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T R U M P A I 
Rašo A. Skirius 

Kiekvienas pilietis turi gerai 
suprasti biudžeto reikalus 
jais domėtis, nes jj visi pilie 
čiai vykdo. Jei planuojama 
pakelti mokesčius, tai žinokit, 
kad kiekvienas tiesioginėj ar 
netiesioginėj mokesčiu formoj 
turėsit daugiau išlaidų. M<» 
kesčių našta krinta ant visų 
piliečiu, bet sunkiausiai ten
ka ja pakelti neturtinges
nėms masėms, nes pramoni 
ninkai ir prekybininkai žino 
kaip mokesčius perkalti ant 
vartotojų. 

LENKU SĄMOKSLAS VILNIUJE 

Dabar pažvelgkime į 1941 
m. biudžeto lentelę ir išsirinki 
me mums reikšmingus skai
čius. Pirma nustatomos be
veik tikslios 1941 biudžeto me 
tų išlaidos $8,424,000,000: o 
pajamos apytikriai vertina
mos $5,548,000,000. Taigi, 
biudžetinis brutto deficitas 
yra $2,876,000,000. 1940 m. de 
ficitas buvo kiek didesnis — 
$3,933,000,000. 

:\ DAUGIAU KAIP 50 
LENKŲ, STUDENTŲ IR 
KARININKŲ, SUIMTA 

Jų tikslas buvo užgrobti 
lietuvių valdžią Vilniuje 

KAUNAS, saus. 12. — Lie- tai šiandien paskelbė, kad 
tuvos policija pranešė, kad j i ! konfiskuota sąmokslininkų 
susekė ir sukoneveikė lenkų slapta bevielio telegrafo sto 
sąmokslą Vilniuje. Daugiau lis su jos vedėjais, slaptais 
kaip 50 lenkų, jų tarpe studen kodais ir lenkų karinės orga 
tų ir buvusių karininkų, areš- nizacijos užsienyje nurody-
tuota. Sąmokslininkai kesi- mais. 
nosį nuversti lietuvių valdžią; Anot policijos, sąmokslinin 
Vilniuje. j kų grupe vadinosi "Kovojan-

Lietuvos policijos autorite ' čios Lenkijos organizacija * * 

Kaip numatoma tas bilijo-
ninis deficitas padengti. Pir
ma, Roosevelt prašo pakelti 
mokesčių bendrą sumą $4b0, 
000,000. Sumažinimu, išlaidų 
iš* bendrosios ir specialiosios 
sąskaitos $1,150,000,000, per 
keliant kitani TriiHf&fui $100, 
000,000; o didžiumai deficito 
$1,716,231,570 vėl užtraukti 
vieši) paskolą. 

NEPAPRASTI ŠALČIAI 
SIAUČIA EUROPOJE 

Bukovinoj ir kitose vietose 
užregistruota 4 0 I. žemiau O 

BERLYNAS, saus. 12. —, 
Berlyne gyvenimas virto sta-l 
čiai nepakenčiamas siaučiant; 
dideliems šalčiams — kelioli-1 
kai laipsnių žemiau O, ir ne
turint pakankamai kuro — 
angį i ų. 

mies-
Anglhi 

Reiškia, Amerikos valdžios 
viešoji paskola padidės iki 
$44,938,577,000. Man lengva 
parašyti tą skaičių, bet sunku t r > ' t m ? . . Em0^l 
darosi, kai pagalvoju, kada ir 
kaip tą 45 bilijonų skolą išsi
mokės. Tokia skolos suma J . 
V. istorijoj yra pirma. Blo
giausia, kad ji nė kiek nema
žėja, o vis auga. 1931 m. tebu
vo skolos tik $16,801,485,000,. NORI DIDELIO 
nuo 1932 m. biudžetas kasmet* KARO LAIVYNO 
subalansuojamas vis su 3-5 
bilijonais dolerių deficitu, ku
ris didina viešosios paskolos 
sumą. 

Yosuose Vokietijos 
tuose toks pat stovis. 
Vokietijoje yra, bet jų pris
tatymas j miestus surištas su 
sunkenybėmis. 

Sniego pūgos ir šalčio ban
ga 'smarkiai sužnybo visą pie-

Rum unijos 
provincijose Bukovinoje ir 
Transylvanijoje, vietomis už
registruota iki 40 laipsnių že
miau 0 šalčio. Ilgiausius me--
tus ko panašaus nebūta. Daug 
žmonių nuo šalčio žuvę. 

MASKVA PRIPAŽĮSTA 
NEPASISEKIMUS 
MASKVA, saus. 12. — Va

kar iš Maskvos radijo stoties 

NĖRA VILTIES RASTI 
GYVŲJŲ KASYKLOJE 

Iki vakar popiečio rasta 
2 5 žuvusiųjų lavonai 

BARTLEY, W. Va., saus. 
12. - - Pagaliau netekta vilties 
rasti kiek gyvųjų tarp už
griautų angliakasių Pono 
Creek Pocahontas Coal ben
drovės anglių kasykloje, ku
rioje trečiadienį įvyko spro 
girnas. Užgriauta 91 anglia
kasys. 

Vakar ir šiandien iki popie
čio vaduotojų grupės rado ir 
išnešė 27 žuvusiųjų lavonus ir 
kasasi toliau. 

Tai viena didesniųjų nelai
mių šios valstybės anglių ka 
sykloje. 1907 metais vienoje 
šios valstybes kasykloje 361 
angliakasių žuvo. 

Prancūzijos gen. Maurice Gamelinas atžymi prancūzų 
oįarbės legjijono žvaigžde britų karinių pajėgų Prancūzijoje 
vadą gen. vicegrafą G ortą. (Acme telephoto). 

Toji vieša paskola labiau
siai ir apsunkina subalansuoti 
biudžetą, nes reikia per me
tus sumokėti nuošimčių $1,-
100,000,000. 

AYASHINGTON, saus. 1 2 . -
Karo laivyno veiksmų virsi 
ninkas adm. H. R. Stark kon 
greso žemesniųjų rūmų komi
tetui pasakojo, kad J. A. Val-

. stybės būtinai reikalingom 
kiek tik galima didelio karo 
laivyno, jei norima išlaikyti 
Monroe doktriną neliečiama. 

j ' Įj>ranešta, kad rytiniaim Suo
mijos fronte mūšiai su suo-
miars vyksta trijų Rusijos 
pasienio miestų apylinkėse. 
Tų miestų vienas yra už 75 
mylių nuo pasieno ir svarbus 
strateginiu žvilgiu, nes pro jį 
eina Leningrado—Murmansko 
geležinkelis. 

.(Suomių žiniomis, tie trys 
miestai yra: Rpola, Uchta ir 
Petrozavodsk. /Vadinasi, bol
ševikai pripažįsta, kad suo
miai raudonuosius ne tik iš
mušę iš Suomijos, bet dar į- išgaudė, 
siveržę į Rusijos teritorijas. 
Suomiai kovoja su sunaikinti! 
sovietų divizijų liekanomis). 

SUOMIAI BUDI, SAUDO 
PARAŠIUTININKUS 

KOPENHAGENAS, saus. 
12. — Praneša, kad vakar su
temoje, apie 50 sovietų karių 
grupėmis bandė iš lėktuvų pa
rašiutais nusileisti suomių 
užnugaryje Karelijos tarpjū-
rio fronte. Suomiai budėtojai 
tai pastebėjo ir dali krintan
čių parašiutininkų ore nušo
vė, o kitus nukritusius tuojau 

SEN. BOhAH PRIEŠ 
EDISONO SUMANYMĄ 
WASHJNGTON, saus. 12.— 

Naujas karo laivyno sekreto
rius Charles Edison (tik va
kar jis senato komiteto pat
virtintas užimti sekretoriaus 
vietą) iškėlė sumanomą, kad 
kongresas prezidentui pripa
žintų platesnį autoritetą ka
ro laivyne taikingais laikais 
prisidengus nacionaliu nepap
rastuoju, laiku. 

Šis sumanomas prezidentui 
autoritetas savo Csme yra di-
jkt >.<. "Ki.'s. Jis buvo.,, imm-
pam laikotarpiui įvestas pa
saulinio karo laikais ir po 
karo nustojo savo galios. 

Sen. Boralias vakar senate 
aštriais žodžiais smerkė se
kretoriaus Edisono pasišovi-
mą prezidentui pripažinti di-

Kun. dr. J. Navickas 
atvyko Chicagon 

Chicagon atvyko Amerikos 
Marijonų provincijolas d. g. 
kun. dr. J. Navickas, M.I.C. 

Su juo kartu atvyko ir g. 
kun. dr. J. Pauliukonis, M.I.C. 

BRITAI CENZŪRUOJA 
AMERIKIEČIU RIŠKUS 
BASEL1S, Šveicarija, saus. 

12 — Čia gyvena amerikiečiai 
kalėdines atvirukes iš Ameri
kos gavo tik vakar. Jos buvo 
sulaikytos Gibraltare. Tenai 
britai sulaiko iš Amerikos 
siunčiamą visą paštą, laiškus 
ir siuntas atidaro, ieško kon
trabandos, cenzūruoja ir tuo 
"būdu trukdo ir varžo laisvąjį 
susisiekimą. Pačiam \Vasbing 
tone iškeliami protestai nieko 
nepadeda. Taip elgdamies bri-

Leningrado sovietai prane
ša, kad Karelijos tarpjūry va 
kar vykusi vien artilerijos 
dvikova. 

atkakli kova. Suomiai tikisi ir 
šį kartą raudonuosius sutriuš
kinti taip, kad jie negalėtų ten 
atsigaivelioti, kaip tas pada
ryta su jais Suomussalmi 
fronte. 

PAS BOLŠEVIKU 
NELAISYIUS SUOMIJOJE 

Suomių žiniomis iš Arktiko 
fronto, raudonųjų naujos pa
jėgos sukėlė puolimus Petsa-
nio ir Salia frontuose ir eina ktatūros autoritetą. Jis sakė. 

kad prisidengus nacionalio n e i t a i . I r i a s i , kad jie verti A-
paprastojo laiko vardu, sie- i m e r i k o s Palankumo ir para-
kiama suspenduoti žmogaus j " * 0 8 š l a ™ k a r e k o p o j e , 
teisių bilių — suvaržyti žo- [ ^el kalėdinių siuntų (kai* 
džio, spaudos ir susirinkimų j^i™" dovanų) amerikiečiams 
laisvę ir panaikinti bylų na- j sulaikymo britai aiškinasi jie 
grinėjimą: su prisėdais (ju- 'žiūrį, kad tos siuntos iš Švei 
ry) 

HELSINKIS, saus. 12. — 

rie tankų priešakiu siunčiami 
su geležiniais virbalais bady
ti žemę, kad rasti ir susprog
dinti suomių pakastas minas. 
Jis atsakė, kad tai nusižengę 

carijos nekliūtų Vokietijai. 

Cbicago Triibune Spaudos rusai pėstininkai. Politiniai 
Tarnybos korespondentui Do-, komisarai tuo būdu juos bau-

Kokios didžiausios išlaidų didesnes skolas? Yra ekono-1 palikti biudžetą subalansuo 
pozicijos! Krašto gynimo rei
kalams skiriama didžiausia 
biudžetinė suma - - $l,5o9,443, 
160 (padidino arti 180 mil. 
dol.), pašalpoms (relief) $1,-
125,000,000, nuošimčiams už 
skolas $1,100,000,000, para 
ma likininkams, jaunimui, 
soc. draud., bedarbiams — 

mistų, kurio į tai žiūri 
skeptiškai ir yra tokių, kurie 
tą biudžeto balansavimo poli-

]abaiįjanią su deficitu. 
Tai yra mėginimas kai ku

rių ekonomistų naujų teorijų. 
Ar tas mėginimas nebus skau-tika ne tik pateisina, bet dar ,, . .. " r ,dus Amerikos 

pataria. Giliau neliesiu b i u - r r o d y s a t e i t i s 

džeto balansavimo politikos j Milžiniškos 

nald Dav teko atlankvti ne-
Dažnai sermėga apsivilku- toliausia nuo čia stovyklą, 

si vaikščioja tikroji išmintis., kurioj laikomi sovietų nelais-
viai — daugumoje karinin
kai iš aviacijos ir tankų kor
pusų. 

Liaudies priežodis 

visuomenei, pa

budus, bet turiu pabrėžti, kad 
dabartinė vyriausybe vartoja 

kartu - r $2,403,093,000, tar-i labiau '^nHationary' ' biudže-
nantojų algoms, pasiskirsčius| to subalansavimo politiką. J i 
depart., bendrą sumą sudary- į stengiasi pasiekti biudžeto 
tų virš $1,500,000,000. , subalansavimo be deficito ne-

i tiesioginiu būdu, išlaikant kai-
Keletas kritiškų žodžių. Ko-'nų lygį, didinant prekybą 

del vyriausybe kasmet, taip pramonę ir tuo padidinant 
per pirštus leisdama, nesuba-1 valdžios pajamas (mokesčių 
lansuoja biudžeto be dificitojkeliu). J i drįsta ilgiesnį laikąfkams, taip pat ir tarnauto-

sumos, išleis 
tos paramai ūkininkų ir kitų 
sluogsnių reikalams, viešie
siems darbams, neparodė di
delio produktingumo ir nori 
mų rezultatų, nekalbant jau 
apie visai neproduktingai gin
klavimosi reikalams skiriamas 
sumas (jos būtinos tautiniu 
atžvilgiu). Gi perdidelės algos 
mažai dirbantiems viršinin-

kodėl vis lenda j didesnes ir . 

džia — siunčia stačiai į mir
ties nasrus. 

Tas nepakenčiama, sakė Britų konsulas Šveicarijoje į-
sen. Borah. Ir diktatorių tei- pareigotas ištirti tuos visus 
sių pripažinimo sumanymas'asmenis, kuriems siuntos ad-
yra tinkamas tik gurbui. 

SOVIETŲ LAKŪNAI VEL 
SVAIDO BOMBAS 
HELSINKIS, saus. 12. -

Korespondentas patvrė, kad Šiandien popiečiu sovietų la-
karininkai yra mažo mokslo. | ' k u n a i v § 1 P u o l g P i e t m ? S u o " 

mijos dalį svaidydami 

Korespondentas pagamino 
26 klausimų sąrašą ir nelais
vais pavieniui klausinėjo. Ga
vo kone vienodus atsakymus. 
Sako, Rusijos gyventojai ne
norėjo karo, kad ir su Suomi
ja. Bet ne nuo jų ta's priklau
so. 

Klausiami, ar Stalino reži
mas ir toliau tęsis, jie tik pe
čiais pakriupčiojo. 

Iš visų tik vienas pasisakė, 
kad jis nebijo grįžti į Rusiją, 

ARGENTINOJE DIDELI 
KARŠČIAI 

bom
bas. Helsinkio apylinkėse ir 
gi keletas bombų susprogdin
ta. Sakoma, šiandien Abo mic 
stas orinėmis bombomis buvo 
puolamas. Bet iš ten žinių 

BUEROS AIRES, Argenti
na, saus. 12. — Nepakenčia
mi karščiai čia siaučia. Daug | fc0ikas negauta, 
žmonių miršta, šimtai susir-*" 
gusiųjų. 

Žmonės negali f^gyti ledo, 
kurs staiga keleriopai pabran 
gintas. Policija saugoja prie 
'moninio ledo dirbtuves. 

resuotos, ir pranešti britų au
toritetams Londone apie da
lykų stovį. Tik po to iš Lon
dono išleidžiamas įsakymas 
siuntas arba siųsti adresa
tams, arba jas sulaikyti. Be 
kitko adresatai turi dar atly
ginti britams už tą visą tyri
mo procedūrą, kitaipgi siuntų 
negalima gauti. 

CITY OF FLINT — 
J AMERIKĄ 

nes nieku n?nusikaltęs. Kiti, 0 S L 0 ? N o r v e g i j a , saus. 12 
reiškė baimės ir prašė nes- _ A m e r i k o n į š k a s laivas City 
kelbti jų pavardžių. 

OSLO, saus. 12. — Norve
gijos parlamento sesija atida
ryta. Karalius Haakonas pra 
nešė, kad nors Norvegija yra 
neutrali, bet planuoja didinti 
kariuomenės skaičių. 
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KOPENHAGENAS, saus. 

- Islandijos pakrantėse, 
matyt, susidaužęs su ledynu 

of Flint, dėl kurio daug triu 'paskendo vokiečių laivas Ba-

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota: vakare, o 
gal rytoj numatomas sniegas. 

Saulė teka 7:16, leidžiasi 
4:41. 

Tanko karininkas paklaus- kšmo turėta, pagaliau išplau hia Blanco, 8,500 tonų. 62 na-: 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- jvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 

1 jams būtų galima sumažinti, tas kas yra tie žmonės, ku- kė į Ameriką. rių įgula išvaduota. 
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Amerikoj, nesėdėjo rankas sudėjęs. Jis visa 
laiką pašventė mūsų žmonių ir dvasinei ir 
medžiaginei gerovei kelti. 

Linkime Jubiliatui sveikatos ir ištvermės 
ir toliau energingai darbuotis tiems patiems 
kilniems tikslams! Naujcs, atsakciningos pa
reigos tebūnie ir malonios ir pasekmingos! 

Ilgiausių metų! 

- *..* p-i SS -^rSirrZSVSZ ! Suimti 'Lenkijos Steigėjai Lietuvoj 
— $1.00; Vienam MeneMui — .Tie. K I t M ą . * * etybtoe pnaumenUa: Metama — $T.00; PVMI Matui 

— $4.00. Pavteaia numeri* — t e 
Bendradarbiam* Ir korespondentams raitu negraiina. 

Jai D^praaoma tai padaryti Ir nepriaiunčiama tam tlka-
lul ©aito ienklu. Redakcija paailaiko aau teiae taieytJ 
tr trumpinti vlaua prtaiųatua raitus Ir ypač korespon-
denejaa auiia savo nuotittroa Korespondentų praAo ra-
iytl trumpai Ir aiškiai (Jei gulima rašomąja mašinėle) 
paliekant didelius tarpus pataiaymama, rengiant pole
mikos tr aamenlikumų. Paaennaios koreapondencijoe 
teikrnr*'" nededamos. 

Skelbimu kainos prt*unciemos pareikalavo*. 
E t e r e d U s * Second-Clss* M.tter Marok> i i . l j į j , * 

CnioafO, Illinois, Under tke Act of Marck S, l i 7 i . 

»^K^»^ 9 m ^^^^o ^ ^ ^ ^ ^ ^ « 

Kun. M. Urbonavičius 

Pirmame šios laidos puslapyje rasite tik
rai įdomią žinią, atėjusią iš Kauno per vie
ną pasitikimą Amerikos spaudos agentūrą. 

Pranešama, kad Lietuvos policija susekė 
Vilniuje suokalbį nuversti Lietuvos vyriau
sybę ir "atsteigti Lenkiją... Lietuvoje". Su
imta 50 lenkų revoUucionerių vadų, buvu
sios Lenkijos armijos karininkų ir studentų. 

Gražu, ar ne! 

Tik vakar įdėjome vedamąjį straipsnį &-
pie nepamatuotus lenkų protestus, pažymė
dami, kad tie nedėkingi gaivalai kandžioja 
tą ranką, kuri juos rūpestingai globoja ir 
maitina, šiandien, gavę žinių apie suokai-

Minint Sidabrini Kunigystes Jubiliejų 

Ir gerb. kun. Mykolas Urbonavičius, MIC , 
•paseno". Mat, rytoj yra minimos jo kuni

gystės 25 metų sukaktuvės. Tokios 'senat
vės ", žinoma mes nepripažįstame. Kai kun. i galvoj Vilniaus krašto lenkus ir pabėgę 

Kun. Mykolas Urbonavičius 
gimė fcpalių 30 d., 1890 nu, 
Naujadvario parapijoj, Lydo. 
apskrityj, Lietuvoje. Jaunas 
parodė" nepaprastus gabumm 
moksle, tad tėveliai Juozas ?» 
Adele (Silkevičiūte) 1900 rm> 
tais išleido Varšuvos gimna 
ziją. Vasaroms parvykdavo 
Lietuvon pas tėvelius. Gimna
ziją baigė 1909 'metais. Turė
damas pasaukimą į kunigys
tes luomą, 1910 metais įstojo 
į Varšuvos seminariją. 19\h 
metais, būdamas vos tik 25 
metų amžiaus, tapo įšventin
tas kunigu ir išvyko į Ukra: 
ną aplankyti motiną, kur bu 
vo laikinai apsigyvenus. Pa 
vikaravus keliose parapijost 
buvo paskirtas kapelionu ka 
riuomenėje, kur išbuvo iki bius, galime daugiau pasakyti: jie siekia 

pražudyti visą Lietuvą, kuri jiems (turime11921 «metų. 1922 metais jsto 
jo į Marijonų vienuolyną, o 

Urbonavičius' sulauks* arkinio kunigystė* Į * • ) tiek daug gero padarė kritiškiausiose 
jubiliejaus, kaip kun. Lopata ir kun. Lietuv- , jų gyvenimo valandose. 
įlinkas, tuomet jau galėsime ir jį vadinti 

"seniu. Mes šia proga ir linkime, kad kun. 
"Mykolas sulauktų 50 metų kunigystės sukak
tuvių. 

Rytoj įvyksta ne tik sukaktuvinės kun. 
Urbonavičiaus iškilmės, bet ir išleistuvės. Jis 
atsisveikins su Aušros Vartų parapijos žmo
nėmis, savo draugais, nes netrukus išvyks 
t savo naują paskyrimo vietą, į amžinąjį 
miestą — Romą. Tikrai būt gera, kad ju
biliatas, išvažiuodamas iš mūsų tarpo ilges
niam laikui, parašytų savo autobiografiją. 
Ji būtų įdomi. Ją perskaitę, geriau jubilia
tą pažintume, labiau jo asmenį ir jo gyve
nimo siekimus įvertintume. 

1923 metais tapo vienuolyn 
vi r 
ką. 

mo, Columbo Vyčių ir Gai 
bės Narys Lietuvos Vyčių or
ganizacijos. Nuo pat atvyki 
mo į Ameriką parode didelį 
palankumą jaunimui ir viaą 
laiką veikė jaunimo tarpe. Jo 

KVAILYSTES PASEKĖJŲ 
HIMNAS 

Prieš Tave lenkiamės žemai, 
Kvailyste galingoji, 

Tau garbe duodame urnai, 
Valdone mus tikroji. 

Žvaigždes šviesa Tu mums svečių 
švieti, — O ką reiškia, kad 

— Tr laimėjai? 
— Je. Dabar visai nedirbu. 

— Ką reiškia, kai žmogus 
nosį kaso! 

— Reiškia, kad atsilankys 

Jis 

visuomeniški darbai yra gevai 

Prie žaliojo stalelio 
Ir prie stiklelio mus lieti: 

Vedi į linksmą kelią. 
Mes mokam šauniai apkalbėt 

Bereikalingai žmones, 
I r mėgstam daug veltui plepėt 

Iš Tavo vis malones. 

galvą kaso! 
— Reiškia, kad svečiai jau 

atsilankė. 

žinomi visose lietuvių kolom Ant šaipo mes kitus statyt 
j Tai mokam kuopuikiaušiai, 

Po trumpo susipažinimo sv 
Suvienytomis Valstijomis, ta
po paskirtas vikaru Aušros 

- „ » 

&akoxLa, kad kunigo ar šiaip visuomenes 
veikėjo gyvenimas, tai atdara knyga, kurioj 
nieko nepaslėpsi. Taip, be abejojimo, yra ir 
su kun. Mykolo gyvenimu. Bet jis mūsų 
tarpe ne visą laiką gyveno. Su mumis Ame
rikoje išbuvo, tiesa, daugiau kai pusę savo 
kunigavimo metų. Prieš tai jubiliatas dar
bavosi Europoj — Lenkijoj ir Vilniaus kra
šte. Tų laikų veikla yra įdomiausia: Didy
sis karas, imperijų griuvimas, mažųjų tautų 
pakilimas ir Jų siekimas įsisteigti nepri
klausomas valstybes. Kun. Urbonavičius bu
vo ne vien paprastas anų laikų įvykių tė-
mytojas, liudytojas, bet ir pats dalyvavęs 
kaip kovose taip ir veikime. 

Į Ameriką jubiliacas atvyko jau po Di
džiojo Karo. Kaip kiekvienam ateiviui, taip 
Ir jam nelengva buvo gyvenimo pradžia. Ki 

Tokiais savo žemais darbais lenkai privers 
Lietuvą juos kitaip traktuoti. Tokiems pa
bėgėliams, kurie nepatenkinti tikrai moti
niška Lietuvos globa, kuriems negardi Lie
tuvos duona, reiks parodyti kelią atgal į 
Varšuvą ar į bolševikų užimtąjį lenkų kraš-[Vartų parapijon, Chieagoje, 
tą. Tegloboja juos naciai ir bolševikai, te- kur tuo laiku klebonavo a. a 
paragauja, kaip gardi yra tų ponų "duo- kun. F. Kudirka. Tais pačiaiF 
na" (tikriausia — švinas); metais pradėjo lankyti Loyo-

Šis vis dėlto skaudus įvykis, dar kartą jla universitetą Chieagoje ir 
aiškiausiai pasako, kad, nežiūrint kaip ge
rai mūsų tauta traktuos lenkus, jie vis vien 
sausis, kaip glostomas tigras, galans savo 
peilius ir, progai pasitaikius, išnaujo durs 
į Lietuvos širdį. Tą aiškiai reikia žinoti ir, 
palaikant bet kokius su jais santykius, to 
neužmiršti. 

Tuo mes nekeršysime, bet perspėsime; ne
skelbsime karo, bet — apsisaugosime. 

vi^ininkų pasiųstas į Am'eri- *>" Suvienytose Valstijos, *| G ^ ų ' v a r d ų ' 3iems pramanyt 
1 Sveikiname gerb. jubiliatę' 
25 m. kunigystes sukaktie? 
proga ir linkime ilgiausių me
tų savo pasirinktame šventa
me darbe! P. 

Statys Geležinkelį 
Po Vandeniu 

Darbo Sąlygos jr Saugumas 

laikais panašių tragedijų kuo mažiausia tu
rėtų pasitaikyti. Gyvename visokių išradi
mų, mašinų amžiuje. Išradimai tarnauja ne 
vien tik didesniam darbo produktingumui, 
bet ir geresnei dirbančiųjų apsaugai. 

Ir pati krašto vyriausybe turėtų daugiau 
« 4m~. ~ ~ ~ e - o^- y *— 7- —; i ftflretį, tad darbininkai turėtų geresnes dar-
tokios čia sąlygos, pagaliau, ir žmones ia- Į ^ w^ygąa ^ k a d j u gyvybė būtų apsaugota. 
tokie. Tačiau fk gana greit prie naujų gy
veninio sąlygų prisitaikė, pažino žmones ir 
pasinėrė į visuomeninius darbus. Kad ge
riau pažinti kraštą, žmones ir jų reikalus, 
jubiliatas studijavo Loyclos universitete so
ciologiją, įgydamas magistro laipsnį. 

Daugiausia sava jėgų kun. Urbonavičius 
čia įdėjo bedirbdamas pastoracijos darbą. 
Kenošos, Rockfordo ir Aušros Vartų (Chi-
cagoj) parapijose. Pirmcje vietoje rūpinosi 
žmonių dvasiniais reikalais. Tačiau mokėjo 
ir sugebėjo gerai tvarkyti ir parapijų ūkį. 
Kur buvo, visur taisė, pagerinimų įvedė, 
skolas stengėsi mažinti. Į Aušros Vartų pa
rapiją, tur būt, bus daugiausia įdėjęs rū
pestingumo ir savo jėgų 

Brooklyno "Vienybė*1 praneša, kad brook 
lyniečių grupe yra užsimojusi pastatyti ta-

Kun. Mykolui visada rūpėjo ir "pašali- »me mieste lakūnams Dariui ir Girėnui pa-
niai darbai", jei tuos darbus galima taip minklą. Esą: 

I pavadinti. Daugiausia savo sielos įdėjo ir 
laiko pašventė Lietuvos Vyčių organisaci- ; 
jai, besirūpindamas jos dvasiniu ugdymu, I 
jos Uutižkumu, jos materialiniais dalykais j 
— spaustuve, laikraščiu etc. Pats būdamas j 
istorikas, norėjo, kad ir mūsų jaunimas pa
žintų Lietuvos istoriją. Dėl to prieš porą 
metų parašo (Vyčiai išleido/ trumpą, ilius-

:; tiuotą Lietuvos istoriją. 
Jubiliatas nemažai dirbo ir Federacijos 

Ghicagos apskrityje, kaipo jo dvasios vadas. 
Trumpesnį laiką kun, Urbonavičius kape-

;: lionavo Šv. Kasimiero Seserų vienuolynui, 
bavo 'Draugo*' administratorium, mokyto
javo Bernaičių Kolegijoj, kuomet toji dar 
buvo Hinsdale. UI. 

čia taip pat pasižymėjo mok
sle, o 1926 metais baigė univ. 
M. A. laipsniu. 1926 metai* 
Marijonų Kongregacijos vai
du vedė Viii'sijas Pennsylvani-
joj ir Naujoj Anglijoj. Nuo 
1927 iki 1930 metų ėjo kle
bono pareigas Kenosha, Wis., 
Šv. Petro ir Povilo parapijo
je. 1930 ir 1931 metais moky
tojavo Hinsdale, Marijonų se-

Kasyklų industrijoj dažnai pasitaiko dide- minarijoje, o 1931 ir 1932 mė
lių nelaimių. Jose žūva daug darbininkų, j tais klebonavo Rockforde, šv. 

Užgriuvimas netoli šimto darbininkų Bart- p e t r o įr Povilo parapijoj. 
ley, W. Va., kasyklose, rodo, kad anglies 1 9 3 2 i r 1 9 3 3 n i e t a į s ėjo kąpe-
kasyklų savininkai per mažai dėmesio krei- H o n o p a r e i g a s Sv< Kazimiero 
pia į apsaugojimą darbininkų gyvybės. Šiais g vienuolyne. Nuo 1933 

iki 1935 nietų antru atveju 
buvo klelbonu Kenosha, Wis., 
Šv. Petro parapijoj. Nuo 1935 
metų iki šio laiko sėkmingai 
klebonauja Aušros Vartų pa
rapijoje, Chieagoje, kur nu
veikė didelius darbus. Iš di
desnių parapijos pagerinimų, 
kuriais parapijonai džiaugia
mi ir daugiausiai atsivnins kun. 
M. Urbonavičių, galime pa
minėti: atnaujinimą altoriaus, 
iškėlimo lubų ir padidinimą 
sanktuarijos, sudėjimą mo
derniškų spalvuotų langų ba 
žnyčioje ir, jo sumanymu, o j 
ir geraširdžių (parapijonų duo-
tenumu, partraukiamą iš Vil
niaus Aušros Vartų Šv. Pan. 
stebuklingojo paveikslo, ku
ris išauksuotas ir puošia di
dįjį altorių. Matydamas, kad 
parapijos sale prastam stovy
je, energingam klebonas šuke
le specialų jai pataisyti fon 
dą, pagilino srity ir sudėjo 
marmurines grindis. Šis mil
žiniškas darbas vra labai vev-

w 

tinamas parapijonų ir jauni
mo, nes visiems malonu ren
gti parengimus moderniškoje 

Suskumbam kuoveikiausiai. 
Mes skriausti mokame mažus, 

Prieš vargdienius riest nosį, 
Tai pavyzdys yra gražus: 

Gražesnio n'išgalvosi. 
Iš Tavo mylistos jiunai \ 

Dar mokam Caug fdarbelių'. 
UžtaiL prieš "Tave ,*&kuv5inai 

Mes puolam** ant keliui S 
V. Vyšniunas (G.) 

— Ar tiesa, kad kvailiai 
iš meiles darosi razumnesni! 

— To negalėčiau pasakyti. 
Bet kad protingieji iš meiles 
kvailėja, tai tikra tiesa. 

, i : . •-• 

Japonijos valstybę sudaro 
daugybe didelių ir mažų sa
lų. Kur nedideli atstumai, to^ 
salos sujungtos per jurą pa- į Minnesota valstybe, sakoma, 
statytais tiltais. Dabar japo- I > r a nudažius 20,000 žiogų gel-
nai sumanė įdomiai sujungti Į tonai, violetiniai ir raudonai 
vidurines Hondo salas su Ko-1 - ir paleidus į laisvę. Esą. 
rėjos pusiasaliu. Išdirbtas pro- Į valstybe nori sužinoti, kuria 
jektas iškasti tunelį po jūros 
dugnu. Tas tunelis turėtų 

Guldydama Čiiliuka motina 
mokina!'kkad reikia pratintis 
viską pačifem pasidaryti. Iš
klausęs jos pamokinimo Ča-
liukas sakr>: A 

\ \ 

-^*MamyteJ nuvilk mane, 
pąguldįk mane, apklok ma-
heįįp užmieti aš jau pats už
migsiu. 

Prezidentas Roctseveltas paskyrė Aukšč-
čiausiojo Teismo teisėju Frank Murphy, ka 
taliką. Jis bus penktas katalikas teisėjas, 
užėmęs vietą šioj aukštoj Jungtinių Valsty
bių institucijoj. 

APŽVALGA 
į ^ ^ # » l t * i a « o * * > W 

Atsakymas. Kiekvieną bal-

linkme ir kaip toli žiogai 
emigruoja, 

apie 110 kilometrų ilgumo ir K a i k a s sako, kad reiktų 
eitų iš Simonosekio į Fusano panašiai dažyti — užtektų| šaviką galima skaityti briga-
miestą. Pravedus tunelį, kelio-j vien raudonos spalvos . . ii da. Kiekvieno balšaviko bri-
ne iš vieno žemyno į kitą, balšavikus, kad žinojus kuria gadą sudaro šitokie daliniai: 

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI 

Klausimas. Skaitau pope-
rose, kad balšavikai turi bri
gadas. Kokios tos jų briga
dos? Ar jie turi ir armiją? 

Zetsas 

truktų tik porą valandų, o 
dabar jūros keliu tenka ke 
liauti net 7 valandas. Projek
tas sudarytas labai kruopš
čiai, jame numatyti visi sun
kumai, kurie gali atsirasti tu
nelį po jūros dugnu kasant. 
Parengiamieji darbai jau bu
vo pradėti 1937 m., bet karas 
su kinais juos sutrukdė. Da
bar japonai vel ruošiasi pra
dėti kasimo darbus, kuriems 
numato panaudoti ir kinus 

linkme jie emigruoja. 
Tarp žiogų ir balšavikų nė

ra skirtumo. Ir vieni ir kiti, 
kur tik kokią apylinkę užpuo
la, viską sunaikina. 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
— Girdėjau, streikavai. 
— Taip. Norėjau gaut 

trumpesnių valandų. 

vienoj rankoj maišas su iš
plėštu bažnyčių turtu, kitoj 
— maišas Markso principų. 
Vienoj kišenėj revolveris, ki
toj — bomba. Po viena pa
žastim balšavikų flegė su 
kūju, piautuvu, o virš jų 
kaukolė, po kita — durtu
vas. Tai neatskiriami balša
vikų brigados daliniai. 

belaisvius. Jei milžiniškas 
projektas bus įvykdytas, tai | lyje geležinkelį po vandeniu. 

Japonija turės pirmąjį pasau

sių dienų vargai 

> 

Statys Dariui-Girenui Paminkle 

44 Norint amžinai lakūnus, pagerbti, 
Brooklyno ir apylinkes draugijos bendra
me susirinkime, 1939 m. spalių 29 d., Liet. 
Am. Piliečių klube, Brooklyne, vienu bal-
»su nutarė didvyriams Dariui ir Girėnui 
pastatyti paminklą Brooklyne Lituanikos 
Aikštėje, prieš Brooklyno Lietuvių Pilie 
eių klubą kelių gatvių susikirtime. 

44Komitetas atsišaukia į visuomene or- j salėje 
ganizacijas, draugijas ir pavienius asme
nis prašydamas prisidėti aukomis šiam 
kilniam tikslui įgyvendinti' \ 
Nelengvas tai bus darbas, jei 'bus norima 

pastatyti tokį paminklą^ kuris neštų garbe 
lakūnams — didvyriams ir, apskritai, lietu
viams. Paklauskit cbicagieeių — jie tikrai 

• 

Tad- Iš kelių čia sumestų sakinių galime patyrę, kiek daug darbo ir lėšų reikia įdėti i 
suprasti, kad gerb. jubiliatas, gyvendamas į tinkamo paminklo pastatymą. 

Kun. M. Urbonavičius, be 
klebono pareigų, nuo 1928 
metų «mc»kytojauja Mnr.delein 
seminarijoje. Jis savo laiku 
yra parašęs daug straipsnių 
į laikraščius. Taipgi parašė 
Lietuvos Istoriją, Yra narys 
Lietuvių B. K. Susivieniji-

Copyrifffct %Ą Lincoln News»aper Featum, Ine A 
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Šeštadieni?, mansio 13 d., 1940 D R A U G A S 
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Rimties Valandėlei 
DRAUGO'' GARBĖS RĖMĖJAS 

= ^ 
Neretai, taip vadinamų, ge- vo protą, galės pats pasirink-

rų lietuvių šeimynų tarpe ra-jti ar eis bažnyčion, ar jam 
ndasi tokių, kuriems visai ne- j reikia Sakramentų ir tikėji 
rupi Mišių klausymas sekma- mo". Jeigu statoma tokia *'iš-
dieniais. Ta dieną jie laiko mintinga'' taisykle, palaiky-
pasilsio diena, visa rytą pra- kime ir toliau. v • Jeigu vaikui 
leisdami lovoje, neva i* uuo- reik valgyti, pasakyk jam p*, 
vargio. Tiesą pasakius, žmo- \ laukti kol užaugs, galės ap-
gas, kartais, priverstas *' iŠ- i sispręsti' \ Netikęs toks moks -
simiegoti m

t mat, reikia kada | linčių išradimas nors ir labai 
nors išsipagirioti. Žūna diena gudrus atrodytų, 
skiriama Dievo garbei. Pasivogdami sekmadienį 

Daugeliui sekmadienis esti j nuo Viešpaties Dievo, nes jis 
diena, kada reikia namus iš- mums reikalingas, pasidarome 
tisai valyti, sienas, lubas ar, neištikimais. Taip kaip ma-
grindis tepti, malkų pakapo-šas kiekis pipirų arba drus-
ti. pataisyti tvoras ar rakau- kos žymiai keičia valgio sko-
dus. Moterims sekmadienis *4, lygiai taip pat apgavys-
dažnai labai patogi diena dra- te sielos dalykuose kenksmi 
bužiams skalbti, siuvinėti; vi
siems kažin iš kur kyla būti
na pareiga tuojau padaryti 
tai, ką visą savaitę užmiršo 

nga ir nemaloni. Nors bandy
tum, sąžinės balsas neužslo
pinamas, pasakys; 'Neteisin
gai pasielgei su tavo Viešpa-

atlikti. Galima tvirtinti, kad, cm Dievu". 
piktoji dvasia tą dieną neturi 
laiko snausti, per gera jai piū-
tis. 

Pažangos dėsniai labai pa
tinka filosofams, kurie prie 
pečiaus prisiglaudę iš savo 

neklaidingo' patyrimo dės
to: •Nereik versti žmogaus 
prie kurio ners darbo: kai 
vaikas, pavyzdžiui, ateis į sa-

PIRMAS 
PARODYMAS 

Kartą bevažiuodamas pa
mačiau šalia kelio stovintį 
žmogų ir garuojanti automo
bilį. Pasiteiravęs, sužinojau, 
kad nelaimingasis užmiršo 
prisipilti ne tik vandens, bet 
ir gasolino. Dabar prašosi nu
vežti miestelin. Panaši padė
tis kataliko, kuris nori toli 
vykti, tiktai užmiršta kelio
nei pasiruošti iš anksto. Žmo
gus, neturėdamas progos visą 
savaitę dvasiniai pasistiprin-

! ti, sielos reikalais rūpinasi 
bent sekmadienyje. Metus gra 

i žiai pradėjai, tęsk toliaus gra
žų darbą, dažnai prisiminda
mas, kad 'Savaitė su Dievu 

A • • 
Gerb. KFN. PRANCIŠKUS M. JURAS, Lietuvių parapi

jos klebonas, Lawrence, Maas. įstojo į "Draugo" 1940 Gar
bes Rėmėjus, atsiųsdamas $100.00 čekį j "Draugo" Spaustu
ves Marinų Fondą. 

Tariame nuoširdų aeių už dovaną ir linkime ilgiausių 
metų Kristaus vynyne darbuotis. 

Bitautas Tavern rinktinė 
padare 854V747-899 taškus 
prieš Simo Paint Shop 835-
937-889. 

Sparco Buibble up rinktine 
padarė 666-782-S31 taškus 
prieš Ben's Tavern 774-768-
793. 

Jakutis Food Shop rinkti
ne padare 718-886-977 taškus 
prieš Vic's Barber Shop 779-

'749-931. _ 
Lith. Business Men rinkti

ne padare 717-719-713 taškui 
prieš Wall St. Taverr. 682-
723-69'). 
Parapijos susirinkimas 

Mūsų klebonas kun. Pran
ciškus J. Skrodenis, MIC, se
kmadieni, sausio 7 d., sušau
kė metinį parapijos susirin
kimą. Salėj buvo pilna pnra-
pijonų kaip suaugusių, taip 
ir jaunų, nes norėjo išgirsti, 
kiek nuveikta per pereitus 
metus ir kiek liko kasoj pi
nigu. 

Jr 

AMERIKOS LIETUVIU ŽINIOS 

Dabar pamatykite 1940 m. 
Radijas ir Radio Kombina
cijas Bud riko krautuvėje 
— naujas radijas, naujo 
stiliaus gražius rakandus, 
pnrlor setus, pečius, sta
rai ir karpetus. Siuveny-
rai duodami visiems atsv 
lankiusiems. 

1940 metu Elektrinės Le-
daunės: General Electric, 
Norge ir kitos iškrautos 
Bud riko krautuvėse, jose y-
ra daug įvairių pageimi
nių. 

Perkant dabar sutaupy
site daug pinigų. 

Kaino* $1 1 9 . 0 0 
ir ankščiau. 

Naujos Skalbiamos Maši
nos: Maytag, Norge, Thor 
ir kitos. 

Bud riko Krautuve atda
ra ir nedeliomis nuo lOvnl. 
ryto iki 4 vai. po pietų. 

JOS. F. BUORIK 
FURNITURE HOUSE 

3409 S. HALSTED ST. 
TeL Yards 3088 

Žymus prayramas nedėlios 
vakare tarp 5:30 ir 6:30 
P. IT. ii stoties WCFL -
970 k. 

Kenosha Kronika 
Susirinkimai 

Po pirmų šv. Mišių 6v. Va
rdo dr-jos, o po sumos Sv. 
Onos ir Sv. Petro dr-jų. 
Įvykiai 

Įvykusiame susirinkime se-
kmudienį, sausio 7 d., soda-

pradeta — tai savaitė tikrai lietęs išrinko šiems metams 
»• - ' n t • ' • 

laimėta/**'. A.B.C.J. naujų valdybą. Marijona B^i-
,taite išrinkta pirmininke, jos 

Meksikoje rengiamas poli- j pagalbininke Marijona Kise-
tinių ir ūkinių reformų šeše- j rau'skaitė, raštininke — Ele-
irių metų planas. Be kitko 
planas mtinato visišką naftos 
|pramonės nacionalizaciją (su
valstybini mą). 

Kitą mėnesi pusryčiais rūpin
sis Elena Zalatoraitė ir Ona 
Zokaite. 

Nuo šių metų sodalietes 
prižiūri Sesuo (Jloria. 

— Pirmasis Amerikos lai
vyno vadas John Barry (1745-
1803) buvo katalikas. 

na Gashon, kasiere — Bertka 
Lauraiti. 

Marijona Kraujeliūte ir R-

Pirmadienio vakare, sausio 
8 d., parapijos choras turėjo 
savo susirinkimą, kuriame bu
vo renkama nauja valdyba kas, Simonas Venckus ir An-

Daug nuveikta ir pagerin
ta. Didžiausias darbas bivo 
— bažnyčios grindų iškloji-
mas "ruibber ti le". Atmokė
ta ne'maža skolos ir daug pa
taisymų padaryta klebonijoj. 
Atmokėjus visas išlaidas, 1940 
m. liko $620.74. Visi džiau
gėsi tai išgirdę. 

Į komitetą išrinkti: Jonas 
Druktenis, raštininku, Pranas 
Jakuti's, kasierium apsiėmė 
dar dviems metams parapijai 
pasidarbuoti. Kiti išrinkti: 
Petras Urbikas, Antanas Tz-
donis, Aleksandras Kraujalis, 
Pranas Vitkus, Albinas Luc
kas. 

Parapijos trustisais išrink
ti: Petras Pilkauskas, Pranas 
Gabrėnas. Antanas Vitkai 

"Draugo*' Spaustuves Mašinų Fonde buvo $T)25.00 
Kun. P. Jūras, Lawrenee, Mass. Lietuvių 
Parapijos Klebonas ". 100.00 

Viso $625.00 
Ačiū Aukotojui už prisidėjimą prie "Draugo" Spaustu

vės Mašinų Fondo. 
• 

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

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri kainuos $8,000.00. 

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

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

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

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

• s-

• y 
1S-1940 metams. Pirmininku 

rinktas Antanas Izdonis, virė 
pirmininku Aleksandras Krau 
jalis, raštininke pasiliko ftle-
na Biškauskaite, Marijona 
Bei ta i te kasiere. Atstovai j 
Dr-jų Vienybe Palmyra G u-

Iena Gashon ir šiais metais žauskaite ir Antanas Vitkaus 
redaguos sodaliečiu laikrašte-! kas. 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicagfc Sokol Salejt 
2345 S. Kedzie Ave. 

Chicago 

lį. Prieš susirinkimų įvyko 
pusryčiai parapijos mokykloj 
ir sekančios sodalietes jais 
rūpinosi: Marijona Ramanau-

! skaitė ir Pranciška Izdonis. 

šv. Vardo Bowling Lyga 

tanas Vitkus. 

Mūsų klebonas kiekvienam 
parapijonui įteikė laibai gra
žių katalikiškų spalvuotų ka
lendorių dykai. 

laikytos pamaldos, kuriose 
bus pareikštas dėkingumas 
Dievui už sugrąžintų Vilnių 
su stebuklingais AUŠFOS Var
tais. 

Išrodo, kad lenkai yra ga
na dideli patriotai del savo 
tautos, kad tiek žada sukelti 
pinigų. Na, o kiek Cleve'.ando 
lietuviai mano sukelti savo 

C vai. vak., Aušros Vartų i teuti<'<-»l nukentėjusių vilnijo 
par. salėje įvyks didele pra-

Cruodžio 28 d. mirč Kazi
mieras Totilas, 30 metų jau
nikaitis, siinus Jono ir Mari-

Mockus Bakery rinktine jonos Totilų. Palaidotas Šv. 
taškiis Jurgio kapinetse, gruodžio 30 
17-865- d. Laidotuvėms patarnavo 

padare 909-899-842 
prieš Vie's Tavern 
826. 

"DRAUGO" VAJUS ŠV. JURGIO 
PARAPIJOJE 

Mischler Rap. 

moga, kurios pelnas skiria
mas Vilniaus lietuviams su
šelpti. Čia bus prakalbos, 
dainos ir smagus pasilink
sminimas. Bilietai tik po 50e. 

A. 

Pavykusios 
Prakalbos 

Waterbnry, Conn. — Pra
kalbos ir koncertas, kuri su
rengė A.L.R.K. F-jos 22 sky-

Rytoj, šv. Jurgio parapijoje "Draugo" vajus bus pastū
mėtas p i r ryn . Bažnyčioje kun. J. Mačiulionis, M. I. C, 
"Draugo" Administratorius, sakys pamokslus apie katali
kišką, spaiidą. 

Ketvirtą valandą, prpiet įvyks svarbus spaudos reikalais rnVs pavyko. KaUbas pasakė 
susirinkimas p/arapijos svetainėje. &v- Juozapo parapijos klebo-

Kviečiame visjs šios kolonijos veikėjus dalyvauti šiame nas kun. J. Valantiejus, J. B. 
Laučka, kun. J . Bogužas ir 
kun. A. Čebatorius. Kalbos 
buvo gražios ir turiningos, 
tik gaila, kad ne visi jomis 
pasinaudojo. Koncertinei pro
gramos daliai vadovavo kom
pozitorius A. Aleksis. Prakal
bų pelnas buvo paskirtas nu
kentėjusiems vilniečiams. 

Viso surinkta $86.89. Kata
likiškos draugijos pridėjo 

$13.11. Viso pasiųsta vilnie
čiams Federacijos 22 sky
riaus vardu $100.00. Reng. 

Lenkai Pasiryžę 
Sukelti #100,000 

Clevelapd, Ohio. — aiame 
mieste gyvenanti lenkai vra 
nusprendę sukelti $100,000 sa
vo tautiečiams pabėgėliams j 
Lietuvą, Rumunija, ir Unga-
rijų šelpti. 

je šelpimui? Pagal kitų lietu
viškų kolonijų, tai Clevelan--
das nuo šio labdaringo darbo 
yra labai toli pasilikęs. Kitų 
miestų lietuvių bažnyčiose 
patys klebonai turi padare 
ekstra kolektas tam tikslui, G 
kiti klebonai dar tik rengiasi 
tų daryti. Clevelando katali
kams irgi reikėtų kų tokio pa
daryti, kad paskui neturėtu
me gėdos nuo kitų kolonijų 
lietuvių katalikų, o gal net ir 
visos mūsų tautos. Clevelan-
diečiai lietuviai, pajudinkime 
žeme. L. Z. 

SKAITYKITE "DRATJUĄ »» 

f 

Suomijos laukuose sušalę arklių lavonai po nelaimingos rusų atakos. (Acme telephoto) 

Dėkingumo Diena 
Netv York, N. Y. — Lietu

vių draugijos bendromis jėgo
mis sausio 14 d. rengia Vil
niaus atgavimo iškilmingą 
minėjimą. 11 vai. ryte Aušros 
Vartų par. bažnyčioje bus at-

INTERNATIONAL LIOJJOR CO. 
Sav. FRANK VIZGARD 

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
"Sunny Boy" 4 Metų Senu
mo Kentueky Degtines. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtim". 

— o — 

Taipgi reikalaukite 
Lietuviško Krupniko. 

srenausio 

— o 

Parduodame 
noms. 

vien tik Taver-

I 

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančia dienų. 

— o — 
6246-48 S. California Av. 

Chicago, Illinois 
Tel. REPublic 1538-9 

^ 
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DRSUOIS Šeštadienis, sausio 13 A.. 19-1(1 
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE 
^ 

j> 
Pasidarius Po 
Lietuvių Gyvenimą 

Miefcte ir apylinkėje ūkiu -
3e nuo seniai gyvena lietu
viai. Laikui bėgant prieaug
lius skaičių, didina. Šiuo toie-
tu pr iškaitoma apie 2500 lie
tuvių. Prie Waukegan &v. 
Baltramiejaus parapijos pri
klauso apie 1000 liet. Bažny
čia yra nauja ir puiki. Kata
likiškos pašalpinea vyrij drau
gijos turi 600 narių. Šios drau 
gijos turi namą, kaine yra 
didele sale susirinkimams ir 
l»aras. Moterų k a t pašalpines 
draugijos turi 400 narių. Dar 
yra A. R K. Susivienijimas, 
lietuvių kooperacijos bendro
ve, prekiaujanti maisto pro-

Iš Susirinkimo 
Sausio 7 d., Šv. Baltraime 

jaus draugija laikč metinį su 
s i rink ima savo name, Lietu
vių Auditorijoj. Susirink i man 
atsilankė ko ne visi nanai. 
Padaryta visa eile svarbių 
nutarimų metų darbuotei. Nu
tarta rengti Lietuvių Dieną 
ir Dainų Šventę, Ka.ėdų eg
laitę, paminėti Vas. 16 d., pa
laikyti dienraštį "Drauda" 
dr-jos oficialiu organu. Pri
klausyti prie Kataliku b'ede-
raeijos ir 'siųsti atstovus j 
būsimą seimų. Atstovnis iš
rinkti Pr. Bujanauskas ir A. 
J. Sutkus. Lietuvių Dienai 
rengti išrinkti atstovą*: Vin 
cas Jakaitis ir Jonas Jakutis. 

Šv. Onos Draugijos 
susirinkimas 

Mrs. Franklin D. Roosevelt lanko paralitikus vaikus vaiku 
ligoninėj, VVashington, D. C. (Acme telephoto) 

dūktais ajrie 200,000 doi. į s u t a r t a duoti svetaine ir pa
metus. Savo name ir lietuvių 
skolinamoji bendrove su 250,-
1)00 dolerių kapitalu. Cia yra 
• taug lietuvių biznierių: 8 
* lėšos krautuves, 2 kepyklos, 
ripie 20 užeigų-tavernų^ 2 vai-
i i nes, 2 gydytojai, 1 advoka-

. Beveik visi lietuviai turi 
.*avo namus ir gyvena pasi
turinčiai. Vieni lietuviai ūki
ninkai turi savo, kiti nuomo
ja ūkius ir verčiasi daugiau
sia iš pieno ūkio. Miestas tu
ri 35,000 gyventojų ir kelio
lika faJbrikų, kurių didžiausi 
yra geležies fabrikai. 

Prie liet. kataliKų bažny
čios randasi didele parapiji
ne mokykla, kurią lanko 125 
vaikai. Prie mokyklos-yra di- | 

gelbėti surengime prakalbu' tartina rašytis į šių veiklia : Jo tarnautojų, sausio 1 d., Ai 
sausio 21 d. katalikiškos spau| ir kibių katalikiškų draugi-j bertas Sutkus, sūnus Antano 
dos reikale, taip pat vasario! jų. 
11 d. Pietų Amerikos lietu- E n r ; k a s t a r į a draugijai ^ . 
vių: reikale. Ir visa eile kito- d i n g Q &m lū s u t e įktų do/a 
kių nutarimų. 

Valdyba 1940 metams liko Moterų valdyba 
ko ne visa sena. J i rūpe-tin ; Sausio 7 d., Šv. unos mo-
gai draugijų vedė praeiiuis terų ir mergaičių draugija 
metais, būtent, pirmininkas laikytam metiniam susirinki-

ir Onos Sutkų, išvyko į St. 
Mary's seminarijų, Techny, 
111., eiti kunigo -mokslus ir 
tapti misijonierium. 

Te Dievas laimina jo pasi
ryžimų ir kelius. 
Metinis susirinkimas 

Šv. Antano draugija laikys 
metinį susirinkimų sausio 14 

žanga iš anksto perkant ti-
kietą 25c, o prie durų bus 
35 centai. Šokiai bus sausio 

lv\ Onop dr-jos metir_'^ su- 27 d. vakare. Korcsp. 
sirinkimas birvc saiiF-t 7 d. -
Išrinkta nauja valdyba pirm. 
Ona Daujotiene, vice pirm. J. 
Kundrotiehe. protokoV rast. 
Lucija Kayse, finansų rnšt. 
Brone (iiikšaite, paKelbinin-
ke fin. raštininkės Marijona 
Šauliūte, kasos globėja Bro
ne Stanevičiūte, kasininkė O-
na Jankauskienė, maršalkos, 
S. Martinaitienė, M. Montvi
lienė, teisėjos A. (Jrigutienč. 
R. Butkienė ir A. Kanvn.dde 
nė, gydytojas dr. J. K. Zekas 
ir dvasios vadas kun. J. Ču-
žauskas. 

Nutarta rengti metini šokių 
vakarų. Komisijon išrinkta: 
B. Hagen, O. Junevičienė ir i 
M. Nevardauskienė. Šokis bi;J 
pamargintas "HMJf balls". į 

SHE LOŠT 2 0 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possess thė 
Blender form you crave—you can't 
If you listen to gosslpera. 
•> To take off excess fat go light o n 
fatty meats, butter, cream and sug-
aiy sweets — eat more frult and 
Vigetabl«s and take a half teaspoon-
ful of Kruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to elimi-
nate excess waste. 

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., writea: "I took off 30 
ibs.—my clothes fit me fine now." 
f N o drastic cathartics—no consti-gation—but blissful daily bowel .ac-

ion when you take y>'-r llttle daily 
dose of Kruschen 

IIFTITVIA? DAKTARAI 
Telefonas HEaGoek 8886 

DR. A, G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRUEOrAf 
2415 W. MA Rq u et te kd 

Ofiso valandoi: 

10—12 TaL ryte 
2—4 ir 6 —S vai. vakar*. 
Trečiadienais ir Sekmadieniai! 

Susitari ufl. 

Tai. Yardi 8146. 
VA.LANDOS: Nuo 11 iki 18. 

2 iki 4 ir 7 iki I 
•^r-nadieniais- 2 iki 4 Ir 7 ifc • 

Šventadieniais: U iki II 

DR. V. A. ŠIMKUS 
&YDYTOJA8 IE CHIRURGĄ 

ir akiniu* pritaiko 
3343 S. Halsted Streev 

LlhTUVlAJ DAKTAKAJ 

AKIŲ GYDYTOJAS 

t-
dėle aikštė vaikučiams bėgio- |§p okas. Draugijos finansiškas 
ū ir žaisti. Mokyklą veda ir stovis pasirodė daug "geresnis, 
mokytojauja Šv. Kazimiero Nariais dr-ja skaitlinga. Tu-

ienuolijos seserys iš Chica- r i nuosavą narna — Lietuviu 
| o. Mokinių auklėjimas ir mo- (Auditorija iš vien su Šv Juc-
> ymas vedamas naujais vaiz-
<<ingifmo metodais. Pradžios 

A. J. Sutkų*, vice pirm. Vin- m£y be kitų nutarimų. llMOĮd., Lietuvių Auditorijoj, 1-ma 
cas Jakaitis, nutarimų kftšt metams valdybon išrinkc: pi-
Jonas Montvilas, kasininką!- num.y Ona Daujotiene, vice 
Bn. Mačiulis, finansų r^-t. A- pįri l l. J. Kundrotiene, nutar 
dolfas Vagilius, kasos globė- r a š t . L. Stanevičiūtę! finan. 
jai A. Malinauskas ir P. Ba- r agt. B. Grikšiūte, pageib. M 
gdonas, vėliavos sargas J. Že- šauliūte, kasininke Ona .lan
kas, korespondentas G. P. Bu- kauskiene, maršalkomis M. 
kantis, svetainės užiūrojimo Montviliene ir S. Martinaitie-
kdmisijon B. Mačiulis ir VI. n e , teisėjomis A. Grigutieny, 

vai. popiet. Sulyg konstitu
cijos, visi nariai būtinai turi 
atsilankyti. Bus išduotas me
tinis raportas, renkama val
dyba ir svarstomi svaribūs rei
kalai. Enrikas 

R. Butkienę ir A. Kammskie 
nę, daktaru-kvotėju rlr. ,1. S. 
Žeka. 

Jaučia pašaukime 

Koks rr.enuo 
koks 

toks ir laiks 
tėvas, toks ir vaiks. 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICAIiLY AKIŲ 
LIETUVIS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių įtempimą, kaa es-
ri priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių {tempimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-
las. SpeclalS atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. 

Valandos: nuo 10 lkl 8 vai. vak. 
Nedoliomis pagal sutartį 

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Rainos pigios kaip 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonas YARda 1S7S 
2403 W. 63rd St, Chicago 

>xaiėiuotei ir skaitymui va
dovėliai naudojami atatinka 

įai paveiksluoti. Įvairios pa 
i ikos, legendos ir kambarių 
I enų pagražinimai pačių mo
kinių išplėšiami ar iškarpo 

ii iš popieros. Pavyzdinga 
arbeliai iškabinėti ant mo-
yklos klasių sienų. Mokiniai 

t inkosi iŠ grynų lietuviškų 
i i'iinų ir maišytų, todėl lietu
vių kalbos, istorijos ir k. tno-
1 ymas nėra lengvas. Bet Se-
>elės mokytojos gražiai, pri-
dnamais būdais moka nuga
lėti kliūtis ir i&moko vaiku-
* ius savo gimtosios kalbos. 

Vietos lietuviai yra gabūs 
\ rekybininkai, veiklūs ir su
manūs organizacijose, daug 
aukavę Lietuvai atsistatyti, 
pirmiau turėjo seną bendrą 
.mžnyrią su lenkais, paskui 
wi jais persiskyrė ir pastate 
nau naują -bažnyrią lietuvio I 
klebono riipesniu. Kun. kle-
Ivonas yra darbštus, energin
gas, uoliai rūpinas savo tau
tiečių dvasios ir kultūros rei
kalais. Organizacijų veikėjai 
pageidauja retkarčiais duoti 
lietuvių visuomenei platesnio 
masto prakalbų, kokias arti
miausiu laiku ruošia draugijų 
namų salėje sausio 21 d. 3 
vai. po pietų. B. J-tė 

•TDraugo" Metinis 
I KONCERTAS 
į Sausiojan. 21, 1940 

zapo draugija. Dr->a stov; antį Jausdamas Dievo pašauki-
tvirtų .pamatų. Jaunimui pa mą stoti į eiles Jo skelbėjų ir 

Jr-ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA BATHS 

RUSIŠKI; IR TURKIŠKŲ VANU 
l'žlaikoiu elektrikinį kabinetą, vėliausios mados akineliij. krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikirfme elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
besime jūsų sveikatai VIOLET •pinduliais ir SIEROS vanom, 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4552. 

: ^ , 

į 

^ 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

( ' l i l i^oj ir Apiellnkės *. Lengvais Išmokėjimais: pirkimui, 
pataisymui Ir statymui nauju namų. 

MOKAME O! % 

i 

f 
l>i\klenilu už padėtus pinigus 

fl 

"DRAUGO''* K A I E N D O R I A I 
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven

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

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

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

^ 

S E I A • 33 

Telefonas HEMlock 2061 

DR, JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

Tel. Cicero 1484. 

DK. S. R, 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. 

Hes. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1481 

DR. A. JENKIHS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVesr 63rd Street 

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

Taipgi pagal su ta tĄ. 
Ofiso telefonas PROspca 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

rEL. i'ARDS 5067 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVLfe»rNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir Pagal Sutarti. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DAJmSTAB 

1446 So. 49tb Court, Cicm 
Ajitradieniais, Ketvirtadieniai* N 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-0. 7-9 h. m. 
3147 S. Halsted SU Chicagc 

Pirmadiemiais, TreciadieniaM v 
šeštadieniai! 

Valandos: 3—8 P. M. 

TeL CANal 6989 

DR, WALTER J. PHILLIPi 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Road 
OFI80 VALANDOS: 

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

DR. P. J . BEINAR 
(BEINARAUSRAHi 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Yards 3966 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar? 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
FHYS1CIAN AND SURGRO* 
2158 W. CERMAK &OAB 

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso Vai. 2 - 4 ir 7—P 

Res. 2305 S. Leavitt S t 
Res teL Canal 0402 

DR, CHARLES SEGAl 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto> nuo 2 iki i 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. f 

Sekmad. nuo 10 iki 12 va i ryte 

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

TeL fARds 0994 
Res. TeL PLAza 3200 

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

3 

Kiekvieno asmens uuininial yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Fcdcral Savings and Loan Corporation, Wasliin^ton, D. C. 

DĖL INFORMACIJA KJUUPK1TĖS I 

KLAUSYKITE 

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

ANTEADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iŠ stoties 
WSBC — 1210 Mlocycles. 

Programe dalyvauja S t Louie-Louie Komediška Grnpe I j ĄQĄ$ g ^ Ashland AvetllIC 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. i I 

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

Nedaliomis pagal satartį. 
Office TeL TAEds 4787 
Namų TA PEOsi^et 19M 

tel TAEds 5OT1 
KBNwood B107 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
<*s. 6968 8o. Talman Ave. 
&es. TeL OEOveniU 0617 
Office TeL HElflock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIEUEGAS 

Vai. 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketv. ir Nedaliomis susi taras 

2423 VV. Marquette Road 

DR. A, J, BERTASH 
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 

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

DR. STRIKOL'IS 
PMY8I0IAH and SUEGBOl 

EDERALSAVINGS 
AND LOAN ASSOC1ATION 

OF CHICAGO 
Chicago, III. 

J. Kaaansuskas, Scvretary 
2202 VVest Cermak Rd. 
T*l«'phone CANal 8S87 

RASTINtS VALAHDOS: Kasdien nuo v ryto iki 5 v. v. 
Ket\erg« nuu t rjHb Iki 1/fr. v. 
Seredoj nuo t ryto iki 12 di ną 

TeJ OAJtai t l t l . 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJA8 IE OHIEIJEGAB 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—I popiet ir 7—1 v. a. 

REZIDENCIJA 
0031 S. Californla Ave, 

Tifonas EBPnblie 7861 

Offiae Phone Bes " į O ? 1 ? ; 
PBOspeet 10M W » «• " ^ , £ 5 
Tais »-4 pp. ir 7-» vak. CANal I7M 

Ofiso TeL VIEginia 0036 
Eesidencijos tai EEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIEUEGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso Tai: 1—3 ir 6-^8:30 P. M. 

Resideaeija 
80S0 So. Claremont Ava 

Valandos 0—10 A. M. 
Nedeliomis pagal sutarti. 

Tel OAHal 0267 
Res. TeL PROspect 0610 

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

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

6 iki 9 vakarą 
TeL YARds 2246 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4045 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakarą 
Seredoj pagal sutarti 

DR. V. E. SIEDLINSK1 

. J. J. KOVYAR 
(KOWAR8KAS) 

GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS 
ir Sekmadieniais 

4143 South Archer Avėtu* 
Telefonai 

P«nktadi«aiaii 
4031 So. Ashland Ave. 

Tel TAEds 0984 
Pirmadieniais, Trečiadieniais lt w< 

Ji 

• : .^«. 

v' 
-

• ' 
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FILATELISTU KAMPELIS 

Redaguoja Ig. Sakalas 

Išleis Naujus Vilniaus 
Pašto Ženklus 

Naujieji pašto ženklai spe
cialiai Vilniaus grįžimui pa 
minėti jau piešiami. Ietie pašio 
ženklai bus >u Gedimino at 
vaizdu, Vilniaus miesto ir 
Trakų vaizdais. Ženklai bus 
trijų rūšių, būUnt: po 15 et., 
po 30 et. ir po 00 et. Ženklų 
po 15 et. yra numatyta išleis
ti 400,000, po 30 et. — 400,000 
ir ženklų po tL et. — numa
tyta išleisti 200,000. Ženklams 
piešinius gamina dail. Burba. 

2ymiy Amerikiečių 
Pašto Ženklai 

šy tojai, pagerbti. Ji yra para
dus daug novelių, iš kuriu 
/.ymiausios yra "Liti!* \\ o-
men", "Lirile Man" u " J o s 
Boys". 

Septintu 10c. ženklo pirmoji 
diena bus Boston mieste. Žen-
,<las bus išleistas Alexander 
(Jraliam Beii, išradėjui, i>a-
gerbii. A. (i. Bell yra gimęs 
Škotijoj. Į Amerika, atvyko 
kaipo profesorius Boston uni
versitetan. Jis yra išradęs te
lefone (187(i metais). Jo anū
kas National Geographic So-
eiety teigia, kad tas didysis 
išradėjas per 40 metų gyveno 
VVashingtone. Bet taktas, kad, 
kuomet išrado telefonų, gyve
no Boston *e. 

Aštunto- 3 centų ženklo pir
moji pardavimo diena bus 
taip pat Boston mieste. Žeti-

I Ketvirto 1 cento pašto žen-
I klo pirmoji pardavimo diena 

bus irgi Vambndge, mieste. 
Ženklas bus išleistas Henry |klas bus iškeistas Ralpli \Val 
AV. Longfellow, poetui, pa ido Emerson, rašytojui, pa 
gvrbti. Gimęs Portland, Me., 
ir baigvs vidurinius motaluo 
l/un&feilow išvyko Europon 

gerbti. Jis taipgi buvo gar
sus kalbėtojas (lektorius). Iš 
jo veikalų, ypač žymėtini 

ir po kiek laiko grįžęs buvo, "t-ovtduct of Life' ' , " Knglish 
pakviestas kalbų profesorium 
Bowdoin kolegijon, vėliau j 
Hai vard universitetą. 

Penkto 5 centų ženklo pir
moji diena taip pat bus Vam
bridge mieste. Ženklas bus iš^ 
Kištas Elias Howe, išradėjui, 
pagerbti. Iš pat jaunųjų die
nų pradėjęs dirbti mašinšape-
se išmoko mašinisto amato. 
J is pirmas pradėjo pradėjo 
galvoti apie sukonstruktavi-
inį siuvamosios mašinos. , Co 
didelių pastangų ir darbo pa
galios, pavyko idSją realizuo
ti ir išradimą užpatentuoti. 

fteAto B centų ženklo pirmo
ji pardavimo diena bus Von-' McNeil AYhistler, artistui, pa 
cąrd mieste. Ženklas bus is-Į gerbti. Jis yra sukūręs daug j 

Tra i te" ir " P a r n a s u s " . R. 
\V. Emerson yra gimęs Bos
tone. 

Devintojo 1 cento pašto 
ženklo pirmoji pardavimo die-

:. bus ir t" Bostai" Ženklas 
bus išleistas Horace Mann, 
edukatoriui, pagei"bti. Būda-
•. as Mass, valstybS švietimo 
tarybos sekretorium jisai į 
v-r šasias uokyklas |V*dv nnu-
jų tvarką, kuri atpalaidavo 
jas nuo atskirų asmenų įta
kos ir valdymo. 

Dešimtojo 2 centų pašto 
ženklo pirmoji pardavimo 
diena bus LomeU, Mass. Žen-

Mrs. Mary Hardmg Thom
pson (viršuj), kuri priešina
si paskelbtam Geo. F. Hard-
ing testamentui, nes jis buvęs 
konf idenc J jalios sekretores 
Miss JesVšie Katz (apačioj) į-
takoj. (Acme telephoto) 
— • - — •• • — 

kurių ypač žymūs: F*wy Lei-
land", London Bridge", 
"Por t ra i t o t* the Painter's 
Mother" ir "Noeturne in 
Blue and Silver". 

Vienuoliktojo pašto ženklo 
pirmoji pardavimo diena bus 
Sirokbridfje mieste. Ženklas 
bus išeistas Daniel Chester 
Freneh, artistui, pagerbti. Tai 
vienas žymių Amerikos skulp
torių. Iš jo veikalų "Minute 
Man" ir "HistoTy" statulos 
randasi Amąr. J. V. Kongre
so knygyne. 

Dvyliktojo 2 centų pašto 
ženklo pirmoji pardavimo 
diena bus WiUamston:n mies
te. Ženklas bus išleistas Mark 
Hopkkis, edukatoriui, pagerb-

leistas Louisa M. Alcott, ra- meno kurinių (tapybos) iš ti. 

BRIDGEPORT MOTOR SALES 
3040 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILLINOIS 
w ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ * > ^» 

Dabar La^aS 

pirkti Gerą 
Vartotą Karį 

Z *l 

VISOKIŲ 
IŠDIRBYSČIŲ 

BUICK PONTIAC 
CHRYSLER PLYMOUTH 
CHEVROLET DODGE 
STUDEBAKER FORD 

OLDSMOBILE DE SOTO 
PACKARDS 

Didelis Pasirinkimas 

Visokių Išdirby s čių 
Didel i Pasirinkimai 

Ir Visokių Modelių 
VISI GARANTUOTI 

Pardavėjas — ANTHONY BAcKYS 

s ^ ANTHONY BALAS Phone, Victory 6992 

i CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS] 
= ^ 

Nepamirškitie Ligone sveiksta ir jau sngrį-
žo namo. 

Sausio 16 d. Cieeroj įvyks
ta piliečių registracija. S v a r - j * * 1 1 1 ^ susifcid* 
bu, kad visi lietuviai, kurie J* 
jau yra 21 metų, nžsiregis- 'C t d a r b e l a b a i įs ižeidė, da-
truotų. Taip pat ir kurie d a - ; b a r § u l i Lorettr ligoninėj, 
oar tik gavo pilietybes popie- 1 ) i e v e d u o k j * " S i e i t pasvei-
ras. Kurios apsivedė, turi re- k t l -
gistructis vyro pavarde. Visi, -

kurie persikels į naujų vietų, Iš Metinio 
turi tik adresus permainyti. SusirifikittlO 
Dvejose vietose fous galima1 

Rap 

Sausio 7 d. įvyko draugys
tes Šy. Antano metinis susi
rinkimas. Sus-mas buvo skap

tam reikalui išrinkta komisi-.kaitė, A. Gudiene ir M. Pa-
ja: Pr. Vitkus, A. Pepalis, A. seekiene, platina tikietus ir 
Valančius, A. Zakaras, M. taipgi kviečia, kad visos na-
Marcinkus, A. Kandratas ir rės ir taipgi svečiai kaip ii 
Bd. Mikutis. Likosi nutarta, Chicagos. Melrose Park atsi-
kad trumpoj ateity surengti lankytų ir prisidėtų prie t t 
"bunco par ty" parapijos nau 
dai, į komisijų įeina: Anta
nas Petkus, L. Žukauskas ii 
A. Kandrata» Koresp. 

vakaro. 

Kurios narėv? galite malonė
kite atnešti dovaną. 

Atitaisymą* 
Draugystė* Šv. Motinos Die 

vo Sopulingos susirinki nu-
prie vėliavos išrinkta K. Kai
riene, o ne A. Stasiūnienė. 

Korespondente 

7&*n£+ 
foJEhšdkt* 

Draugystė Šv. Motinos Die-

ažsiregistruoti: (irant Works 
apylinkėj, 5004 W. 13th St., 
ir Parkhohne, 18L5 So. 49th, 
A v , Bfltų labai gerai, k a d i t l i n ^ - * * • dr-stės priprašė ^ ' T S ^ ^ - S U ^ ' 
visi lietuviai būtų prisirengę 
prie tos taip svarbios dienos, 
tai yra vasario 13 d., kada 
įvyks "pr imary" rinkimai, 
kad visi lietuviai eitų balsuo
ti. Žinoma, kurie turi teisę 
balsuoti. 

Vasario 13 d kada bus no
minuojami kandidatai į Cice
ro miesto valdžią, lietuviai 
turės daug padirfoeti, kad no-
minuoti lietuvį advokatą, No
rbertų Tumavick (Tumavi-
čią) asesoriaus ofisan,. Nebus 
sunku, jei visi vieningai dirb
sime. 

Tėveliai, priminkite savo 
sūnatns ir dukrelėms, kuriems 
jau suėjo 21 m., kad sausio 
16 d. eitų užsiregistruoti ir 
kad 13 d. vasario galėtų bal
suoti už savo tautietį adv. 
Norbertą Tumavick. 

Nepraleiskime progos, išri
nkime 'savo žmogų, kad mū
sų tautietis galelį mus tinka
mai atstovaut miesto valdžio
je. 

Parodykime svetinitaučiauns 
kad ir mes mokame kaip po
litikuoti, vieningai diribti ir 
balsuoti už savo tautietį. 

Voteris 

Paskutine Dukrele 
Vasario 13 d., 5 vai. vak., 

Šv. Antano bažnyčioj susi
tuoks Elena Petrošiūtė, su G. 
Saloy (svetimtautis). Tai pa
skutinė dukrelė Elenos ir Jo
no Petronių. 

Vestuvių puota įvyks jau
nosios tėvelių namuose: 1434 
So. 51st Ct. 

LaimSg jaunavedžiams. 
flap. 

Operacija Pasisekė 
J. Stančikiūtei dr. Stone 

padare sėkmingą apendiko o-Įsi nutarta, kad pertaisyti, pa 
peraeiją Loretto, ligoninėj, gerinti dr-jos konstituciją ir 

sekanti jauni nariai: VI. S. 
Andre ja uskas, sūnus dr-'stės 
nario, P. Išganaitis irgi sū
nus dr-stės nario, J. Badžius, 
L. Vilkelis, L. S. Stanis. Br. 
Stanis, sūnus dr-stės nario, 
VI. Šaltis, B. P. Stan'kus, A. 
Vasaitrs, sūnus dr-stės nario, 
J. Kulpinskas, P. Kočiūnas. 
sūnus dr-stės nario, A. Zažec-
kis, VI. Brazauskas irgi dr-
tės nario sūnus. Šie visi nau
jieji nariai yra jauni ir geri 
lošikai krepšinio ir kitokio 
sporto mėgėjai. Linkima ™a 
tyti, kad tėvai prirašo savo 
sūnus, o jaunieji įstoja tode-
lei, kad dr-stės pirmininku y-
ra jaunas gabus žmogus, bū
tent Alfonsas Pepalis, jis 
daug prisidėjo prie prirašy 
mo tų naujų narių. 

Iš kasos paskirta $11 dėl 
Am. Liet. Sporto komiteto. 
Taip pat paskirta 5 dol. auka 
Tėvų Marijonų Rėmėjų sei
mui, kuris įvyks vasario 4 d. 
mū'sų parap. svetainėje, ir šie 
nariai atstovaus dr-stę T. M. 
seime, būtent: A. Zakaras, A. 
Lazdauskas ir. J. Mikolainis. 

Mūsų gerb. klebonui kun. 
H. J. Vaičūnui Šiais metais 
sueina 25 »m. kunigavimo ju
biliejus. Dr.-stė paskyrė iš ka
sos $25.00 ir išrinko šiuos na
rius į pagerbimo komitetą: A. 
Pepalį, J. Stašaitį, J. Miko-
lainį. 

Ligoniai: Ig. Simonaitis ir 
Jonas Spranaitis sunkiai ser 
ga. Jonas Spranaitis yra Lo 
retto ligoninėje (ant 4-to auk 
sto). Draugija turčs du pik 
nikus, vienas bus jaunimo pi 
knikas, birželio 22 d., o ant
ras liepos 21 d. buvusiat? 
Dambrausko darže, arba "Li 
berty Grove5\ J pikniko ko
misiją įeina šie: Vladas Bra
zauskas, L. Žukauskas, ,Jr., 
ir <J. Stašaitis. Taip pat liko-

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

~*i 
< 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šrs Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės j>as NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 
BMįpy«fc»p^—Į j^ fc j>^<yo—WPĮ 

•A -

Bunco Party sekmadienį, sau
sio 14 d., parapijos svetainėj. 
Įžanga 23c. Pradžia 7-tą va
landą vakare. Pelnas eis pa
rapijos naudai. 

Komisija: P. Zakarienė, L. 
Kandratienė, S. Kakanaus-1 

BAKING 
POVVDER 

Sime Price Todaą, 
is 45 ybarsAtįo 
25 ounces23t 

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR G O V E R N M E N T 

She's pretty as 
a pieture, 

but 
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
I t can ruin almost any girl's popularity 
. . . her eloaest friendships. 

Food fermentation in the month IR said 
by some authorities to be a raajor cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
thia offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of couree . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
they won't tell. 

So don't gamble with your sočiai oppor-
tunities and your happiness by taking un-
nec«sary chances. It is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant-
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is ąuiekly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. Use 
I t . . . moming and night, and before all 
important engftgements. Lambert Phar-
macal Company, St. Louie, Missouri. 

LISTERINE 
for HALITOSIS 

• M M M » « M M « M » M » M » » » i 

VALGiy GAMINIMAS 
IR 

NAMĮĮ PRIŽIŪRĖJIMAS 
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į 
vairia valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių komservų ii 
preservų darymai, paukš
tienos kepimai ar virimai, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir t t Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms. 
Sią knygą galima gauti p«r pul
ta, arte rafttinėje: 

i 
(BAD BREATH) O 

KAIH A 8U PBRSIUHTTJfO 

$1.10 
RAiTOĖJl 

$(1.00 
< DRAUGAS W 

i334 So. Oakley Ave. 
(THTCAGO. HJL 

m i 

tf =%> 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pinmas ir vienintelis Chicagoj lietuvb Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dčl apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victoty 1696 
Atstovai * 

KASTAS SABONIS. JOHN RODIN ir FRANK BULAW 
^ J 

•^!W 

DAROME 

PASKOLAS 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Dčl Pirkinio — Pa ta i symo 
Mod rnizavimo 

Ar Seno Mortgfčio Atmokėjimo 

INSURED 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAJ. APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Fed* ral Savings and Loan Insurance Corp., Washlngion, D. G. 

ST. ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. C I C E R O 412 J O S E P H F . O R I B A U S K A S . SecreUry 

VN. 

• « 
«> • 

«• i * 
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DIENRAŠČIO ii DRAUGO 11 

Sekmai Sausio-January 21,1940 
* 

SOKOL SVETAINĖJE 
i 

2 3 4 5 S o u t h Kedzie A v e n u e 
C H I C A G O , I L L I N O I S 

Į 

JACK BARRY'S ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS 

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

šv. Kazimiero Akademijos Choras, kuris išpildys dalį dienraščio "Draugo" koncerto 

1 dalyvauja šv. Jurgio Parapijos Antifonalis Choras, Vyry dvigubas kvartetas ir kiti. 
Visiems artistams vadovaus komp. prof. A. Pocius. 

EMILIJA MICKŪNAS 
£ • - a - i -

Kuomet Emilija Mielumas the point where she cansing 
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 evenin, 
M.. m , . ,, different wcrk when it is Ims moment cf depression. . . _ . „ /«i.- TT u J « • projected by her voice." (Chicago Herald and Exami- /r i, . _. .. _ . , x v ^ u Chicago Daily Tribūne). 

"She is by all odds the best Dabar ir vel turėsime pro-
coloratura soprano heard here j gos pasiklausyti Emilijos 
in a number of seasons. Tech-j Mielumas dienraščio "Drau-
nically she has developed togo'' metiniame koncerte. 

'"Tina voce poco fa" from 
the Barber of Seville and the 
Bell Song from "Lakme" 
with all their glitter of runs 
and flourishes. Other singers 
have done these and will con-
tinue to do them. Where Miss 
Mickunas excels is inasuper-
latively lovely ąuality of voice 
a ąuality with the spark-
ling bead of vitality in it, 
that beautifies on its own 
beha'f every phrase that she 
sings. Pergolesi's "Nina'' 
for example becomes a ąuite 

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

RENGĖJAI 

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

j 

N*«» 



BcštaAient* «m«n 1?» d . 10 , n 

VIETINES ŽINIOS 
Bridgeporto Žinios 

Sekmadienį, sausio 14 d% 

8*. Jurgio parapijoj įvyksta 
prakalbos ••Draugo'' vajau> 
reikalais. Kalbėtojais pakvie
sta daugiaiu-ia susipažinę su 
katalikiškos spaudos brange
nybe. Prakalbos prasidės 4-ty 
vai. pop ietų. 

Šv. Jurgio parapijos salėj 
bu? rodomi įdomūs ir patrau
klūs paveikslai. Tokių pavei
kslų Cuieaga dar nėra nia.-
Čius. Paveikslų rodymas pra
sidės sausio 14 d., 7:30 va». 
vakarais per 3 ar 4 vakarus. 
Mokyklos ir kitiems vaikams 
4 vai. p. p. Vieton įžangos 
liuosa auka, kad paveikslui 
galėtų pamatyti ir tie, kurie 
negali užsimokėti. Likęs pel
nas — Tautos Šventei, Šv. 
Cazimiero dien«. 

Komisija, J . Šliogeris 

DHTtTOTlC 

R A D I O 
BUDRIKO RADIO 
VALANDA IR ORO 
TEATRAS 

Budriko radio valanda ir 
oro teatras — dainų, muzikos 
ir gyvo vaidinimo programa 
įvyks nedėlios vakare tarp 
5:30 ir 6:30 vai. Chicagos 
laiku iš stoties WCFL, 97D k. 
Orkestrą iš penkiolikos mu
zikantų išpildys lietuviškus 
kūrinius, žymūs dainininkai-

; solistai, duetai ir kvartetas 
(padainuos parinktas daineles, 
pritariant didžiulei orkestrai, 
ir Makalų drama, pilna gy
vumo, meilės ir tragedijos 
momentų suvaidins tie patys 
žymūs artistai. Nepaknirskite 
atsisukti savo radio pažymė
tu laiku ir pasiklausyti. 

Dainų Mylėtojas 

11 to Wardo Lietuvių De
mokratų Organizacija rengia 
smagų vakarą sausio 13-ta, 
Lietuvių Auditorium, 3133 S. 
Halsted St. Pradžia iS-tų va!, 
vakare. Kviečiame visus atsi
lankyti į šį mūsų peJlkta me
tinį balių. Komisijos na r a i 
Juozas (Jay, Edward Jessen ir 
Petras Letuks užtikrinai kad 
visi, kurie atsilankys, praleis 
smagiai vakarą. Bus skanių 
valgių ir šoksim prie geros 
orkestros, kuri gros lietuviš
kus ir angliškus šokius. Apart 
įžangos tikieto nebus kitų mo 
kesčių. Gersime, valgysime ir 
baliavosime kiek širdis pa-
kels. Tikietus galime gauti 
nuo narių arba prie durų. Pa
simatysime sausio 13-tą. FN 

baryje, 2 valandą po pietų. I 
Visi nariai kviečiami laiku 
pribūti, nes yra daug svar
bių reikalų svarstyti. Taipo-! 

gi prašome atsilankyti naujų 
narių dėl prisirašymo prie 
mūsų draugijos. Valdyba 

Metinis L. E. K. S. A. 163 
kuopos su- mas įvyks sekm., 
sausio 14 d- 2 vai. popiet Gi
mimo P. Šv. parap. svet., 68Ui 
ir Washtenaw A ve. Kiekvie
nas narys būtinai privalo da
lyvauti, nes tarpe kitų svar
bių klausimų bus pateiktas 
metinis raportas ir užims na u 
joji 1940 metų valdyba, taip
gi kiekvieno nario pareiga 
atsivesti nors po vieną naują 
narį. J. A. Mickeliūnas 

Choras Veikia 
MARQUETTE PARK. -

Gimimo Sv. Panelės parapijos 
choras turėjo metinį feusirin-
khną sausio 5-tą d. Išklausy
ta raportai iš įvairių komisi
jų. Išrinkta valdyba šiems 
metams: pirm. B. Janušaus
kas, vice pirm. J . Samoška, 
rast. T. Rastutis, ižd. J . Sta
lus, koresp. K. Skelly. 

Taipgi choras suruošė gra
žų šokių vakarą sausio 7 <L 
parapijos salėj. Ačiū komisi
jai už gražų pasidarbavimą. 

Choro ved. B. Janušauskas 
pranešė, kad turi naujas mi
šias ir neužilgo pradės moky
ti? šiais duetai* ekuw> u/.sUįy-
ftkmas yra labai gražus. Pa-
fcekiauja statyti operetę. Dar 
nėra numatyta kokią ir kada. 
Vienas buvęs mūsų choro na
rys tai yra Antanas Jokūbai
tis, šiomis dienomis užima va
rgonininko vietą (Jary, Ind. 
pas kuu. Draugelį. Linkime 
pasisekimo muzikos dirvoje. 
•Be abejo tuojau chorą įrašys 
į Chorų Sąjungą ir taps "Mu
zikos Žinių" skaitytojais. 

Konstancija Skelly 

NEILGAI DŽIAUGĖS 
LAISVE . . . . 

Kalėdų švenčių proga iš 
Pontiac reiormatorijos, kur 
jis buvo už 1934 m. padarytą 
Apiplėšimą, paleistas 2b" metų 
Joseph Aurine, 767 DeKoven 
S t Bet neilgai jis džiaugės 
laisve. Vakar Aurine vėl at
sidūrė policijoj dėl bandymo 
apiplėšti. 

Trečiadienio naktį Aurine 
įėjęs į taverną, 511 W. Jack-
son Brvd., pareikalavo iš via-
no tavernos savininkų pinigų. 
Savininkas, Goenzel, atidavė 
jam $41.75. 

Pr ie baro stovy jo Jack 
Gleeson, kuris pagriebęs al
aus tbonką smogė išeinančiam 
banditui į galvk. Šiandie Jo
seph Aurine ir vėl grįžta ka
lėj iiuan. 

PROGRESS BALDŲ KRAU
TUVE RENGIASI SMAGIAI 
PALINKSMINTI RADIO 
KLAUSYTOJUS 

Rytoj, sekmadienį, 11:30 va 
landą prieš piet ir vėl skam
bės oro bangomis gražios dai
nos, muzika, žinios, patari
mai, pranešimai ir t.t. Tai 
bus transliuojama reguliari 
r ad io p r o g r a m a leidžiama pa* 
stangom ir lėšom Progress Fu-
r n i t u r e Company k rau tuvės , 
3224 So. Halsted St. Patarti
na nepamiršti užsistatyti sa
vo radio ir pasiklausyti. O 
be to, radio klausytojam bus 
naudinga išgirsti geros žinios 
apie Progress krautuvės po 
inventory imimo išpardavimą, 
kur yra geros progos pasipir
kti visokių namam reikmenų 
ua didžiai sumaintas kainas. 

Rap. Z. 

MARQUETTE PARK. — 
Sekmadienį, sausio 14-to, Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 8-
tas skyrius rengia įdomų va
karą, kuriame Šakar-Makar 
choras atvaidins linksmą dvie 
jų veiksniu, komediją, užvar
dintą " l ie tuviška Veselija". 
Vaidinimas bus parapijos sa
lėj, prie 68-tos ir Washtenaw 
A ve. Pradžia 5-tą vai. po pie 
tų. Įžanga 35c. Po programos 
įvyks šokiai prie geros orkes-
t ros . Pe lnas sk i r i amas j jara-
pijos nauda i . 

Vis i i r visos esa te kviečia
mi da lyvau t i i r smagia i laiką 
pra le is t i . Komis i ja 

Chicagos Lietuvių Audito 
rijWMwnų savininkų metinis 
susirinkimas įvyks pirmadie
nį, sausio 15-tą d., 8-tą va
landą vakare, auditorijos sa
lėje, 3133 So. Halsted St. Bus 
rinkimai direktorių, laipogi 
bus daug dalykų dėl apsvars
tymo Auditorijos labui, mel-
džiatme visų pribūti. 

M. Z. Kaniauskas, stkr. 

Valdyba kviečia narius kuo-
skaitlingiausia atsilankyti, 

Valdyba 

Šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų svarbus susirinkimas 
sekmadienyj, sausio 14, 1:30 
vai. p. p. parapijos salėje. 

Valdyba 

TOWN OF LAKI. — Lab
daringos Sąjungos 1-mos kp 
svarbus susirinkimas sekma
dieny, sausio 14 d., pirmą va
landą p. p., parapijos salėje. 

Aukso Grūdeliai 
Laisva mintis bus tuomet, 

kuomet jinai liuosai, jokių 
aplinkybių nevaržoma, galės 
ieškoti tiesos. Meškmt 

Įvairus Parengimai 
Šokių Vakaras 

BR1GHTON PARK. — N. 
P. P. Š. parapijos didysis cho 
ras rengia savo metinį šokių 
vakarą, sekm., sausio 14 d., 
parapijos svetainėje, 44-tos 
gatv. ir California Ave. Bus 
daug įvainmio, bus daug įdo
mybių šiame šokių vakare. 

Gauta labai geri praneši
mai, kad visas Chicagos lie
tuvių jaunimas dalyvaus. Ko
misija užtikrina gerą laiką 
visiems, kurie atsilankys, kad 
ištikro turės malonų laiką, to
kį kokio nėra turėję. Be to, 
dar suteiks gražų "souvenir" 
visiems atsilankusiems. Visi 
užkviesti dalyvauti. 

Red Cherry 

SOUTH SIDE. — Rengimo 
komisija, Jonas Sucilla ir Va
lteris Cickevičius, kviečia vi
sus draugus ir pažįsta'mus da
lyvauti pas mus ateinantį se
kmadienį, sausio 14 d., Šv. 
Juozapo svetainėj, South Chi-
cago. Bus 18-tas metinis Sal
džiausios Širdies Jėzaus drau
gystes 'balius. Pradžia 6 vai. 

Turėsim skanių gėrimų, ga
rdaus valgio ir gražios muzi
kos. Kviečiame visus. Rast. 

WEST SIDE. — Aušros 
Vartų šv. P. M. vyrų ir mo
terų draugijos metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 14 d., 1 vai. po pietų 
parapijos salėj. Susirinkimas 
yra svarbus todėl kiekvienas 
draugijos narys-e privalo bū
tinai atvykti ir dalyvauti. 

Rast. 

Draugyste Gvard. Pirma 
Div. šv. Kazimiero Karalaičio 
laikyti metinį susirinkimą se
kmadienį f sausio 14 d., Ne
kalto Prasid. Šv. Marijos Pa
nos parapijos mokyklos kam-

Teisybes Mylėtojų draugys
te laikys metinį susirinkimą 
sekmadienį, sausio 14 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. 12 vai. 
dieną. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug sva
rbių reikalų. 

A. KaulaMs., rast. 

STAIGI MIRTIS 
Užvakar , net ikėtai sus i rgo 

i r š i rdies l iga mi rė Ona Au-
dens , 1155 Wash ing ton Blvd. 

Mirdama paliko nuliūdime: 
vyrą, sūnų, dvi seseris i r bro-

n . ' i 
K ū n a s paša rvo ta s sesers 

name 928 West 37th Place. 
Laidotuves įvyks pirmadienį, 
sausio 15 d. I š namų bus at
lydėta į (Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes, i 
Laidotuvėms p a t a r n a u j a 

Laidotuvių Direktorius A. M. 
Phillips- • (SJcc*b.) 

Neužsitikek draugais ir gi
minėmis i r neatideliok ateinan 
čiam laikui tavo išganymo: 
nes greičiau žmones tave už 
mirs, negu tu manai 

PADĖKONĖ 

BRIDGEPORT. — Dr-stės 
Šv. Onos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 14 d., Šv. 
Jurgio parap. salėj, 1-mą va
landą po pietų. Nares malo
nėkite pribūti iižsi noketi sa 
vo duokles ir svarbių nutari
mų aptarti. Valdyba 

\ STANISLOVAS 
K U N D R O T A S 

kuris mirė Sausio 5 d., 1940 
ir tapo palaidotas Sausio 9 d., 
o dabar ilsisi Šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs Ir 
negaišdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vieta. 

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mū
sų tarpo dėkojame dvasiški-
jai Šv. Kryžiaus parapijos, ku
rie atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą ir pasakė pri
taikintą pamokslą 

Dėkojame Šv. Mišių auko
tojams ir gėlių, p Pierzinskie-
nei, vajgoninkui. ir mokyklos 
vaikučiams už giedojimą per 
pamaldas. Dėkojame laidotu
vių direktoriui J. F. Eudei-
kiui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinasties vie
tą, o mums palengvino per-
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa-
galiaus, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms, o tau Stanislovai, lai 
Dievas suteikia amžiną atilsį. 

Nuliūdę Moteris, Broliai, 
Pusbroliai, Giminės ir Drau
gai. 
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIčiy 

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

Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3 2 % 

D Z I M I D A S 
Bismarck Alaus Išvežiotojas 

* — 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į-

staigas, piknikus ir t. t. 

«i 
Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą. 

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401 

Oriso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket- ! 
5 virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. 

| 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 į 
JOHN FAKEL, Pres. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION | 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
IMIAUBIA IR DID2IAU8IA LAIDOJIMO IBTAIftA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

4447 South FaJrfield Avenue 
Tel LAFAYETTE 0727 

P% V V A I koplyčios visose 
* ^ x • * « * Chicagos dalyse 

- ^ 

Klausykite mosn radio programo Antradienio Ir 
rytais ĮO.M valand*. i i WHIP stoties (1480.) 

Sa POTtlu ftalttmiere. 

I r tas laimingas, kurs m 
viltas kovoje kris, jei savo 
kūnu tapo Uitas kitiems at
siekti garbes pilis. 

Į L IETUVĄ. . . 
. . .AR AMERIKĄ 

Vikingu Laivais 
Per Gothenburgą, Švediją 

Laivų išplaukimai 
Iš New Yorko U Gothenburgo 
Vas. 8, DROTTNINGHOLM Saus. 16 
Tamstos kelionei niekas ne
patarnaus geriau prisirengti, 
kaip Tamstos apielinkej vie
tinis laivakorčių agentas. 
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 No. Michigan Avenue 

Chlcago. Illinois 

URBA Gėlės Myliu tiem-.. 
Vestuvėms, Btti.kie-
tauis. Laidotuvėms | 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

A. 
J A M E S W I T T 

fVitkevicz) 
Mirė sausio 10, 1940. 3:30 

vai. popiet, sulaukęs pusgs am
žiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Šiaulių ap
skrityje, Raudienių parapijoje, 
Judriškio kaime. 

Amerikoje išgyveno 38 met. 
Paliko dideliam* nuliūdime: 

brolį Petrą., brolienę Uršulę ir 
jų šeimą, seserį Josephine 
Bush ir jos šeimą ir gimines. 
Lietuvoje paliko dvi seseris: 
Lmtgardą ir Marceliną ir gi
mines. 

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
3319 Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
sausio 15 d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Dovido (32nd ir Emerald A-
venue) parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Sv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugns-ges Ir pažįs-
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Brolis, Brolienė, 
Seserys ir Giminės 

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus, tel. Cicero 2109. 

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuves 

A. "f1 A. 
JUOZAPAS 

LESCAUSKAS 
Mirė Sausio 14 d., 1989, sulau
kęs 32 metų amžiaus. 

Jau praslinko vieni metai 
kai negailestingoji mirtis at
skyrė tave, mano mylimą sū
nų ū- mūšy mylimą brolį iš 
mūsų tarpo. 

Nors laikas skubiai bėga, 
mūsų ilgegys nemažėja. Mes 
liūdime tavęs kasdieną ir pra
šome Viešpaties, kad suteiktų 
jums amžinybes šviesą. 

Atmindami tą jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo 
užprašėme šv. Mišias už jo sie
lą pirmadienį, sausio 15 d., 
8:00 vai. ryto, tv. Jurgio baž
nyčioje.. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir kaimy
nus dalyvauti šiose pamaldo
se ir pasimelsti kartu su mu
mis už a. a. JUOZAPO sielą. 

Ilsėkitės ramyb€je šalę ma
mytes, šaltoje žemelėje. 

Lai amžinybes šviesa jums 
šviečia. 

Nuliūdę Tėvas Juozapas, 
Seserys Jadvyga, Sopliie ir 
švogeris Waltcr Simonaitis. 

Phoae 

•ART. Um. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z I N 

•UI&OJIM PatarmaTimmf — M otari* patarnauja 
9000 810 W. lBta AT*. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
MlTlDULMflUt DIENĄ IR NAKTĮ 

D v r A I KOPLYČIOS VISOSE 
I I V A l MIESTO DALYSE 

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

2314 West 23rd Place 

Lachawicz ir Sunai i f e c ^ E 5 \ w Phone PULlman 1270 

4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayette 35T2 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenne 
Phone YABd« 1138-1139 

Antanas M. Phillips 
I. J. Zolp 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782 

Alhert V. Petkus 
P. J. Ridikas 

4704 S. Western Ave. 
TeL LAFayette 8024 

3354 So. Halsted S t 
Telefonas YABda 1419 
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C H I C A G O J IR 
APYLINKĖJ 

virtadipnio susirinkime, kuris 
tęsės iki penktad. ryto 3:20 
vai. 

Illinois valstybėj 
per 1939 metus buvo įregis
truota 1,626,689 automobiliai 
ir už leidimus taksi) surinkta 
$23,828,819. 

Pakraščių sargyba 
t<l>etyse pastangas surasti ant 
ledo paklydusį šunį, kuris va
kar jau antra diena kaip gy
vena apie kelis Šimtus jardu 
nuo kranto. 

Viena prisaikintuju 
teisėjų, Mrs. Helen R. Cbance, 
pareiškimu moterys prisieku- policija 

Pašalpai skiriama $6,000,000 
Pilnutinis biudžetas, kurin 

įeina vandens tiekimas, bonai 
ir auto taksų fondas, susida
ro iš $220,087,684.74. į šį biu
džetą įeina ir viešasis knygy
nas, Muniiipale Džiovos Sa
natorija ir kitos įstaigos. Pa
šalpai paskirta $6,000,000. 

Policijos departamento iš
laidų sąmatas sumažintas 
$480,000 ir ugnegesių — 
$150,000 Taip pat sumažinta 
ir sveikatos departamento iš
laidos $150,000. 

Brangiausiai kainuoja 

šios teisėjos yra daug nuosek
lesnes už vyrus. 

"Kinijos Vaiky Miestas", 
ilustruota paskaita apie Kini
jos jaunuolius Amerikos spor
te bus rodoma Studebaker te
atre antradienio vakare. Pel
nas skiriamas nuo karo nuken
tėjusiems benamiams Kinijos 
jaunuoliams. 

Kirsten Flagstad, 
žymios \Vagnerio operų so
prano koiH*erto, kuris įvyks 
trečiadienį, Civic O p e r a 
House, pelnas skiriamas Suo
mijos fondui. 

— — • • • 

Į 20 minučių 
du jauni banditai, apsiginkla
vę revolveriais apipiešė tris 
North Side tavernas. 2230 
Lincoln, jie gavo $50., 2824 
N. Ashland — $17., ir 2426 
Diversey — $85. 

18,000 automobilistu 
Chieagoj nepasistenge pasi
elgti pagal nustatytas saugu
mo taisykles. 15,000 negrįžo 

Polisijos departamentui iš 
1940 m. biudžeto skiriama 
$18,172,736; ugnegesių dept. 
— $8,397,560; City couneil — 
$284,736; majoro ofisui — 
$56,230; teisių dept. — $713,-
000; įvairiems kitiems depar
tamentams — $3,700,000; rin
kimų komisijai — $1,292,810; 
municipaliniam teismui, kler
kui ir bailifui — $3,708,160. 

Be; to, pravesta paskirti są
šlavų (garbage) valymui — 
$435,000. 

79 nuošimčiai visų išlaidų 
išleidžiama algoms. 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 

7:30 valandę vak. 

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

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

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

K. Sriubiene, Rakštiene, kun. 
Tg. Albavičius, adv. Grish, 
adv. Olis, Balanda ir Kale-
dinskas. 

Vaišes. 
Susirinkimui užsitęsus p. 

Daužvardiene maloniai sve
čius pavaišino užkandžiais ir 
net lietuviškąja degtinėle. 

Posėdis užsitęsė iki 11:45 
nakties. Rep. 

dalyvaus pamaldose. 
O tau, Augustinai, lai tos 

maldos gelbsti pasiekti Dievo 
regėjimų. J. D. 

Pranešimas 
BRTDOEPORT. — Sekma-

dienj, sausio 14 d-, š. m. Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj į-
vyks Labdarybės 5-tos kuopos 
metinis susirinkimas, 2-rą. va
landų po pietų, šis susirinki-

Šw. wr— v* n •• • m a s ^ r a labai svarbus, tad 
v. Kryžiaus Parapijoje l . 

Labdariai eina arčiau sene
lių prieglaudos namo staty
mo. Tam reikia kuo didžiau
sios jėgos. Tad kas gyvas la
bdariam į talkų. Valdyba 

risi Labdarybės nariai malo-

Robert G. Fitcbie, kuris buvOjnos, vasario 4 d., parengimu. 
išrinktas 1906 metais. įTačiaii nutarta Lietuvos ne-

Ketvirtadienio vak., 2,000 .priklausomybes m i n e j i m ą 

Po 9 metv prisipažino 
žmogžudystėj. 

Vasario 1 d. 1931 rasta nu
šautas Ewing Cambridge, 

išvežiotoji] akyvaizdoj prisai-
kintas naujas pirmininkas, 
Henry Weber. Sekretoriaus 
vietų užeme Thomas J. Hag-
gerty. 

Rengs bendre Nepri
klausomybes minėjimą 
Konsulate susirinko įvairiu 
grupių atstovai. 

Šįmet Lietuva švenčia pir
mų j j nepriklausomo gyvenimo 
minėjimų tikrojoj savo sosti
nėj Vilniuj. Tų malonų įvykį 

Waukegan taxi šoferis. Nuo I norėdami ryškiau atžymėti 
to laiko nuolatiniai žmogžu
dys buvo ieškoma 

Tačiau šiomis dienomis su
areštuota buvęs kalėjime Wal-
ter Keller, kuris prisipažino 
nušovęs Cambridge besigin
damas. 

antru kart auto inspekcijai l ^ y ^ ž u d y t o j u l g r ę s i a 

ir 2U10 visai nepasirodė. ^ ^ ^ 

Horneris reikalauja 
California išduoti Illinois 
valstybėj Wm. Biaff, kuris y-
ra mibaigęs baudos Illinois 
valstybėj. ' 

Mirimu skaičius 
Oak Forest prieglaudoj per 
1939 metus pakilo nuo 13.50 
nuošimčių iki 13.96. 

Miesto biudžetas pravestas 
$56,630,000 
Atleista 200 tarnautojų. 

1940 metams Chicagos biu
džetas sudarytas $56,630,000, 
arba $1,175,000 mažesnis už 
1939 metų ir $3,042,000 už 19-
29 metų srmatk. 

Šis drųsus išlaidų suma f o 
sumažinimas pravestas ket-

22 metų Jerry Mangano, 
kuris lapkričio 20, 1939 met 
nužudė policininkų Harry 
Francois, šiandie gręsia mir
ties bausmė. 

Mangano gynėjas, James 
M. Burke, patarė savo klijen-
J ui prisipažinti kaltu, tikėda
masis lengvesnės bausmės — 
199 metų kalėjimo, bet vals
tybes gynėjo padėjėjai, Blair 
Varnės ir Richard Devine 
prašymų atmetė. 

Chicagos lietuviai nori ben
dromis jėgomis sudaryti mil
žiniškų 22 metų sukakties pa
minėjimų. 

Tuo reikalu Lietuvos kon 
šului p. Daužvardžiui tarpi
ninkaujant sušaukta konsula
to patalpose gausus įvairių 
grupių atstovų susirinkimas. 

rengti vasario 16 d. ar 18 d. 
po pietų. Senesnieji veikėjai 
nuoširdžiai pritarė jaunųjų 
pasišovimui surengti jaunimo 
dienų vasario 4 d. ir pažadėjo 
nuoširdžių paramų. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo programon manoma 
įtraukti chorus ir žymesniuo
sius kalbėtojus. 

Po gan ilgų kalbų sudaryta 
pirmasis komitetas, kurin į-
eina: Dienos garbės pirminin
ku: konsulas Petras Daužvar-
dis; pirm. — dr., Antanas Ra-1 
kauskas; vice pirm. — dr. 
Steponas Biežis, Stungis ir 
Sabastian, rast- — K. Savic
kus, ižd. — teisėjas Zuris. 

Komitetan Įeina Laikraščiu 
redaktoriai. 

Egzekutyvį komitetų suda
ro laikraščių redaktoriai — 
Šimutis (Draugas), M. Vai-
dyla (Sandara), P. Grigaitis 

Šiandien sueina vieni me
tai kaip Augustinas Kataus-
kas atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Sausio 15-tų diena;, B:00 
vai. ryto, 6v. Kryžiaus par. 

čioje bus aukojamos šv. 
Mišios už Augustino sielų, to
dėl visos giminės, prieteliai 
kviečiaimi dalyvauti pamaldo
se ir pasimelsti už jojo sielų. 

Augustinas Katauskas bu
vo geras, doras žmogus. Uu-
augino gražių šeimų, vienas 
iš jų yra kunigas, kuris da
bar vikarauja Sv. Panelės Gi
mimo parapijoje. Motina yra 
dievobaiminga ir remia j vai
rias katalikiškas ištaigas. 

Mes tikimės, kad visi Ka-
tauskų giminės ir prieteliai 
atjaučia Katau'skienę ir sūnų 
kunigų ir todėl skaitlingai 

nėkite atsilankvti 
narių atsivesti. 

ir naujų 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 už $10 

Gausus jaumjfe dalyvavimas ( N a u j i e n o s ) > A V a n a g a i t i s 

Stebėtinai gausiai dalyvavo , (Margutis), J. Petraitis (Vy 
Chicagos jaunieji lietuviai, , t is), J . Poška (Jaunimas) ir 
kurie susirūpinę savosios die- S. Sakalienė (Moterų Dirva); 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito 
klem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą. 

Linksmas Patarnavimas Visiem* 

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

Tel. Victory 9670 

Thermic 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 BE AUT Y 
S H O P 

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

16 mėty patyrimo. 

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

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
A T ^ O A ¥"* ^"^ y ^ f^ "Wr A »** •••»-•-» A-r A ^ - t J A ^ . ^ A A A ^.**. 

Naujas pieno unijos 
pirmininkas 

Pirmą, kartą per trisdešimt 
metų Chicagos Milk Wagon 
Drivers unija išsirinko nau
ją pirmininką. 

Iki šio laiko pirmininkavo 

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. 

Į S I G Y K I T E N A M Ą P E R M Ū S Ų L E N G V O 
IŠMOKĖJIMO P L A N Ą , A N T ILGŲ M E T Ų ! 

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

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

Iki $5,000.00 FederaUnčje Ištaisoje. 

I I 

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimo. 

Midvvest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Masiny Plovimas. 
m 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Juknis. sav. 

233h Soulh At2bteV*f> Avenut 
FELEFONA8 CANAL S764 

ATSARGOS KAPITALAS - #300,000-00 
Dabar mokam VĄ% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 8 ^ 
SAVINGS 

LOAN ASSOCIATIOM 
OF CHICAGO 

JUSTEN MACKIEW1CH. Prea 

Chartered by U. S. Government 
SAVINGS F E D E R A L L 1 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAL.: 9 iki 5 p. ip, Trečiad.: 9 iki 12:00 p. Seštad.: 9 iki 8;00 v„ v. 

• v 

KLAUSYKIME 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rušVs naujus na 
mus ant lengvų mėnesinių Išmo 
kejinių. Darau visokĮ taisymo dar 
bą be jokio cash įmokejimo, anf 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
( l i a u n u goria us j ai'yginiinn iš 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai 
symo apdeginsiu namų) . Darą i 
paskolas ant naujų ir senų namų. 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nno 5 iki 20 metų. Reikale k r ip-
kJtes prie: 

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

" ^ ^ ^ m *»* 

CONRAD 
Fotografas 

Studija j rengta pir 
mos rOSies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a r 
G a r a n t u o t a s . 

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

s 

Standard Club 
Švelni Degtine—100 Prooi 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

oi Tokią Kainą 
TIK $1.00 P T # 4 PA 
4-6 Kvortot 4 1 ' O U 

Reikalaukit 
8AV0 APYLmXž8 

TAVERNOJ 
15c. DBINKSA8 

MUTTJAL LIQUOR COMPAKY 
Distribntoriai 

4707 & HALSTED STREET 
Phone Boalavaid 0014 

CLASSIFIED 
PIRK NAMĄ DABAR. NES 

KAINOS KYLA 
Biznio, marinis namas, storas, kam-
gariat užpakalyje ir fletas viršuje, 
"Taverno fixture8,• ir kiU bizniui 
įrengimai. Randasi gražiausioje lle-
tuvtų aplelinkėje, Marąuette Parke, 
Savininkas priverstas gTeltai par
duoti tik už $9700. Jmoket $35 00. 

2 fietai po 5 kamb., 2 atskiri boi
leriai, garažas, viškos ir kiti moder
niški j rengimai. Randasi gražiau
sioje vietoje Marąuette Parke. Kai
na tik $8400. 

10 fletų kampinis mūro namas, 
apšildomas. Randasi Marąuette Par
ke. Kaina tik $19,500. 

2 fl. po 4 kamb. ir 3 kamb bel-
smonte, gražus mūrinis namas. Ran
dasi Marąuette Parke* Parduoda 
H.O.L.C. tik už $7800. Jmokėt $1.-
000, o 'kitus išmokėjimui per 15 
metų. 

Banku reciveris jsakė mums, grei
tai išparduoti 100 namų, bungralows, 
2, 3, 4, 6, 8; 10 fletų; kurie tapo 
porimti už skolas ir _ randasi įvai
riose, miesto dalyse 

Kreipkitiės pas įgaliotini : 
K. J. MACKIC-MAČIUKAS W 

2346 AV. ft»th St.. 2 lubos 
Tel. Prospect 3140. 

P A R D A V I M O NAMAS 
Pardavimui namas su krautuve. 
2445 West 71st St. Krautuvė 22x50, 
gyvenimui kambariai užpakaly. Bei-
smontas. Karštu vandeniu apšildo
mas. 2 karų garadžius 

Savininką*: 2435 W. 7Įsi S t 

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Pardavimui medinis namas. 2 fie
tai po 4 kambarius. 4246 S. Artcsian 
Avctuie — Chicago. 

Savininkas antrame aukšte. 

PAIEŠKAI: SEIMININKĖS 
Našlys paieško šeimininkės, tarp 46 
ir 45 metų amžiaus. Darbas ant &-
kės ( farmos) . 

Atsišaukite telefonu: 
Iiafayetto 5923 

REIKALINGA 
Likerio pardavSjų su South Side 
tavernų pažintim. Didelė ir žinoma 
urmo sankrova. Tiesioginis popu
liarių garsinamų rūžių platinimą*. 
Taipgi rinktinių, privačių antspaudų 
(labels) ir žymiausių rūšių. Alga ir 
komisas. 

Atsišaukite Pirmadienyj ir Antra-
dienyj nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL p. p. 
CAPITOIi W I N E & MQUOR OO. 

1618 Milveaukee Ave. 

\ 

Šaltimiero RYTMETINIU 
LIETUVIŠKŲ RADIO 

. ^ . . . m O STOTIES 
PROGRAMŲ i * " KC 
i iivv.i 1 0 ; 0 0 y A L R y T Q 

W.H.LP. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

U — T A M IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Furn i ture House. Inc. 
' T H l H O I D OF F1MM FURNITURE" 8INCE 19M 

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

REIKALINGA DARBININKAS 
Reikalingas patyręs jautienos pio-

v5jas (beef splitter). Gera alga pa
stovus darbas gerai patyrusiam žmo
gui. Atsišaukite laišku: "Draujęas* 
2334 South Oakley Ave., Box •OoF, 
Chicago. Tlllnots. 

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. Kreipkltėa 
laiSku j "I>ra«gą.". 2334 S. Oakley 

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima Iš
mainyti 2-fletų narna su garad*1un» 
ant privataus namo. Kreipkite* adre

su: 3943 West Jaokson Blvd.. tele-
fonas Neveda 8039. 

REVDON FLFJVAS 
Rendon 6 kamgarlų fletas, naujai 
išdek oruotas: antras aukštas. AtaI 
šaukite 4225 Prinoetoo Aveoiie. 

PARDAVIMUI NAMAS I R B I Z N U 
Pardavimui pilnai {rengta groser-
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Prtnceton Aveone. 

PAIEŠKOJIMAS M ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argentl* 
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVEIKIO ir ONOS DEVETKTTfiB-
PUMPUTTENĖS (T) , kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
praSomi užeiti J dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti juodviem kunigo Jakaičio II 
Argentinos parvežtąjį siuntini. 

PARDAVD>fUI NAMAS 
6 kambarių medinis namag, kar-

Itu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, l l i f l 

I So. Albany Ave. Atsišaukite: 
' ly 4881. Bergenas. 

< 
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