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TRUMPAI 
Rašo J. Pilipauskas 

Kai žeme pasipuošia baltai, 
kai ore paskirsta 4nilijonų 
milijonai deimantinių snie
guolių, vbas pasaulis tada 
toks švarutėlis atrodo, jog 
tartum jame negali būti vie
tos nei skausmui, nei vargui, 
nei "kerštui. Bet... po ta l o 
tąja skraiste vaitoja nuskau
stos asmenybes ir aimanuoja 
nukankintos sielos. 

8 7 angliakasių likimas nežinomas 

Štai, baltuose Suomijos lau 
kuose vyksta žiauri gyvenimo 
tragedija. Kasdiena tūkstan
čių žmonių kraujas raudonai 
permerkia baltutelaiti sniegą, 
šimtai pasty rusių lavonu 

VADUOTOJAI SUNKIAI 
DIRBA, KAD GREIČIAU 
JUOS PASIEKTI 

BARTLEY, W. Va., saus. Niekas nežino, kaip greit 
11. — Angliakasių vaduotojų užgriautieji bus pasiekti, 
grupes šiandien visą dieną' Tarp griuvėsių rasti tik trys 
pasikeisdamos sunkiai dirbo! žuvusiųjų lavonai. Neturima 
ir dar neprisikasė prie už-j vilties rasti kitus gyvus, 
griautų 87 angliakasių Pond 
Creek Pocahontas Coal ben-

I SUOMIJOS KARIUOMENES VADAS SU PAVADUOTOJAIS 

drovės kasykloje. 
Vakar popiet kasykloje iš

tikęs sprogimas angliakasius 
užgriovė. Užgriautas visas 
keletos šimtų pėdų tunelis, 

snieguotuose 'laukuose, Visa k u r i reikia į š v a l ^ t į l k l l l ž ' 
tai skaisčios laisvės vardan." griautieji bus pasiekti. Dar-
Deja, šiandie kažkaip n e t > s "*& s u d i d e l h l P a v o " 
nuodėminga atrodo betikėti! J u m i vaduotojams. Nes grm-
Stalino ir komunizmo skelbė
jų nuoširdumui. 

Juk iki šiol dar nė vienas 

vėsiai .persunkti nuodingomis 
dujomis, kilusiomis iš sprogi-

Sprogimo priežastis nežino 
ma. Spėjama, angliakasiai ga 
Įėjo pramušti kokią nors tuš
tumą, kuriame buvo prisisun
kę sprogstamųjų dujų. Kasy
kloje šių dujų nebūta, sako 
bendrovės viršininkai. 

Angliakasiai vaduotojai ap
rūpinti dujakaukemis, nes 
kasant susiduriatma su nuo
dingomis dujomis. 

Aplink įėjimą į kasyklą su 

Suomijos kariuomenės. vadas fieldmaršalas Mannerheimas (dešinėje) su dviem jaunais 
savo pavaduotojais generolais atlanko karo frontą Karelijos tarpjūry — Leningrado šone. 
Vado pavaduotojai generolai yra: Oestermannas, 47., am., ir Ohquist, 45 m. amž. 

, (Acme telephoto). 

mo. Be to, pavojinga 'kastis sispietę šimtai užgriautųjįj 
sprogimo sukrėstais pasie- namiškių, daugiausia moterų 

laikraštis, net ir kumunist^, n i a i s> n e s S a l i i v v l d i netikėti 
nepaskelbė rašto, kuriuo Suo- Igrmvftnai. 

su vaikais. Budi ir laukia sa
viškiu išvadavimo. 

VALSTYBES BIUDŽETAS 

mijos liaudis (Ibent milijo-j , 
na* jos) būh, prašius Bosi- S E N A T E P E I K I A M A S 
jos globos. Tad ar prasmin
ga (jau nekalbant apie žiro-
tuškumą) aukoti tūkstančius 
gyvybių, kad patenkinti ke
liu vyrų užgaidos? Tiesa, sa
koma Rusija tik gyjiiuio.>4 *.[-
k'slais pradėjo karą. O f em
pora, o mores! 

• v 
IS " I š didelio rašto išėjo 

krašto", taria jau nuo seno 
lietuvis. Šiandie šis posakis 
puikiausiai tinka įvairiau
siems Jokūbams. Petrams ir 
Jonams, kurie prisidengę 
plonyte mokslo skraiste pasa
koja savo tautiečiams įvai
riausias nesąlnoncs ir nori, 
kad lietuviškoji visuomene 
tai už gerą pinigą imtų. 

Tokių "kulturtragerių", ku
rie labai dažnai vaikiškais 
svaiseiojimais pasižymi, la
bai žymu viename mūsų lie
tuviškųjų dienraščių. Štai, 
kartą tie žymieji gausios 
"ku l tū ros" skelbėjai savo pa 
sikalbejime pačią kultūrą! 
tarp apibrėžia: " Bendra i i-
mant, tai (vadinas, k.ilMra. 
J . P.) yra išradimai ir moks
lai paimti daiktan". (Nau
jienos, sausio 8.) Vargšas Jo
kūbėlis! Erne ir išėjo iš kraš
to. Civilizaciją pavadino kul
tūra. 

WASHING,TON, saus. 11 — 
Keletą valandų senate vakar 
karštai svarstytas prezidento | 
Roosevelto kongresui pateik
tas biudžetas. Daugumas se
natorių pripažino, kad numa
tytos išlaidos laibai didelės ir 
reikalinga jas mažinti. Kad 
sumažinti, reikia visą biudže 
tą perdėm pertaisyti. 

Priimta senatoriaus Pat 
Harrisono, dem. iš Miss., re
zoliucija iš abiejij kongreso 
rūmų atstovų sudaryti mišrų 
komitetą ir jam pavesti prez. 
Roosevelto biudžetą nuodug
niai perkratyti ir sudaryti 
naują, pašalinus mažai reika
lingas išlaidas. 

Senatoriai labiausia reiškė 
nepasitenkinimo numatytomis 
didelėmis ginklavimuisi išlai
domis. 

RUMUNAI NEPADUOSI* 
TRANSYLVANIJŪS 
BUKAREŠTAS, saus. 11. 

— Rumunijos vyriausybė pa
reiškia, kad ji yra pasirengu
si išlyginti nesusipratimus su 
Vengrija, bet apie Transylva 
nijos grąžinimą negali būti 
jokios kalbos. 

Prieš pasaulinį karą; Tran-
sylvanija buvo Austrijos — 
Vengrijos imperijos dalis. Po 
karo Rumunija užgrobė ir pa
sisavino tą provinciją. Dabar 
Vengrija susimetė ją atgauti 
kad ir jėgomis. 

Iki šis klausimas nebus tin 
karnai išspręstas, centrinė 
Europa ir Balkanai neturės 
Vieningumo atsispirti prieš 
sov. Rusiją. 

ROOSEVELTAS NEGALI I S O V I E T U G E N E R O L A S 
u i n n i T i n * A • • • • • • • • I *-

ŽUVO KARO FRONTE VADAUTI PASAULIUI 
LONDONAS, saus. 11. — 

Laikraštyje York'shire Post 
rašo baronas Davies, buvusis 
privatus buvusio premjero 
Lloyd George sekretorius, a-
pie Amerikos atsinešimą į da 
bartinį karą. 

Davies tarp kitko pareiš
kia: i-i^Br* 

"Je i , kaip Franklin Roo-
serveltas tvirtina, Amerika 
šiandien neturi noro pasiau
koti tikslu įsteigti patvarią 
taiką, tai kokiais sumetimais 
ji galės užsibaigus karui pa
sauliui vadovauti, kad užtik
rinti ta iką?" 

Davies sako, jei RooSevel-
tas šalinasi nuo karo, jis ne
gali turėti teisės po karo va-
dauti pasauliui taikos užtik
rinimo klausimu. 

HELSINKIS, sau's. 11. — n uosius suomiai sakosi radę 
Šios dienos Suomių karo va- dokumentų, kuriais patvirti-
dovybės komunikate pažymi- narnos žinios, kad tarp karių 
ma, kad karo frontuose nieko,ir politinių komisarų daugiur 
svarbaus neivykę. Salia ir 
Petsamo frontuose raudonieji 
buvo sukėlę atakas, bet grei
tai atblokšti. 

Ryšium su> ntrgalėta raudo
nųjų 44-aja 'divizija suomiai 
praneša, kad nukautas vienas 
raudonųjų generolas ir 40 ka 
rininkų, įėmus vieną pulki
ninką, paimta nelaisvėn. Ne
laisvėn tačiau nepakliuvęS nė 
vienas politinis komisaras. 

Pas nukautuosius raudo-

gyvuoja dideli nesutikknai. 
Taip pat išaiškinama, kad už 
karių buitį ir likimą politi
niai komisarai atsaK?*r*,~ Iv: 

BRITAI SUSIMETA 
PRIE ŽEMĖS ŪKIO 

LONDONAS, saus. 11. — 
Ypatingos ekonominės atmai
nos Anglijoje reiškiasi šio 
karo laiku. Investoriai susi
meta kapitalus investinti pir
kdami žemės ūkius. Dėl to, 
paskutiniais laikais ir įdirba
ma žemė žymiai pabrango. 
Žemės ūkius perka universi
tetai, kolegijos, apd raudos 
kompanijos ir įvairios turtin 
gesnės organizacijos. 

Nekilnojamų savasčių a-
gentai turi plačius reikalus, 
darosi didelį pelną, tarpinin
kaudami pardavėjams ir pir
kėjams. 

Agentai pareiškia, -kad že
mės ūkis šiandien yra sau
giausioji vieta investinimams. 
Pirmiausia, gyventojams rei
kalingas maistas, antra — že 
mes ūkiams nėra pavojingos 
vokiečiu orinės bombos. 

IKI VASAROS BUS 
40,000 SKRIDIKįĮ 
AVASH1XGT0\T. saus. 8. — 

Vadinamas Civi?. Aeionautic 
autoritetas pirmuoju n u a r t u 
kongresai pran vU. kad atei-

Didelis yra, vis dė1*o, skir
tumas tarp civilizacijos ir 
kultūros. Pasaulyj šiuo laiku 
daug, labai daug, civilizuotų 
žmonių, o kultūringu — taip 
maža. Tebūna mums leista ir 
p. Jokiiln) kultūringumu pa
abejoti, nors jo civMizacija 
galiu ir patikėti. 

Naujienų "tr ims Cicero 
parapįjonims" tikrai patarti
na "kultūros protingai pasi
gaut i" , kad pake!tn savo ne 
tiek "medžiagiška" kiek 
"dvasišką gerovę". . 

TURI DAUGIAU 
RŪPINTIS KARU 
TORONTO, Ont, saus. 11. 

Atidaryta Ontario provinci
jos legislatūros sesija. Pro
vincijos premjeras Mitcbell 
Hepburn pareiškė, kad kana
diečiai rimčiau susiriipintų 
karu. 

Anot jo, atrodo karas bus 
ilgas, baisus ir brutalus. Tad 
reikia juo rimčiau rūpintis^ 
dėti pastangas, kad jis būtų 
laimėtas. 

I ROMA, saus. 11. — Itali-
i jos vyriausybė nusprendė vi
sus savo ginklus ir karo me
džiagą paliktus Ispanijoje pa 
siųsti Suomijai. 

Vasario 4 d. Chicagcs jau
nieji lietuviai ruošia Lietu
vos Nepriklausomybės pami
nėjimą. Puikus sumanymas 
juo labiau, kad jis kilo pačių 
jaunųjų inicijatyva. Reikia 
laukti ir tikėtis, kad šis, be
rods, pirmasis tokio masto ir 
pobūdžio, jaunųjų i.žs'i.;oji-
mas ras artimą ir nuoširdų 
senesniųjų pritarimą 

GATVfcKARIŲ REIKME
NŲ ĮSIGYTI 

Chicagos aldertaionų tary-
Ibos finansinis komitetas va
kar paskyrė 5 milijonus dol. 
miestui įsigyti gatvSkarių 
reikmenis,, jei gatvėkarių ir 
viršutinių geležinkelių kom
panijos iki liepos 1 d. nesu
tiktų pasirašyti naujo susi
siekimams ordinanso (nuos
tato). 

riuomenės vadai armijose už-jnančio rugpinvo gale J. A. 
ima antraeiles vietas. Visur i Valstybėse bus turima 40,000 
pirmoje vietoje yra komisą-I certifikuotų civiV-nių skridikų 
rai. (pilotų). 

Žiniomis iš Kopenliagene, Autoritetas pareiškia, kad 
iš Suomijos fronto Maskvon skridikų mok«lU:Imo pro^ra-
atšaukta daugiau kaip 100 ka ma sukėlė platesnę motorų, 
rininkų. Jie traukiami karo i lėktuvų reikmenų ir pačių lė-
teisman. 'ktuvų gamybą. 

Raportu siūloma kongresui 
rūpintis visą ša!į nustatyti 
civiliniais airportaU, kuriuos 
karo laiku būtu galima pakci-

KRIKŠTAUJA NUSI
KRATĘ UNIJOMIS 

BINGHAMTON, N. 
saus 11. — Endicott — John- ! S t l kariniais, 
son Shoe korporacijos darbi
ninkai balsavo, kuriai unijai 

Y.. 

Vokietijos gyventojai bus 
verčiami mažiau visko vartoti 

BERLYNAS, saus. 11. — 
Vokietijos ekonominio gyve
nimo diktatorius fieldmarša
las Goeringas vokiečių pra
monės vadirs sukvietė konfe
rencijom Planuojama perdėm 
perorganizuoti Vokietijos e-
konominį ir finansinį gyveni
mą taip, kad visos naminės 
gaimybos vien mažesnioji da
lis gyventojų būtų sunaudo
jama, o didesnioji dalis — 
tektų karo reikalams. 

Nacių viršūnės iškėlė šūkį: 
"Daugiau dirbti — mažiau 

vartoti!" Tas taikoma visie
ms gyventojams, nes susekta, 
kad žmonės labai išlaidžiai 
gyvena. Vadinasi, ką uždir
ba, tai viską ir išleidžia. 

Vyriausybė norėtų, kad 
darbininkai mažiau rūpintųsi 
savimi, o daugiau karu ir jo 
laimėjimu. 

Planuojama darbininkams 
dalis uždarbių mokėti eerti i-
katais ir tuo keliu priversti 

FEDERALINĖS SKOLOS 
KASKART DIDĖJA 
WASHINGTON, saus. 10.— 

Iždo departamentas pranešė, 
kad sausio 6 d. federalinės 
(viešosios) skolos jau peršo- J i e n o r i Paklausyti. Balsavi 
kusios 42 bilijonus dolerių. m o s e k m § s P ' ^ o d ė : 12,693 

Statutu nužymėta viešo-1 darbininkai pasisakė prieš il
sioms skoloms riba iki 45 bi
lijonų dol. Tad ir siekiama 
šios sumo's. Šalies adminis
tracija darbuojasi skolų riba 
praplėsti iki 50 bilijonų dole
rių. 

1932 metais prieš įsigalė-l , ... . 
siant demokratų partijai fe-!GINS SAVO TERITORIJAS id a™ 2 0 * * « • k u r U J t a r p e 7" 

LONDONO POLITIKAI 
SUSIRŪPINĘ 

LONDONAS, saus. 11. — 
nijas, 1,612 už Am.Darbo'fe-j Vietos politikai anglai staiga 
deracija ir 1,079 už CIO. |* u s e k g , k a d * k o t a i p r a d * d a l" 

|sigalėti An^'ijoje. 
.f askelbus šiuos rezultatus, < . . A 
• • • i • 4_ -, , • ; škotiia turi apie puspenk-

darbinmkai mete darbus ir i °*w J r
 A m 

to milijono gyventojų, o An-
g l į j a __ apie 40 milijonų. An 
glijos >ministrų kabinetą su-

atliko laimėjimo demonstra
cijas. 

deralinių skolų iš karo laikų 
buve užsilikusių apie 17 bi
lijonų dolerių. 

Taigi, per septynerius me-l 

KOPENHAGENAS, Dani
ja, saus. 8. — Vokietija iškė
lė santarvės valstybėms prie
kaištų, kad jos, gelbėdafmo'3 

ra net 7 škotai. 

tus demokratų administraci-[ Suomi jai, palaipsniui įsiverž 
ja prie rastų skolų pridėjo 
dar apie 28 bilijonus dolerių 
— apskritai imant, po 4 bili
jonus kas metai. 

VAGILIUS NE 
KĄ "LAIMĖJO" 

į Norvegijos ir Švedijos teri
torijas tikslu Skandinavijoje 
įsigalėti. Nack.i sako tas bus 
nepakenčiama. 

Norvegijos ir Švedijos vy
riausybės pareiškia, kad nie
kas negali naudotis jų terito-
Vijomis kariniams tikslams ir 
jos, prireikus, pajėgomis pa-

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas sniguliavimas ir šal-
v • 

ciau. 
Saulė teka 7:16, leidžiasi 

4:40. 

ST. PETERSBURG, Fla., 
saus. 10. — Nežinomas vagi
lius iš stovinčio gatvėje D. j sipriešintų. 
L. Vaughn automobilio pavo-' 
gė laguminą, kuriame buvo j Dažnai sermėga apsivilku-

darbininkus taupyti ir remti Į dvi piktosios barškuolės an-. si vaikščioja tikroji išmintis. 
Liaudies priežodis 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausiojan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 

karo reikalus. £ys. 
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negražu**. 

jei peprasoma tai padaryti ir neprUlunčlama tam tiks
lui pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač korespon-
denejas sulis; savo nuoiiuroa Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiikiai (Jei salima rašomąja mašinėlėj 
paliekant didelius tarpus pataisymams, rengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraltln nededamos. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikaiaras. 
Sntered as Becond-Class Mstter Marcb II. l t l t . ai 

Ooleago. lilinois, Under tbe Act of Marcb 1, 1170. -

Skandalas! j 
San Francisoo šerifas Daniel Murphy sa

vo kalboje pareiškė, kad divorsai šioj gene 
racijoj yra suardę tris milijonus namų Ame
rikoj, kad milijonai vaikų tuo būdu neteko 
tinkamo tėvų auklėjimo ir tėviškos globos.1 

Jis pabieze ir tai, nad divorsų legaasavraą 
butu* vi*>*ii v .̂c ju-i/U ui^'jfui'į. i.to*ji».§ jo4.atjf-

i i- v. - , » v.' 1 raliais Aoniunisiii sekretoriui 
ni&i, mokslas be jjitvo ir oaug butų aaiy&ų 
veda šeimas prie toKios paaeues, kuri prie
šinasi Dievo ir Bažnyčics patvarkymams. 

"Jokia žemiška karjera negali būti svar
besnė ar vaisingesnė už vaikų auginimą ir 
jų tink?Lmq. auklėjimą"* — pasakė arkivys
kupas Mitty. 

Šios mintys buvo iškeltos San Francisco 
katalikų vyrų surengtose paskaitose Ameri
kos šeimos problemai svarstyti. 

Tai yra girtinas sąjūdis ir būt gera, jei 
visur panašios paskaitos būtų rengiamos. 
Divorsų banga, lyg kokia epidemija, užlieja 

•l'^nis sausio 12, 19-10 
= 3 

^lUija i J- A. V. kariuomenę, 
laivyną. Vietos komuni&tani 
padedant, Maskva įkūrė A-
merikoje (J. P. U., arba savo 
— rusų slaptą policiją, kuri 

^Jjau parodžius savo veikią pa
grobimais bei teroru. Ameri-j 
kos komunistų partija, sako 
B. llitloSv, yra Rusijos 'komu-

Ben <Jitlow kalba prieš komu-fmzmo atžala "is, stuomens ii 
liemens". Ji niekad nepasme
rkė Sovietų teigimą, kad rei
kią vyriausybę pašalinti jėga. 

Komunistų Partijos Ameri
koje steigėjas, huvnsrs geno-

nistus. 

Nesamos Lenkijos "vyriausybė įteikė 
Ąnglijcs užsienių ministerijai protestą prieš 
Lietuvą. Protestuojama prieš uždarymą Vil
niaus "lenkų' universiteto. Tas universite
tas tikrai buvęs lenkų, nes jį įsteigęs lenkų 
karalius Steponas Batorius šešioliktame am
žiuje. 
7 litukų "vyriausybes^' protestas, žinoma, 
neturi JOKIOS reikšmės. Jis tik parodo tai, 
kad lenkų vadai vis dar negali pasigydyti 
iš tos ligos, kuria jie serga ir kuri juos pra-
šiudė. Toji jų liga — imperializmas. 

Protestuoti prieš uždarymą ' •j/enk.ų 
universiteto Vilniuje, reiškia turėti preten-
sijas prie paties Vilniaus krašto, kuris ne-
aoejotinai Lietuvai priklauso ir kurį 1920 
metais smurto Keliu jie buvo nuo Lietuvos 
atplėšę. 

Tuo pačiu kartu lenkai savo nepamatuo
tais protestais parodo ir didelį neaeKingumą 
Lietuvai, kuri priglaudė ir matina šimtus 
tūkstančių lenkų tremtinių, kurių tarpe yra 
daug auKsiy buvusios Lenkijos va^ojunicų, 
kariuomenes vadų, veikėjų. Tuos tremtinius 
Lietuva galėjo pasiųsti į vokiečių ar rasų 

visą kraštą. Ji jau palietė ir lietuvių šeimų JQW d u 

nemažą skaičių. Keikia rimtai pradėti rū
pintis ir veikti, kad tą blogumą sulaikyti 
nuo tolimesnio plitimo. 

Jezuity Vienuolyno Sukaktis 
Tėvų Jėzuitų vienuolija šiemet mini 400 

metų jubiliejų. 1540 m. popiežius Paulius 
III užgyrė pirmą instituto formulą savo raš
te — Regimini Militantis Ecclesiae. 

Šios vienuolijos nuopelnai Katalikų Baž
nyčiai yra dideli. Ji yra daug nudirbusi mi
sijų dirvoje ir labai plačią vagą išvarė švie
timo srity, užlaikydama daug vidurinių mo
kyklų, kolegijų ir universitetų. Savo tarpe 
Jėzuitai turi daug žymių (mokslininkų, 165 
šventuosius ir palaimintuosius. Viso dabar 
yra 25,954 vienuoliai. Amerikoje jų yra 5,440. 

Šioj vienuolijoj yra ir lietuviai- kelios de
šimtys. 

Iš Maskvos generalinis CJit-
lowas gaudavęs nurodymų te
legramomis, kurios kartai* 
būdavo net šešių puslapių 
Paskui jas sekdavę ilgi laiš
kai su smulkiais nurodymais 
patarimais, įsakymais. Mask
va pinigų negaili propagan
dai. Pinisri) dalis Stačiai atei-ie>" 

Kongres. M. Ties Komisija 
pasikvietė Ben Gitlową pasa
kyti, ką jis žino apie Ameri
kos komunistus ir jų anti-a-
merikonišką veiklą. Ben Git-
low vra riobi žuvis. Jis valdė 
Amerikos komunistus. Tą vie
tą daflbar užima Anglijos pi
lietis Earl Browder. B. Git-

kartu buvo statomas 
"kandidatu Į J. A. \r. vicepre
zidentus. Jis tris kartus hu-'davo iš Maskvos, dalis būda 
\ o Kusijoj suklastotu pasu. jvo sumedžiojama iš Ameriko* t į ž k u v y s k J p u 
jrs buvo Kominterno (Komu- 'pilicriu Įvairiais garsiais šū-
nistųi Internacionalo Ekgek.-. Pabustai Maskva pa-
tyvio; Komiteto) ir Profintn- '- ivus pinigus patifcimaiu 
no nary-. Ką jis pasnkv h ^|"la\^r.V\iui", tariamiems bi-
Komisijt i yra sva'tfm žiliams baigti su Anglija, ai 

Vokietija. Jis gi tai įnešda-
vę/s j partijos kasą per komu
nistų sekretorių W. Z. Kos
teri, Jav Lovestone, ar B, Gi-
tlową. Vieną metą B. Gitlo-

mmšmm 
Po Sviete Pasidairius 

Balšavikų orakulas L. Pru-
seika Čikagos balšavikų po-
peroj mėgina i'ones pakrėsti 
iš Frank Murphy, ^įĮttutuV 
į Aukščiausio Teismo teigė
jus. \Talug Pruseikos, Murphy 
viso labo tik *'genM katali-
kas, sportsmenas, jojikas šo
kikas, buv^s karininkas," 
Kasdien perskaitys "porciją 
oi bl i jos,'' už <ai kardinolas 
Mundelein jį pavadinęs "svie-

> j 

visiems amerikiečiams. 

Kodėl 1>. Gitlow pabėgęs 
iš komunistų? Jis sakosi, esą 
dėl to, kad komunizmas ta-
pęr. pastovi piliečių priespau-1 was gavęs iš Maskvos 250,000 

Lenkai Jaučiasi Apvilti 
Lenkai, matyti, nepatenkinti naujų arki

vyskupų paskyrimu Chicagai ir Milwaukee. 
Jie tikėjosi, kad bent Milwaukee arkidie-

da. Gal ir taip, o gal ir kito's 
priežastys prisidėjo. 

dol. ypatingiems partijos rei
kalams: streikams sukelti, su
kurt komunistų atžalą Am. 
anglekasių unijoj, stengiantis 
užvaldyt visą uniją — 100,OOG 
dol. Komunistų dienraščiui 

jai. "Rusijos reikalai turi vi-,"I>. W." — $35,000; Pietinėj 
sada stoti pirmon eilėn", pa-JAm. agituot — $35,000; su-
reiškęs jam 1922 m. M. Mi-, daryt jaunų komunistų lygą 

B. Gitlow liudijo, kad visi 
komunistai prisiekia ištikimy
bę svetimai valstybei, Rusi 

a 

Mano delnas, tavoršeiai, 
rodo rokun<L», kurios Prusei-
ka, tu r būt, ne/ino, būtent 
kad ir sporruot reikia mokė
ti. Kad t\ Murpliy yra ge
ras "šokikas," tai parodo jo 
nušokimas* nuo paprasto pi-

ant gubernatoriaus, 

Pruseika, jau galėjo net į 
Maskvą nušokti ir ant Stali
no sosto užšokti Bet , 
kaip matome, iš Bruklyno 
vargais negalais vos į Čika-
go atšoko. 

Bulvių skusti toks sports
menas šokikas, kaip Prusei
ka. 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
Sėdi vagone vienas kelei

vis ir rūko baisiai dvokiantį 
cigarą. šal<?. jo sėdi kitas ir 
neiškentęs smarvės pradeda 
munnėti. Pagalios išsitraukia 
geią cigarą ir duoda rūkan
čiam. 

— Ačiū, padėkojo tasai, 
bet gautąjį cigarą įsidėjo į 
kišenių, o savąjį toliau rūko. 

— Kodėl tamsta neužsirū-
nuo gubernatoriaus aid gene-!^'ai niano cigaro, kurį užfun-
ralio prokuroro ir nuo pro- 1 di jau! 

cezija teksianti lenkui. Laikraštis "Narod 
i^enkijcs dalis. Ko jie ten būtų su- Polsla'1' rašo: "Tikėjomės, kad vienas iš 

lankę, berods, ir priminti nereikia. -JDešun- | lenkų vyskupų, o jų ligšiol yra toeturi, bus 
tinus tu&sidujių tokių ponų arda gyvybes pakeltas į arkivyskupo garbę ir bus paso 
neteKo, arba kalėjimuose sėdi. Lietuvoj jie 
gyvena, kaip ponai ir dar, mat, kursto "sa
vo vyiiausyof protestuoti ir šmeižti Lietu
vą. Vadinas, lenjcai kanda tą ranką, kuri 
juos maitina. 

Bet, ta pačia proga ponams lenkams rei
kia priminu arba juos truputį paraminti, 
kad Vilniaus universitetas, mošų zinionu*, 
nėra uždarytas. Jis tik yra pertvarkytas ta 
prasme, *uvi laoiau atsa&ytų moK&o rei&a-

reiKaiams, o ^joutų sveumob tam klastai 
tautos propagandos agentūra. ToKia agen
tūra ligsici jis buvo. xo umversitew prole 

dintas į Milwaukee arkivyskupo sostą". 
. .Bet, apie tą garbę svajoję lenkai, užsivylė. 

Prieš keletą metų lenkai manė, kad De
troito arkivyskupu bus paskirtas jų tautie
tis. Tačiau ir tada įvyko ne pagal jų norą. 

APŽVALGA 
VISŲ Pareiga 

".Darbininkas savo 2 ar. vedamajame 
straipsnyje teisingai sako, kad tautos susi
pratimas ir kultūra matuojama tuo, kaip ji 

nor, kuris ir dabar veiklus 
komunistų partijoje-. Tos lini
jos laikėsi komunistai J. A. 
V&lątybėse per visą? 17 metų. 

$10,000; delegatams. į Ha 
siją. vykti — $25,000 rinkimų 
kampanijai $35,000; tarp jū
reivių veikti — $50,000 ir t.t. 
Per 43 Amerikos (bankus per/ 

kuroro ant Aukščiausio Teis
mo teisėjo. Dabar pažiūrėkim, 
koks švakas šokikas yra Pru
seika. Bešokinėdamas tarp 
stalininių balšavikų jis vos-
ne-vos užšoko ant trockinių 
balšavikų -sklokos. Ten trum
pai pašokinėjęs, kad gi šoks 
. . . . ir vėl plumpt ant stali-
ninų, 

Geras sportsmenas šokikas, 
turįs tiek ambicijos, kaip 

— Pasilaikysiu jį, kada bū
siu geresnėj draugijoj, — at
sakė tasai. 

PETRAS: Kaip tau patin
ka toji blondinė! 

JURGIS: Nieko sau. Bet 
aš pasakysiu tau, kad ji tu
ri tamsią praeitį. 

PETRAS: ^.r taip? 
JURGIS: Ir dar kaip! 

Pernai ji buvo brunetė. 

Maskva nesigailėjo Ameri
kos komunistam pinigų. Git-
lowas sakė, kad ta Kremlio 
parama Am. komunistam sie
kia daugelio milijonų dole
rių. Iš Maskvos ėjo Amerikos 
komunistam nurodymai, kaip 
nudaryti eia sąmokslu's. Tas 

KĄ JIE RAŠE PRIEŠ PAT MIRTĮ? 
pastaruosius 4-5 metus komu- (XX) Napoleonas Šv. Ele- ( nai norėjo mirti kaip Pran-
nistų partija Amerikoj išlei
do per 10,000^300 dol. Štai iš 
kur kyla komunistų veikla. 

— Portugalijoj, didelėj A1-
eobaea vienuolyno virtuvėj 
panorėjus buvo galima pasi-

ięsiama, sako Gitlow, ir šian- gauti visų rūšių šviežių žu 

nos saloje prieš pat mirtį pa
rašė šio turinio laišką: "Pra
ncūzijos imperatorius Napo
leonai I mirė H321 m., po sun
kios ir ilgos ligos, apie k̂  
randu reikalo pranešti Jo Di 
denyfcei Britanijos 'karaliui". 

Įteikdamas gen. Motelonui 

šoriai ouvo iš kwur importuoti, aaug VU- į v e r t i n a mYg s p a u d . } J u o kultūringesnė tau 
maus krašto gyventojų sūnų ur^duKcerų, no
rinčių siekti aukštojo moksio. Vilniaus uni
versitete vietos nerasdavo. 

Tai buvo neteisinga, nenormalu. Tie ne-
nonmaiumai dabar, kiek leidžia šių dienų gy
venimo sąlygos, yra Salinami. JrersitvarAęs 
universitetas bus tikru moKslo židiniu ir tar
naus visam kraštui, visiems jo žmonėms, ne
darant išimčių. 

Žodžiu, lenkų "vyriausybes' protestai ne
turi jokio pagrindo. 

Svarbus Laimėjimas 
Radio tinklai buvo griežtai nusistatę ne

beleisti kalbėti garsiajam kalbėtojui ir ko
votojui už socialinį teisingumą kun. Charles 
S. Coughlinui 

Kun. Coughlinas energingai kovojo su ra
dio ponais ir jis tą kovą laimėjo. 

Orali kas nesutikti su skelbiamomis kun. 
Coughlino idėjomis, su jo nusistatymu, bet 
iš esmes visi turėtų būti patenkinti, kad jis 
tą kovą laimėjo. 

Amerikos konstitucija garantuoja religijos, 
spaudos ir žodžio laisvę. Radio tinklų valdy
tojai norėjo tą laisvę pakeisti. Džiugu, kad 
tas žygis jiems nepavyko. 

ta, juo turtingesnė jos spauda. Tas pato il
su religijos dalykais: įuo gyvesnis tautos 
tikėjimas, juo stipresnė jos katalikiška spau
da. Dėl to ''Darb." ragina: 

4k*Su Naujais Metais darome įvairių pa-
siketinimų: nedarysiu to, vengsiu šito, bū-
v*iu atsargus su anuo dalyku — žodžiu, 
pasižadant vengti to, kas mums daugiau
sia žalos praeity padarė. Bet ar užtenka 
vien neigialnus pasiketinimus daryti! Ne. 
Reikia ir teigiamų, būtent, reikia pasiža
dėti ne vien blogai nedaryti, bet ir ką ge
ro nuveikti. Nedarąs nei blogo nei gero 
yra lygus nuliui. Nebūkime tuščiais nenau
dingais nuliais, o ką nors veikime. Mažių 
mažiausia pasižadėkime remti katalikų 
*\paudą kiek daugiau kaip pernai. Kad ir 
kuklus tai pasižadėjimas, bet jei visi ka
talikai jį padarytų, tai mūsų spauda daug 
laisviau pradėtų alsuoti. Mo'kykimės veik 
ti kolektyviai, vadinasi, taip, kad palai
kymo spaudos našta visiems lygiai būtų 
padalyta. Tuofcnet našta bus lengva, c nau
dos labai daug". 
Teisinga pastaba, geras paraginimas. At

kreipkime į šį svarbų reikalą rimto dėme*io. 
Gavėnios metu bus mėginama organizuotai 
vesti lietuvių katalikų spaudos platinimo 

lie per tam tyčia nelegaliai j vų. Per virtuvę tekėjo upelis, j Šį laišką, Napoleonas prašą 
kad jam mirus būtų užpildy-j asiųstus Maskvos slaptus a- j kuris visuomet buvo pilnas 

gentus. Amerikos Komunistų > žuvų. Tačiau, kada vienuoly-
partija yra Maskvos šnipų a- ną pavertė kareivinėmis, upe-
gentūra. Per ją įsibrovė Ku- lis išdžiūvo. 

ta vieta palikta datai ir laiš
kas būtų įteiktas salos gu
bernatoriui. Napoleonas būti-

Nelengvas uždavinys. 

darbą. Žiūrėkime, kad nuo šio darbo neat-
Jei dvasiškoji vyriausybe ir įstatymai lei- siliktų nė viena mūsų kolonija, kad prie 

diia kun. Coughliną kalbėti, kodėl kiti turi j j 0 būt gerai prisirengta, kad visi veikėjai 
pastoti jam kelia. j į jį įstotų. 

cūzijos imperatorius ir tuo 
įgelti anglus, kurie atėmė iš 
jo sostą. 

Jo maršalas Ney prieš mir
tį taip ,pat labiausiai buvo su-
tirupinęs savo titulu ir pas
kutiniame laike pasirašo: 
"Maskvos 'kunigaikštis mar
šalas Ney". 

D'dncsios prancūzų revo
liucijos herojus Demulenas, 
kuris 1794 m. Paryžiuje buvo 
gi įjoti nuotas, savo paskuti
niame laiške pareiškė norą, 
kad ant jo kapo paminklo bū
tų iškalti šie žodžiai: "Čia 
ilsisi didžiai nusipelnęs Pra
ncūzijai žmogus''. 

Ooltal buvo giliai tikinty
sis ir prieš mirtį rašė: "Min
tis apie mirtį manos negąs
dina, nes aš žinau, kad mūsų, 
dvasia nemirtinga. Ji panaši 
į nau'ę: mums tik rodosi, kad 
ji nusileidžia, het iš tikro ji 
amžinai juda ir amzvuu svie-
V I J 

cm . 
"v; Viskas baigta, ir aš jjasi-

ruofęs į kelionę", — rašė 
prieš mirtį žinomas chirur
gas Bilrotas. "Mirtie gali pra 
dėti operaciją, bet šj •artą aš 
negaliu būti ne tik jos asis-

1 tentu"... 
Kompozitorius V<?rdi jxieš 

mirtį reikalavo, kad mirtis 
kuo greičiausiai nutrauktų jo 
gyvenimo siū3ą. Ausi-.ų im-
peratorienė prieš mirtį apgai
li slavo, kad jai nepavyko už
baigti "gerų papročių apsau
gos statuto". Lessinga* prieš 
mirtį prašo mirties palaukti 

(Tęsinys 5 pusi.) 
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS 
IŠ F e d e r a c i j o s S k y r i a u s . ^ tv i r t ą pirmadienį. Xutarta 

a? * • • ! ' 1 • t» A • I A * susirinkimus lai'kyti paskuti 
nį pirmadienį kiekvieno men., 
per 4 mėn. 

I>aiško svarstymas šv. Pra
nciškaus sesenj fondo atidė
tas ant toliau. 

ke.iafnvs. Visiems reiškė įmo-

Priesmetinio Sus-mo 
(iruodžio 20 d., 1939 m., Fe

deracijos skyrius laike prieS-
įnetinį susirinkimą;. Atstovų 
ir pavienių veikėjų susirinko 
gražu* būrys. 

Susirinkimą atidarė pirm. 
P. Medonis. Nutarimai per
skaityti ir vienbalsiai priim
ti. 

Užsiregistravo nauji atsto
vai: K. Jokūbaitis iŠ 171 kp. 
ALRKS, P. Ambrasiene iš 
Moterį) Sų-gos 64 kp., B. Pet
kiene ir P. Medoniene iš Duk
terų dr-stės ir K. Samsonas. 

Raportą prakalbų rengimo 
komisijos išdavė M. Šimonis, 
pranešdamas, kad paimta pra 
kalboms Lietuvių svetaine 4 
d. vasario. Nutarta neimti į 
prakalbas įžangos. 

Nutarta surengti vakarienę 
sužinojus, kad joj galės da
lyvauti prof. d-r. K. Pakštas. 
Pavesta rengimo komisijai 

Skaitytas laiškas iš Federa-
crjos centro su gražiu pasvei
kinimu atgaivinime Federaci
jas Detroite. Laiškas priim
tas nuoširdžiu delnų plojimu. 
Nutarta turėti vieną stiprų 
Federacijos 4-tą skyrių, tarp 
vrsų trijų parapijų. 

Antras laiškas buvo Cbica-
jros Vyčių apskr. cboro biznio 
komisijos: S. Šimulio ir I. 
Pakeltytes, 'kuriam praneša
ma, kad choras sutinka atva
žiuoti. Laiškas priimtas džiau 
esmingai. 

Nutarta gpf^ntinr-ftvptaijtcrtka *ir Daytono r vyčius. 
Koncerto rengimas pavestas Petras Medonis, Federaci 
komisijai, kurią sudaro: pir- jos 4 skyr. pinui., įsigijo nau

ją Chrysler, kurį panaudos 
patarnavimui veikime. 

Pijus Grybas, Fed. ižd., į-
sigijo naują Buic'k. Kaip pir
miau, taip ir dabar visada 
veikimo reikale mielai patar
nauja. Sveikiname katalikų 
darbuotojus ir linkime, kad 

# 

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS 

Shenandoah, ra. — šiame 
mėnesyje mūsų klebonui kun. 
J. A. Karaliui suėjo 25 metų 

j kunigystes sukaktuves. Jos 
j praėjo be jokių paminėjimų 
I ir apvaikšeiojimų. Taipgi, jau 

Jacob M. Lashlv, St. LouisJ 1 0 m e t l * k a i P Mohonaiija Slie-
Mo., nominuotas naujuoju A-!** ,M^*ry3e' 
•merican Bar association pir-! Ypa« mes> shenaudoriečiai, 

Tyliai Praleista Klebo-Jmo m°t)-vai yra paimti iš įic-
n o S u k a k t i s .tuvių liaudies meno, kaip tai 

audinių, drožimų ir mezgimų. 

^ | K a d šis darbas būtų daug 
naudingesnis ir visais atžvil
giais pasekmingas, tad suda
rė bendrą įvairių ortymizaci-s 

Valdyba 1940 metams, vien
balsiai užgirta tatfi pati: gar
bei pirmininkai: kun. I. F. 
Boreišis, kun. V. Masevicius 
ir kun. J . ČHžauskas.; pinu. mininku. (Acme telephoto) 
P. Medonis, vice pinu. S. At
kočiūnas, fin. rast. O. Krata-
vičįene, nnt. rast. A. Ambra
siene, iždinin'kas P. Grybas, 
koiesp. O. Kratavičiene ir A. 
Ambrasiene. 

truputj, nes jo galvoje gimė 
Pirm. P. Medonis pareiškė didžiulės istoriškosios trage-

pi?deką valdybai ir visiems diįos planas. "Aš taip nuo-
atttovams bei pavieniams vei- širdžiai dirbčiau, — rašo jisy 

Gali būt, kad mūsų bažny
čia yra pirmutinė Amerikoj, 
kur lietuviškas menas yra 
vaizduojamas hažnyčioje. 

Koresp. 

pat mirtį 
Ką jie rase prieš 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

nuveiktais darbais džiaugia
mės: sutvarkyta parapijos 
reikalai, užbaigta kovos tarp 
komiteto ir klebono, įsteigta 
mokykla, nežiūrint sunkių de
presijos laikų, kuri jau vei
kia 5 metai. Net patys žmo
nės to nesitikėjo, bet dabar 
tuomi labai džiaugiasi. 

kad diena taptų man mė-
širdų ačiū už bendrą veiki-.nešiu, o mėnesis metais. Bai-
mą, palinkėdamas ir ateityje j ges savo tragediją, aš atide-
geros, stiprios darbuotės or- sPAau plunksną ir pakviesčiau 
ganizuotam kataliku veikime. Mirtį". 

Alfredas Nobelis besiarti
nant mirčiai rašė: "Jeigu li-

M. Šalaševičienė užkvietė 
į PiVkterų dr-jos vakarą pa
dalindama visiems plakatus, kimas pratektų mano gyveni-

Susirinkimas uždarytas pi- mą dar vienerius metus, aš 
rmin. P. Medonio 10 vai. vak. 'mesčiau savo dinamitą ir dir-

Koresp. A. A. bčiau vien tik taikos labui". 
&atobrianas prieš mirtį gai-

W E S X S I D E i^^ ' ^a(^ •'** n e o a l i sunaikinti 
Per šventes C. Crvbas, Dav- i v i s o t o ' k * **» J*™8*8 P r i e š 

tono, Ohio, universiteto s t * $**&»*, bažnyčią ir nuosa-
dentas, praleido atostogas i ***** P n n c i P*-
pas tėvus. Papasakojo, kad ' Austro-Vengrijos sosto įpė-
Daytc-no universitete yra du dinis Rudolfas Habsburgas 
lietuviai ir viena lietuvaitė, mirdamas paliko savo drau-
Nors ir retai, tačiau susitin- gui Braganao hercogui tokio 

turinio raštelį: "Sudiev, se
ni! Pasitraukiu iš gyvenimo!" 

Žinomas Pietų ašigalio ty-

Bažnyčios maliavojimas 
dar nebaigtas, nors buvo ti
kėtasi, kad prieš Kalėdas bus 
l>aigtas. Bažnyčios priešakyj 
iki antro pilioriaus yra jau 
užbaigta, ir reikia pasakyti, 
kad atrodo labai gražiai ir 
imponuojančiai. Labai didelį 
įspūdį daro, tai 12 pėdų kry
žius su dviem raudonom lem
pom šonuose ir klūpojančiais 
angelais. Šis kryžius yra virš 
didžiojo altoriaus, priešakyje 
grotelių. 

Dekoravimo spalvos ir pa-
marginimai yra labai gražiai 
suderinti. Rožančiaus paslap
čių paveikslai yra gražūs ir 
su lietuviškais užrašais apa
čioje paveikslų. Pamargini-

Rengiasi Vasario 16 d. 
Neiv York. — Letuvos ne

priklausomybės paskelbimo 
šventę New Yorko apylinkes 
katalikų organizuota visuome
nė šiemet minės vasario 16 
d., 8 vai. vak., Orand Para-
dise salėje . 

Iškilmių minėjimo progra
mą tvarko L. K. Federacijos 
New Yorko apskritis. Svečiu 
kalbėtoju pakviestas prof. Ka
zys Pakštas. 

Šiuo metu prof. Pakštas yra 
N. Meksikoje, kur jis rašąs 
savo pradėtą naują mokslinį 
darbą. Vasario mėnesį jis vėl 
lankys lietuvių kolonijas: 

Muzikalinei programai at
likti pakviesti apylinkės cho
rai, kurie parūpins smagių 
dainų. Visi lietuviai prašomi 
stropiai pasižymėti, kur jie 
vasario 16 d. aukiami. R. 

jų "Komitetą .Vilniaus Kraš
tui Šelpti." 

Įvairių organizacijų atsto
vų susirinkimas įvyko gruo
džio 15 dieną. Valdyba išrink
ta iš sekančių asmenų; J. Kil-
monis — pirmininku, J. Put-
rius — vice-pirmininku, K. 
Mereškevičius — sekretorium 
ir A. Verbickas — kasininku. 

Koresp. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

LIETUVIAI DAKTARAI 
T«l«fona» HEMlock 688* 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 VV. MARquette Ra 

Ofiso valandos: 
10—12 vai ryta 

2—4 ir 6 —S vai. vakarą. 
Trečiadienais ir Sekmadieniais 

Susitari us. 

Vilmečiams Šelpti 
Komitetas 

W. Lynu, Mass. — Lynno 
kolonijos lietuviai tinkamai 
įvertina Vilniaus krašto bro-
i 

lh] šelpimo reikalą, ir svarbą. 

Tel. Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 148i. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi paenl sutar'4-
Ofiso telefonas PEOspcH, 6737 
Namu telefonas VIRginia 2421 

inin. P. Medonis, M. Šmionis, 
8. Atkočiūnas. 

Koncertui skirta 28 d, -ba
landžio men. Bilietų kaina 
bns po $1.00, 75c ir 50c. Pa
vesta komisijai, kad TeVkale 
bilietų kainą galėtų pakeisti. 

Raportą išdavė S. Atkočiū
nas dėl nužiūrėjimo daržo pi- g*ri jų norai būtų sėkmingi 
knikui Darbo dieną (Labor kėlimui lietuvybės. Automobi
l y ) . 

Pranešimas atstovo Lubei-
kio, kad sus-mns Šv, Petro pa 
rapv galima laikyti trečią ir patarnauti. 

luti veikime teikia daug pa
rankamo. Remkime tokius 
žmones, kurie žada veikime 

Koresp. 

^3P3^^P^Pį 
« 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

rtik-*«oj ir ApiHtukė* . Lengvais Išmokėjimais: pirkimui, 
pataikymui ir statymui nauju namų. 

MOKAME Q l 
DHfcleiMlu u i padėtus pinigu-

Kiekvieno asmens taupiu.a t yra apdrausti Iki $5,000.00 per 
Fetleral Savinas and Ixwn Corporation, \Vashington. D. C. 

f 

l»i-:L INFORMACIJŲ KREIPKITĖS f 

i 

rinėtejas Skottas, žuvęs šiau
rės leduose, mirdamas para* 
še žmonai laišką, o ant voko 
užraše "mano žfmonai", bet 
tuoj šiuos žodžius užbrauke 
ir paraše "Našlei". 

New York Lietuvių 
Katalikų Konferencija 

Nevr York. — lietuvių ka
talikų apylinkes seimelis šie
met šaukiamas vasario l t d., 
sekmadienį, 2:30 vai. popiet, 
Apreiškimo par. salėje, No. 
5 ir Havemeyer gatvių kam 
pas, Brooklyne. Visos draugi
jos prašomos išrinkti bent po 
f> atstovus. Seimelio progra
ma bus pranpšta vėliau. 

Fed. Apskr. Valdyb 

# • • * • • • 

K L A U S Y K I T E 

New City Furniture Mart 
R A D I O P R O G R A M O 

ANTRADTRNTO VAK., 8:00 VALANDĄ, iŠ stoties 
WSBC'— 1210 kilocydes. 

Programe dalyvauja 8t. Lonie-Lonie Komediška Gmpe 
ir didele eilfi kitų radio žvaigždžių. 

TEL. YARDS 6667 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEOINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 Vakar«, 

ir Pagal Sutarti. 

BE 

• • 

EDERALSAVINGS 

2202 West Cermak Rd. 
T«'k-|»tMHi«- r .ANal HJM17 

ND LOAN ASSOCIATION 
or CHICAGO 

Chicago, 111. 
I ten J. Kazanattskas, Secrotary 

RAWIXfts VALANDOS: Kasdien nuo t ryto lkl 5 T. T. 
• Ketverge nuo • ryto iki 7 T. T. 

SeredoJ nuo t ryto iki 12 di 0 4 

l t n \ x . *Tvt ^TVvi*Ti t TVŽ£*r>l<i T T ^ V i f ^ l t Tf\^_^iK9 XTi 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausto-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 

Chicago 

m 
1 940 METŲ 

"DRAUGO" KALENDORIAI 
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven-

tPinis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslą. 
Senieji "Draugo" Skaitytojai ir Naujai Užsirašu-
sipji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 

- 2fx\ J Lietuva Su Persiuntimu — 30c. 
Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

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

mattt 
• i* 

OR, P. J. BEINAR 
(BEENARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wexitworth 1612. 

Ras. — Yardj 3966 
OHSO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki 0 vakar? 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutarti. 

Ttl Yards 8146. 
VALANDOS: Nno 11 iki U ; 

2 iki 4 ir 7 iki f 
Pirnadieniais; 2 iki 4 ir 7 ik> • 

šventadieniais: 11 iki 12 

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ, 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Streev 

I R . P. ATKOČIŪNAS 
DAJfTISTAfl 

(446 So. 49th Court. Ciccrt. 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* r% 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 rvte. 2-6. 7-» K a*. 
3147 S. Halsted SU Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais v 
šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M. 
• — į — 

TeL OANal 6969 

OR, VVALTER J. PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2155 VVest Cermak Roacf 
OFISO VALANDOS: 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 
ir pagal sutarti. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEO* 
2158 W. CERMAK 2 0 A D 

Ofiso teL Canal 2346 
Ofi«n VaL 2 - 4 ir 7—9 

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res tel Canal 0402 

I R . CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
4729 So. Ashland AVA 

2-tros labos 
CHICAGO, ILL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki • 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. W 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryt* 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel YARds 0994 
rtez. TeL PLAza S200 . 

Nuo 10-12 v. r^o; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedeliomi8 nuo 10 iki 12 vai. diena. 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI 

Nepaprastas Palengvinimas« 
ReumatiškŲ Skausmų 

Nekent€kite bereikalingai raumenn 
skaudenmu. Tūkstančiai žmonij 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiaku skausmu, strenu raumenų 
skaudenmu, issmarinimu ir liaip rau
menų skaudėjimu vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini-
mentas ūmai suteikia laukiama pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon-
kučiu jau išparduota. Todėl neati-
deliodami nusipirkite ir jūs bonkute 
Pain-Kapellerio. Reikalaukite Pain-
ExpeUerio su inkaru ant dėžutės. 

Res 6968 8o Talman Ava 
Res. TeL GROveMU 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

OR. i . i . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 3 - 4 ir 7—0 vak. 
Katv ir Nedaliomis susitars* 

2423 VV Marquette Road 

~ OR. STRIKOL'IS 
PMYSIOIAN and 8TJR4B0B 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS) 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Office TeL YARds 4787 
Namu TeL PROspsct IBM 

• e i YARds 6981 
Rea- KSKwood 6107 

OR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS E8 CHntURGAB 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:34 
756 West 35th Street 

Ofisn Tel VTReinia OOSfl 
ReaidencUoe tai BEVerly 8344 

QR T DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir £ - 8 : 3 0 P. H 

89S9 8 a Olaremont Ava 
VaUndna 9—10 A M 

VpdelioTniii nwr«l «ut»rti 

f* OAJfaJ 8188 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos; 1—8 popiet ir 7—8 v. •• 

REZIDENCIJA 

6631 S. CaHfornta Ave. 
to l t i anas REPublic 7888 

Offioe Phone Bes s * i ^ 2 * 
PROspsct 1088 8868 8. £ • * » * * } 
v . i i 2-4 pp. ir 7-9 vak, CANal 8788 

OR. J. J. K0WAR 
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS D2 CHIRURGAfl 

Tul OANaJ 0867 
P-A. TPI VBJCymmr* «B68 

OR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS TB. CHIRURGAfl 
1821 So. Halsted Street 

R*riden«n8 6600 So. Art*sian Av» 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popisf 

6 iki 0 vnkftTP 

Tel TARds 8846 

OR. C. Z, VEZEL'IS 
DAJTTTflTAfl 

4645 So. Ashland Ave 
arti 47th Rtreet 

v*l • nno 9 rvto iki 8 vakani 
R«>r«doi rtfunil sutarti 

. V. E. SlEOUNSn 
DA 

4143 South Archer Avenua 
Antradisviaia. 1T«t^rtmdianialtf Ii 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel YARds 0094 

Pirmadieniais, Trefiadieniaia *• 

file:///Vashington


DRSTTOSS Penktadienis, sausio 12, 1940 

PAS JAUNIMO VADUS 

PASIKALBĖJIMO SU 
STASIU ŠIMULIU — 

Kas Chicago j nepažįsta du-
artinio Chicagos ' Vyčių Ap-

>kribio iždininko Stasio Ši
mulio. Jį galima pastebėti da
lyvaujant visuos Chicagos 
m tuvių parengimuose, katali
kiškų organizacijų ir draugi
jų susirinkimuose ir seimuo-

e. liet Šimulis su visu atsi
dėjimu dirl>a Chicagos Vyfiių 
Apskričio centro valdyboj ir 
; umaniai veda Vyčių Choro 
» komuninius reikalus. 1930 m. 
.'yriu seimas S. šimulį pakė-
? į g a r K s narius. 

Keletas faktų iš jo gyveni-
IO, veikimo ir ateities pla-
ų paaiškės iš šio pasikalbė-
mo. 

Kur JŪSŲ tėviške? 
Lietuvoje, Kražiuose. Ame-

ikon atvvkau 11)12 metais. 
š karto atvykau į Chieagų, 
ievo Apveiždos parapijon, 

i ur iki šiol dar tebegyvenu. 

Kokiose organizacijose 
..augiausia dirbai? 

l!Uii m. įstojau į Lietuvos 
yrių 4 kuopę, kurios nariu 

ca r tebesu ir dabar- Stojau 
i»k todėl, kad sutaupyčiau 10 
rentų, mat, tuomet vyčių ve-

amoj mokykloj reikėjo mo-
ėti pu «*>0e. per mėnesį, o vy

riai, sumokėję 35©. mokesčio, 
dykai galėjo lankyti tų moky-
;lų. Mokslo troškimas ir tau
pymas mane sugundė įstoti į 
vvcius, o kiek man dabar do-

ių ir laiko kainuoja vaiki
nas Vyčiuose tas gali utspė-
i, kas jau yra dirbos tose 

.-^lygose. 

Gal teko vadovauti 
.tuopoms? 

Tik vienai kuopai tevado
vavau — septynis metus bu-
,au 4 kuopos pirmininku, 
.iaip kiekvienais metais t 

ei t i kulias nors valdybos pa
reigas. Nuo l!>17 iki 1923 m 
buvau Chicagos Vyčių apskri 
i io kasininku. Tuomet pradė
jome vyčių biznio piknikus ir 
Lietuvių Pieną. To dešimtie* 
metų j>ert raukos — nuo 1934 
metu iki šiol einu Chicagos 
Vyčių Apskričio iždininko pa-
u-ijcas. Ta ip pat tvarkau Vy
čių clioro prekybinius reika

lus nuo to laiko, kai chorų 
perėmė globoti Chicagos Vy
čių Apskritys. 

Kokie Vyčiu Choro atei
ties planai? 

Mūsų tikslas chorų iškelti 
į aukščiausią laipsnį, kad j»s 
būtų katalikiškosios visuome
nės pažiba. Tam kaskart cho 
rų skaičiumi didiname ir 
laviname. 

Artimiausias Vyčių Choro 
pasirodymas bus Sausio 2S 
d., Sokolu salėje. Po to duo
simo koncertus Chicagos ir 
apylinkių lietuvių kolonijose. 
Balandžio mėn. 28 d. esame 
užkviesti Į Detroit, Mich. Ti
kimės, kad ir iš kitų didesnių 
lietuvių kolonijų būsime pa
kviesti su mūsij naujai pa
ruošta programa. 

Girdėjau mosite ekskur
siją j Lietuvą? 

±fi«i', jau esami' numatė 
11)43 m. Vyčių Choro vardu 
suruošti didžiuly ekskursijų 
į Lietuvą- 1943 m. bus šven
čiama 25 m. Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvės. Pa.-

Veikejiai 
Šios knygos redaktorium 

bus visiems gerai žinomas 

Vajus 
Kaip jau buvo pranešta per 

Lietuvos Vyčių Centrų, kad 
Zigmas Vyšniauskas (£ed j " a u JU n a r i U v a Jus jau prasi-
Cherry) kuris taip pat rū- dėjo Sausio 1 d., 15)40 m. Vi-
pinsis Rekreacijos Namo Fon-! ** buvusieji nariai ir jauni-
du. Norintieji vienam ar ki | mas, kuris nėra niekad veikęs 

"Feminine Fanc ies" L. R, K. Susivienijimo 117 merginų kuopa. 

tam tikslui prisidėti arba gau
ti daugiau ir pilnesnių žinių, 
gali į jį kreiptis, rašant 2632 
W. 40th St., Chicngo, iii... ar
ba pašaukiant Virginia i;»<"). 

Taip pat Rekriacijos \ ramo 
Fondu rūpinasi Kasia. Za-
romskis, Dominic Varnis , 
kuopos narys, kuris yra Lie
tuvos Vyčių Apskričio pirmi
ninkas ir Elena Vyšniauskie
nė, kuopos finansų raštinin
kė. 

MOTINOS VARGAI 
,(Tęsinys) 

MOTINA. (Besiruošdama 
žvilgterėjo į langų) Žiūrėkit, 
kalėdninkai Vaitiekūno kieme 
jau sėdasi į vežimus. Vaiku
čiai eikit! Marytė prie durų 

gana. Tėveli, gal sutiksi pas 
mus arbatos stiklų išgerti? 

KUNIGAS. Ne, ne, motin. 
Ačiū. Kų tik gėrėm pas Yai- ! 

tiekimų, pilnai esam sotūs, be 
to ir laiko mažai teturim. 

dėjo savo aukų $25.00 šiam 
namo fondui. Kiti nariai taip 
pat gražiai atsiliepė, bet kiek 
aukos nepranešė. 

Kuopa išgirdus tokį gerų 
pranešimų, tuo jaus vienbalsiai 
nutarė kad didesnę dalį pelno 

MOTINA. (į varg. ir zakr . ) ' g a v o r e n g į a m u sidabrinio Ju-
Sėskitės sveteliai. Ponas var- b i l i e j a u s š o k i ų skirti Namo 
gonininkas, zakrastijonas liū- F o n ( l u i g o k i s į v v ks ta šešt., 

sistengsime Lietuvos didės- Į uz durą suskanm^e VcU-pelis^ k[{ g v e d i a i B ( v i s i s §dasi dėko 

ir lauk svečių. (Mergaitės 
sprunka per duris. Netrukus 

niuose įnirštuose suruosd mū 
sų choro koncertus. 

Kaip. vyksta pasiruoši
mas metiniam koncertui? 

Puikiai. J au baigiama pasi
ruošima. Sudaryta įdomi ir 
įvairi programa. Muzikas J . 
Sianris kasdien po 10-12 va
landų pašvenčia programos, 
g.adų paruošimui. Choristai 
į savait- du kart daro daina
vimo praktikas. 

Tikimės, kad Chicagos lie
tuviai mūsų triūsų ir pa-; 
stangas tinkamai įvertins. 

A. &ki:in< 

turįs paveikslų traukimo stu-; Visi Sidabrinio Jubiliejaus 1 1 v i ,- •• . ,. . i T metus-
dijų, 4039 Archer Ave. priža-,Komisijos nariai. Jiėltis dar, 

pagelbės B. Kvietkus, kuopos 
pirm.; Zofija ULimutas, 1 vi-
cepirm.; ,Ali'a Stdken. 11 viee-
pirm ; Agnės Šauc'unas, pro-
tok. rast. Ir Leokadija Sut
kus, Dramos Skyriaus Vedė
ja. 

Be valdvbo^ dar išrinkti 
Adomas Stugis, Antanas Ži
lis, Stanislovas Laorovolirkis, 
Jonas Brazą a i..a s, hUcna Sa
dauskaitė ir jlozalija Yan-
kauskas. SicLabriuio Jubilie-

KUNl'vJAS. Žinajį motin, Be to nutar ta kad kiekvieho 1 jaus Komisija susidaro iš 15 

su Vyčiais dabar yra kvie
čiami įsirašyti į mūsų kuopų 
ir padėti minėtiems darbams, 
[stojimo mokestis labai ma
žas, tik 25 centai, gi duoklės 
yra 90 centų už pusmetį, ar
ba $1.80 į metus. Visi gauna 
L.R.K. Jaunimo mėnesini 
laikraštį " V y t i s . " Kurių bro
liai ir seserys yra k u o ^ j e , 
duoklės yra tik 60 centu į 
pusmetį, arba $1.20 į metus. 
Oi vedusieji, vyras ir mote
ris, gali prigulėti tik už $1.80 

Marvtė atidaro į laukų d u - ' T " V ™ " v 7 • "• "u ; , s a u s l ° w ( l" nm) m*' iN ' *'' 
. " , . . . danu. Vaikai stovi ĮSitempį ir ,> * ...n.;,,,;;.,,, .VPf >1T1f 44 

ris.) Įeina kunigai, po jo var v._ . . , . c ,1' b v - P«"apij<>b s> ei. ant <&. 
• • , , 1- i z l u r i I kunigų). i t s gatvės ir California Ave. 

gonininkas ir zakrastijonas .-* lUte yAiyv*> " t w u u l U M giedodami Ježti^Tibi sėt Glo 
r ia Visi namiškiai kiu- m a t . v t i r i m t , a >' r a J° ^ už-: parengimo, kurį rengs, didės-

duodi bučiuoti! t a t r e i ^ a r m i t a i $ycfytis, vyk-1 nė dalis pelno (is į Namo 
ti pas specialistą, gydytoją. Fondą, kad į du metus Re'kre-
Gontienė, ar kas ten nėra ! acijos Namas būtų jau pasta-

Kuopoje yra daug biznie
rių ir prolesionalų arba jų 
sūneliai ar uukreiės. Kuupa 
turi įvairius sporto ratelius 
ir dramos ratelį. Mylintiems 
dainų yra Lietuvos Vyčių 
Chicagos. Apskričio Choras, 
kuriam vadovauja kuopos nu
rys Juozas Sauris. Nariams 
už pasidarbavimų yra suteik
ta laipsniai ir kiti pasižymė
jimai yra įvertinama. 

Kitas kuopos susirinkimas 

x i a i b ė Jėzui 

amžių amžius 

"Dieve ir žmogau, kur* 
gimei iš Mūsų Panelės panys-
tos! Padaryk kad dejavimai 
užgimtų mano širdyje, n a-
šaros mano akyse, kad aš tei 
singai melsčiaus >> 

pi. Kunigas 
kryžių). 

KUNIGAS. 
Kristui . 

VISI . Per 
Amen. 

KLN1GAS. Sveiki gyvi! 
Kaip begyvuojat.' (Tuo tar
pu Motina bučiuoja kunigui 
rankų, stumia vaikus, sakyda
ma) 

MOTINA. Eikit, vaikeliai, 
pasveikinkit kunigėlį, eikit, 
nebijokit. (Vaikai nedrąsiai 
eina, bučiuoja kunigui ran-
ką) 

KUNIGAS. Sveiki, vaiku
čiai, sveiki! (Mažuosius pa
glosto). O kur šeimyninkas.' 

MOTINA. Tėvas, kunigėl, 
išvažiavo pas gydytojų. Užė
jo toks negerumas, skaus
mas, kad turėjo skubėti pas 
daktarų prašyti pagelbos. 

KUNIGAS. Kas 
i v ra? 

MOTINA. Dievą* Aukščiau 

gydytoja, negali ligas nei pa- j tytas 
žinti, nei išgydyti, jei bent 
pripuolamai. Nieko nelaukda
ma vežk vyrų pas rimtą 
dytojų. 

"Sidabro Knyga" 
gy-

MOT1NA. į&diū, ačiū, tėve
li. Taip ir reikės padaryti . 

KUNIGAS. (Žiūrėdamas į 
vaikus) Čia besama gražių 
vaikelių. 

MOTINA. Kur jų nebus, 

virš minėtą na-m, kuriems į ' 
pageibų dėl įvairiu darbų įeis 
visa kuopa i5 vi oš 2 K) n a i r t 

A"iškas jau pradėta rengti, 
prašome vi3ų mums į talke, 
kad užbrėžtas darbas greitai 
būtų baigtas. Lai Vyčiai ge-

Kadangi Lietuvos Vycjiti 36- j r i a U s i r P ^ t e s n ė j - dirvoje 
dirba "Dėl Dievo ir Tėvy
n ė s " labo, lai į du mehis iš 
kyla Rekriacijos Centras, kur 

LvyLi pirmadienį, sausio 22 
a., lygiai 8 vai. vak., N. P . P . 
Šv. parap. mokyklos kamba
ryje, ant 44-tos ir Fairfield 
Ave. Prašome įsirašyti. 

Senis 

ta kuopa vienintelė ir pirma, 
kuri švęs savo 25 metų Sidab
rinį Gyvavimo Jubiliejų Chi
cagos apskrityje, tai šia pro
ga išleis paveiksluotų "Sidab
ro Knygą," kurioje tilx>s ne 
vien kuopos istorija, bet vi
sos organizacijos, bus Vyčių 

kunigėl. Vaikučiai eikit pr ie * veikimas ir veikėjų darbuotės 
kunigėlio; kunigėlis pamokins. aprašyta- Kų Vyčiai veikė 
poterėlių, (Jonukų už rauko* I praeityje ir ką dabar veikia, 
veda. Seka paskui Stasytė, | ^ a s buvo praeities veikėjai 
Marytė jų užpakalyje. i r k u r d a h a i " veikia, kas yra 

dabartiniai veikėjai ir kur jie 
veikia, ką daro "Dė l Dievo ir 
Tėvynės. ' ' IŠ VYČIŲ VEIKIMO 

Vyčiai Statys Rekreacijos 
į iąm Centrą, Lietuvių Jaunimui 

Drighton Park. — Lietuvos 
Vyčių 36-ta kuopa savo me 

šias žino, kas tai per liga bū- j l i n i a m nusirinkime Sausio 8 
tų. Skaudu esų paširdžiuose, 
valgyti negali, kartais užeina 
smarkūs dūriniai. Tur būt 
gumbas, ne kas kitas. Daug 
žmonių IUKI jo miršta ir Die
vas vienas težino, a r pasi-

tą, 1940 metais vienbalsiai 
nutarė pradedant savo Sulai) j 
ro Jubiliejaus Metus, praduti 
savo Rekreacijos Namo Fon-

Šioje knygoje taip pat tilps 
Įstaigą, biznierią, profesiona
lą ir rėmėjų apgarsinimai, pa
sveikinimai ir linkėjimai. Dus 
visų Lietuvių organizaciją 
pranešimai ir pakvietimai pri
sidėti prie jų veikimo įvai
riems tikslams. Bus sąrašas 

1 visų knygos rėmėjų, kurie pri-
! sidės su vienu doleriu įsigyti 

» 

VASARIO 4 DIENA 
Laikas greit bėga ir jau už 

kelių savaičių jjrasidės pir
masis Centralinių Valstiją 
Lietuvių Krepšio turnamen-

visas lietuvių jaunimas susi-' tas. 
r i n k t ų . . . . buvo reikalas jau 
tokį darbą seniai atlikti, bet 
šiek tiek užsiliko. Dabar pra
dėję su visų lietuvių pagalba, 
kuriems rūpi jaunimo išeitis, 
įvykdins ir torės ka, ką kitų 
tautų jaunimas seniai turi. 

( *L . . v. JL _ . i šių knvgą, taip pat bus sijra 
Nespėjus si nutarimą pa L ^ . * - \ ?* ^ ^ ( ]-seks jam iš tos ligos V^y^d y{{ į į ^ k a d LietV Į ^ v i ^ *> , k u r i e „ . . 

I Į V i • •• i.v L- V. 3C>tos kuojos Reknaci 
vos A ycių organizacijos Lrui 

Margaret Mary Corey, Mil-
waukee, VYis. išrinkta Mar-

jos Namo Fondo iki 
spausdinimo laiko. 

knygos 
ar ne 

KUNIGAS. Ankščiaus a r ^ N a | . v y i r k u o p o s mMtJt. 
nevažiavo pas gydytojų? W ^ ^ Z a m m t . k i s p r į s i -

MOT1NA. Ne, tėveli, betldės su savo auka, kuri bus Knyga ištikro bus įdomi ir 
davėm visokių naminiu vais- | du kart tiek, kiek Antaną^ v e r t a visiems lietuviams įsigy 

Liakas. savininkas MidAVest 
Jewelry ir Music krautuvės, 

tų, nesigailėjom. Gontienė gan 
išmananti žmona turi žolelių 
touo visokių ligų, tik nuo gum-^2049 \V. 35 St.,* padarys. Be 

quette C , 1940 m. junior šo-lbo neturinti. Davėm ?r arb^-jšių dviejų narių, kitas narys, 
kių karalaite. (Acme r h o t o . ) | t o s , bet nieko negelbsti ir j A. S. Precin (Precinauskas) 

ti . Bus gera proga visiems 
kaip nors prisidėti ir t'kr.'ii 
lietuvių jaunimą paremti. Pel
nas šios "S idabro Knygos" 
eis Namo Fondui. 

"Miss America", Patricia 
Donnelly, Detroit, Mich., ku
ri susižiedavo su futbolo 
dėju. (Acme telephoto) 

'ai 

Gauta žinios, kad daug žy
mių lietuvių sportininkų da
lyvauja. Su 13 wardo demo
kratais žais Bruno Andruška, 
kuris yra lowa University 
žvaigždė. O su Cicero Tuma-
vieks žais Bill Osmanskis ir 
Cha't. Apolskis, kurie žavėjo 
svetimtaučius žaisdami su 
Chicago Bears. C) kas iš mū
sų lietuvių negirdėjom apie 
Frank Lubinų, Lietuvos krep
šio komandos milžinų, kuris 
atvyks iš Kalifornijos daly
vauti. 

Taigi, brangūs lietuviai, vi 
si kai vienas užsibrėžkim Va-

| sario 4 dieną, nes tai yra 
tikrų lietuviu diena.. Turėda
mi gerą laiką paminėsime 
Lietuvos 22 metų nepriklau
somybę, padėsime Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui, ir pa
dėsim jaunų jai kartai būti 
geresniais lietuviais 

Stasys Stašaitis, S re. 

i————i—i. 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

Sausio-Jan. 21, 1940 
Chicago Sokol Salėje 

2345 S. Kedzie Ave. 

% 

m 



T**'U\*"ti* ''*w i •> m DRAUGAS 
t? 

SPORTO ŽINIOS 
MIDVVEST LITHUANIAN BASKETBALL CHAMPIOIS-
SHIP TOURNAMENT DEADLINE JAN. 18th, 9:00 P.M. 

The fina! deoision rogaidinj; the definite days of tfu 
preliminary games has l>een set fof Jan. 2\), 30, 31., at tli«> 
Lincoln School in Cicero, 111. 

Entries an- open to the lst 16 teams that enter. 
/r 

ENTRY BLANK 
Mkhvest Lit įmaniau Basketball l'hampionship 

Jan. 29, 30, 31, 1940. 
Finais Feb. 4th, Cicero Stadium 

i * C U U v I I I l* c l l l l * • • • • • • • • • • • • • * « • • • • • • • • • * • * • • • < 

•***^**"**lfelt 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • > < 

Phone 

— . 

doje, Kiumo, ir kuriu pasiun-i 
timas į Lietuvą šukele gana 
daug dėmesio. Atsirado dabar 
kritiku, kad dalyvavimas 
sportininkų nepriklausomy
bes Į,ar nuiine yra n patrio
tiškas dalvkas. 

Mail to Tournament Conunitte; 6912 So. \Vestern Ave.. 
Chicago, I1L 

* AMERIKOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
TURNYRAS 

Vasario 4-tę Dieną, 1940 metais 
Prieš kelias savaites kilo tui pamatyti įvairias koman-

mintis turėti turnyrą tarp das žaidžiant del f*e*iipijona-
visų vietinių lietuvių krepši- j to. Lošimai bus vakaraiss Lin-
jno komandų Chicagos apy-'coln mokyklos gimnastikos 
linkėj. Kartu su ta mintim salėj. Cicero priemiestyj, sau-

! Apolskis, Andriušk i l> ino-
! ras, Osmanskis dalyvaus n-* 
j tik krepšinio turnaniente, l)"t 
j ir Nepriklausomybes dienoje, 

, , , . 1 f v . , t. . , Vasario Ą <K C : '-"o stadijo-
C hicagos 19.58 metų lietuvių krepšinio čampionai. "Bar-1 ... . v. . -.. 

ui.;c vn <*„,.,. " t » « ~ nvif „ * • J - i - /u • i n*. \ įsi sic mmeti vvrai vra 
skis Ali Marš, kūne 193b metais zaide kaipo Chicagos, 
profesionalai vardu "(Aieagc llajors", dabar suskaldė ko-! ̂ M"nrs(~i<v P° vis{* A m ( k r i k ?* 
manda. ir pasiskirstė tarp kelių lietuvių komandų, kuru.., I '•*••'i po žymūs žviigždes. 
žais Ii. tuvių Chicagos krepšinio turnaniente, Sausio 21), 30, 
ir 31 dd. Daug iš jų taipgi yra olympijados klubo nariai n ;

 t 
žais Vasario 4-tos Lietuvių Dienos parengime. Ivanus Lubinas, Lietuvos • 

« _ _ _ i vaJstvbiih s kivršinio konian-
j (los narys ir vadovas, dabar 
| gyvenus Los ,Angeles, Cal., 
buvo priežastis didelio triuk
šmo Ciceroje, kur perpitą sa,-

giamų Vakarinių valstybių vaitę ištiko ginčai taipe biz-
krepšinio turnamentą jau bai- Į nierio, politikierių ir dviejų 
giasi. Liko vien tik viena! lietuviškų krepšinio koman-
savaite komandoms įstoti ir, dų. Mat, visi keturi nori bū-
dalyvauti šiame didžiuliam j ti jo sponseriai, ir mokėti 
sportininkų parengime. Lig net virš 50 doleriu už Lubi-

Vytių IndividuaJ Stovis 
(Pirmi dešimts) 

I A. Kadžius, W. S. 
' A. Manstavich, N. S. 

C. Hitleris, VV. S. 
Keserauskas, Marų. B 
Norkus, W. S. 
Balchunas, W. 8. 
Nel'fas, Press 
B. Churas, Brighton 
P. Balutis, Mani. A 
•S. Sukis, Marq. B. 

188 
180 
175 
172 
171 
170 
172 
166 
166 

SPORTO TRUPINIAI 
J. L. Juozaitis 

įstojimo laikas j pirmų ren-

šioliai yra užsiregistravę tik 

buvo numatyta proga sušelp
ti mūsų nelaimingus tautie

čio 26-tą, 30-tą, ir 31-mą. Ko
mitetas surengė puikią prog-

čius Vilniuj. Tad prieš įvyk- rainą suimponuoti publiką va
dinimą tų (minčių buvo sušau-' sario 4-tą dieną: šokiai, pro-
kta susirinkimas sporto vei-'gramą ir žaidimai visus pa-
kejų, ir dabar tokis darbas ten'kins savo įdomumu. Įžan-
hus realizuotas. ga tą dieną bus 45c ir $1.10. 

Pradedant žaidimus sausio i Dėdė Kastukas 
29-tą dieną, užsirašiusios ko-1 
maudos kovos del pirmos vie
tos, o vasario 4-tą dieną, mi
nint Lietuvos Nepriklausomy
bę. komanda, laimėjusi čem-
pijonatą, los prieš Chicagos 
'stipriausią žydų komandą. 
Žydų sportininkai sutiko loš
ti sužinodami, kati pelno bus 
skiriama visiems nukentėju
siems Vilniuj. Kita dalis yra 
skiriama sustiprinti lietuvių 
sj>ortą Chicagoj, padengiant 
kelionei lėšas, krepšinio ko
mandai nuvykti į Clevelando 
turnyrą. Tikimės, kad didžiu-

L V. MERGINŲ 
BOWLING LYGA 

' \) komandos, bet numatoma, 
kad dar tiek laukia paskuti
niu dienu. 

LIETUVOS VYČIŲ 
BOVVLtNG LYGOS 
STOVIS 

Stovis 

Marųuette 
Bfidgeport 
North Side 
Brighton 
West Side 
K of L Choir 
Cicero 

L 
11 

J) 
5 
5 
4 
3 
2 

P 
l 
3 
< 

< 

8 
6 
7 

H S 
2100 
1817 
1618 
1587 
1640 
1523 
1543 

Vasario 4-tos Lietuvos Ne
priklausomybes minėjimo 

11.8. j programoj dalyvaus ir žymūs 
21001 įAmerikos lietuviai sportinin

kai. Ypatingai bus proga vėl 
pasirodyti jaunuoliams, kurie 
dalyvavo Lietuvos olympija 

no kelionę į Lietuvių Dienų, 
Vasario 4toj. Komitetas tu
rės galutinai nuspręsti kai
riem liks ta garbė pinigus 
sumokėti, ir pasisavinti Pra
ną Lubiną. 

L P 

Marųuette B 
West Side 
K of L Pr. 
Martjuctte A 
North Side 
Brighton 

Marųuette Parkiečiai stip
riai laikosi ir nebus lengva 

31 
26 
25 
21 
17 
14 

14 
11) 
20 
24 
28 
31 

m 
577 
555 
466 
388 
311 

ma sportą mylinčios publikos W t s t 8 i d i e č i a m s atgauti vir 
atsilankys į šį turnyrą pama- ^ ^ ^ t ^ W e g t g i d e t u r § 8 

tyti kaip mfisų stipri koman-. g a n a y^^ a K o f L p r e , s 
da atsilaikys prieš svetimtau- t y n ) 0 k u r i s s t n v i t i k v i p n l l 

* • • ! žaidimu nuo West Side tymo 
Turnyro pradžia bus sausio ir žada atimti antros vietos 

29-tą dieną, publika galės vel- stovį iš jų. 

_ » _ _ 

IHINGS THAT NEVXR HAPPEN 
• p GIMC BTRNtS 

Pereitų savaitę North Side 
nugalėjo West Side, 2 — 1, 
ir pasiliko., treėioj vietoj. 
Wėst Side nuslinko į yenktų 
vietą. Galima tikėtis dar daug 
permainų antros divizijos 
lenktynių, nes visi penki ty
mai gana lygus. Pirma ir an
tra virta be abejonės teks 
Marųuette ir Bridgeportui. 

Merginų Individual Stovis 
(Pirmos dešimts) 

A. Shaudikas, Mani. 148 
Ann \Vaicek, Marų. 140 
,A. Manstavich, N. S. 134 
Adelle \Yaicek, Marų. 132 
Heien Waicek, Marų. 122 
S. Perrutis, Bridgp 121 
A. Razbud, Bridg. 121 
C. Jensenis, Bridg. 121 
M. Yudeikis, Bridg. 120 
M. Daunis, Cicero 120 
Ateinančios Savaites 
Žaidimas 

Marųuette (merginos) prieš 
Brighton Park. 

Edvardas K raučiūnas 
(Krausė), kuris atsižymėjo 
garsiame Notre Daine Uni
versitete; kaip Amerikos l'ut-

D l M Y MAKES Ol'T ()WN PR10K TAG The Chi-
cago Cubs have offered Dizzv Dean $10,000 for the 1940 
season, a fifty per cent eut from lašt season's salary, but 
the Diz places a price of $15,000 on his pitehing arm \vhieh 

Wephoto.) 
me* 

Ni'.e Kinnick, Iowa backfleld star, uses Hobert \Y. Max-
\vell meiuorial trophy he r ceived in Philadeljihia t(» illus-
trate how he passed football to'win it. That's his photo on 
w a l 1- (Acme Telephoto.) 

bolo ir basketbolo žvaigždė. Ir tas laimingas, kurs ui 
pereitą sezoną mokė futbolo viltas kovoje kris, jei savo 
tymą Holy Cross kolegijoj, 
Worcester, Mass., šią savai
tę pasirašė kontraktą žaisti 
professional basketball su 
New Yorko komanda, kurios 
žaidimai įvyks garsiojoj Ma-
dison Sųuare Gardens salėj. 

kūnu tapo l'dtas kitiems at
siekti garbės pilis. 

i 

Koks mėnuo, toks ir laiks: 
koks tėvas, toks ir vai'ks. 

— Napoleoną jo vaikystėje 
išgelbėjo nuo prigėrimo airių 
kunigas Tėvas Nedmondas. 

She'£ pretty as 
a piefure, 

OUt • • • • • 
No nnc rpn tnjefntehalitopn (Imd brpalli). 
I t can ruin almnet any Rirl's popularity 
. . . her elosest friendships. 

Food frrment.ition in the mouth i- • • ' 
b y some authorit ies to be a major ca. n 
balitosis. And the insidious tning u n( 
this ofTcn.sive condition is t ha t an: • : 
may have it and never realize it. Fri- . :s 
know, of cour^e . . . only too well. But . ; i-
fortunatoly, it is such a delicate subjet t 
they won't tell. 

So don' t gfp.mb'e with yonr socir.l oppor-
tunities and your happiness by taking un-
necessary chences. I t is so simple to take 
precantions b y garr ' ing with pleasant-
tast ing Liaterir.e Antiseptie—mouth fer-
mentat ion is quiokly checked and ils 
odors are overenme. 

Get the L i t r i n e Artisepti'* hp.bit. IV* 
i t . . . morning :>nd r.ight, and before all 
impor tan t enfTHgpnierts. Lamber t Phar-
macal Company, St. Louis, Missouri. 

LISTEHINE 
fi»r HALITOSIS 

į VALGIĮI GAMINIMAS ii 
t IR 
ĮNAMĮ) PRIŽIŪRĖJIMAS: 
! Didele 223 puslapių knyga;; 

su naujausiais receptais į !' 
varnų valgią gaminimui,;; 
pyragą pajų ir duonų kepi j; 
mui; įvairių konservų h< 
preservų darymai, paukš ;; 
tienos kepimui ar virimui, |! 

* daržovių ir vaisių užlaiky-11 
mw, ir t t Taipgi yra vi•;; 
-okių naudingų patarimų 
- luūninkėms. 
K fcnygą galima gaatt p«r P** 
u «.rba raštinėje: 

KAINA 80 PERSIUNTIMO 

$1.10 

M M 

(BAD BREATR) 
• i i i m i • • • 

: i 
1 1 . 
1 1 , 
i i > 
i Ii 

<> 
I > 

' ' > 
• > 

, ! | 

^1.00 
"DRAUGAS" 

2334 Bo. Oakley A ve. 
CH1CAOO. 1LL 

I * . * • • • • * * » • I « « « I «I 

QUESTIQN 
Whkh are the 

only cough drops 
containing 
Vitamin A ? 

(CAROTBNE) 

DAROME 

fe P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMŲ INSURfcD 

* ^ S ^ 
l>c~l IMrk.mo — raini- .vniM 

Ta ip baigiam bokso rung tynes . 

Ar S«*no ^litr-lirfrlo A t m o k ė j i i 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIA/ APDRAUSTI IKI $5,000 
in-r I'*"*! rnl ^n^iiij j ' - HIKI I .OHII ln<nri«nr«» C-orp.. \ \ Hsii l i i^utu, |». o . 

ST. ANTHONY'S 
LlTflUANlAN PARISI! 

BUILDING 8C LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

T E L . C I C E R O 4 1 2 J O S E P H F . G R I B A L ' S K A S . S e c r e t a r y 

• 

-

-

h 
i 
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ii DRAUGO n 

Sekmai Sausio- 1940 
• 

SOKOL SVETAI 
2345 South Kedzie Avenue 

C H I C A G O , I L L I N O I S 

JACK BARRVS ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS 
\ 

ir^ U i rz n ir i -
% r 

o šokiai 8 vai. vakare 
» . 

• ; . , • .• • -.- • •. .. • 
• ' • * . • • • 

' 

Jurgio parap. AntifonaKs Choras, po vadovys 
žymią programo 

EMILIJA MICKŪNAS 

Kuomet Emilija Mickūnas 
pirmu kartu Cliicagoje da
vė koncertą, Chicagos laik
raščiai šiaip apie ją išsitarė: 

"It is easy to believe re-
ports of this young artist's 
successes abroad... Of all her 
sisters of florid song heard 
here recently. she is by all 
odds the best in point of na 
turai vocal resource. Her 
taste, her feeling for the mo-
vement and impulse of melo-
dy, the warm, glowing timbre 
of her voice are assets that 
should be marketable even in 
this moment cf depression." 
(Ohicago 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 to 

the point where she cansing 
"Una voce poco fa'' from 
the Barber of Seville and the 
Bell Song from "Lakine" 
with all their glitter of runs 
and flourishes. Other singers 

,have done these and will con-
;tinue to do them. Where Miss 
Mickūnas excels is inasuper-
latively lovely ąuality of voice 
a ąuality with the spark-
ling bead of vitality in it, 
that beautifies on its own 
behalf every phrase that she 
sings. Pergolesis "Nina'' 
for example becomes a ąuite 
different wcrk when it is 
projected by her voice." 
fChicago Daily Tribūne). 

Dabar ir vel turėsime pro
gos pasiklausyti Emilijos 
Mickūnas dienraščio "Drau
go 

i y metiniame koncerte. 

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

RENGĖJAI 

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

A 

•~ 
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liūniene, Zarombiene. Diena 
dar nepaskirta. 

Buvo skaitytas laiškas — 

pakviestos prie gražiai pa-
puošto stalo, ant kurio sto
vėjo didelis "Birthday Cake" 

Jf j kvietimas į Marijonų Remėjij (naujos pirmininkės paauko-

Š v e n t e s Suvienijimo draugijų 
** reikalai 

(SARY, IND. — Šiemet Sv. 
v • ; i- * • u - *AIS Anksčiau buvo rašyta, kad 
Kazimiero lietuviu bažnytėle -- - , . * ~* 

IŠ A k a d e m i j o s R ė m ė j ų S"* buvusi pirm. Petkienė pa-

Skyriauš Susirinkimo T"*18 " * pin"' R stra" 
.domskiene užimti vieta. 

K«l«da* švente labai iškilmi- n , a n " m a T j J L ? £ £ \ B* Kazimiero Akad. Rėmėjų j N«»Ja* sumanymas 
m. Klubą, t. y. Darbininkų - m « 
d : . a u o i i a i r šviesia Žvaigžde ' v y , k o * iam:l° 7 d* P^PU08 ša

puos* eglėmis, įvairiopai-, J ^ £ £ * ~ * J > j . Susirinkimų atidarė pirm. 
• • M>n „„„;„ ;„ o Petkienė ir pakvietė rast. M. gija turi virs I"u0 narių ir 6į r 

skyrius, o dvi sekančios tik Jonavičienę perskaityti protc-
p o 1 skyrių, tai sutinkama\ko,a> k l l r i* b u v o ^nbalsiai 
kliūčių ir darbas eina pdm:i-• P" i m t a s -

kuris įvyks vasario 4 

ngai. Bernelių Mišios 
vidunaktį. Bažnytėlė buvo iš-

įvairiaspal- draugija ir 
vem lemputėm. Altoriai ske
ndo gyvose gėlėse ir žvakė
se. Žmonių buvo pilna ibažny-
čia. Visi garbino gimusį Kū-

I" dikėlį Jėzų. Per tas sv. Mi
šias daug žmonių prieme sv. 
Komunija. 

Kleb. kun. S. J. Draugelis 
pasveikinęs visus su šv. Ka
lėdomis; pasakė gražų pa 
mokslą. 

Bažnyčiai aukų sudėta dau
giau negu praeitais metais. 

Žmonės šventes praleido la-
^ai linksmai ir laimingai. Ne
buvo nelaimių. Visi veik dir
ba ir daug geriau, negu pra
eitais metais. 

Po švenčių klebonas pra
dėjo lankyti savo parapijų. 
Kalėdoja, kaip senovėje žmo
nės sakydavo. 

Gyvojo Rąžančiam 
Draugija 

Laikė metinį susirinkimų 
•prieš pat Kalėdas. Nutarė nu
pirkti (ir nupirko) įvairius 
baltinius klebonijai. Dovana 
įteikta Kalėdų metu. 

Draugija šiais metais val-
dybon išrinko: pirm. Ant. Ne-
nienę, vice pirm. K. Kadins-
kienę, protokolų rast. V. Ge-
lumbickiene, fin. rast. E. Va

žu. Be to, yra narių, kurie 
nenori suvienijimo. Draugi ji 
atstovai daro susirinkimus ir 
svarsto tuos klausinius. Did
žiuma mano, kad draugijų su
sivienijimas gali įvykti pada
rius tam tikras pataisas esa
mose kliūtyse. I 

Lietuvių Demokratų Lyga 

Nutarė surengti nepaprastų 
Lietuvos nepriklausomyjbės 22 
metų sukaktuvių paminėjimų 
vasario 4 d., parapijos sve
tainėje. Šio parengimo pusė 
pemo eis Vilniaus lietuviams 
sušelpti. Bus brangus svečias. <v;iUl dėl to, kad 16 Vasario 
tai Lietuvos Konsulas Dauž- Į pripuola gavėnios laiku, o ly-
vardis iš Chicagos, Jis papą- : nenori pažeisti niekeno 
sakos apie dabartinę Liet [jausmų ir duoda progos vi-
vos politine, ir u įomine. JLX minėti tautos nepriklau 

Nuo parengimo kuris įvyks 
sausio 14 d. parapijos salėj, 
.buvo pranešta, kad viskas jau 
prirengta. Veikalų "Lietuviš
ka Veselė" atvaidins Šakar-
Makar choras, Šiai pramogai 
komisiją sudaro: Raštutiene. 
K. Karanauskienė, A. Jonai
tiene, Urbonienė, O. Vilimie
nė. Pelnas šio vakaro parapi
jos naudai. 

Iš centro labai gražiai ra
portų išdavė rast. M. Jona-
vičienė. 

Seniems raportams pasibai-

»va-
rstoma metinis vajai-s vaka
ras. Nusitarė turėti vakarie
nę. Komisijų sudaro: A. Jo
naitienė, ri Karanauskienė, 
S. Kanapeckienė, Panaitienė, 
T. Petroškevičienė, E. Andre-

seunų 
d. Cicero j . Atstovės išrinkta 
aukų paskirta 5 dol. 

Kast. M. Jonavičienė per
skaičius visų melu raportą 
pranešė, kad yra 107 pilnai 
užsimokėję nariai mūsų sky
lių j . 

Susirinkimų baigė pirm. B. 
Stradonrskienė. 

Po susirinkimo \isos buvo 

tas), prie degančių dešimts 
žvakučių. Vadovaujant S. Ka-

| nape<'kienei, sudainuota lin
kėjimai pagerbimui narių, ku
rios išmivo rėmėjcmis 10 me
tų ar daugiau, kurių buvo 
trisdešimts dvi ir kiekviena 
gavo po dovanėle. 

Užkandžiai buvo suaukoti 
pačių geraširdžių rėmėjų. Na
rės dėkingos joms ui taip ska
nias vaišes ir taip maloniai 
praleistų laikų poros. valan
dėlių. E. A. 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
te angliSko ver te 

Kun . Ant. M. K a n i ž i ^ i s 

4'Mano Dieve, bfik palai
mintas, kada mane bandai. 
,Aš noriu būti Tavo sunaikin-
tas, suvartotas.... Tu esi 
mao Mokytojas, o as esu Ta
vo nuosavybė. Sukaliok ?*ia-
ne. Daryk man, kų nori." 

Generolas de Sonis 

Neužsitikėk draugais ir g*- , 
minėmis ir neatidėliok ateina* | 
čiam laikui tavo išganymo 
nes greičiau įmonė* tave a? 

Į mirs, negu tu manai. 

URBA Gėlės Myl in t iems 
Vestuvėms, liu».Lie
ta m- LUHI<>«II\< ui-
Ir Puoš imams . 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

Mnienę, kasin. M. Bendzinie-
nc, p r o m o t o r k a % - t i u t k i ^ T ^ ^ kūne dar nepa-

dėtį ir reikalų padėti savo iš
vaduotiems broliams vilnie
čiams. 

Konsulas buvo pakviestas 
per ypatingų Lygos pasiųstų 
komisijų: Ant. Nenienę ir V. 
Jokubau s k a. 

Kadangi konsulas tų pačia 
dienų turės būti dviejose vie
tose, tai foalius prasidės 3 vai. 
o konsulas dalyvaus 4 vai. 

Nutarta, kad visos narės 
turi lankyti susirinkimus ir 
prisidėti prie bendrų darbų. 
Mokestis 10 centų į mėnesį 
(negalinčios paliuofcuojatiios). 
Kurie suvis nenorės eiti į su
sirinkimus ir neišpildys savo 
pareigi], nebus skaitomi drau
gijos nariais. Sekantis susi
rinkimas bus sau&io 14 d., po 
šv. Mišių, mokyklos kamba
ry. Šis susirinkimas bus svar
bus. Jame dalyvaus Katali-j 
kių Moterų centro atstovė su j 
paskaita. Manoma įvesti pa-! 
sikalbėjimus tikėjimo, doros 
ir kitais klausimais. Visi na
riai prašomi dalyvauti. 

Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Klubas 

Šis klubas kas met suren
gia Naujų Metų laukinio ba
lių. Taip buvo ir 1939 nie-
taK 

Publikos susirinko daug. 
Visi turėjo gerus laikus. Pa
silinksminus ir pašokus, buvo 
vaišinama gėrimu ir užkan-
užiais. Vakare buvo svečių ir 
iš toliau. Skirstidamies visi 
buvo patenkinti ir reiškė pa
dėkų rengėjams, prašydami 
surengti daugiau tokių pra
mogų. 

Šio baliaus rengimo komi
sijoj buvo: Ant. Nemeilė, E. 
Jokubauskieuė ir W. Jokū
bą uskas. 

Komisija reiškia dėkingu
mą visiems svečiams už atsi
lankymą. 

ą Klubo metinis susirinkimas 
bus 28 d. sausio. 

miršo būti lietuviais, ir ku
rie įdomaujasi Lietuvos gy
venimu, turėtų dalyvauti ii 
išgirsti savo Tautos atstove 
kalbų, prisidėti prie kultūri
nio ir patalpinio darbo. Įžan-
jp bus tik 25c. Bus muzika 
ir šokiai. 

Kitų įvairių kalbėtojų ne
bus. 

Šis balius rengiamas anks-

bonij t ės švente. 

Sniegas 
Gary per TrU Karalius pra 

dėjo snigti ir 7 d. vasario 
snigo visų dienų. Tai pirmu-
linis sniegas šiais metais. 
Daug džiaugsmo vaikučiams, 
nes visi randa daug malonu
mo. 

Įdomus atsitikimas 

Mūsų kolonijoje vienoje 
šeimoje buvo šventėms atva
žiavęs tūlas lietuvis. Jis dir
bęs farmoj, susitaupęs kelis 
centus. Na, ir manė mieste 
praleisti šventes. Gerai įsigė
ręs atsigulė skiepe su degan
čiu ei garėtu. Užmigus užsi
degė ir gulintis sudegė. Ryte 
lado suanglėjusį. Svarbus pa
mokinimas — rūkydamas ne
gulk. Nastute 

"Draugo" Spaustuvės Masinu Fondas 

A. A. 
ANTANINA BEINORA1TE 

(gyveno po nurn. 324 W. Normai Parkway) 
Mirė sausio 10 d., 1940 m., 1:45 vai. popiet, su

laukus pusės amžiaus. 
Gimus Lietuvoje, Raseinių apskr., Viduklės mies

telio. 
Amerikoje išgyveno 30 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime seserį Pranciška Kas-

mauskienę, švogerį Stanislovų ir jų šeimynų, broli 
Liudvikų, seserį Veronikų Jablonskį, švogerį Antanų 
ir jų šeimyna, brolienę Stanislavų Kuizinienę ir jos 
šeimynų, švogerį Antanų Petrokų ir jo šeimyną, švo
gerį Antanų Beržinskį, brolio dukteris Stanislavų Ro-
zanskienę, Elenų Beinoraitę, pussesere Onų Malsevi-
čięnę ir jos šeimynų ir daug kitų giminių. 

Priklausė prie Moterų Sųjungos 1 kp; Tretinin
kų, Apaštalystės Maldos, Gyvojo Rožančiaus, Amži
na Narė Marijonų ir Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų ir Labdarių Sųjungos. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 Li-
tuanica Avenuev 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 13 d. Iš kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines. 

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

Nuliūdę; Seserys, Švogeriai, Pussesere, Brolio 
Dukterys ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Telefoną* 
Yards 1138. 

Njiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiwiiii^'"''''iiiiiiui:: 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIčlįJ 

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

. ,. s Goversment priežiūra. 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugas" išeina kasdien s 
ididintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume nauja, I Mokame Už 
oderniausia INTERTYPE mašina, kuri kainuos $8,000.00. 1 Padėtus Pinigus * - ^ 2 
-Draugo ' Bendrovės direktoriai nutarė steigti "DRAU- | Origo ^ 5 .0 0 vaL ^ P i r m a d i e n i a i K e t . | 
J " RPAURTIIVĖS MASINU PONDA = - ^ ^ J . - . - , . , - ,_ * . ^ ^ *, , ^ « «« _ . _ . _ = 

3i% 
G O " S P A U S T U V Ė S MAŠINŲ FONDĄ. = virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. 

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui | I ^ n ^ Mrk£i s 
neš $100.00 bus įrašomi į DRAUGO" BENDROVĖS GAR, IE OOlO S>. W e S t e i H A v e . P h o n e C J K O . 0 3 0 6 ] 
B i S NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir- J JOHN PAKEL, Pres. 

•SfiS ^ Day ( E ^ O v P ^ e bus d u o d ^ l CfflCAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION \ 
1940 Naujas De Soto Automobiiiiis laimėjimui, šio pikniko Į îiiiiiiMimiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiMiuiMiiiiiiiuiiHiiiiiiiiinmiimî  
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 

"Draugo" darbininkams atimama teisė laimėti šią De Soto 
automobiliaus dovana. 

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuves Mašinų 
Fondo prisidėti pagal išgales. 

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. C, 
"Draugo" Administratorius 

—\r 

IMP0RTANT! 
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN 

GFJ NEW ENERGY ABLET0 
U you feel tirtd ou-. Hmp, 
moody. riepiessed—U your m < 
are constaotly ua edjje and you'ra 
losiąs your boy friends to more 
•t tractive, peppy women—SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dull. 
tired. croas womai»— 

Ali you may need is a good reliable 
tonic. If ao, just try famous Lydia E. 
Pinkhara 's Vegetable Corapound 
made esi«» ially for women. Let it 
atimulata gastne juioes to heip digest 
and aa&imllate more wholeaome fOod 

which your body uses direetly for 
e:>orgy to help build up more physi-
•al retiistance and thus help calm 
jittery nerves, lessen female func-
tional distress and give you ioyful 
bubbling energy tha t is refleeted 
thruout your whole being. 

Over 1,000,000 women have re-
por ted m&rvelous benefits frora 
P i n k h a m ' s Compound . Resu l t s 
should delight you! Telephone your 
druggist right now for a bottle. „ 

^ L L WORTH TRYING. • 

LAIDOTUVIŲ DIREKTOtlUS 

John F. 
•EJTIAU8IA X& DIDŽIAI?aiA LAIDOJIMO (8TAI»i 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

4447 South Fairfield Avenue 
Tel LAFAYETTE 0727 

r \ V K* A T k°Plyči°s visose 
L / 1 ^ f \ 1 Chicagos dalyse 

Klausyki te m&sq rad io p r o g n u n o Ant rad ien io t r 
Iri j ts itlmlfT ry ta i s ĮO.M -valanda. 13 W H E P stot ies (1480.) 

Ba Po r l l u 

A. 
J A M E S W I T T 

("Vitkevicz) 
Mirė sausio 10, 1940, 3:30 

vai. popiet, su laukęs pusės a m 
žiaus. 

Girnos Lietuvoje, Šiaulių a p 
skrityje, Raudienių parapijoje, 
Judr i šk io ka ime. 

Amer iko je išgyveno 38 met . 
Pa l i ko d ide l iame nu l iūd ime: 

brolį Petrą,, brolienę Uršulę i r 
j i | šeimą, seserį Joseph ine 
Busti ir jos šeimą ir gimines. 
Lietuvoje pal iko dvi seseris : 
L iu tgardą ir Marceliną ir gi
mines. 

K ū n a s paša rvo tas koplyčioje 
3319 Li tuanica Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį , 
sausio 15 d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus a t lydė tas į Šv. 
Dovido (32nd ir Emera ld A-
venue) pa rap . bažnyčią, ku
rioje įvyks gedul ingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
ka pinos. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges įr pažįs
t a m u s - a s dalyvaut i šiose lai
dotuvėse. 

Nul iūdę : Brolis, Brol ienė, 
Seserys ir Gimines 

Laidotuvių d i rek tor ius An
t a n a s Pe tkus , t e l . -Cicero 2109. . 

A. A 
AMELIJA STANKIENfi 

l»o levais Rimkevič iū te 

Mirė sausio 9 d.. 1940 m., 
10:00 vai. ryto, su laukus 66 
metų amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr. , Laukuvos par.. Stungai-
čių kaime. 

Amerikoje išgyveno 28 met. 
Pal iko didel iame nul iūdime: 

draugus , ka imynus ir pažįsta
mus. Lietuvoje paliko brolio 
va ikus ir gimines. 

K ū n a s pašarvotas Juozapo 
Bagdono namuose 1702 South 
Desplaincs Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 13 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus a t lydėta į Dievo Ap-
veizdo parap . bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges ir pažįs
t amus -a s dalyvaut i šiose laido
tuvėse. 

Nul iūdę: Draugai , Pažįs tami 
Ir gimines. 

Laidotuvių d i rektor ius S. 
Skudas, tel. Monroe 3377. 

M. 

Laidotuvėms rūpinasi Bagdo
nų šeimyną. 

•AKT. USD. LAHX>TUTn7 DTRKKTORIAJ 
K E L N E R - P R U Z I N 

e*nmasia* Patarmartma* — MotsrU patarnauji 
Phoae 9000 610 W. 15ta AT*. 

NARIAI CHICAGOS, CICEEOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMR III A M P C PATARNAVIMAS 
A m D U L A N l f t DIENĄ IR N AKTj 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

Antay B. Petkas 
6834 So. Western Ave. 
GBOvehiU 0142 > 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

; 

Lacteicz ir Sanai feSKU* 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 S 
Phone PULlman 1270 

J. 4348 So. California ,ave. 
Phone LAFayette 3572 

o. r. 
- • ! 3319 Lituanica Avenue 

Phone YABd« 1138-1139 

Antanas M. Phillips 
I.). Zolp 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 Wegt 46th Street 
Phone YABda 0781-0782 

Alhert V. Petkus 
P. J. Ridikas 

4704 S. Western Ave. 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Hakted S t 
Telefonas YABds 1419 

' » 

file:///isos
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Jau Baigiama Ruoštis Uolaus Darbo 
WEST SIDE. — Sekma- Geros Pasekmes 

dienio iškilniems — paminė
jimui klebono kun. M. Urba-
navifiau.s, MIC, sidabrinio 
'kunigystes jubiliejaus jau 
baigiama ruoštis. Bažnytinė
mis iškilmėmis rūpinasi vi
karas kun. M. Jodka. Jubilia-

BRirKiEPORT. — Ualinia 
sakyti, kad uoliausia organi
zacija šioje kolonijoje yra 
Sv. Kazimiero Akad. Remejų 
2-ras skyrius. Tai organiza
cija, kuri yra visada "busy" . 

Skyriaus paskutinysis susi-
tas iškilmingai MLšias šv. lai-j rinkimas ]yy]l0 mm^ū 5 d 

kys 11:30 vai. ryto. Mišiose T f l i b u V Q m e t i n i s s u s i r i n k i . 
asistuos diakonu kun. B. Ur-' . N a u j a v a I d v b a ^žeme 
ba, Šv. Kazimiero seserų ka- v i e t a J I > n o r s t i p s a ^ v i s a 

pelionas, 'o subdiakonu knn . ) S e n a p a i į k t a : n a u j a jidinin-
Urba, Dievo Apvaizdos pa- k ? | i k o Ruam inienė. o rašti-

rapijcs vikaras. Pamokslą pa
sakys kun. J . Paskališkas, Vi
su Šventųjų, parapijos klebo-

ninke — Antikauskaite. 

Raportą iš centro susirin-
nas. Per Mišias giedos d i d v - , k i m o i 5 , l a v g Jonaitienė, pa
gis parapijos choras. .tardama, kad atstovės važiuo-

, r ! .. . . . v !tų į vienuolyną tik du kartu 
Vakare parapijos salėj bus; . J . ___• , ,_,. . 

jubiliejinis bankietas. Rengi 
mo komiteto, ir seserų moky
tojų pastangomis, kaip baž
nyčia, taip ir salė bus gražiai 
išpuoštos. Menu geras (kala
kutiena), programa graži. Ba-
nkiete dalyvaus daug žymių 

į metus 'su narių duoklėmis, 
priduodant vienuolynui tik 
tuos asmenis ir jų adresus, 
kurie yra pilnai užsimokėję. 

Pirm. A. Vaišvilienė išda
vė raportą iš "Pant ry Par-
ty" , kuri buvo surengta vie-

svečių iš kitų Chicagos lietu- tinių seselių naudai gruodžio 
vių kolonijų ir tolimesnių 8 d. Pasirodė, kad parengi-
miestų. Bankieto pradžia 6 
vai. Visi prašomi nesivėluoti. 

R. K. 

Iš Sęjungieciy 
Susirinkimo 

TOVVN OF LAKE. — Mo
terų Są-gos 21 kp. metinis 
susirinkimas įvyko satfsio 7 
i. parapijos svetainėj. Susi

rinkimas buvo skaitlingas. 

mas davė geras sėkmes. 

Šiame susirinkime buvo ap
svarstyta vakarėlis, kurs įvy
ko sausio 7 d. vietinės mo
kyklos naudai. Vaidinta sce
noj šv. Germaną ir dvi ko
medijos. 

Vajaus metinė vakarienė į-
vyks kovo 10 d. Rengimo ko 
misijon išrinktos — Žilvitie-
nė, Okonienė ir Jackienė. Šv. 

DAIN. KONSTANCIJA SKF.TJ.Y 
Dain. Skelly yra ne tik Chicagoj plačiai žinoma dainininkė, 

bet viena geriausių scenos mėgėjų bei 'visuomenininkių. Jau 
antri metai eina Chorų Są-gos centro raštininkės pareigas. 
J i maloniai dalyvauja viešnia dainininkė kun. Urbonavičiaus 
25 metų jubiliejaus bankiete, kuris įvyksta šį sekmadienį. 

Staiga Susirgo 
Biznierius Ivanauskas 

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJA. — Netikėtai teko 
išgirsti, kad šią savaitę smar
kiai susirgo biznierius Iva
nauskas, plačiai žinomos sa
ve, kilniais darbais įvairioje 
organizacijose ir parapijoj, 
Pranciškos Ivanauskienės, vv-
ras, kurie užlaiko valgomųjų 
produktų krautuvę. Nors tai 
skaudi ir nemaloni žinia, bot 
dideliai apgailestaudami ne
laimes paliestą šeimą, raiš
kiame gilios ir nuoširdžios 
užuojautos ir, linkime, kad 
Dievulis suteiktų sveikatą ir 
kad galėtų grįžti į savo kas
dienines biznio pareigas. 

Biznieriai Ivanauskai daug 
yra pasižymėję duosniomis au
komis ir gražiais darbais, už 
tat tikimės, kad ir vėl sustip
rėjęs, tęs savo gražius ir kil
nius darbus ateityje. J. K. 

tų buvo išlaikomas county lė- re a. a. Antanina Beinoraitė, 
šomis. Dabar gi pasirodo, 
jog j i s turi $12,000 vertės 
nuosavybę. 

John Blease išlaikvmas 

Ji bus laidojama iš Šv. Jur
gio bažnyčios, šeštadienio ry
tą, sausio 13 d. Visų sąjun-
giečių, kurioms laikas pave-

county kainavęs virš $14,600, W* Pašome dalyvaut laido-^ 
skaitant po $1 į dieną. Dabar t l l v ^ e i r t u 0 m i atiduoti pas-
Cook county bandys bent da 
lį pinigų atgauti-

i 
Pranešimas Mot. Sa-gos 1-

mai kp. Sausio 10 d. pasimi
rė mūsų kuopos ilgametė na-

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 u i $10 

• Alexian Brothers ligoninėj ir-
C H I C A G O T J g gi po kelių valandu mir§-

A P Y L I N K Ė J 

Apie rvykusį naujųjų metų,Mišios už mirusias nares j -
belaukiant vakarą raportavo vyks kovo 4 d., o už gyvas 
J. Čepulienė ir M. Sudeikie-

• nė. Vakaras pavyko ir pali
ko gražaus pelno. Iš knygų 

Chicagos cenzoriai, 
užvakar dalyvavo "Child-
ren's Hour" vaidinime. Ta
čiau nesulaukę dramos galo 
skubiai išėjo. Tikimasi, jog 
drama bus uždrausta vaidin
ti. "Children's Hour " 1935 
metais praėjo New Yorke di
deliu pasisekimu, bet buvo už
drausta statyti Bostone. 

likrinimo pranešė pirm. J. Če
pulienė ir M. Sudeikienė, kad 
viskas tvarkoj ir dėkojo raš
tininkėms ir jų mamytei Bart
kienei už malonų priėmimą 
ir vaišes. 

Rast. Bartkaitė perskaitė 
kvietimą į Marijonų Rėmėjų 
seimą. Kvietimas priimtas. 
Auka $3.00 ir atstovės O. Sriu 
bienė, Eitutienė ir Turskienė. 

Ligonę M. Paukštiene lan
kyti apsiėmė Martušienė, Ba
rtkienė ir A. Paukštienė. 

Mirusią nare a. a. Moniką 
Rakštaliene narės tinkamai 
palydėjo ir už jes sielą užsa
kė šv. Mišias ir sukalbėjo ra
kančių. 

Sąjungietes rengiasi kitam 
vakarui ir jau dabar platina 
tikietus. 

Buvo kalbėta apie pavasa
rio pikniką, kuriam paskirti 
vietą išrinkta komisija — J. 
Čepulienė, M. Sudeikienė, V. 
Binnienė ir O. Vaznienė. 

Sąjungietes užsibrėžę daug 
grs?ių darbų ir visos rengia-

kovo 10 d. Miesto biudžetas, 
P-nia Rudminienė pranešė,, peržiūrėjus numuštas nuo 

kad Bunco Party kuri įvyko j $58>078,392 iki $56,585,387. 
gruodžio pelno davė $49. T i k i m a s i > j o g š i s s u m a s i n t a s 

Išlaidų buvo $9.00. Grynas 
pelna's buvo pasidalintas su 
parapija. 

Skyriaus dvasios vadas 

biudsetas bus pravestas. 

Chicagos lenkai 
nori surinkti $412,000 Lenkų 
Šalpos Fondui. Lenkų Tauti
nis Susivienijimas jau yra 
surinkęs $324,973 pinigais ir 
$87,546 Lenkijos bonais. 

Joe Hozian 
vairuojamas automobilius su
važinėjo 10 metų Patricia 
Coe.l Hozian atsidūrė poliei-
jon, kur jį pažino serž. O'Bri-
en. Hozian ieškomas buvo 
dėl vagysčių. 

Jauna motina, 
gerb. kun. S. Petrauskas pri-1 M r s . Margaret Robbins, 27 
minė, kad Rėmėjų 2-ras sky-Į metų, AVaukegan gydytojo 

R. H. Robbins žmona, užsimu
šė nušokusi nuo septinto auk
što Marshall Field krautuvėj. 

rius vra kviečiamas r 
m* 

dirbti 
parapijos piknikams. Skyrius 
mielai; prižadėjo darbuotis. 

Priimtas pakvietimas daly
vauti Marijonų Rėmėjų sei
me, kurs įvyks vr.sario 4 d. 
Skyrių seime atstovauti iš
rinktos veikėjos Rudminienė,] 
Šimaitienė, Gudienė ir Šlio
geris. Nuo narių aukų surin
kta $3.30. 

Svarstyta apie daržo paė
mimą piknikėliui birželio 2 
d. Piknikėlis rengiamas vie
nuolyno naudai. 

Po susirinkimo sekė arba
tėlė, kurios metu Įteikta do
vanėlė pirm. A. Vaišvilienei 
ir vice pirm. A. Kazlauskai
tei. 

Per praėjusius 1939 metus 
duoklėmis iš narių iš viso į-

Suomijos Fondui 
chieagiečiai jau suaukojo 
$77,7611, bet tai dar tik 80 
nuošimtis pasiskirtosios su
mos t. y. $100,000. 

"NETURTINGAS" 
PAVARGĖLIS 

Per dvidešimt metų John 
Blease, 75 metų amžiaus gy
veno Oak Forest prieglaudoj 
ir per paskutiniuosius 40 me-

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito 
klem Ban kietam Suteikiam Pa 

tarnavimą,. 

Linksmas Patarnavimas Visiem* 

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

1 

kutinę pagarba mūsų ištiki
mai narei. 1-mos kpt valdyba 

Tbermic Machineless Per-
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$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 W E S T 47TH S T R E E T 

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

šv. Kazimiero Akad. Rėme. 
jų 2-ram sk. ir to skyriaus 
amžiniems nariams. — Mirus 
a. a. Antaninai Beinoraitei, 
ARD amžinai narei, prašome 
visų rėmėju dalyvauti jos lai
dotuvėse šeštadienio rytą, iš 
Šv. Jurgio bažnyčios, A. a. A. 
Beinoraitė išbuvo ARD ir 2-
rame skyriuje suvirs 20 me
tų, ir visuomet buvo ištikima 
ir atsidavusi (mūsų organiza
cijai ir geriems darbams. 

ARD centro pirm. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrengta plr 
1 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 

Usten to and Advertisc 

Mumotars YUSOSIIV'RAM 
F olk Songm and Mamc 
MUflIOUf it JUM CjtCnBMtfa 

ą , u H WWAK, Bvary fcnfef'l W • 
«• % ' Jlark S U Chi«r© — H M . 

Standard Club 
•v 

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

American Medical 
Association Journal daviniais 
Amerikos moterys kasmet ei
na plonyn. Tarp 1923 metų ir 
1934 m- Amerikos moterų 

Puldama ji permušė 50! svoris sumažej0 n u o 3 iki 5 
metų Harry Kohlman, kuris j svarų. Lieseja ne tik jaunos, 

-i, darbuojasi. Sajungiete, plauke $151.00 

Pastovumas — 
Tę liudija Įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

% 

Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ P E R MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

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

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
Inda ia i kiekvieno taupytojo apdrausti 

la i $5,000.00 FederaUntje tstalfoje. 

SS 
Kviečiu visas kaimynas, draagas ir pažystamas 

naudotis mano patarnavimą. 

Midvvest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašiny Plovimas. 
• 

Tire ir Battety Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Juknis, sav. 

2 3 3 5 South Wester*n Avenue 
TILEFONAS OANAL 3764 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3Vį% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 

J ^ A V J \ I x l ^ Chartered by TJ. S. Government 
^ * * f X - L ^ VW K-' SAVINOS FEDERALLY 

INSURED 

4192 ARCHER AVENUE 
LOAJf ASSOCIATIOI 

OF OHIOAGO 
JUSTIN MACKJEW1CH, 

I-I VAL.: 9 Iki 5 p. (p. Trečlad.: 9 Iki 12:00 p. Seštad.: 9 Ud 8;00 v* • . 

3a 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero RYTMETINIU 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rusi- s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgaunu gerlausf 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 

Švelni Degtine—100 Prooi 
BOTTLEP 0 1 BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą 

TIK $1.00 PT A 4 p A 

4-5 Kvortot . * » » D U 

Reikalaukit 
8AVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ 
1 5 C * PRINKSA8 

MUTUAL LIQU 0 R COMPANY 
Distributoriai 

4707 S. H A L S T E D STREET 
Phone Boulevard 0014 

CLASSIFIED 
REIKALINGA 

Likerio pardavėjų su South Sida 
tavernų pažintim. Didelė. ir žinoma 
urmo sankrova. Tiesioginis popu
liarių garsinamų rūsių 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. 
GAPITOIi WTNE & IiIQUOR CO. 

1618 Milwaukee Ave. 

— 

REIKALINGA DARBININKAS 
Reikalingas patyręs jautienos plo

vėjas (be«'f splitter). Gera alga pa
stovus darbas gerai patyrusiam žmo
gui. Atsišaukite laišku: "Draagas»y 
2334 South Oakley Ave., BOK 906P, 
Chleago, IIHIK>IS. 

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 veikla. Kreipkite* 
laišku į "Dranga", 2334 S. Oakley 

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima Iš
mainyti 2-fletų narna su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre

su: 3943 Weat .Taekson Blvd., tele
fonas Nevada 8039. 

REVDON FLEVA8 
Rendon 6 kamgarių fletas, naujai 
išdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Princetoo Avenue. 

LIETUVIŠKŲ RADIO 
„ . „ . „ n B STOTIES 
PROGRAMŲ i«o KO. 

10:00 V AL. RYTO ff.HJ.P. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Furn i ture House. Ine 
•VHM H O M 1 OF F1HB FURNITURE*' 8INCE 1904 

1748-50 W. 47th Su Phone Yatds 5069 

PARDAVIMUT NAMAS I R BIZNIS 
Pardavimui pilnai Jrengta grroser-
nė; medinis namas. Atsišaukita: 
4225 Prtncetop Avenne. 

PAIEŠKOJIMAS U ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pla
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVEIKIO ir ONOS DEVEIKTTfiS-
PTJMPUTIENftS (T) , kurte gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti J dienraščio DRATJOO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti juodviem kunigo Jakaičio l l 
Argentinos parvežtąjį sluntln). . 

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medinis naman. kar

štu vandeniu apšildomas; ant dvtar 
jų lotų. 2 karų garadžius, 111 J i 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bevar-
ly 488S. Bargenas. 


