės, aukščiausio 
teismo žymus advokatas A. 
Varugliese grįžo į Katalikų 
Bažnyčių. Advokatų į Kata- Nežiūrint karo, Pekino ka
likų Bažnyčių priėmė Trivan- talikų universitetas tęsia dar-
drumo arkivyskupas \f. Iva-lbų. Į jį norėjo įstoti net 1767 
nijos, kuris dabar turi savo j nauji studentai, tačiau dėl 
žinioje 50,003 katalikų. Pas- vietų stokos konkurso (var-
taruoju laiku Indijoje vis dau žybų) keliu -buvo priimta 840. 

KINIJOJE 
Nežiūrint karo. 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

< h!<**<• J Ir ApicUnkės . Lengva** Išmokėjimais; pirkiniui, 

pataisymui ir statymui naujų namų. 

MOKAME Oi 

B3E 3E 3® 
1 9 4 0 M E T Ų 

"DRAUGO" KALENDORIAI 
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven

tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslų. 
Senieji •' Draugo" Skaitytojai ir Naujai Užsirašu-
sieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. J Lietuvą Su Persiuntimu — 30c. 

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 

TeL Cicero 1484. 

DK. S, K. PALUTSiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOb: 

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

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

OR. A. J E U S 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2500 YVesr 63rd Street 

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

Taipgi pagal suca/ „į-
Ofiso telefonas PROspcU 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

TEL. i'ARDS 5567 

OR. FRANK C. KWINN 
IIIVI*X;UMSHA>) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
165! VVest 47th Street 

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

ir Pagal Sutarti. 

OR. P. J. BEINAR 
(BEINARAFSKANi 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAH 
6U00 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso - Wentworth 1612. 

Res. — Yard* S956 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakurr 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį. 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
-nūdieniai* 2 iki 4 ir 

4vt»ntaditmiau 11 ik> 
/ 4 
1 

08. V. A. ŠIMKUS 
<*YDYTOJA8 IR OHTRURG« 

IT akiniua prttnike 
3343 S. Halsted Streev 

OR. P. ATKOČIŪNAS 
DAMTISTAB 

4 4tf So 49th Court. Cicerv 
V»tT«»di« niaig. Ketvirtadieniau \ 

Penktadieniais 
^alafi.ios- 10-12 ryte. 2-CL 7-9 l m 

3147 S. Halsted SU Chicagc 
Pirmadieaiais, Trečiadieniais v 

šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M. 

Tel CANal 5969 

OR, WALTER J. PHILLIh 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Rom 
OJT80 VALAND08: 

i — 4 ir 6:30 — 8:30 vak** 
ir pagal sutartį. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGSO* 
2158 W. CERMAK EOAH 

Ofiso tel. Canal 2346 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9 

Res. 2305 S. Leavltt Si 
Rea tel. Canal 0402 

I R . CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4729 So. Ashland Av*. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILU 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki • 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 T. f 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland A ve. 

Tel JTARds 0994 
xtez. Tel. PLAza 3200 

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

l>i\M<ii<lii u i p«dftu.s pinigus 

KU-k\i<iio akuotis tau pinta i yra apdrausti iki $5.000.00 per 

l'itleral sa\injrs and Loan Corporation. \Yashington. D. C. 

1»ĖI. LM>X>KMACUV KRHlPK.lTfeS 

2202 VVest Cermak Rd. 
Teiephooe CANaJ 8887 

NGS 
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO 
Chicago, UI. 

Ben J. Ramanauskas, Secrctary 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI 
TARdj 6981 

Jį* 

flei 8068 So. Talman A v 
*lej. TeL GROvehUl 0617 
Office Tel HEMlock 4848 

OR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Katr. ir Nadeliomis •uaitarm* 

2423 VV. Marquette Road 

DR, STRIKOL'IS 
PMY8I0IAU and 8UROSOV 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iJti 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal fatartj 

Office TeL YARdj 4787 
Vunų TeL PROupeot IBM 

Ret. : K£Nwood 6107 

OR. A. J. BERTASH 

ILAšn.NĖS VALANDOS: Kasdien nuo t ryto ild 5 V. T. 
Ketvergo nuo t ryto Iki T v. v. 
Seredoj nuo t ryto Iki 12 di na 

"I>raugow Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-jan. 21, 1940 

Chicagfc Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 

Chicago 
frg^frž^ 

f ei OAJtel 8181 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR OHIRŪRGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—i popiet ir 7—8 T. «. 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonai REPnblio 7868 

R A D I O P R O G R A M O 
ANTKADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iŠ stoties 

WSBC — 1210 kilocycles. 
Programe dalyvauja S t Lonie-Lonie Komediška GrupS 

ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

Ofiiee Phone Re« »*«i Offiee 
PROepect 1088 8861 8. Laavifct B* 
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANal 8788 

DR. J. J. KOVYAR 
(KOWAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Treiiadieaiaia k Sekmadieniai 

9af») ntarO. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai. nuo 1--3; nuo 6:30—8:31 

756 VVest 35th Street 
OfUo TeL VIRdnia 00S6 

Reaidencljofl tel BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

« 4157 Archer Avenue 
I Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8^0 P. U 

Rftiideaeija 
88S9 So. Claremont Ava 

Valandoa 0—10 A. M. 
Nedeliomia pagal ratarti-

Tel CANal 0867 
Rea TeL PROipect 6661 

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

Rerideneija 6600 8o. Arteeian Ave 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakaro 

TeL YARdj 8846 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Tai. T nuo 8 ryto iki 8 vakarą 
Barzdoj pagal entartj 

OR. Y. E. S e U N S K I 
4143 South Archer AvenM 

T elef ona* LafayetU 1666 
intradicaiaia, 

4631 Sa Ashland Ave. 
TU YARdj 0894 

Pirmadieniaia, Treėiadieniaki H , 

« 

: • H M 

file:///idejo
file:///Yashington
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AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS 
: ^ . 

RUOŠIASI I KLEBONO 
JUBILIEJŲ * 

DU BOIS, i;A. - Gruodžio 
18 d., šių metų, kun. M. Ur
bonui, ilgameeiui Du B«is lie 
tuvių parapijom klebonui, su 
vi* 25 metai kunigystės. Para
pija is anksto rengiasi tų ju
biliejų šauniai paminėti. Bus 
išleista istorine knyga, kurioj 
tilps visi jubiliato darbai. O 
tų darbų jis yra nudirbės, 
labai daug. 

Lietuviai pirmyn! 
šiame mieste lietuviai ne

atsilieka, ypae geresnių bei 
įžymesnių vietų užėmimu. Per 
pastaruosius metus lietuvis 

ulonas Rakauskas eina policis-
to pareigas. Taipgi lietuvis 
Pranas Radziukynas per me
tus laiko ejo 1-ino wardo kon-

• 

L A B D A R I Ų DIR-V A ]|j » « • 6*M1NIMAS 
J! R 

Rinkliava Prie 
Bažnyčios' Vilnieuiams 
Šelpti 

Rochestct, S. Y. — (iruo-
džio 17 dM prie bažnyčios Vil
niaus lietuviams sušelpti au
kų surinkta $85.54, gruodžio 
24 d. — $6.00, išviso $91.43. 
liet rinkliava dar nebaigta; 
ji tęsiama iki vasario 11 d. 
!'< r aukų rinkliavų ne vienas 
vietos profesijonalas, išsky
rai 4debona. neaukojo. Veis
lininkai tik 3. Darbininkai, 
uždirbanti nuo $35 iki $50, 
labai si.pnai pasirodė; jie ne 
pralenkė aukomis darbininkų, 
uždirbaneių savaitėje nuo $15 
iki $25. Šiurpulinga žiūrėti, 
kaip pasiturį lietuviai išpūs
tomis krūtinėmis, riestais 
sprandais, raudonais veidais, 
praeidami pro rinkėjus net Nelaiminga motina, Mrs. Wm. Tate, 20 metų, St. Louis, 
nusiseka į kitą pusę. (Ji iš M o > l a i k o apdegusi žaislinį auto, kuris rasta jos sudegusių 
paviršiaus atrodą suvargę, mmų g r i u ve* i u o»- Gaisre žuvo jos trys vaikai. (Acme teleph.) 

Priesmetinis 
• 
» 

i • 

Labdariu Sąjungos p*ieš-
metinis susirinkknus Įvyko 
Liiiodžio 27 d. Dievo Apvaiz
dos parap. salėj. Jame daly
vavo visu ku ]>Ų atstovai ir 
del to si :: irrki:.::,. buvo tik 
r: i gausingas. .Ii vedė pirmi
ninkas A. Bacevičius, sekre-

viavo P. Fabijoną i tis. 

ra
lį (i 

stebelio pareigas. Gi per pa 
staruosius rinkimus Pranas į raukšlėtais veidais žmonelini, 
Metelionis buvo išrinktas 5-to ^ t spindinčiomis džiaugsmo 
wardo aldermanu. Reikia ti- akimis, prieina prie rinkėjų 
kėtis, kad ateity lietuviai už-j i r m e t a p o i { lol. ar po 50c., 
ims dar svarbesnes šio mies- k a i k u r i e i r ^ 2 ar 3 dole-

ĮVAIRENYBES 
to valdžios vietas. I 

nus. 

Gruodžio 4 d. įvyko vai
kučių mokyklos Kalėdų eglai-

• 4 a t i su vaidinimu ir damomis. 

Lietuvaites 
Valdiškuose 
Darbuose Į Buvo du vaizdeliai — "Bet-

YOUNGSTOVVN, O. — Per Hejaus lopšelis" ir "Danutės 
šv. Kalėdas lankėsi iš VYash- Į girioje paklaidinimas." Ypa-
ington, 1). C, Emilija ir Pra
ne Poviloniukes, taipgi E. 
Straikiūtė ir Rože Kubiliūtė. 
Vįst:'s atvažiavo pas savo tė
velius šventes praleisti. Visos 
turi valdiškus darbus įvai
riuose departamentuose. 

Saulės Brolis 

tingai Danutes graudus dai
navimas buvo jaudinantis. 
Tik labai gaila, kad žmonių 
nedaug atsilankė. Nejau ŠDK*-)Kr 

nenis bonka degtines, dėže 
alaus maloniau nei meniški 

j vaizdeliai ? Taip pat liūdna, 
kad čia augusio jaunimo t'k 

Benzinas iš Akmens 
Šalys, kurios neturi naftos 

versmių ir jaučia degamųjų 
medžiagų trūkumų, stengiasi 
jas pasigaminti dirbtinio būr 
du. Štai Vokietijoje gamina
mas vadinamas sintetinis ben
zinas iš akmens anglies. Pir
miausia iš jos sunkia lengvų
jų alyvų, o iš jos gauna ben
zolų ir benzinų. Ta rau tokia 
benzino gamyba yra labai 

angi. Dar įdomiau benzinas 
gaminauas Estijoj, čia ji* 
gaunamas iš tam tikro dega
mojo akmens. Degamojo ak-

Pirmiausia išklausyta 
porių iš kuopų velkinu), 
kp., Nertu Side, pranešta 
kad kuopa turėjo vakarų prieš 
Kalėdas. -Jo penas buvo iš
dalintas neturtingoms šeimo
ms. 1, 2 ir 3 kuopos, kaip 
šiame kampelyje jau buvo ra
šyta, turėjo surengusios gra
žius vakarus, kurie gerai pa
vyko. Veiki'mas eina ir kito
se kuopose. Didžiausio visur 
susirūpinimo rodoma senelių 
namo statymo reikalais 

B. Nenartonis padare pra
nešimų iš direktorių susirin
kimo, kuriame daugiausia lai

ko buvę pašvęsta vajaus rei
kalams. Raportų papilde at-
s.-nkvs kun. A. Linkus, ku
ris ; ra nešė daugiau žinių a-
pie vajų ir apie tai, kad ne
trukus bus sušauktas plates
ne susirinkimas vajaus rei
kalams aptarti. 

Jonui Diiršai, u liam lab
darių veikėjui, sulaukusiam 
7 metų amžiaus, susirinkimui 
dalyviai palinkėjo sveikatos 
i? ilgų metų. Ta proga jam Į -
suteikta maža devane'e. 

Džiaugsmii gai sutikta ži-j 
nia, kad 1-moj kuopoj gauta' 
garbės narės — Veronika So 
daite ir Juozefa Ragauskiene, 
kurios imokėjo po $1'J0.00. ; 

1940 Muetams palikta senei* 
valdyba: Antanas Bacevičius i * 
pirmininkas; Kotryna Sriu 
bienė, vice pirm.; M. Šrupšie 
nė, vice pirm.; Petras Fabi 

IR 
NAMU PRIŽIŪRĖJIMAS 

\ Didele 223 puslapių knyga 
* su naujausiais rec**puu» j 
\ vaiuų vd.igiŲ ^tuiiimiiiio, 

pyragų pajų u duonų kepi 
; mui; įvairių konservų ii 

preservų darymai. paukA 
liūliu?- <%<|iutiui ui virimui, 
<i;ir/.o\ig ir vmiMų užUtiky 
<•«*. « •» laipgi >ra vi 
nokiu uaudiugų {iMtftrirrŲ 
šeiiiiinirikeni.» 
šią knygą galim* K»at u«> IM* 
tą arba raAtinėje 

Da/Jiai semiega apsivilku
si vaikščioja tikroji išmintis. 

Liaudies priežDdu 

Kazlauskaite, B. Žiemys. 

Ant. Žiemys. 

ciau jūros paviršiaus Išsky
rus siaurutę pakran' ų juos
tų, visa sala padengta sto
riausiu amžino ledo'sluoksniu. 
Ledo kalnai eia vietomis sie
kia iki 2700 metrrų auKŠUi 
nuo. Ir tik nedaugely vieu: iš i 
ledo yra išlindusios nuogos 
kalnų viršūnės, turinei »s iki 
3000 inetru aukštumo. Is sa 
los vidurio nuolat slenxa i jū
rų milžiniškos ledo at'auzos, 
kurios sudaro didelius kalnus. 
Vietomis tie ledai įsikiša i ju
rų iki 100 kilometrų ilgumo 
ruožais. Šioje milžiniško am

žino ledo saloje gyvena vos 
apie 18,000 žmonių: is kurių 
,17,100 eskimų ir tik apm 900 
baltųjų europiečių, Gyvenimo 
sąlygos čia labai sunkios, nes 

'.J siaučia dideli šalčiai ir pūgos. 
Vidutine temperatūra siekia 
vos 10 laipsnių šilumos, o di
desnėje salos dalyje 12 savai 
čių trunka visiška tamsa arba 
ašigalio naktis. Grenlandijos 
gyventojai daugiausia verčia
si ruonių medžiokle, iš kurių 
jie gauna mėsų, taukus kurui 
ir šviesai ir odas drabužiams 
bei palapinėms statyti. 

Jonaiti?, nutarimų sekreto j 
rius; Zigmą? Gedvilas, finan-i 
su raštininkas; kun. Ig. Alba-
vičius, iždininkas; J. Mote-
kaitis ir B. Nenartonis — iž
do globėjai; A. Grisius, tvark
darys; kun. Tg. ALbavičius, P. 
Vaičkauskas, J. Matukaitis ir 

KAINA SU PBK8I0NT1MT 

5(1.10 
P-AsTINtiJI' 

$1.00 
"DRAUGĄ S" 

2334 &> Oakley A ve 
OFFTCAOO I U . 

J. Dimša išrinkti direktoriais 
trims metams. Federacijos a-
pskrities susirinkimus lankys 
— Nenartonis, Vaičkauskas ir 
Fabijonaitis. Rap. 

THINGS THAT NEVER l \?1>EN 
\NMTIW f O * TH' TfcAlU 

0F C0UE.SE! VJJHATT BlIS Yotf 
SVPPOSE X UUAS DONbZ 

M M * 
fcCtOfc. 

mens kasyklos Estijoj vra ne-
•4 žymines, mikas suteikė, tai j t ( ) U R a k ; e , . ? S ) K o h t I o . ; g ( ,e. 
P. ilm-ejūnas, K. Valeska, K.! ž ink(., i (v s t o t f e g m j o m j T ; ) 

akmuo čia kasamas, skaldo
mas, smulkinamas ir veža
mas į d 'vbtuvs, kuriose iš j< j 

i išsunkia benzinų. Ta ; yra vie
nintelės tokio brangaus ak
mens kasyklos Furopojc. Jo 
klodai yra labai turtingi h 
tęsiasi po žeme dešimtis kilo
metrų. Iš to akmens Estijoj 
kasmet pagaminama apie 
50,000 tonų benzino. Mano 
ma, kad tokiu mastu naudo 
jant, degamojo akmens Esti
jai užteks apie šimtų metų. 

flEilH 
11*9 

' ' / ' / / i i i / / INTtltNATIONAL CARTOOM CO.H t. 

Didžiausia Sala 
Pasaulyje 

Tai Greniandijja, kuri pri-
| klauso Danijai. Ji apima 1 
mil. ,175,660 kv. kilometrų plo
ta ir yra 51 kartų didesnė nž 
pačių Danijų, kuri su viso
mis salomis turi vos 42,93 L 
kv. km. Salos plotas yra mil
žiniška aukštuma, pakilusi 
nuo 600 iki 2100 menų aukš-

Garsusis filmų artistas \Vm. Pov.ell ir jo žmona, Diaima 
Lewis. (Acme telephoto) 

SOCKO THE SEADOG 
\L»' 

OFTHErX^AB©!i.'?Ofl 
1WATNEW5EAMAN^A' . 
SIHEREDUSOFFOOR^ 
KINADIANCDORSEAND 

LAhiDEDUS 
BAGMOC 

1NSTEAP.' 

Lordas Redesdale sveikina grįžtančių iš Vokietijos, buvu
sių gerų Hitlerio draugę, dukterį Unity Valhyrie Freeman-
iVlitford. (Acme telephoto) 

By Teddy 
THAT'S lMP036\BLE,CAPpy/ TMES 

O0MRĄ^S5A>5 NORTH- \ CM SEE 
ITASPLAINA5my/ 

^ Don9t look 

^r OLDER 

Why b« your age? Look younger than your yeare with 
Clairoled hair . . . with hair that is soft, colorful, youth-
likei Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdressw today and say: 

nJVct/u&ctlvii,... tm/A 
Wht0 now tor Iree booklot and /re« advicm on your hair proW»m to 
Joan Clatr. President. Clairol. Inc., 130 W. 46tb St.. Nmw York. N. T. 

IJM 60MNA PULVEW7E YA! ^ 
ITOL'JA TA1 HEADSNOJ^TH 
FER KlNADIA Nti'YA STEERED 
USSTRAK3HT50UTHTA1 -< 

MWD 

DAROME 

*%£& 
P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Del rirkimo — l»atat>ymo 
JMod rnl/avimo 

Ar Seno Mortglčio Atniokojinm 

^•HeT 

INSURED 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAJ APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed«ral Savinies and lxmn Insnruice Corp., WaslilngU>n, l>. O. 

ST. ANTHONY'S 
LITHUANIAN PABISH 

BUILDING 8C LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. G R I B A U S K A S . Secretary 

file:///NMTIW
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DIENRAŠČIO it DRAUGO n 

Sekmai Sausio-J 1940 
S0K0L AINEJE 

2 3 4 5 South Kedzie Avenue 
C H I C A G O , I L L I N O I S 

JACK BARRY'S ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS 
^ M I W 

*f 

Koncertas Prasidės 5 vai., o šokiai 8 vai. vakare 
•\ 

• 

Jurgio parap. AntifonaKs Choras, po vadovyste komp. p. A. Pociaus, kuris išpildys 
žymią programo dalį. ""^3 

EMILIJA MICKONAS 

Kuomet Emilija Mickūnas 
pirmu kartu Chicagoje da
vė koncerte, Chicagos laik
raščiai šiaip apie ja išsitarė: 

"It is easy to believe re-
ports of this young- artist's 
successes abroad... Of all her 

the point where she cansing" 
'Una voce poco fa'' froin 
the Barber of Seville and the 
Bell Song frcm "Lakme" 
with all their glitter of runs 
and flourishes. Other singers 
have done these and will con-
tinue to do them. Where Miss sisters of flond song heard . . . . . . . ^ x,_ , T5,_ _„ Mickūnas excels is įnasuper-
latively lovely ąuality of voice 
a ąuality with the spark-

here recently. she is by all 
odds the best in point of na 
turai vocal resource. Her - - ,. - «_ ilmg- bead of vitahty in it, taste, her feehng for the mo-;., , . . . ° , _ . i that beautifies on its own vement and impulse of melo-
dy, the warm, glowing timbre 
of her voice are assets that 
should be marketable evenin 
this moinent cf depression." 
(Chicago Herald and Exami-
ner). 

"She is by all odds the best 
coloratura soprano heard here 
in a number of seasons. Tech-
nically she has developed togo ' metiniame koncerte. 

beha'f every phrase that she 
sings. Pergolesi 's ' 'Nina'' 
for ex2mple becomes a ąuite 
different wcrk when it is 
projected by her voice." 
fChicago Daily Tribūne). 

Dabar ir vel turėsime pro
gos pasiklausyti Emilijos 
^liokunas dienraščio "Drati-

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti dieiv 
raščio "Draugo" koncerte ir pasigrožėti lietu
višku grožiu bei menu. 

RENGĖJAI 

Tikietų kainos: #1.00 - 75c - 50c - Šokiams 35c 

^ 

i * 

^ 

I 



I KAS GIRDĖT CMCAGOJE 
^ 

^ 1 

j> 
JLRKSA Reikalais 

» : 
kuriame mokama savaitini 

! pašalpa ligoje nuo 3 iki 12 
{Ckic. ąpskr. sekr. L Saka- d o l C i a ̂ į g i i r reįškiasi bro-

lo pasakyta per radio kalba). l i š k u r a a S r k o nerasime nei 

Naujiems Metams užstojus vienoj insurance kompanijoj, 
vieni kitos sveikina linkėda-' nes susirgusį ar nelaimės iš-
mi sveikatos, laimes ir pasi- ttktą narį lanko kiti nariai, 
srkhno gyvenime. Gražūs tai ramina, guodžia, o tuo pildo-
linkejimai. Man, kaipo Lie- ma ir vienas Bažnyčios įsa-
tuvių Romos Katalikų Susi- kyinų. ligonį aplankyk. 

" 

vienym^ Amerikoj Chieago a-
pskrities *-ekretoriui, prie šių 
gražia linkėjimų belieka pri
dėti dar vieną linkėjimų, bū
tent visiems palikti fraterna-
listais, tai yra broliais ir se
serimis - - Susivienymo na
riais. 

Susivienymas — didžiausia 
fraternale organizacija, riša
nti tuo broliškumo ryšiu arti 

*15.0OJ lietuvių po visą Ame
riką. Milijonine organizacija, 

Šios radio kalbos yra su
rištos su einančiu dabar nau
jų narių vajum. Kiekvienas 
dabar gali įsirašyti Susivie-
nyman be įstojimo mokesčio 
nuo 1 mėnesio iki 1*6 m. į vai
kų skyrių, o nuo 16 iki 55 
'metų \ "whole life", o nuo 
l(i iki 50 metų į kitas klases. 
Kaipo lietuvis, kiekvienam 
lietuviui linkiu tapti frater-
nalistu. 

i 

Ismet Jnome, Turkijos prezidentas, apžiūri Sėmes (Irebejkno, kuriame žuvo 30,000 žmo
nių, pasekąs. (Acme telepsoto) 

4403 S. Rockwell St., Bridge-. Vyrų draugijos veiklioji ko-

kurioj, kaip ir bet kokioj in- linkės lietuvių kolonijoj ran-
surance kompanijoj, galima dasi Susivienymo kuopos, ku-

Kiekvienoj Chieago ir apy- j p o r t e P. Naujokas, 3334 So. 
Parnell Ave., Town of Lake, 

apdrausti savo gyvybę nuo 
150 iki 2000 dol. "whole l i te", daugiau informacijų. Ir taip 

Marquette Park J . Miekeliū-
nas, 6747 S. Artesian Ave., o 

rių sekretoriai mielai suteiks 

mergaitėms — mergaičių kuo-

44 20 yr. payment", "20 y r. 
endowment" ir "endowment 
at age 60 ' ' klasėse. Yra taip 
pat vaikų kla'sės. Be apdrau-

os, kiekvienas narys gali : 7011 S. Artesian Ave., Brigh-
priklausyti į pašalpos skyrių, j ton Park Salome Gudonis, 

adv. J. Grish, 4631 So. Ash
land Ave., Dievo Apvaizdos 
parap. J. Zemantaite, 1711 S. 
Union Ave., West Side aš 
pats "Draugo" redakcijoj, 
North Side A. Bacevičius, 

& 

WAR£K0USE PERVIRŠIO 
= ^ 

IŠPARDAVIMAS 
Sutaupymai iki 50 nuošimčių Kainos. 
Nauji, gražus, Midget piaf ai, vertf $200.00 fA : 

S98.00 
fieri vartoti pianai už $ "1 9 a O O 
10 tūbų Victor, Sparton, Zenith Radio Kombinacijos po 

pos organizatorė Ieva Lukas, 1 1 8 5 0 \vabansia Ave., Cicero 
B. Jonelienč, 1524 So. 50th 
Ave., Roseland K. Rubinas, 
10512 S. Wabash Ave., West 
Pullman V. Peredna, 12250 
S. Green St., Atlantic T. Po
cius, 4619 S. Well's St., Mei-
rose Park P. Valuckas, 1418 
N. 18 Ave., ir kitose. 

Laikanties obalsio: Savas 

'misija visus lietuvius kuo šir
dingiausiai kviečia 20 d. sau
sio vakarui. Taip pat kvie-

pneziūrą mano sesers, Anta 
ninos Beinoraites Šv. Kry
žiaus ligoninėj, Motinai Ma
li jai už jos didelę malone 

čia ir iš kitų kolonijų visų 'mano sergančiai sesutei. Tai-
lietuviškų jaunime; prie retai pgi visoms ir visiems, kurie 
pasitaikančios orkestras atvy-'jų lanke ligoninėje, ypač Mo
kti ir pasišokti. Gi visus tejų Są-gos 1-mai kp. ir cent-
northsaidiečius kviečia pare-jro rast. M. S. Marijonai Vai-
mti mūsų jaunųjų pastangas, čūnienei už skubiai suteiktas 
atsilankyti ir pamatyt gražių: reikalingas informacijas. 

11 ir 10 tūbų Radios — PHILCO, VICTOR ir kitų iš-
dirbysčių gražiausiuose kabinetuose po $ ~ | 9 , 5 0 
Mažosios radi jos General, Television, 6 tūbų po 

Oil Burners, 4 kambariams po $ 2 9 i 5 0 
Uot Blast Šildomi Pečiai, didelės mieros, verti $30.00, po S12.50 
Gasui ir anglims Bungalow pečiai po $ 2 9 

Didelės naujos keturkampes skalbiamos mašinos po . . . . 
.50 

komedijų, pamatyti kaip gra
žiai mūsų malonus jaunimas 
praleidžia linksmai ir pado
riai laikų. 

Tikietų kaina visiškai ma
žutė — tik 35c, nes orkestras 
brangus, svetainė didelė ir 
patogi. Prašome *!mūsų vieti-

pas savąjį, visi spieskimes \ ^ draiigifi atsilankyti in 
savo organizacijų - Lietuvių co rP° r e> ° i n e s J » m s tll<> Pa" 

nos KataHku Susivieiini- ^ m b ū d u <kl t* ***** a t s i l > ' 
mų Amerikoje. ginsimo. Lietuvytis 

Baltos Kėdės p o g O centus. 
Apmuštos Kėdės, vertos $4.00 po £ -i 
2 šmotų Parior Setai po $ 2 4 t 5 0 

Halsted Sample Wareliouse 
3417 So. Halsted Street 

^ J 

Tai Bus Didelis 
Parengimas 

NORTH SIDE. — Mūsų e-
nergingasis jaunimas, susi-
spietęs prie Šv. Vardo Vyrų 
draugijos, dabartiniu laiku į-
deda visų savo jaunutę ener
gijų rengdamiesi prie didin
go metinio parengimo, kuris 
įvyksta 20 d. sausio, didžio
joje Wicker Park svetainėje, 
2040 W. Ncrth Ave. Paren
gimas skaitosi tuo didelis ir 
svarbus, kad yra paimta jau
nimui garsi ir didele orkes
trą, kurios kaina siekia virš 
šimto dolerių; įdomi minėta 
orkestrą tuo, kad susideda' 
vien iš mergaičių, kurių skai
čius yra dešimts. Be to, ko
misija darbuojasi, kad suloš
tų trumpų, bet labai juokin
gų komedijų lietuvių kalbo
je, nes to kai kurie mūsų se
nesnieji pageidauja. 

Taigi jau dabar Šv. tfardo 

PAIN IN BACK 
MADE HER 
MISERABLE 

Duali UAM 
i w w n v n 

SheFound 
Blessed Relief 

Museles vėre so sora 
•hecouldhardly touch i 
them. Used Hamhns Wizard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try it today if your 
nuseks are stiff, sore, achy. Rub it on thotough-
ly. Fcel its prompt warming action ease pain; 
bring soothiiig relief. Pieasant odor. Will not 
stain. Money-back guarantee at all drug stores. 

HAiVUINS 

VVIZARD OIL 
L I N I M E N T 

For MUSCULAR ACHES aml PAINS 
RHEUMATIC P * I N - l U W B » G O 

Ant. Beinoraite apleido 
Šv. Kryžiaus ligoninę 

Sveika būdama Antanina 
Beinoraite aukojo ir rėmine vi
sus gerus darbus, dabar jai 
sunkiai pasiligojus, malonu 
man matyti, kad jo's darbai 
yra įvertinami. 

Kidogys M u s I 
(EeanOut i k i m 

Šiuoini reiškiu gilų dėkin
gumų už atjautimų ir stropių 

Excess Aclds and poisonous wastes in your 
blood are removed chiefly thru 9 milllon tiny 
delicate Kidney tubes or fllters. And non-
organic and non-systemic disordrrs of tho 
Kidneys or Bladder may cause Getting Up 
Nights, Nervousness, Leg Palns, Gireles Un-
įler Eyes, Dizzlness, Backache , Swollcn 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
i;ases the diuretic action of the Doctor's pre-
seription Cystex helps the Kidneys clean out 
Excess Acids. This plūs the palliative work oi 
Cystex may easlly make you feei llke a new 
person in just a few days. Try Cystex under 
the guarantee of money back unle^s com-
pletely satisfled. Cystes costs only 3c a dose 
at druggists and the guarai-tee proteets you. 

L:iii i in»i'MjMiii i i iuNiii i inii i i i i ini[i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini;i i i i:^ii ir " . . , , , Į ĮHHim;; 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MU M0R6IČIU 

s KiekvienoB jrpatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per i 
I Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States ! 
r Goversment priežiūra. 

l % ! 3h s Mokame Už 
Padėtus Pinigus 

O rišo vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket- i 
5 virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. 

I 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 § 
JOHN PAKEL, Pres. § 

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCiATION Į 
."Tl 11111111111111111111111 • 111111111 • 111111111111111111111111111! 11X! 11111111111111111111111 11111111 ~ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTOMUS 

John F. Eudeikis 
•KJHAŪ8IA ZE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IBTAIftl 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Vifi Telefonai YARDS 174M742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

4447 South Fairfield Avenue 
TcL LAFAYETTE 0727 

F \ V V A T koplyčios visose 
Chtcagos dalyse 

Klausykite mūsų radio progrramo Antradienio Ir 
lefttadlenio rytais 10.M valanda, 15 WHIP stoUee (1480.) 

6a roTilu fialtlmlera. 

Ligone dar randa.si labai 
uloi^oje padėtyje, ji serga ma
no namuose, 324 Normai Park 
A-ay, telefonas: Normai 8288, 
prieteliii ir draugų prašome 
jas neužmiršti ir toliau, 

(iiliai visiems dėkinga, 
Franciška Kasmauskiene, 

sesuo 

Padėka 
Šv. Kryžiaus Moterų Drau

gija šiuomi reiškia nuoširdžia 
pa<lCk<į visiems, kurie kuo 
prisidėjo prie jų Card ir Bun-
co Party, kuri įvyko gruo
džio 5 d., 1939 m. 

Vakaras buvo labai pasek
mingas. 

Kaip buvo pirmiau praneš
ta, vi'sas p?Inas yra skiriamas 
įrengimui "Kindergarten' 
šioj. parapijoj. 

Susirinkimai 
Lietuvos Nepriklausomybės 

22 metų sukakties minėjimo 
reikalu šaukiamas pasitarimas 
šį ketvirtadienį, sausio 11 d., 
8 valandą vakare, Lietuvos 
Konsulato jratalpcse, 100 E. 
Bellevue PI. 

Organizacijų vadybos ir 
veikėjai, suinteresuoti iškil
mingu ir sudėtingu Lietuvos 
Nepriklausomybėm paminėji
mu Chicagoje malonėkite da-
lyvauti 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Banku-
tams. Lai<lotu\ėins 
ir Puošimams. 

-

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

OONT BE iiREY 
|it]i han*. Otvy M 

mmkm yoo loofc old and lerf <M. 
ttry tbe kodern* Method tar Co*. 
•rint Hab . . . CLA1ROL. Totfl 
• M teiaf tbt qnick, pleasant traav 
mtUL No blaachinf reqoirad ta 
•o f ten tha hair whm yoa nm 
CLAIROL. YonU k>« tha rtsnto 
•n yoor hab — beautiful, natnraV 
ĮrHrfną' color that dafiat dctectloav 
tm fonraeif M you jrttlld Bk» I i 

NOW. 

T 

k FLAV0R ALL 
" ITS 0WN THAT 
MiiiiONS mm 

NEURITSS Pain In Few 

Rheuoiatism M^! 
To relieve torturing pain of Rbeumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago i n a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Doea the work ouickLy. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist^oday for NURITO on thU guarantee. 

•AET. IV7). LATDOTUTIŲ DLEEKTORIAJ 
K E L N E R - P R U Z I N 

ftanaoaiaa PatarmaHinaa — Motazte natarnaaja 
Pnoae 9000 010 W I6ta A T . 

NARIAI CH1CAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III AMTC PATARNAVIMAS 
AlTl D UL A l i UL DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

Anthony B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

Lachawicz ir Simai 
J. 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 4244 E. 108 St. 
Phone PULlman ,1270 
4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenne 
Phone YABd* 1138-1139 

Antanas M. Phillips 
1.1. Zolp 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

X646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782 

Albert V. Petkus 4704 S. Western Ave. 
Tel. LAFayette 8024 

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted S t 

Telefonas YARds 1419 
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C H I C A G O J IR 
A P Y L I N K Ė J 

Užvakar 

šiomis dienomis mokyklų Gimtadienio Proga 
Pagerbė Dukrelę boardo pirmininkas pranešė, 

jog nutarta 1940-41 mokslo 
metais vėl pradėti 40 savaičių 
mokslo metus. 

Associated Deteetives of Illi
nois susirinkime La Salle 
viešbuty j išsirinko nauja pir
mininką Harry Mc Kee. 

Keturių ankštų 

name, 1357 W. Harrison St., 
vakar kilo gaisras. Nuostolių 
padaryta apie $1,030. Iš gais
ro išgelbėta 12 žmonių. 

Traukinio nelaimėj 

žuvęs 63 metų žymus. Chiea-
gos arcnitektas Thomas E. 
Tallmadge, Meno Institutui 

Ą paliko $29,000 ir nuosavybę 
Saugatuck, Mich. 

Pasaulines Parodos, 

New Yorke, modelis šiuo lai
ku išstatytas parodai Sears, 
Roebuck and Co., State St. 
krautuvėj, ketvirtam aukšte. 

Modelis 12 pėdų ir 5 colių 
ilgio ir 5 pėdų ir 4 colių plo
čio, apšviestas 2,600 mažyčių 
gatvės šviesų. 

Sudaryta biudžetas 

Jau sudarytas Chicagos 
mokykloms sąmatas, kuris 
šiandie patiekta publikai 
prieš pravedimą. 

Perėjimas iš 39 savaičių j 
40 mokytojams algomis su
teiks apie $350,000. Viso iš
laidi; pridedamai savaitei nu-
matyyta $1,100,000. 

Šįmet švietimo fondas pa
kilęs nuo $51,846,103 iki $52,-
956,103. 

Mokytojams nukapotos algos 
negrįš 

Pridedamoji mokslo savai
tė greičiausia bus sudaryta 
per 1940 metų Kalėdų atos
togas. 

Tačiau ir pratęsus mokslo 
metus mokytojų algos nepa
kils 7.5 nuošimčiais. Prieš 
šešerius metus jų algj^ nu
mušta 15 nuošimčių, vėliau 
pakelta 7.5. 

Chicagos biznis 

Kiek toliau nuo lietuvių pa
rapijų dėlei įvairių aplinky
bių, randasi apsigyvenusių 
nemažai mūsų tautiečių. Vie.-
na tokių šeimų yra Martiną 
Varkalienė su savo trimis du
krelėmis. M. Varkalienė, ku
rios amžinos atminties vyras 
jau mirė apie 14 metų tam 
atgal, palikdamas savo ma
loniai žmonelei tris mažas du-j (jus pavardes ir adresus. Tai-

Svarbus Pranešimas 
ARD Skyriams 

Sekmadienį, sausio 21 d. į-
vyksta ARD metinis susirin
kimas. Iš anksto prašomos 
šjame 'susirinkime dalyvauti 
visos ARD centro valdybos 
narės ir skyrių atstovės. B<? 
to. prašom kiekvieno skyriaus 
ARD atvežti susirinkiman pi
lna, sąrašą savo narių, kuri-i 
skyriun užsimokėję, jų var-

kreles — Elena, Eugeniją ir pgi, aiškiai pažymėkit, kiek 

Bijomasis 13,000 sargu; per perėjusius metus pakilo 7 
nuošimčiais. J*rook, Smith & 
French. New York skelbimų 

streiko 
šiomis dienomis Chicagai 

graso (firmos pranešimu Chicaga y-
ra viena 32 miestų, kurios 
biznis tarp lapkričio mėnesio 
ir pernai metų galo pakilo 4 
nuošimčiais. 

Šiandie 

9 vai. vakare Meno Institute 
užsidaro Italų renesanso me
no paroda, kuri praėjo di
džiausiu pasisekimu. 

Suomių fondui 

13,000 namų sargų 
streikas, nes Ohicago Fiat Ja-
nitors Union ir Cbicago Real 
Estate Bcard nepriėjo susita
rimo. 

Pasitarimai pradėta sausio 
1 d. Sargai nori trijų savaičių 
apmokamų atostogų, algų pa
kėlimo ir trumpesnių valan
dų. Unija pasirengus strei
kui, nebent bus sutikta su jų 
reikalavimais. . -m kolonijose, progai pasitaikius 
Grįžtama prie 40 savaičių Chicago j dar trūksta $27,800. organizuoti Marijonų Rėmėjų 
mmokslo dienų Cbįeagos komitetas Suomijai jaraiameeių skyrius ir priside-

šelpti buvo nustatęs $100,000 

ištiktoji *ei<ma, Dievui pėde 
dant, M. Varkalienė, nors ir 
sunkiose aplinkybėse gyven
dama, visgi labai gražiai ir 
kukliai išauklėjo 'savo dukre
les, kurių vyriausioji Elena, 
jau baigusį aukštesnę moky
klą, turi gerą darbą ir taipgi 
padeda savo motinėlei išauk
lėti kitas dvi sesutes — Eu
geniją ir Luciją, kurios jau 
lanko 6v. Kazimiero Seserų 
akademiją. 

Sausio 8-tą dieną motinėlė 
su dukrelėmis Elena ir Luci
ją, kurios pa'siekvietė savo 
artimas drauges-akademikas: 
Teresę Vaitkiūtę ir Uenovai-
tę Saučiūnaitę, Eugenijai, ku
riai sukako 18 metų gimta
dienio proga, suruošė šaunias 
Y 

lyvavo kun. J. Dambrauskas, 
MIC, Antanas Oželis aukštes
nės mokyklos mokinys ir ki
ti. Prie skanios vakarienės, 
Eugenijai Varkalaitei sudėta 
daug linkėjimų, sudainuota il
giausių metų, po to pažaista 
ir išsiskirstyta į namus. 

Jaunos mergaitės — Šv. 
Kazimiero Seserų auklėtinės, 
paprašius, pasižadėjo savo 

Luciją. Skaudžios nelaimės skyrius turi narių čia gimu 
sių ir augusių ir kiek ateivių 

Chicagos arkidiecezijos Mo
kyklų Taryba renka statisti
ką visų draugijų, remiančiu 
katalikų mokyklas arkidiece-
zijoj ir • tas informacijas tu
rime tai tarybai suteikti grei
tu laiku. 

Apie šį reikale pranešame 
iš anksto, kad nebūtų truk
dymo, nes per dvi savaites 
iki metinio susirinkimo, sky
riai gali pilnai prirengti tuot 
raportus. 

Antanina Nausėdienė 
ARD centro pirm. 

ti savo gražiais darbais. Kun. 
J . Dambrauskas nuoširdžiai 
dėkojo p-niai Varkalienei ir 
jos dukrelėms už suteiktą pro 

,-aišes, kuriose netikėtai da- g a arčiau susipažinti ir ma
lonias vaišes. 

I lgiausių metų! J . K. 

Vytauto Parke 
1940 m. Piknikai 

&v. Jurgio parap. gegužės 
19 d. ir rugpiūčio 25 d. 

Šv. Kryžiaus parap. birže
lio 23 d. ir rugpiūčio 18 d. 

Nekalto Prasid. P. Š. par. 
birželio 30 d. ir rugsėjo 15 d. 

Gimimo P. Šv. parap. bir
želio 9 d. ir rugsėjo 1 d. 

Šv. Antano parap. birželio 
16 d. ir rugsėjo 8 d. 

Visų Šventų parap. gegu
žės 12 d. ir liepos 14 d. 

Dievo Apvaizdos parap. bi
rželio 2 d. ir rugpiūčio 4 d. 

Šv. Mykolo parap. ifepo& 
21 d. 

ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 
gegužės 5 d. ir liepos 28 d. 

Šv. Juozapo parap. gegužės 
26 d. ir rugsėjo 29 d. 

Šv. Kazimiero parap. liepos 
7 d. ir spalių 13 d. 

Aušros Vartų parap. rug
piūčio 11 d. ir spalių 6 d. 

"Draugo" balandžio £8 d. 
ir rugsėjo 2 d. 

Lietuvos Vyčių liepos 4 d. 
Labdarybės gegužės 30 d. 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų rugsėjo 22 d. 
Jei Imtų permainų ar pa

taisymų, prašau tuo jaus pra
nešti. 

Kun A. M. Linkus 

Marijony Remejy 
Sėkmingos Pramogos 
Talkininkes 

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJA. — " D raugo** sau-
*sio 9 dienos numery, tilpusioj 
(žinutėj iš Marijonų Rėm<\jų 
parengimo, dėlei nežinojimo, 

C U T S - B U R N S - S C A L D S 
should be quickly treated to tr*vent bad after-
effects as well as reheve pain. use OIL-of-SALT. 
Wonderful too for aore, t irai feet. At your 
druggist's—money back it' not satisfied. For 
free sample write Mosso Laboratories. 215South 
V^avitt Street, Chicago. 

ClUICKRELIEFFGRFEEf 

praleista pora žymių darbuo
tojų ir rėmėjų, būtent — Ki-
kienė ir GndJoniene, kurios 
begalo daug pasidarbavo šiai 
kauliukų žaidimo Marijonų 
Rėmėjų pramogai ir surinko 
galybes dovanų. Už tai ma
lonias veikėjas nuoširdžiai at
siprašome, nes pilnai tik;me, 
kad viršminėtos veikėjos nors 
ir asmenės garbės už pasidar
bavime neieško, bet visgi lai
kome už garbe jų nuopelnus 
pranešti aštuoniolikiečiams. 

J. K. 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 už $10 

Dėl sunkaus ekonominio dolerių kvotų. Iki šiol surink-
krizio, Chicagos mokyklosna, 
taupumo sumetimais, buvo 
numušta mokytojams algos 15 
nuošimčių ir mokslo sezonas 

ta $72,196. 

Juo esi didesnis, juo labiau 
žemink save visame ir rasi 

sutrumpinta iki 39 savaičių. | malonės pas Dievų. Eccl. HL 

"Draugo" Spaustuves Masinu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais " Draugas" išeina kasdien 

padidintas 8 puslapio?, taigi būtina, kad įsigytume nauja, 
moderniausia INTERTYPE mašiną, kuri kainuos $8,000.00. 

"Draugo" Bendrovės direktoriai nutarė steigti "DRAU
GO ' SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ. 

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui } 
neš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO" BENDROVĖS GAR 
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą'' iki mir
ties dovanai. 

"Draugo" Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimui, šio pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 

"Draugo" darbininkams atimama teisė laimėti šią De Sotc 
automobiliaus dovaną. 

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuvės Mašinų 
Fondo prisidėti pagal išgalės. 

KUN. J. MAČIULIONIS, BĮ L C, 
. "Draugo" Ac'jninistratorius 

^Itchin? GETRELIEF 
> ! ^ l l l i l l l l lB -w / MowS 
For quick rcltef from itehing of eczeraa, pimples. 
athlete's foot, seabies, rashes and other ex-
ternally caused skin troubles, use world-famous, 
cooling, antiseptic, liąuid D . D . D . Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
ąuiekly stops intense itch.ng. 35c trial bottle 
proves i t , o r y o u r money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 

Gary, Indiana 
Antradienio ryte, sausio 9 

d., Merey ligoninėje mirė vie
nas iš seniausiųjų Gary lie
tuvių gyventojų — Povilas 
Bankus. Velionis buvo suvirs 
60 metų amžiaus ir buvo nuo
lankaus būdo žmogus. Paliko 
liūdinčią: seserį Agotą Žvingi-
lienę, jos- vyrą Jokūbą ir jų 

kitų giminių, 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kitu 
Klem Bankletam Suteikiam Pa 

tarnarlmą. 

Linksmas Patarnavimas •isleni* 

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel Victory 9670 

Thermic Machineless Per-
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies p l aukus 
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau. 
— o — 

Šilto Aliejaus Treatmentas 
Pleiskanoms. 

— o — 
Sausi plaukai pataisomi 
kitam permanent $1.00 

BERNICE'S BEAUTY 
S H O P 

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771 

16 metų patyrimo. 

Neužsitikėk draugais ir gi* 
minėmis ir neatidėliok ateinan 
čiam laikui tavo išganymo; 
nes greičiau žmonės tave už* 
mirs, negu tu manai 

PLATINKITE "DRAŪGA." 

CONRAD 
Fotografas 

Studija įrengta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 W. 63rd St. 
Tel. ENG. 5883-5840 

Luten to and Adaertise ovtr 
nONOEGH'S YUGOSUkV RAM 
Foik Sons* and Afi 
Tambtrnt-za Orcnc*fr* 

>«• W W AK, Ev«ry S M I I J 1 to I 
W6 S. ' flark S U Chicago — Har. 

Standard C M 
~***~^-**"^^* \ 

seimą ir daug 
draugų ir pažįstamų. 

I r tas laimingas, kurs už 
viltas kovoje kris, jei savo 
kūnu tapo tiltas kitiems at
siekti garbės pilis. 

A. Mickevičius 

Tą liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

# 

š i bendrove, ka ip mūsų tauta , yra įsteigta ant 
namą, kurie yra savininku apgyventa. Nerasi te 
saugesnės v ietos taupyti savo pinigas . 

JSIGYK1TE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

^» \ -

^ : 

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

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec y. 
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $5,000.00 Federalineje ištaigoje. 

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu 

Midvrest Service Station 
PATABNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandy Patarnavimas. 

Vic Juknis, sav. 

2 3 3 5 South VVestern Avenue 
TELEFONAS CANAL S764 

•:mmmmm9mmmmmmmwmmmmmmmcM&KMmmmmmmmmmmmwmw^MCMaammmmmm 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 

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

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

STANDARD 
FEDERAL t 
SAVINGS 

and 
LOAH ASSOClATloa 

OF CIHIOAGO 
JUSTEN MACKJE\V1CH. Pret, 

Chartered by U. S. Government 
SAVINGS PEDERALLY 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

V AL.: 9 iki 5 p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. Seštad. 9 iki 8;00 v. v. 

Švelni Degtinė—100 Prooi 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Gerosnės Degtinės 
ui Tokią Kainą 

TIE $1.00 PT A4 A Į I 

• fi Kvortos 4 l ' 0 U 
Reikalaukit 

8AVO APYLINKES 
TAVERNOJ 

15c D R I N K S A S 

afUTTTAL U Q U O R OOMPAJTT 
Di8tribntoriai 

4707 S. H A L S T E D 8 T B E E 1 
Phone Boulevard 0014 

:•: 

KLAUSYKIME 
Saltimiero RYTMETINIU 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rusi--s naujus na 
mus ant iengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokj taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iŠ 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darą J 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

CLASSIFIED 
REIKALINGA 

Likerio pardavSjų su South Side 
tavernų pažintim. Didelė ir žinoma 
urmo sankrova. Tiesioginis popu
liarių garsinamų rūšių platinimas. 

, Taipgi rinktinių, privačių antspaudų 
(labels) ir' žymiausių rūšių. Alga ir 
komisas. ' 

Atsišaukite Pirmadieny} ir Antra-
dienyj nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p. 
C A P I T O I J WT!VE & IJQUOIt CO. 

1618 Milwaukee Ave. 

REIKALINGA DARBININKAS 
Reikalingas patyręs jautienos plo

vėjos (beef splitter). Gera alga pa
stovus darbas gerai patyrusiam Smo
gui. Atsišaukite laišku: "Draugas^, 
2334 South Oakley Ave., B O T » 0 6 ^ 
Chicago, Illinois. 

REIKALINGA VARGONININKAS 
Reikalingas pastovus vargonininkas, 
mokantis savo amatą,; geras katali
kas, mokantis vesti chorą, ruošti 
kada, nekada vakarėlius?. Vieta gra
ži, alga geram žmogui vidutinė pa
lei vargonininko veiklą. Kreipkitės 
laišku } "Draugą", 2334 S. Oakley 

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima iš
mainyti 2-fletų narna su garadžlum 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 West Jarkson Blvd., tele
fonas Nevada 8039. 

RENDOBT FLETAS 
Rendon € k am gariu fletas, naujai 
išdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Princeton Avenue. 

LIETUVIŠKŲ RADIO 
IŠ STOTIES 

PROGRAMŲ 1480 KO. 
1 , , v 10:00 VAL. RYTO 

n.HJ.P. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

L E N G V A I S I Š M O K Ė J I M A I S 

Barskis Furnitune House. Ine 
"VKB H O H 1 OF FDfE FURNITŪRŲ** 8INCE l f M 

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069 

PARDATIMTJT NAMAS I R B I Z N U 
Pardavimui pilnai {rengta groseiv 
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Princeton Avenue. 

PAIEŠKOJIMAS IS ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieSko 
savo artymų giminaičiu PRANO 

• DEVETKIO ir ONOS DEVEIKTTfiS-
PUMPUTIENfiS (T) , kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti | dienraščio DRATJOO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 

, atsiimti juodviem kunigo Jakaičio 11 
Argentinos parvežtąjį siuntinĮ. 

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medinis narna*, kar

stu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, l l l f l 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bever-
ly 4883. Bargenas. 


