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TRUMPAI 
Rašo I. Sakalas 

Nesiseka ir raudonųjų vadui Sternui 
1941 metais sueis lygiai 

fiOO metų mio mirties DLK. 
Gedimino. Prieš dešimtį metų 
Lietuvoj oficialiai buvo pas
kelbti DLK. Vytauto metai, 
kurie tiek Lietuvoj, tiek šei 
vijoj minėti ypatingomis iš 
kilmėmis; vienur kitur pasta
tyti paminklai, Vytauto var 
d n pavadintos žymesnės vie
tos, net aukščiausia Lietuvos 
mokslo įstaiga — ui u versi te
tas. 

SUOMIAI PAEME 
SOVIETŲ POZICIJAS 

Daug savanorių vyksta 
Suomijon gelbėti suomiams 

KOPENHAGENAS, saus.. Suomiams lakūnams kovoje 
19. — Dienraštis Berlmgske; padeda švedų savanoriai skri-
Aften Avis praneša, kad gan.j dikai. Pereitą, trečiadienį įvai i 
G. Šterno vadaujama raudo- riose Suomijos dalyse numuš-

RYTUOSE TAIP PAT SIAUČIA ŠALTIS 

Gediminas Lietuvai nema
žiau brangus. Jam viešpatau
jant pradėjo kilti Lietuvos ga 
lybė. J is pirmas pradėjo rū-
pintis krašto švietimu, preky
ba ir pramone, pagalios, Lie
tuvos apkrikštijimu, tik tam 
didelių kliūčių darė kryžiuo
čiai. Jam viešpataujant ėjo 
didžiausi karai lietuviu su 
kryžiuočiais. Vienas tų karų 
prie Pelenės pilies metras 
čiuose užrašytas, kaip negir
dėtas atsilikimas. Vokiečiams 
griaunant pilį, pamate, kari 
negalės atsilaikyti ir nenorė
dami patekti į kryžiuočių ne
laisvę, lietuviai vieni kitus iš 
žudė, o ant galo paskutinis | 
deganti laužą įšoko ir pats 
pihes komendantą- Margis. 

noji armija, bandžiusi užeiti ta net 11 sovietų lėktuvų. 
už suomiu Mannerheimo tv.r- F l o m a n t s i ,;„,. s u o m h | pa ,_ 
tovių linijos užnugario, su <h- n m m ] | < o v f r a u d o l n i j u d a l i , . 

nuostoliai* atmušta. n į j g M ^ ^ T n u į a u t u . 
Po nepasisekimo gen. Šternas 
ištraukė savo tos armijos lie-. 
kanas. 

jų yra penki karininkai. 

HELSINKIS, saus. 19. — 
Suomiai paėmė raudonųjų po
zicijas šiaurrytų link nuo La-
dogo ežero. Apie tai čia ofi
cialiai pranešta. Suomiai su
naikino penkis raudonųjų tau 
kus ir paėmė 4 kulkosvaidžius 

PARYŽIUS, saus. 19. — 
Per Prancūziją Suomijon iš
vyko pažymėtinas savanorių 
skaičius. Nesakoma, kokios ša Čia vaizduojamas automobilis vienoje New Yorko gatvių. Arti jo kilo gaisras ir auto-
lies ir tautos tie savanoriai.' mobiliui kliuvo vandens, kurs akimirkoj virto ledu ir mašiną sukaustė. (Acme telephoto). 
Tik nurodoma, kad daugumas • 
savanorių išmokslinti kariau-iM. BIRŽIŠKA VILNIAUS 

ir 5 submašininius šautuvus 
atmušdami keletą priešo pat
ruliu. 

Be to, per Prancūziją pa
siųsta namažas kiekis karo 
medžiagos. 

ŠALTIS PALAIPSNIUI 
PRADEDA ATSLŪGTI 

Kaip įvairiose šalies dalyse, 
Pagalios. Gediminas įstilge taip ir Chicagoj ir apylinkėse j MflfE SENATORIUS 
amžinąją Lietuvos sostinę Vii 
niu. 

šaltis palaipsniui atslūgsta. 
Vakar 6:00 ryto buvo — 12 

Ir šį jubiliejų reiktų iškd- N q M * Po to lįl:00 prieš 
mingai paminėti. P i e t J a u t i k ~ l < ****«$« P«-

kilo iki 7 laipsnių aukščiau 0. 
Oro biuras praneša, kad 

j šiandien šalčio būsią tarp 10 
ir 20 laipsnių aukščiau 0. I r 
numatomas sniguliavimas. 

Lenkų okupacijos metu šun 
tai veiklių Vilniaus kramto 
lietuvių ir gudų buvo fcUjrrt-

W. E, BORAH 

U-TO REKTORIUS 

VILNIUS, saus 10. — Vil
niaus nutversite--H normaliai 
veikia. ftel'tcfttiai išrinktas 
proi*. Mykolą-- Biržiška. 

•Vilniaus krašte užregistruo 
ti 73,371 ne Lietuvos pilietis. 

SENATORIAI PUOLA 
ADMINISTRACIJĄ I 

WASHINGTON, saus. 19.— 
Vos keletą dienų sirgęs mirė 
federalinis senatorius Wi-
lliam E. Borah, 74 m. amž. 

Velionis buvo vadinamas 

WASHINGTON, saus. 19. — 
Dėka šalies administracijos 
nustatymui, sumanyta Suo
mijai paskola, matyt, nebus 
realizuota, kadangi prez. Koo-
seveltas priešinasi, kad suo
miai šioj šaly galėtų įsigyt: 

CHICAGOS MAJORAS 
REMIA PREZIDENTĄ 

Nori. kad būtų kandidatu 
dar ir trečiam terminui 

WASHINGTON, saus. 19.—, Roosevelto trečiąjį terminą, 
•Vykdamas- j Miami, Fla., čia 
užsuko Chicago miesto majo
ras E. . Kelly, Atlankęs pre
zidentą Rooseveltą majoras 

nepaisant to, ar prezidentas 
to norės, ar nenorės būti no
minuotas. 

Be to, majoras pareiškė, 
pareiškė, kad ̂ fsį^lTfinois vai kad Illinoiso demokratai rl 
stybės 58 delegatai nacionali- tik vieną kandidatą į gubei 
niam demokratų partijos su-' norės, ar nenorės būti no-
važiavime 'pasisakys už prez.' gubernatorius Horneris. 

PROTESTAI PRIEŠ 
BRITU ŽYGIUS 

kas nukentėjo. 

sti i kalėjimus iki gvvos cal-, 
• *• i ^ l l ° stipraus salcio daug i:uft :x Tdah0 vaktvbės 

žiauriausiai kankina-L „,__ f,._ jUKOnas i& ruano yaisiyues. 
Buvo senato užs. reikalų ko
miteto pirmininkas. 

Velionį gerbė ir kitų parti
jų žmonės, kadangi jis bu
vo atviras ir politikoje vi-

senato dekanas dėl ilgų metų. 
senatoriavimo. Buvo respub-' f f * " / ? ? " f T ^ ' WASHINGTON, saus. 19. 

^T tokiems dalykams ta paskola R r i t l l v vH«„S Vn^ nanniki 
nė nereikalinga. 

Britų vyriausybe panaikino, 

TURKIJA PASIRUOŠIA 
KARAN 

jANKARA, saus. 19. — 
Turkų nacionalis susirinkimas 
(parlamentai) pravedė karo 

HU. Užėmus Vilnių Sov. Ru
sija juos paleido laisvėn. A-| j r m m ę A i m y ^ 
merikos komunistų sp,u ia iš, g A L T I g 

to uaro diuelj dalyk.;, u sau-* 
Ida. *Aa, o kuo ir j:-i>kn bu r- KAUNAS, saus. 16. — Lie 
žua%ij:i atsimoka išvaduoto- tuvoje vėl grįžo šalčio banga. 'Sūi\0i. laikėsi vidurinio kelio. 
ptmV į,Temperatūra siekia — 34.5 j j ^ huv0 n a u d m g a j jis rėmė 

: laipsnius Farenbeito. j demokratus. Jis napalankiavo 
Tuo tarpu lenkų spauda [ Užbaigta ir atidaryta Re- | i r respublikonams, jei tie nie 

paduoda oficialių žinių, kad \ v v o s elektros stotis — netoli; k t l i s „žsįįmdavo. 
po dabartinio I^enkijos padą-'Šiaulių. 
linimo, dešimtyje diecezijų po Steigiama įstaiga ryšiams) BERLYNAS, saus. 18. 

, i tabako importą iš J . A. Va l s - ' l a i k l l į reikalingus dekretus, 

MAŽAI KAS IŠLIKS 
Iš 40,000 RAUDONŲJŲ 

HKLSINKIS, saus. 19. -
Salia fronte apie 40,0(X) 
(dvi divizijos) raudonųjų 
galvatrūkčiais nešdinasi 
atgal sov. Rusijos pasienio 
link suomiams juos surėmus 
LS abiejų šonų. Suomiai juos 
nubloškė jau apie 40 mylių. 
Ilki pasienio yra dar apie 30 
mylių tolis ir visas tas plotas 
tikrai bus nuklotas raudonųjų 
lavonais. 40 mylių plote šim
tai jų žuvo nuo suomių kulkų, 

. čio ir iš nuovargio. Suo-
i neleidžia '"'gautiems k'1** 

nors apsišilti, arba atsilsėti. 

Pirmiau Salia fronte suo
miai sunaikino tūkstančius 
raudonųjų. Bet Maskva į anų 
vietą prisiuntė daugiau Ivi 
dvizijas, kurioms įsakyta bū
tinai perskriostį Suomiją i r 

, pasiekti Kemi geležinkelį — 
atkirsti pietinę Suomiją nuo 
šiaurinės dalies. Tuo geležin
keliu Suomija iš Švedijos ap
turi įvairių karinių reiklumų 
ir maisto. 

Pasirodė ver/imąsis raudo
niesiems neįmanomas. Tad' 
abi divizi pasidirbdino snie 
ge reikia Pozicijas ir ap
sistojo L. _. . :i karnos pro
gos pulti bitOiuZds, 

SavTo rėžtu suomiai i»aiaipo-
niui apsupo įsiveržusiuosius 
iš abiejų šonų ir pagaliau per 
kirto jiems provijanto pi įsta
tymo liniją. Neužilgo raudo
nieji savo pozicijose sukėlė 
pavojaus aliarmą ir įsakyta 
atsimetimas. Jiems î  judus 
suomiai surėmė juos ij šonų. 

Dalis senatorių pareiUia, | tybi , ir dėl to kongrese s t t .Įkuriais .vyriausybė automuo- Greitai kilo b e t a r k i 
kad prez. Roosevelto adminisįkelta protestų. Protestuoja 
tracija moraliai ir menžiagi-|| atstovai, kurie reprezentuoja 
niai remia sov. Rusija, bet n e ! t a b a k o augintojus pietinėse 

Sov. Rusija atsidūrė 8 milijo- *" Amerikos lietuviais palai-
nai katalikų, neskaitant 81) ^yti ir stiprinti, 
tūkstančių Rytų apeigų kata-

Tyrolio Alpėse esamo Edel-
\veiss viešbučio savininką na
ciai įkalino už tai, kad jis 

Suomija. Nepaisant pražutin 
gos Amerikai komunistų vyk
domos propagandos Maskvos 
vadovybėje, šalies admioistra 
cija remia sovietus. Superka 
Rusijoje gaminamą auksą, 
nors aiškiai žinoma, ka i ten 
tą auksą kasa ir gamina ver
gai. 

Paskolos Suomijai klausi
mu dabar aiškėja, sako s?na-

jama (kilus karui) karo tar 
nybon pašaukti vyrus ir mote 
ris, rekvizuoii visas susisieki
mų priemones, kontroliuoti 
pramonę ir maistą. 

valstybėse. Tabako auginto
jai netenka didelio sau meti
nio pelno ir nežinia kur bus 
dedamas tabako derliu's. MASKVA 'ATSIPRAŠO' 

Britanija kas metai iš J. A. ŠVEDŲ IR NORVEGŲ 
Valstybių, daugiausia iš Vir- STOKHOLMAS, saus. 19. 
ginijos, pirkdavo už 60 iki 70 j S o v Rusijos vyriausybė per 

Suomiai paliktose raudonų
jų pozicijose susekė, kad iš
alkę rusai maitinosi ir arka
ną. Bėgdami raudonieji pftiae 
ta daug ginklų ir karinės me
džiagos. Viskas tenka suo
miams. 

Žiniomis iš rytinio fronto, 
tenai be Salia fronto kitose 
dvejose vietose suomiai užtai 

likų, su virs 5,000 kunigų. TORONTE ĮKALINTAS svečiams skundėsi neturįs pa 
Vien Vilniaus arkidiecezijoj KOMUNISTAS kankamai maisto produktų ir 
Sov. Rusijos pusėj liko 1,468, TORONTO, Ont., Kanada, k i t l J d a i k t u -
848 katalikai su 627 kunigais.'SŪXls jo £įa dviem me-i Viešbutį vesti paskirtas 
Jų tarpe, be abejonės, yra t ū - ' ^ , ^ m i t e i s t a s kalėti komu-' specialus komisaras. 
kstančiai ir lietuvių. Kiek . i ų ] n i : 4 u s a vait inuko Clarion ad-l 
komunistai sukimš \ tuos p a - ; m į n i t ; t r a t o r i u s D o l l ^ l a s SteJ ̂ „t." Q X^1:^Q \ruriailQ\/U^Q 
čius kalėjimus visam g>-veni- w a r t J i s prįpažintas kaltu už! '^aUfUcto ^dllC^ VynaU^yUCJ) 
nmi, kiek išsiųs į Sibirą ii• §aiįes augumo taisyklių są-

meningą neigimą. 

milijonų dolerių tabako. D a - ' g ^ pasiuntinius atsiprašo 
bar ji šį pirkimą , panaikino gvedijos ir Norvegijos dėl 
nusprendusį tabaką importuo bolševikų lakūnų skraidžioji-
ti iš Turkijos ir Balkanų. Tur m o § i n ža lįn teritorijų padan-
kija Britanijoje gavo stambią g§mis. 

toriai, administracija vengia paskolą ir ją: nori iš dalies iš Maskva pareiškia, kad dėl 
nusižengti Maskvai. Niekas m okėt i tabaku. p r a s t o , o r o lakūnai paklydę, 
negali išaiškinti, kokiu 'sume 
timu tas daroma. 

Lenkų kankinamus lietuvius 
ir godus kalėjimuose būtų ir 
lietuviai paleidę grąžinus Vii 
nių. Bet kas paliuosuos mili
jonus katalikų iš komunistų 

balsavimų sukčius susekti 
SUOMIŲ CIVILINIŲ 
ŠELPIMUI 

Cbicagoj sudarytas vadina
mas "Joint Civic Committee 
on Elections , , kreipias į fede 

suomių šelpimo fondo Ameri-
kalėjimo, retežių, Sibiro irfkoje čia gauta 600,000 dol. 
nuo sušaudymo! i Pranešta, ši suma bus panau-

• Į dota šelpti nukentėjusius dėl 

HELSINKIS, saus. 19. — Iš ™linį naują generalinį proku
rorą Jacksoną, kad jis tuojau 
imtųsi žygių išval)ti CMcagoj 
rinkimus, pašalinus suktybes 
išgandžius visus ba!sav;.mų 

Dažnai sermėga apsivilku-1 karo civilinius, kurių yra apie stambiuosius Siil^iuu. 
si vaikščioja tikroji išminti > j pusė milijono. Bus -parūpinta Į Tai žadėjo paoaryti teisė-

Liaudies priežodis -šiltų drabužių ir avalų. jas Muipliy būdra.ias genera-

mokėti tabaku. 
Pati šalies administracija' rpaį vįska.s> 

daug susirūpino britų žygiais 
ir planuoja šiuo klausimu ką 
nors veikti. Žemės ūkio de
partamento 'sekretorius Wa-
llace tuo daugiau kaip kas ki 
tas suinteresuotas. Jis sako,* 

so spąstus dar dviem raudo
nųjų divizijoms. 

Sovietų lakūnai šiandien at 
naujino Suomijos centrų bom
bardavimą. Ir Helsinkio apy
linkėse kelios bombos išmes
tos. 

UNION SPRINGS, Ala., 
saus. 19. — Nuo tilto į Spring 
upelį įkrito automobilis, ku
riuo važiavo šešių narių šei-

kad ribotam laikui tabako, 
embargo gali būti pakenčia
mas. Kas kita būtų, jei britai 
visados nepirktų tabako A-

linin prokurorn. Tačiau jis 
nesuspėjo. Tad prašomas nau 
jas prokuroras imt?s to žygio. 

Teisingumo deparramentasjmerikoje. Bet Amerika turi 
juk rinkimus išvalė Kansasipriemonių su Britanija atsi-
Gity ir New Orleans miestuo-j teisti, 
se. Tad gali ią pat padaryti 

m a — Columbus Cole su žmo 
na ir keturiais vaikais. Tik 
žmona išliko gyva. Sunkiai 
sužeista. 

ir Cbicagoj. Nes valstybei, ar 
ba pačiam nueitai nėra prie
monių tai atbklv 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — De-

WASHINGTON, saus. 19. —j'besuota; numatomas sni gulin
čia turima žinių, kad britai j vimas; kiek šiltėliau, 
su japonais padarė prekybos;. Saulė teka 7:14, leidžiasi 
sutartį. !*:49. 

PASKANDINTI 6 LAIVAI 

LONDONAS, saus. 19. — 
Pranešta, vakar 6 laivai dau
giau paskandinti; du norve
gų ir p° vieną britų, vokiečių 
danų ir graikų. 

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

Įvyksta 
Rytoj, Sausio-Jan. 21 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 
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file:///veiss


DRAUGAS Šeštadienis, sausio 20 dM 1940 

"DRAUGAS-

|S.tO; Throe Month* — $1.00; One M cm Ui — Tfa 
Curop* — One Tear — $7.00; Blz Month* — $4.00; 
•tta*lfc Copy — 1 etatą. 

A d T t f t u t n f t n "T>raugM" biinff* beat 

"DRAUGAS" 

I Apsigyvenęs Kaune ir dirbdamas mokslo 
j dar b* Vytauto Didžiojo Universitete, pro t 

~ E F J E E ^ J S ? DA1LYJJSS.Diu.u«.. I Biraaka savo visa atliekama laika pašven-
pubû d̂ D*uy. E*c.pt sunday. \ te Vilniaus atvadavimo reikalams. Daug m»-

1 tu jis buvo Vilniui Vaduoti Sąjungos pir
mininku, nuolatiniai bendradarbiavo 
sų 

maitinu, 
žodžiu, jis buvo nuolatinis Vilniaus atga
vimo idėjos judintojas ir vadas. Dėl to, sun
ku būtų buvę surasti tinkamesnį asmenį Vil
niaus Universiteto rektoriaus vietai. Proi\ 
Biržiškos paskyrimas yra sveikintinas. 

Užkvietimas I "Draugo" 
Koncertą 

Draugas' rytoj ruošia metinį ir labai gražų koncertą, 

kaadien, ttakyru* —fcrnfcdteata* Umintr' Juas. Ajoierikos 
- $0.00; P U M I Metui — IS.fcO; Trims Mte«-
$2.00; Vienam Minėjui — .T6c. KltOM v»i-

ireaumanUa: lf»taia« — $7.00; 
— $4.00. PavUnia numeris — I c 

Skelbimų kainos prisiunčiamos psrelksisi 
m i n i s s • • • • •d-Clsss sfatter Marcn »I. 1010. s i 

CbJo*«o. Ullnols. Under the sx t of Maroh t, l tTt. 

| p ^ S > ^ ^ i S » ^ ^ ^ ^ i ^ N S » . ^ - ^ ^ ^ * . ^ ^ ^ * S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P * ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ' ^ P ^ ^ ^ ^ ^ < 

Daugiau Negu Koncertas 
>^^^^^^« •wr-^p*<P-^<0^l^P»s^w0» ̂  • ^ ^ • ^ w 

Rytoj tradicinis mūsų dienraščio koncer
tas, apie kurį, be abejojimo, jau gerai ti
note. 

ftie mūsų koncertai kiekvienais metais pa 
siiymi kuo nors ypatingesni a, diaesmu. 

Draugas ' yra supažindinęs save koncerte 
puouKą su garsiuoju Paulis;Į choru, su i j -
^iais ir plačiai zinoinais uluanuecių cuorai*, 
su mūsų paaų, nt^uvių, dainom ir niusikos 
meno jėgomis. 

jNeottsime apvilti ir šių metų (ryloj įvyks
tančiu) koncerto!, JO programoj, vietos dai
nininkų ir mazutų tarpe, matome Emiują. 
MitKunaitę 13 Pnuadelnijos. 

Kas ji per viena'; 
la i pirmaeile a aini ui rike, kuliai lygių ne

daug u$ra. įiainos meno ji iš mažens mokė
si, uicke&i Amerikoj, ilgai mokėsi ir ruosesi 
opeion Komoje, uiaenu pasisekimu daina
vo Lietuvos valstybinėj operoj. Grįžus Ame
rikon savo dainavimu žavi ir raciio klausy
tojus ir specialiai salėse rengiamuose kon
certuose. 

liesa, Cnicagoje ji jau dainavo. Tačiau 
ne visi ją girdėjom. Kurie girdėjom, tuo la
biau norėsime pasiklausyti jos dainavimo, 
nes jau *incme, kad ji yra pirmaklasė dai
nininkė. 

•Draugo metiniai koncertai yra gausiu 
gai lanKomi, nes jų programos yra ir rim
tos ir gražios. Be to, dienraščio skaitytojai 
ir visi bičiuliai, atsilankydami į tuos kon
certus, žino, kad tuo pačiu prisideda prie 
medžiaginės dienraščio parames. 

Toji parama šiemet ypač yra reikalinga. 
Patėmijote, kad dienraštis išeina aštuonių 

puslapių kasdien. Tai daugiau kainuoja, nes 
reikia daugiau darbininkų, daugiau popie-
ros ir kitoidų reikmenų. Norėdami gerinti 
laikraštį teknišku atžvilgiu, sumanėme mo
dernizuoti spaustuvę. Tam reikalinga kelio
likos tūkstančių doierių. 

Dienraščio išlaikymas ir jo tobulėjimas, 
tiesa, labiausia pareina nuo leidėjų inicia
tyvos ir apsukrumo, tačiau labai didelę 
reikšmę turi skaitytojų nuoširdus, artimas 
bendradarbiavimas, moraline ir materialinė 
narama 

Rengiamosios dienraščio pramogos yra til
tu, per korį sueiname į krūvą: skaitytojai, 
bendradarbiai, leidėjai, redaktoriai. Geriau 
susipažįstame, pasitariame, pasilinksminame 
ir tuo pačiu kartu paremiame labai kibių 
lietuviškos, katalikiškos spaudes darbą. 

Neabejojame, kad ir rytoj praleisime ke
letą valandų tikrai jaukioj, lietuviškoj nuo
taikoj, paduosime vieni kitiems orolišką ran
ką, užsidegsime dar didesne ryžtingumo ir 
vieningumo dvasia dirbti tiems idealams, ku
rie yra brangūs kiekvienam lietuviui kata
likui, kuriems Draugas ' tarnavo per tris
dešimtį metų. 

Viun ije' parašė ir išleido knygų, <U- Į Sokol Svetainėje, 2337-45 S. Kedzie Ave. Prasidės o valandą 
deaaių ir maaesnių, apie Vilniaus kraštą. ™are. 

Dalyvauja Sv. Kazimiero Akademijos choras, Sv. Jurgio 
parap. Antifonalis choras, Vyrų Ansamblis ir Emilija Mic
kūnas iš Philadelphijos. 

Emilija Mickūnas yra baigusi šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą, mokinosi 5 metus Rcimoje dainavimo, dalyvavo 

, v i e n ?^ metus Lietuvos Operoje, Kaune, ir jau daug patyri Prof. Mykolas Biržiška yra buvęs Vytau
to Didžiojo Universiteto rektorium. Iš tos 
vietos jis buvo pasitraukęs vien tik dėl to, 
kad norėjo turėti daugiau laiko dirbti Vil
niaus atgavimo reikalams. Iš to aiškiai ga
lima suprasti, kad nors jis gyveno Kaune, 
tačiau jo siela buvo Vimiuje ir, be abejo
nės, nebuvo šio garbingojo kovotojo, veikėjo 
ir mokslininko gyvenime džiaugsmingesnės 
valandos, kaip persikelti į savo mylimą Vil
nių, kad gaivinti okupantų nualintą kraštą, 
kelti gyventojų kultūrą, šviesti ir dvasiniai 
jungti to krašto žmones su mūsų tauta, a* 
Lietuva. 

Dieve, jam padėk! 

Kiek Įvažiavo 
Pernai į Jungtines Amerikos Valstybes 

įleista 82,898 imigrantai. Metai prieš tai į-
leista 67,895. 

Prieš imigracijos suvaržymo laikus į šį 
kraštą įvažiuodavo daugiau negu po mili
joną ateivių į metus. 

1905 metais įvažiavo 1,028,499; 1907 m. — 
1,285,349; 19iU m. — 1,218,840. Viso nuo 
1820 metų iki 1938 m. į Ameriką atkeliavo 
38,136,689 imigrantai, žinoma, nemažai iš 
jų grįžo atgal 

Šio krašto valdžia gerai ir žmoniškai pa
sielgtų, jei imigraciją varžančius įstatymus 
ir vėl nuimtų. 

Kongresmanas Martin Dies raportavo, kad 
jis gavęs žinių iš tikrų šaltinių, kurie nu
rodo, jog daug komunistinės propagandos 
į Jungtines Valstybes ateina iš Meksikos. 
Tam galima tikėti, nes dabartinė Meksikos 
valdžia savo komunistiška programa tą kraš
tą užsimojo paversti antrąja Sovietų Rusija. 

uio Įsigijusi per 8 metus Amerikoje, duodama visą eilę kon-
eertų ir belošdama svarbias roles įvairiose operose. 

Apie jos pirmą pasirėdymą Ohicagoje ar^ų dienraščiai 
yra pasakę jai labai aukštų muzikos komplimentų. Mums 
labai malonu, kad anglų dienraščiai jai suteikė tokį aukštą 
įvertinimą. 

Rytoj lietuviams tenka labai reta proga išgirsti Emiliją 
Mickūnas "Draugo" koncerte. 

Taigi nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius rytoj vakare 
dalyvauti mūsų dienraščio koncerte ir pasiklausyti ir įmūsų 
Chicagos parinktų artistų ir Emilijos Mickūnas iš Phila
delphijos. 

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

Po Sviete Pasidairius 
Grįždamas iš Kalifornijos 

balšavikų tavoršeius Andriu
lis Phoenix mieste, Arizonoj, 
suradęs vieną lietuvišką mi
lijonierių, užląikantj džiovi
ninkams sanatoriją. Užuot 

— l>va pendziesiąs.... 
Nejaukti tyla. j kai ha įsi

terpia kažkoks ponas, kalbas 
rusiškai. 

— Nereikia taip groit rei
kalauti. Ji dar nemoka. 

Žmogus atsako:'. 
— Aš reikalauju sūrio. Su-

elgtis, kaip Rusijos balšavikai p r a n t i t a m s t a s ū r i o , H U e t u 

su kapitalistais, Andriulis ytffo -Pienocentro," už lie-

- p.Ą 

t 

Rimties Valandėlei 
=3E= = ^ 

Prieš keletą savaičių Chi- vienas turi savo darbą, ki 
cago leidžiamame laikraštyje to reikalus nedrįsk briautis. 
"TliMU^ užnikau tikrai keis- Panašiai galvoja gan dide-
tą išsireiškimą. "Norėčiau |lis skaičius mūsų "laisvesnių 
kad tas blogas teatras būtų!pažiūrų piliečių". Kam reikia 
toliau lankomas, kad tik pa-1 tiems kunigams įsakinėti žmo-
rod&us, jog nepaisome ką ku-1 nėms kas daryti? Tegul jie 

bandęs tam milijonieriui 
įkalbėti poperą " Vilnį." 
Kaip pats ^akos,, kalbėjęs il
gai ir atvirai, ale poperos, 
sakos, negalėjęs užrašyti. 

Beeinu savo delnu, kad ta-
voršeius Andriulis ir po šiai 
dienai nežino, delko nepavy 
ko tam milijonieriui užrašyti 
poperą "Vilnį." Mat, balša-
vizmas yra tam tikros rūšies 
kvaraba-džiova. Del to mili
jonierius ir pabijojęs užsi
krėsti džiova ir atsigulti sa
vo sanatorijon-

Susisiekimas Baltijoj 

Vilniaus Universiteto Rektorius 
Jau pradėjo veikti pagrindiniai pertvar

kytas Vilniaus Universitetas. 
Tuo svarbiu ir reikšmingu įvykiu Lietu

vos gyvenime džiaugiasi visa tauta. Džiau
giamės juo ir mes, šio krašto lietuviai. 

Ypač yra džiugu konstatuoti faktą, kad 
Vilniaus Universiteto vadovybės priešakyje 
pastatytas prcl. Mykolas Įtiržiška» kuris ir 
mums, amerikiečiams, yra gerai žinomas iš 
tų laikų, kuomet jis lankė čia mūsų kolo
nijas ir visa savo neišsemiama energija ju
dino pavergtojo Vilniaus krašto atvadavi
mo darbą. 

Prof. M. Biržiška yra vienas iš tų, kurį 
okupantų lenkų valdžia ištrėmė iš Vilniaus 
už dirbimą hetuviškosios kultūros darbo. Sa 

44 Deutsche Bergwerks Zeitung" rašo, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos dabartinė x>a-
dėtis reikalauja išplėsti geležinkelių tinklą, 
plentų ir vieškelių tinklą, sutvarkyti upes. 
Keikią pagerinti ir senuosius plentus bei 
vieškelius. Bušų ir vokiečių geležinkeliai tu
rį nevienoda plotį, todėl šios valstybės tu
rinčios pasirūpinti pakankamai sunkvežimių 
ir gerų kelių, kad galėtų patenkinti didelio 
judėjimo reikalavimus. Tam reklamuojamos 
vokiečių mašinos betono gamybai ir kitiems 
darbams. 

Žemės ūkis turįs būt labiau suintensyvi
namas jį stipriai mechanizuojant. Vokietija 
duosianti gerų žemės ūkio mašinų. 

Turį būti išplėsti ir pagerinti Pabaltijo 
valstybių uostai, o tam galį padėti vokie
čių inžinieriai ir vokiečių technikai. 

Nėra abejonės, kad toks "susirūpinimas,! 

Baltijos valstybėmis nėra be tikslo. "Jūs 
taisykit, produkuokit, mes padėsim, bet mes 
mokėsim ir pasinaudoti'* — tokius žodžiu> 
galima išskaityti tarp vokiečių rašomų "pa
lankių'' raštų eilučių. 

nigai liepia daryti. Esame lais 
vi piliečiai", šis posakis til
po laisvoje tribūnoje "What 
the People Say". Tai para
šiusi viena poniutė, kuriai ne
patiko persergėjimas duotas 
vietinėje parapijoje apie blo
gą teatrą. 

Jeigu klausytum šios po
niutės, būtų kaip pasakoje. 
New Yorko mieste gudrus i 
talas, nusipirkęs įvairių tepa 
lų batams valyti, pradėjo biz
nį šalia banko. Vieną rytą ji 
pamatė senas kaimynas iš I 
talijos, neseniai atvykęs A-
merikon pasipelnyti. Koks jų
dviejų džiaugsmas M Vienas 
kitam tiktai komplimentus pi
la kaip iš kokio gausybės ra
go. 

Pasisveikinę, aptarę visą 
šalies politiką, atvykėlis drą
siau prašo $5 paskolos. Da
bar kitokia pasaka. Batvalys 
labai greitas su patarimais. 
bet ne su pinigais. Graliai 
moka pravesti mintį: "Kaip 
aš tau galiu paskolinti?1 Aš, 
mat, padariau sutartį su ban
ku. Pažadėjau nekenkti ban 
ko bizniui, jis tuo tarpu ža
da man netrukdyti, nepradės 
žmonėms batus valyti. Kai
myne, matai — negaliu pa
skolinti ". Aišku, tat, kiek-

bažnyčioje sau pasakoja apie 
Dievą ir šventuosius^ bet te-
neliečia privataus asmens gy
venimo ir pareigų. Tokių po
sakių rasime kupinus laikraš
čius, nors kai kurie tiesiogi
niais žodžiais nedrįsta taig 
išsitarti. 

Ar gražu bū&ų, jeigu pa-
matęs pargriuvusį žmogų gat
vėje jam nepadėtum? Gal pri
taikydamas virš mįnėtą dės
nį, norėsi tvirtinti: "Tegul 
žmogus sau guli, stipriau su
sirgs, gydytojams bus darbo: 
gal graboriams geriau dar pa
tiks, kad numirtų". Nors pats 
nesi RAUDONASIS KRY
ŽIUS, nelaimėje žmogui reik 
padėti. 

Ar manai, kad geras tėvas 
tuojau duoda vaikeliui gražų, 
blizgantį skustuvą dėl to, kad 
vaikas verkdajmas prašo. Ben
dra taisyklė, mandagumas, 
žmogų prie gero darbo ver
čia. Jeigu taip paprastam as
meniui dera daryti, ką besą 
kyti apie kunigus, kuriems 
laeiau rūpi žmonių dvasinė 
gerovė. Jie ne vergijon tave 
traukia, bet tikron laisvėn. 
Prisiminkime kad išmintingas 
kitų perspėjimais gyvena, kai 
paikas adatomis vaikštinėja. 

A.B.C.J. 

Vienoj lietuviškoj Vilniaus 
bučernėj dėjosi toks tijatras: 

"Pienocentro parduotuvė" 
prie Šv. Jono bažnyčios. Šva
ru, gražu. Gintaru ar auksu 
atspindi sviestas, sūris ir ki
tos gerybės. 

— Kokia sūrio kaina? 
— Dva pendziesiąs. 
Simpatiška pardavėja žiūri 

į akis i r . . . . surausta. 
— Kiek sūris kaštuoja? - -

kartoja pilietis baksnodamas 
į žvilgantį spintelės stiklą. 

tuviškus litus, Lietuvos sosti
nėje, pats būdamas lietuvis. 
Ar tamstai neatrodo kad atsa
kymas, kurį aš girdžiu, — 
keistasi 

— Taip, bet 
Tuo metu lėtai prieina ki

ta pardavėja baltais drabu
žiais, labai simpatiška, trupu 
tį įraudus ir paaiškina, kad 
jos draugė dar nespėjo iš
mokti lietuviškai. 

Pirkėjas bąla: 

— Aš neatėjau tardyti tam-
stų.. . . Man visai neįdomu, 
kada ji išmoks. Dėl manęs ji 
gali visai neišmokti, bet aš 
noriu pirkti sūrio. O man 
duoda dvapendziesens. To aš 
neprašiau. Sudievu. 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
— Aš visados džiaugiuos, 

kuomet neturtingas tuokias 
su turtinga. 

— Kodėl t 
— Todėl, kad tuo būdu ma

žėja neturtingųjų skaičius. 

• 

Didysis Uždavinys 
. . Darbas" (51 nr.) iškelia atsiradusius 

sunkumus ir pabrėžia, kad juos galime nu-
galėti tik mev> patys. Straipsnyje, b.' kita 

į ko sakoma: 
Kaip jau žinoma, artimiausių darbų plane 

numatytas ir darbo samdos reikalų to3tiles-
nis sutvarkymas. Kai visi raginami daugiau 
dirbti, daugiau vertybių krauti, tai niekam 
nedera bastytis be darbo ir kažkokiu neaiš
kiu būdu pačiatn naudotis kitų sukurtomis 
gėrybėmis ir net savo šeimą palik ki socia-

YO mjliaąįTvimių )iaTtuiėjo^ palikti^ skau- j l i B e i «k ,ba i- T o d § l numatoma visus įparei-
dfciančia širdimi, bet su juo neatsisveikino I So t i d i r b t į » rūpintis savo šeimų išlaikymu. 
ant visados. Jei buvo žmogus, kuris tikėjo Žodžiu, visos tvarkytinos sritys bus tvar-
Vimiaas grįžimui prie Lietuvos, jao yra komos, siekiant sveikų socialinių pagrindų 
prof. M. Biri'čfrg • ir socialinio teisingumo įgyvendinimo. 

Mašinų Fonde buvo $825.00 
Ona ir Antanas Kapačiai iš Chicago, lllinoi-s $100.00 

Viso $.J~o.v,0 
Aeiū aukotojui už prisidėjimą prie "Draugo" Spaustu

vės Mašinų Fondo. 

Prisaikinamas naujasi? vyriausio teismo teisėjas Frank 
Murphy. Paveiksle (iš kairės dešinėn): Prezidentas, Murpky 

[ii teisėjas Stanley Reed. (Acme telephoto) 

"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 *• 
įneš $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, š o pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui. 

'"Draugo" darbininkams atimama teisė laimėti šią De Sotc 
automobiiiaus dovaną. 

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

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. 0., 
"Draugo" Administratorius 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
^ , šorių ir studentu sambrūzdis.t Vilniaus lenku taikvmusi prie i 

/ Dalis studentu gal>enosi į naujos padėties, keičiasi ir 

! v y? 

gus nemokėjo rašyti. Dabar 
visur statomos erdvios švie-

V i l n l a U s G u d u G y v e - i n p s e n a i m i v o nemaža kaimų, 
t i" • kur ne vienas senesnis žmo-

nimas po Lenkais 
Vilnius. (E) — Lietuvos 

i 

fcntlų (baulgndžių) veikėjus, šios mokyklos, mokytojai kai 
Gudų Veikimo Centro Lietu-' muose atlieka dideli švietimo 
voje pirmininkas ir gudų ir kultūrinimo darbų, retas 
naujai įsteigtos progimnazi- Į kurs dzūkas bėra be laikraš-
jos direktorius kun. A. Stan-1 B% jaunoji karta gabi ir no-
kevičius pasikal)x~jime su riai mokosi, 
spauda pareiškė, kad per 20 
rm'tų gudai Vilniaus mieate 
ir krašte neturėjo jokios gu
dų mokyklos. Trenka i jų vai 

Vienas dzūkų kilimo ame
rikietis Kadziukvnas savo 
gimtajam Kurnėnų kaimui 

. . , .. . . . . pastate ir padovanojo didelę 
kus verte lankvti lenkiškas f ,„. , , , 

111 m_ ^- • •• ir gražia pradžios mokyklą, 
mokyklas. Turtingesnieji gu
dai visi esų. sulenkinti. Len
kams okupavus Vilniaus Kni
stų buvo kelios gudų organi 
zaeijos, bet vaivada Bocian 

kuri aukotojui daug kaštavo, , 
bet vra moderniausia moky-
kla visame Dzūku krašte. 

universitetų maisto atsargas 
ir rengėsi paskelbti *'sėdėji
mo " streiką, tačiau jų pačių 
tarpe įvykus skilimui, jokio 
'•streiko" neįvyko. Iš vvriau-

U m 0 

syf)ės pusės buvo pasiryžta 
riaušininkus visu griežtumu 
sutramdyti. Universiteto per
davimas įvyko tvarkingai. 
Tik vienoje uniiversiteto kros
nyje buvo rasta bomba ir 
nustatyta, kad yra dingusi 
dalis universiteto turto. Ve
dama kvota. Anksčiau sulai 
kytieji trys asistentai begabe
nu iš universiteto bibliotekos 
knygas įrodė, kad tai būta 
privatinės profesorių nuosa
vybės. Ateityje be leidimo iš 
universiteto išnešti l>et kokį 
turtų uždrausta. 

Pas Vyriausybes Įgaliotinį 

Kauno lenkų taktika; Kauno 
lenkų laikraštyje ''Dzien Pol-
ski" įvvko redaktorių per-
mainos. 

Nauja Sutartis 

Dzūkijos centre Alytuje yra 

Ak visas jas « ^ r ė / D a b a > m a t ų . n , 0 k ; : k l a ' . Ž e m § S f , k i ° įvyko vietini,, lietuvių ir len 
į Vilnių atkeltas iki tol Kau-

KAUXAS. (E.) — Įvyku
sioj Vokietijos Baltijos gele
žinkelių konferencijoj Kaune 
nutarta dėl Lietuvos darbi--
ninku vežiojimo iš Kretingos] 
į Klaipėdos laisvojo uosto zo 
nų, dėl atidarymo naujos tie 
sioginio geležinkeliais susi
siekimo krypties iš Vilniaus 
per Turmantą — Žemcrale ir i 
Kl . . ^ Carney ligonine,], Boston, Mass. guli Robert Crowel, 10 

•J.-.---V-.-.- • •••-•.-. .-.•.•1^.::: . - . s ^ X - A 

J L I E T U V Ą . . . 
. . .AR AMERIKĄ 

Vikingų Laivais 
Por (lothrnbunrj), S\i«lij;j 

l-al\u išplaukimai 
B NV\v Yorko 

DROTTNIKGHOLM. 
Vasario 3, Kovo Ui Balandžio 27 

Tamstos kelionei niekas ne
patarnaus geriau prisirengti, 
kaip Tamstos apielinkėj vie
tinis laivakorčių agentas, 
SV7EDISH AMERICAN LINE 
181 No. Michigan Avenue 

CMcafro. Illinois 

kurie kaip tik panašiam šal
tam orui pritiko. BesivaiSi-

del tiesioginio keleivių, baga- l u J i s h . j o s e p t y n i d r a u g a į b u v o pMinvc į j ū r a a n t Į n a n t ^ f c ^ a l s i l a l l k ? fr 
žo ir pašto susisiekimo tarp - ledo lyties. Keturi vaikai išgelbėti, vienas prigėrė ir trijų didž. irerb Provinciiolas kun 

dr. J. Navickas, kuris udėjo 
savo karštus linkėjimus susi-

Vokietijos ir Baltijos valsty-, dar nesurasta. (Aeme teleplioto) 
bių. 

i sų padarytų pelnų paskyrė" 
Perkeliant į Vilnių kai ku- seimui 

ne veikęs (indų Veikimo Cen
tras Lietuvoje. Šioje organi
zacijoje sutelpa visi gudai ir 
pravoslavai, ir katalikai. At 

mokykla ir kt., kuriose, moko- k ų ( k r a j ( ) V C U ) v a d u pasitari-j 
savistovaus verslo daug m a % rodįy% k a d Senieji Vii-j 

r i uos universiteto fakultetus, Melrose Park — Kazimieras 

si 
dzūkų jaunimo. Be to Alytų-1

 n i f t n s k r a ^ 0 i r m i e s t ( ) l e n k a i 

I je yra gimnazija su 800 su 
i viršum mokiniais.. 

kalais. Taip pat sužinofti iš 
atstovų, kad visose kolonijo
se Jviio gražiausiai paskleisti 
laiškai-kvietimai draugijoms, 

nelengva problema, kų pasi- j deliam šaltyj nepabūgo at-j organizacijų skyriams ir kuo-
_»„ I_A« i__i - x U— •' v v l r t i i r TYmnP&> \rtlA i r o ' i V P T I . n n t i i c 

žvmiai daliai studentu iškyla: Kantautas, kuris tokiam di-

rinkusiems ir nuoširdžiai dė
kojo už visokeriopą pagalbų. 

J. K. 

yra pasiryžę atsikratyti atė
jūnų, ne vilniškių lenkų, va-

bėgusių iš Sovietų užimtų ' į k e i t ė kaimų ir mieste- d o v a vimo ir ieškoti g l a u d e s - ^ 
srieiu turi ir gudai viso 340, lil* v a i z d a s - ^ i s <la i l£ i a u kai- | n j 0 bendradarbiavimo su ne-
dauguma gudų inteligentai! m u o s e m a t > ' t i s k a r ( U n i u i r | tuvių visuomenę. Sųryšyj su 

raudonai dažytų gontinių sto-į , ; 
miesteliuose sudėti šaly- j ] r tas laimingas, kurs u) 

rinkti — mokslų ar tarnybų,!' vykt i ir pranešė, kad irgi ren-
nes nemaža dalis studentų &*& P™ seimo ir renka au-
tuo palių laiku turėjo tarny- *aJ-

Gauna iš lietuvių komiteto 
paramų, už kų gudai lietu
viams esų labai dėkingi. Čia 
gudai turi nuosavų spaustu
vę ir knygyną, išleidžia savo 
laikraštį "Krynicų" (šalti
nį), pradėtų leisti prieš ?0 
metų dar Petrapilyje ir pa
skutiniais metais lenkų val
džios kelis kartus uždarinėtų 

gu, 
gaiviai, namai nudažyti, prieš v i U a s }c0 v o je k r j S i j e i savo 
nfimus įrengti gėlių darže 
liai. Ligi šiol Dzūkijoj dau
gumoj krautuves laikydavo 
tik kitataučiai, dabar nemaža 
ir dzūkų su pasisekimu ban-i 
do laimę versle. Dzūkai mie.-| 
lai dedasi į kooperacijų ir 
didesniuose miesteliuose turi Į 

kūnu tapo tiltas kitiems at
siekti garbės pilis. 

ir konfiskuotų. Prie Gudų 
Mokslo Draugijos yra ju mu-j s a v o kooperatyvus. Jauni vy-
ziejus ir biblioteka, kuri lei- r a i ^aitlingai stoja j san-
džia neperiodinius spausdi-! *** k u r i e< W e pradžios mo-
nius. Dar yra gų<<u celiginio k-vk,» mokytojų, taip pat 
turinio knvgų leidvkla. Savo' ^aug nusipelno krašto dvasi-
bažnycMos Vilniaus gudai ne- '™° i r " k i n i ° * T * W » k e 
turi, per 18 metų buvę pri- | me* 
imti Vilniaus lietuvių įn*- j 
miais į šv. Mikalojaus baž- [ L e n k a i R u o š ė U S e d e -
nyėių, kurių ir lietuviai vie j j i m ? " Universitete 
nų teturėjo. Dabar gudai no-' 
ri, kad ateitvje jiems būtų ' II^NII S. (E.) Prieš 
mokyklos atskirtos nuo len- Paimant Vilniaus nniversite 
k l , tų gruodžio 16 d. buvo paste

bėtas kai kurių lenkų profe-

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . . 

»•. 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
% Just bring out several vari-
etiea of Kraft Cheese Spreads 
and erackere... and company 
refreshmentB are all ready! 
These Spreada are grand for 
sandtvichcij, appetizers and 
Balads, too. Notice tbe smart 
new circle-dot de^ign on the 
Swanky8wig glasses Kraft 
Spreads come iu. 

Cliicago Liet. 2ini 
Iš Marijonu RemeJŲ 
Draugijos Chicagos 
Apskrities Sus-mo 

Sausio 17 d. "Draugo" na
me įvyko Marijonų Rėmė/jų 
Draugijos Chiiagos apskrities, 
susirinkimas. 

Pirmininkui neatvykus, jo 
vietų' užėmė viee pirm. C. 
Druktenis, kuris atidarė su-
siiinkimų ir kvietė sekreto
rių perskaityti praeito susi
rinkimo nutarimus, kuriuos 
vienbalsiai priėmė. 

Dievo Apvaizdos parąp. — 
M. Bukantienė, T. Kikienė ir 
O. Bukantaitė pareiškė, kad 
sausio 7 d. turėjo sėkmingų 
kauliukų žaidimo pramogų ir 
pilnai yra prisirengę prie sei
mo. 

Town of Lake — M. Sudei-
! kienė, O. Sriubiene P. Turs-
I kienė ir Čepaniene pranešė, 
kad sausio 21 d., 1:30 vai. ,po 
pietų turės kauliukų žaidimo 
pramogų p-nų Čepanių na
muose, 4634 So. Marsbfield 
Ave. ir prašė iš visų koloni
jų atvykti. Be abejonės, kad 
taip ir bus. 

.Cicero — .O/ua tT?imkieųė, 
kuri plačiai pranešė, kad ren
giasi prie skyriaus pramogos, 
kuri įvyks sausio 2)3 d., pa
rapijos salėj; taip pat stro-

Įdomybes iš Dzūkų 
Gyvenimo 

ALVTIS . (K.) - Dzūkų 
kraštas jau gali pasigirti sa
vo atkaklaus darbo vaisiais. 
Dzūkų progresas ypaė paste
bimas žemės ūkyje, kurs kas
kart labiau tobulinamas. Dzū
ko ūkininko darbštumas r\\\-
i^alėjo ir smiltynus, kurio ne
dėkingi [įlotai užpi.iąnti juod
žemiu, durpėmis ir kt. ir po 
poios metų juose auga pui
kus javai. Šiandien retų ūkį 
beraai, kur nebūtų po kelis 
bičių avilius ir vešliai beau-
ga* sodas. Bet labiausiai dzū
kai susidomėjo pieno ūkiu ir 
gyvulių veislės gerinimu. Dar 

M. 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-
stnigtlH, piknikus ir t. t. 

^ 

įtaiku le kreipkitės pas 

Dzimidų, — gausite greitų 

sų/iningų patarnavimą. 

M. 

ir 

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401 

trtAr 

Seimo reikalu, kuris įvyks 
Šv. Antano parapijoj, Cicero, j piai rūpinasi ir seimo reika 
vasario 4 d., plačiai kalbėjo j ]ais. Kadangi šių metų sei-
kun. J. Dambrauskas, džiaug
damasis, kad taip gražiai ir 
uoliai prie jo rengiamasi. 

Sekė kolonijų skyrių ra-
,porti: 

West Side atstovai — D. 
I 

(lasparkienė, C. Druktenis ir 
Vr. Šliogerienė, pranešė, kad 
turėjo parengimą, kuris davė 

•o 

mas ĮVVKS Cicero je, už tat 
21 -nio skyriaus rėmėjoms ten
ka didelis darbas, kaip tai — 
pagaminti pietūs atstovams ir 
visi kiti formalūs dalykai pri
rengti, bet eicerieeiai to nesi
baido ir pilnai pasiryžę vis
ką kuo sėkmingiausiai atlikti. 

Taip pat lankėsi viešnia iš 
gražaus pelno, kuris bus įteik- Bridgeporto kolonijos, būtent 

jtas seime, kaipo dovana. Taip T. Šimaitienė, kuri labai džiau 
pat West Side kolonijoj Įvy
ko išleistuvės gerb. kun. 'J. 
Jakaieio, kurios irgi gražiai 
pasisekė. 

Marąuette Park — B. Ne-
nartonis ir A. Pukelienė pra
nešė, kad turės Šurum-Buru.m 
vakarėlį sausio 28 d., Pūkelių 
name su muzika, užkandžiais 
ir kitais įvairumais, į kurį 
kvietė atsi'ankvti. 

gesi rėmėjų kilniais dokais . 

Susirinkime dalyvavo dva
sios vadai —'kun. J. Dam
brauskas ir knn. J. Maeiulio-
nis. kuri's pakvietė atstovus 
bri atstoves į dienraščio 'Drau 
go' metini koncertų, kuris į-
vyks ateinantį sekmadienį Ti
tų valandų po pietų. 

Nors oras buvo labai šal-
Brigbton Park Pr. Vai- tas, malonūs kolonijų atsto-

eekauskas ir M. Navickienė vai bei atstovės nepabūgo di-
'pranešė, kad turėjo pramogą, delio šalčio, iš ko galima sprę 
kuri labai gerai pavyko ir vi- sti, kad rūpinasi seimo rei-

NAPPY 
^ H R t E CHESRS 
AN' A 6IG HURRAHf 

THE BlG DAY IS 
HER6 AT I.ON6 LAŠT f 

TH€ 'JUNIOR LEAGUE " 
PR€SI0€NTIAL EltCriOKS 
ARE MOW TAK1N6 PLACE. 
TME CANOICATES BEM6, 
OCitETHORP Q. GONKLE 

V. S. 
^ U F F V t M ' L E A N 

WE NOW ENT6R 
UPON THE OIGNJTY 
AND SOLITUOE OF 
TMIS MOST CMER1SHED 

0 f A U AMERICAN 
R1CHTS--

THE POPU*. AR VOTE ' 
• 

by Irv Tirman 
SO I SAYS T'MYSELF 
l SAYS - W H A T 5 THIS 
GUY M^LEAN GOT 
T HAT OGLETHORP 

AIN'T f 

AWRtGHT 
YDUSE GUYS.r 
IF YER 
FINISHED 
VOTIN' 

BEAT IT.' 

LEMM6 SEE ^ G O S H . ' I \W0N0ER. WH0'S 
YER MEMBERSHIPV WINNIN',SO FAR? 

^CARp.'_ 
SHO'NUFF/ 

HER6 ir l S r 

USA&UC 

HULLY CHECf 
HOW MANY 
TIMES YA 

GONNA 
VOTE? 

Iw« 

TAKE IT EASY 
CHlEFf OIS 
ELECTION IS 
GONNA BE A 

PIPE JĮL 

JIS' STICK VVlf̂  
AAE AN' YA'LL 

BE PLAYIN' 
MAR6LES WIT'^ 

POILS/ 

AWRlGHT.f JES' PROP ) M £ NAME IS KEUY?/ YEAH? 
YER VOTE \H TH' 
B O X - _ A N ' Y ' K I N 
THROW AWAY TH ' 
ONE Y'GOT IN YER 
OTHER HAN0 f 

DON WORRY 
OGLETHORP f. 
IT '5 IN TH' 

BAGf B&+* 

T H ' LAŠT 
TWO TIMES 

kY'REGlSTERE0 
IT WU2 

J0KES AN 
JS SMITH.' 

r ^ 1 >v 

</ — ~* 

pnms 
Nesiradus daugiau naujų 

sumanymų, kun. J. Dambraus
kas nuoširdžiai padėkojo vi
siems 'už klusnumų ir bendra
darbiavimų, pakvietė prie 

Mandagumo takai tai man
dagios mintys. 

Koks įv.ėnuo, toks ir laiks; 
koks tėvas, loks ir vai k s. 

(iirtam iš vieno du rodosi 

Nors žalia varle šokinėsiu 
karštos kavutės ir užkandžių, bet už ano netekėsiu. 

fORYoUR 

Write for Free Book 
" A World of Comfort for Yoor Cy«»"" 

Night and Morning 
I>̂ 1 «.klq pa\ar<uslq nuo Kaulės. 
Vt?Jo ar Dulkiu, vartokite kolto la-
$UH Murinę: Palengvina puvancu* 
«ias akis. 
Raugus Kūdikiams .'r Ruauirustema 
Visose ValBtlnAsp 

MURINĘCOMPANY &>lll 

r ^ ' ^ 

BUDRIKO KRAUTUVĖJE dabar išdėti 
visi nauji 1940 metų modeliai Elektrinių 

Ledauniy, padijŲ, gražių Parlor Setu 

be galo žemomis kainomis. 

Pamatykite, o Įsitikinsite. 

i 

It develops amazing volume— 
full 6 watts push-pull output, 
...and that's almost unheard of 
at this price. This insures natū
rai, balanced tone from a whis-
per up to full symphony vol
ume. New 3-position bass-and-
treble tone control lets you ac-
cent bass or treble to suit your 
taste. The radio has Push-
Button Tuning, 7 RCA Victor 
Tubes, Built-in Antenna, 12-
inchElectro-DynamicSpeaker, 

and is designed for use with 
TeleviMon Attachment. It get. 
American and Foreign broad-
casts. The smart cabinet is in 
beaut iful heart walnut veneers. 
Come in for a demonstrationl 

Ca*.'t«ht ! « • ti*-^** M w r » ' 

Joseph F. Budrik, Inc. 
3409-3421 South Halsted Street 

TeL Yards 3088 

Budriko Ž\TTIUS radio programas leidžiamas iš stoties 
WCFL., — 970 k. nedėlios vakare tarp 5:30 ir 6:30. 

^ j 

file:///rtlA
file:///W0N0ER
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AMERIKOS LIETUVIŲ 2INI0S 
& 

Tevy Marijony 
Misijos Gavėnioje: 

Žinios is Gary, 
Indiana 

I Vasario 7—11 iki. — Che*1 Draugija reikalai 
ter. Pa. — kun. dr. Kazhnie-; , „ . . 

Sv. Kuzuniero draugijos 
ni'tinis susirinkimas buvo. 

• 
sausio 7 d. &ių metų va,d>-i 
boa išrinkta: pirm. Antanas 

ras Matulaitis 
Vasario 12—25 dd. — Šv. 

Kazimiero, parapijoje, Phila-
dilphia. Pa. — kun. dr. K. 
Matulaitis. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Cicero, III. — kun. Juozas 

'Dambrauskas. 
Vasario* 26 — kovo 3 dd. — 

Ijovrell, Mass. — kun. dr. K. 
Matulaitis. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Hv. Kazimiero parapijoje. 
Philadelphia, Pa. — kun. Jo 
nas Vosylius. 

Kovo 4 — 10 dd. — Sv. 
J urgio parapijoje, Philadel-
pbia, Pa. — kun. dr. K. Ma
tulaitis. 

Kovo 4 — 1 0 dd. — Athol 
Al a's. — kun. dr. Juozas Pau
li ukonis. 

Kovo H — U dd. — Šv. 
Jurgio parapijoje, Philadel 
| hia, Pa. — kun. J. Vosylius, 

Kovo U — 24 dd. — ft*. 
Jurgio parapijoje, Brooklyn. 
>'. Y. — kun. Adomas Mor
kūnas. | * ' ; 1 ; 

Kovo U — 24 dd. — Mas 
l>eth, N. Y. — kun. Viaem 
Andriuška. 

Kovo 11 — 24 dd. — Bay-
onne, N. J. — kun. dr- K. 
Matulaitis. 

Kovo 11 — 24 dd. — Ne-
wark, N. J. — kun. J. Dam
brauskas. 

Kovo 10—12 dd. — Dievo 
Apvaizdos parapijoje, Chica-
;'o, 111. — kun. dr. Alfonsas 
Jagminas. 

Kovo 17 — 21 dd. — Ma-
tianapolio Kolegija — fcnn. 
.Vtras Malinauskas. 

Va Iena* vice pirm, Siiitana-
"r-izauskus, nut. rast. Ant. 
Ruzgą, finansų rast. J. Bal-
troš^tis, kasteri um Juozas 
Šimkus, kasos gtubėjais Pet
rai Adomaitis ir Povilas Pet 
raaskas, maršalka Jonas Na-
viekis. 

fil ii raugi ja nešioja Šv. Ka-j 
SiCoiąiFO parapijos vardą ir gt*-

« 
ra i gyvuoja. 

Gyvojo Razanciaus draugi 
jos susirinkimas burvo 14 d. 
taosio. Dalyvavo daug narių, 
Nutarta suruošti "bunco par-
t y " 11 dieną vasario. Kiek
viena nare ir narys paima po 
2 tikietus ir visi dalyvauja. 
Daugelis atneš ir dovanų. Pra 

Jiuogote dalyviai bus pavaisin
ti kava ir pyragaičiai. Ti
ki etai jau platinami. 

Lietuviai neteko darbų 

Į taip kad net gyvuliai nenori PLATINKITE "DRAUGĄ" LIETUVIAI DAKTARAI 
gerti. 

Prieš praeitas Kalėdas at
važiavę inžinieriai ištyrinėję /0PwtClUIK?**F'"*** 
apylinkę jos ūkyje rado alie
jaus šaltinius. Moteris labai 
užiauinaui ta žinia. Nastutė 

Šis-Tas Iš Tolimo 
Kampelio 

_ -orMonrrBith 
For quick rdief from ilchin? oi K n p , pimpies, 
athlete's foot, scab.> *, rashes and other ei-
ternally caused skiri trouNes, use vvorld-famous, 
cooling. antiaeptic. liauki D. D. D. Prescriptton. 
Greaseless, stair.kss. SnotJv? irritation ?"id 
ąuickly stops įniense itci .ag. 35c trial boitle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. O. D PRESCRIPTION. 

K. 1. UETUVIAJ DAKTARAI PROVIDENCE 
Providence pernai pastatyta 
parapijos mokykla ir par-
kviestos seserys Kazimierie-
tes mokyti vaikučius. 

Bažnyčia nors nedidele, bet 
graži. Klebonauja kun. J. Vai- 0 F 1 S 0 VALANDOS: 2-4 

. . . . . n pagal sutartį, 
t e k ū n a s , k u r i s y r a VISU m y . Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Telefonas CANal 7329. 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road 

Komp. Antanas Pocius akampanuos Emilijai Mickunas 
ir vadovaus chorams rytoj "Draugo" Koncerte. 

Iety naujų lietuvių prie kaun-
lės darbų, bet dabar nei vU-
įtam darbas neduotas. Vadi
nat tas ponas užmiršo savo 
pažadus ir nesiskaito 'su vi
suomenes reikalavimais. Lietu
viai jaučiasi apvilti ir įsidetls 
j širdį, kad, atėjus kitiems 
rinkimams, ž>notų už ka. ati-

Garūs kaunt?es^ komisijonie-
riumi buvo Baranas. Jo ži
nioje dirbo apie penki lietu
viai. Tas žmogus buvo labai i u o t l s a v o **•*•*• 
prielanku* lietuviams ir daiu< Naujas biznis 

, • . . . i 

*\VKIU. yra parėmęs parapijos 
ieikalus bei vakarienes gau
siomis aukomis. Bet praei
tais rinkimais prieš jį išėjo 

Cas Naujo Pas Mus 
1ND. HARBOR, 1ND. -

J 'ausio 14 d. Šv. Cecilijos cho
ras turėjo linksniu vakarėlį, 
kuriame buvo atvaidinta vie
no veiksmo komedija "Jau-
-.avedšių naktie". Be to, eho-
>as \ ailainarvo kulias dainas, 
kurioa žmonėms labai patiko. 
įtors oras buvo prastas, bet 
fimonių susirinko gana garai, i j 

Sausio 28 d. bus matine pa į 
apijos vakariene ir Lietuvos j 
u'prildauaomybes paminejt i 

M , Segelės jau mokina vai 
Iručiu* programai. Rengiasil 

prie programos ir parapijos j 
chorą*, seimininkes tikietus į 
platina. Visi žmonės laukia 
Jos dienos. Ilganosis 

konkurentas, taip pat demo
kratų tikietu vokietis Volt> 

l ' is Laudyn. Šis žmogus skel
bėsi esąs darbo žmonių prie-
tv.'his ir žadėjo, apart kitų 
.ialykų, duoti lietuviams dau
giau darbų. Sužavėti jo p* 
žadais Garės Lietuvių Lyga 
/ravedė propagandą, kad visi 
bai. uotų už Laudyna* Jis ii 
tapo išrinktas. Šių 1940 me 
1 t. sausio 1 d., užimdamas 
komisijonieriaus vietą visos 
lietuvius, pradedant dženito-
rium ir baigiant ofisų dur

ininkais, atleido iš darbo. 
Jų vietas užleido vokiečiams. 

Be to, miesto ir kauntės 
lyge* buvo rekomendavę ke-

ga-
Antanas ir v.alis Mazif'.aiu 

k*\i ir Mališauskai atidarė 
zv-Jino stotį, o Petrone Mali
šauskienė — restoraną, 210"i 
W. Htb Ave. Tolestone. 

Mališauskai yra geri para-
•i,jonai ir išaugino didelę šei-
ną. Dabar įėjo į biznį. Linki

me geriausio pasisekimo. Lie
tuviai turėtų paremti savo at-

"Draugo" Metinis 
KONCERTAS 

- jvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Ave. 

Chicago 

sUankymu. 

Lietuves ūky rado 
aiiejaus šaltinius 

Už 20 mylių nuo Gary ran
dasi lietuvės O. Meškienės ū-
kis. Prieš metus ji palaidojo 
savo vyrą. Liko našlė su 'sū
num ir dukterim. Jinai paga
mina labai gerų sūrių, be ku
rių, taip pat smetonos ir kiau
šinių, neapseina Garės lietu
viai. 

limas, net ir svetimtaučiai re 
mia. Kiekvieną trečiadienio 
vakarą žaidžiama ' ' bingo''. 
500 žmonių. 

Vargonininkauja A. Gied
raitis. Turi gerą chorą. Žmo
nės džiaugiasi. M. S. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

Res. telefonas SEliley 0434 

Jos ūkio žemė kalnuota ir ^ Q**u* 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETR1CALLV AKIŲ 
IilETUVIS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvina akių įtempimą, kas es-
M priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, r.arvuotu-
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-
las. Speciali atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak 
Nedeliomis pagal sutartį 

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinio. Kainos injrioe kaip 

ieiefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. Western Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

Tel. Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CMifiUlUiAS 

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 1484. 

DR. A. JENKINS 
- — . - • • 

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS Itt CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal suta.'4-
Ofiso telefonas PROspcd 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

T«UfAQas HP.Mlorlr «g||« 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
G f RYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

1 0 — I 2 T » 1 ryte 
2—4 ir C - 8 vai. vakare. 

Treeiadienais ir Sekmadieniaji 
Susitari ua. 

Tel. Yards 8146. 
VALANDOS: Nuo 11 iki U , 

2 iki 4 ir 7 iki f 
Pir-nadieniais; 2 iki * Ir 7 *» i 

šventadieniais: 11 ik\ U 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko 
3343 So. Halsted Street 

DR. P, ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
AjiUaUitoUiai*, n.ftvui*ux»cuiai* 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-» K m 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Punutdieaiaia, Treeuuuemjua M 

Seitsdieniai* 
Valandos: 3—8 P. ]£. 

į vietomis telkšo .balos, kurio- 4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonas YARds H7S 

Akiniai, visokių madų, už $2.4& 
pritaikyti akims, su pilna garanoija, 
Kuzaiuinavimas akių veltui. Lėtus 
sulaužyta padarome už $1.00. Kauji 
tempeUai 50c. Ailjuatavimas. veltui 

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis rau-
uaai dkižiuk^je .loseph F. Budrike 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pou:et. 

JOSEPH F. BUDRIK 
rURNITUKE HOUSB 

3409-11 S. Halsted St. 
TeL Yards 2151 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

rhk-aifoj Ir Apirllnkės •. lengvais Išmokėjimais: pirkimui, 
palaikymui ir statymui naujų namų. 

MOKAME Oi % 
Ui\ kleuilų už patiėtus pinigu- • *% ' 

Kiok\iin<i asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Fedoral Avines & U»an Insurance Oorporation, Washington. D. C. 

I>ĖL l.\tt)KMACUV KREIPKITĖS \ 

se vanduo riebus ir nesvarus, [2403 W- 63rd St., Chicago 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
(lesale Furniture 

VVestern A v e n 
RKPUBLIC 6051 

• KL. lAKUb jf»6V 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVLECLNSKA^) 

OYDTTOJA8 IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

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

ir Pagal Sutarti. 

DR. P. J. BEINAR 
(BELNARACJS&ASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Yards 3955 
OFISO VALANDOS: 

2 iki i popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

r«i OANsl 6C69 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
••VOYTOJAb lf< (J I i i K U KO Ai 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. F. C. 
PHYSICIAN and SURGEON 

2158 West Cennak Rd. 
Ofiso teL Canai 2olo 

Otiso Vai. 2 - 4 ir 7— • 
Res. 2305 So. Leavitt Street 

Res teL C anai 0402 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS " 
4729 So. Ashland Av*. 

2-trot lubos 
CEICAGO, LLL. 

TeL MIDway 2880 
M OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki # 
vai. po piet į ir nuo 7 iki 8:30 v. f 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL 5f ARds 0994 
rcez. Tel. PLAza 3200 

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

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 

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocycles. 

Programe dalyvauja S t Louie-Lome Komediška Grup§ 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

• a 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res 6968 8o. Talman Av« 
»tes. TeL GROvehill 0817 
Offiea TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2 - 4 ir 7—f vak. 
Kstv. ir Nedeliomis •usitarss 

2423 VV. Marauette Road 

DR. STRIKOL'IS 
FHYSIOIAJf and 8URGBO! 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. Tak 
Nedaliomis oajral ra tarti 

Office TeL Y ARds 4787 
Varnu TeL PROspeet IBM 

f*u VAJUts WW 
Res.- KENwood 6107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—*'M 
756 VVest 35th Street 

EE 

2202 VVest Cermak Rd. 
Teleplione CANal 8887 

EDERALSAVINGS 
\ N O LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO 
Chicago, UI. 

Beu J. Ramanauskas, SecreUry 

RASTlNfcS VALANDOS: Rastlien nuo 9 ryto iki 8 v. ». 
Ketverge nuo • ryto iki T v. v. 
Seredoj nuo • ryto Iki 13 dl na 

*® 
1 940 METŲ 

"DRAUGO" KALENDORIAI 
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 

Ttl OABal «i«f 

DR. BIEŽIS 
•YDTTOJAS IE CHTEUEOAB 

2201 VV. Cermak Road 
balandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, » 

REZIDENCIJA 

6631 S. CallfornJa Ave. 
Tslsfonas REPnbUo 788S 

Offiee Phone B«s aad Offies 
PEOsoset 10M ttM a U«v i t t Bt 
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal VJU 

DR. J . J. KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2359 So. Leavitt Street 

Treiiaditfaiais ir Bekmadisoiais 

Ofiso TeL VTRgiius 0086 
Residencijoi te] BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai . : 1—3 ir 6 - 4 : 3 0 P . M. 

Resideaeija 
WS9 8 a Olaremonl A?a 

Valandos 9—10 A M. 
Nedfiliomią pagal <utarti. 

•«1 OAMal 0867 
Res. Tai PROipect 666S 

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

Reridencija 6600 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki P vakare 

TeL Y ARds « 4 6 

DR. C. VEZEL1S 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street j 

T a l i nuo 9 ryte iki 8 vakaro i 
fl*r*doj papai svtaiti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Av 
intradiaaiaia, Kstvirtadieniaie Hj 

Penktadiasuais 
4631 Sa Ashland Ave. 

Tel Y ARds 0984 
Pirmadieniaia, Trežiadieniaia *• 

4 
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE ̂
7 

Sv. Antano Draugija 
Sausio 14 d., Šv. Antano 

draugija, laike metinį susi
rinkimą Lit tuvių Auditorijoj. 
Susirinkimas buvo skaitiin-
g*s ir gausus nutarimai.-. Iš 
svarbesnių, nutarta ir šiemet 
surengti vaikučiams Kalėdų 
eglaitę, su kitomis draugijo
mis, prisidėti prie rengiamos 
Uetuvių Dienos ir Dainų fcven 
t§s, paminėti Vasario 16 d., 
Lietuvos 2J metų nepriklau
somybės sukaktį, palaikyti 
dienraštį "Draugą" dr-jofe o-
ficialiu organu, priklausyti [ P a r a p i j o j atsilankė skaitlin-
Katalikų Federacijai ir išrin
kta atstovai: A. K i bartas ir 
J . Leaki* dalyvauti Federa
cijos basiniam seime, sureng-
tį draugijos labui metinį pik- j y 8 į 8 marmuro altorius, kuris 
niką, pradedant šiuo sus i r in - ; k a i n u o 8 v į r š $4,000.00. Susi-

>vr<"iai ir vietos kalbėtojų, 
kurie nupieš kokia spauda y-
ra katalikiška ir kokie nau
dų ji teikia lietuvių visuome
nei. Be to, bus kalbėtoja ne
seniai atvykus iš Lietuvos. Ji 
papasakos dabartine Lietuves 
padėtį. Įžanga bus dykai. Tai
gi, skaitlingai sueikime. 

Parapijos susirinkamas 

Sausio H d., Lietuvių Au
ditorijoj, Šv. Baltramiejaus 
parapijos įvyko metinis susi
rinkimas, kuriam vadovavo 
klebonas kun. J. Čužauskas. 

gai. 1S raporto pasirodė, jog 
per praeitus metus parapija 
atmokėjo skolote $2,500...0, 
kad jau užsakytas naujas di-

Sam Jonės, Lake Charlefc, La., advokatas gubernatoriau* 
pirmuose rinkimuose laimėjęs antrų vietų. (Acme telephoto) 

kimu skelbti naujų narių va
jų. Nuo 18 iki 25 metų įsto
jimas bus dykai, o senesniems 
per pus reguliario įstojimo. 

Draugija rengia pirmų me
tinį vakarų, vasario 4 d. Bus 
atvaidinta "Katriutės (Jinta-

rinkimas nutarė visų eilę dar
bų. Komitetan 1940 metams 
išrinkti: S. Hajūnas, Vincas 
Bukšas, M. (ienevičiua, J. Pet
raitis, Vincas Vagilius, J. Loš
kis, Kaa. Petruška, Pr. Dap
kus, P. Bastys, J. Kuzinskas, 

^ 

r a i " . Programa bus panmr- p, Bujanauskas, P. Navai 
ginta dainomis šv. Antano 
vyrų choro. 

dybos ir draugijų atstovų su
sirinkimas įvyko saiusio 13 d. 
Susirinkimų atidarė pirminin
kė Marijona Vaičiulienė. 

druskas ir Pr. Petruška. 
Metinis susirinkimas 

Valdyba 1W0 metams ua-1 Sv. Juozapo draugija laikys 
girta kone visa senoji, būtent, j n e t i n į susirinkimų sausio 21Į susirinkimas sušauktas Fe-
pirm. Jonas J. Jakutis, v ieeU i valandų popiet, savo na- Aeracijos 12 -skyriaus vardu, 
pirm. T. Karašauakas, nuta- m e , Lietuvių Auditorijoj. Bus 
rimų raštininkas G. P. Bu
kantu, finansų rast. Kaz. Bui-

iMuotas metinis raportas, ren 
karna valdyba ir svarstė m i 

pa, Sr., kasininkas Jonas Bak- s v a rbūs reikalai: Nariai pni-
Sys, kasos globėjai Pranas Sa - ' j o m į skaitlingai susirinkti, 
dauskas, P. Kasdalevičia iri Enrikas 
Vincas Bukšas, maršalkos 
Pianas Uapku* ir Ant. p i į j k j e t u v i o V y s k u p o 
Jurgis, veiiavo* aargas S br- . S u k a k t i s 
bonas, organo prižiūrėtojas ^ ^ J ^ J 
A. J. Sutkus ir koresponden
tas O. P. Bukantis. 

Šv. Antano draugija yra 
virš 30 metų 'senumo. Praeiti 
metai buvo sėkmingi. Dr-ja 
narių turi 170, jų tarpe daug 
jaunimo. Valdyba sudaro pa-
^ yzdingi veikėjai. Patartina 
ir kitiems šios kolonijos jau
nuoliams įsirašyti šion veik-
lion ir kilnion katalikiškoji 
dtaugijon. 

Prie progos Enrikus taria 
širdingų ačiū už suteiktų do
vanų. 

Spaudos prakalbcs 

Sausio 21 d., Lietuvių Au
ditorijoj 3 valandų popiet, į-
**ks katalikiškos spaudos rei
kalais prakalbos. Bute žymūs 

nes jame priklauso 20 drau
gijų. Svarbiausia susirinkimo 
darbų — svarstymas paminė
jimo klebono kun. H. J. Vai
dinio 25 metų kunigystes su
kakties. Paminėjime kviečia
mos dalyvauti visos draugi
jos. Pirmasis vi'su draugijų 
ir klubų susrririTtimaš šaukia
mas sausio 30 dienų, 7:30 vai. 

Liepojaus vyskupas Ant. vakare, parapijos svetainėj. 
Urbšys yra lietuvis, girnos' Kviečiame visus atstovus a-
1879 m. gruodžio 11 d, R o - Į * ^ , k a d vieningai dirbdami 
kiškvje. Šiomis dienomis lat-1 galėtumėm gerai .prisirengti, 
vių spauda ir visuomenė mi-l Mes, Cicero žmonės, pada-
nėjo vvskupo 60 metų sukak- |™m gerų darbų, tad, tikimės, 
tį, palankiai atsiliepdama a-'kad ir šis pranešimas nebus 
pie jo darbus. 'be vaisių. A. Valančius 

I CICERUS LIETUVIŲ NAUJIENOS 
^^W • ————.._,._ _ _ _ _ ^ — . „ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ — f J 

U •• • •'"• • • • • " — _ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ _ _ . , — ^ 

Svarbus Susirinkimas Grant 8C Parkholme 
Federacijos 12 skyriaus vai J B i z n i e r i ų L y g a 

Cicero biznieriai yra veik
lūs ir duosnūs. Jie rūpinas 
savo kostumerių gerove, jiems 
patarnauja visuomet teisingai 
ir mandagiai, remia parap., 
spaudą ir visus lietuvių ge
rus sumanymus. Be to, biz
nieriai suranda laiko ir du 
savo reikalų. Jie čia turi la 
bai veiklia org., kuri daiiį; 
darbuojasi dėl kolonijos. 

Grant and Parkholme Busi
ness Men's League organiza
cija rengia labai šaunų vaka
rą (MašąUerade dMice), kuris 
įvyks sausio 20 d., Liberty 
svet., 14th gatv. ir 49th Ct. 
Kad patenkinti savo kostume 

Parapijos Metinis 
Susirinkimas 

ROCKFORD, 1LL. — Kaip 
kas met, taip ir šiemet visi 
pu ra pi jenai susirinko sausio 
11 dieną peržvelgti parapijos 
nuveiktus darbus ir sudaryti 
planus veikimui 1940 metams 
Susirinkime išduota finansi
nė metinė apyskaita. Link>-
na buvo girdėti, kad praei

tais metais daug dalykų pa
rapijoje įluisyta ir dar skolos* 
atmokėta $1,000.00 ir visi 
nuošimčiai. Džiaugėsi parapi-
jonai ir dėkojo klebonui kun. 
Juozaičiui, O.S.A., ir/ rūpėki 
pasišventimą parapijas labui, 
taip pat ir žmonių nelų iš
ganymui. 

susirinkime nutarta pirkti 
naują didįjį altorių. Komite
tais išrinkti sekantieji: Vin-
centas Karvelis, Kazimiera: 
Makauskas, Juozas Senienas, 
Steponas Keliotis, Antaną* 
Kairys, Jonas Milašius, Jona> 
Knenas, Vincentas (irūbelis, 
Vincentas Geležis ir Vita> 
Mikleton. 

Parengimai 
Kadangi atgavome savo sos

tinę Vilnių, tai ir mes prisi
dėsime su aukomis. Sausio 7 
d. mūsų parapijos svetainėje 
buvo surengtas balius su šo
kiais. Visas pelnas pasiųstas 
Vilniaus nukentėjusiems. 

Sausio 14 d. sodalietės ir 
Šv. Vardo Jėzaus draugija su
rengė" balių. Visas pelnas pa 
skirtas nupirkimui šutomi ir 
kfanžų tarnautojams prie Sv. 
Mišių. Ministrantai dėkoja 
šioms draugijoms už paramą 
šiam reikalui. 

Sausio 21 d. Moterų Sąjun
gos kp. rengia vakarą su. šo 
kiais. Dalį programos išpil
dys parapijos choro nariai, 

i 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak. 

{domūs pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai
lios. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

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

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

^ 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA BATHS 

RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 
Užlaikoni oloktrikinį kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, ir 
^aro kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
bėsime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos —o— Moterų dienos Trečiadieniais. 

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

^ : ^ 

vad. K. Noreikaitei. Prašoma , 
rius bei a t s i l a n k y t a • virš v i s ų a t , , i l a n k y t i . 
minėti], balių, biznieriai pa
aukavo net $303.00 del prizu, 
kurie bus išdalinti ta vaka-
rk. Tad neužmirškite atsilan
kyti į biznierių vakarą. 

- ^ 

Programa 
bus jdomi. 

Sausio 28 d. S. 1). R. K. A. 
137 kuopa rengia šokius sa
vo naudai. Visus kviečia at
silankyti. 

Renginio komisija susideua! Vasario 4 d. sodalietės ren
is W. Babičio, A. Matulio,1 g»a "Valentine Dance". Va-
Wm. J. Conway, P. Putrimo, karo komisiją sudaro: Anita 
C. Walberg, F. Sabel. ir Agniete Kisieliūtės, Patri-

ei.ja liapinskaite. Visi pia-o-
Koresp. A. F. Pocius. 4 .4! Â . . *• • 1 -: 

* , iiii ateiti. \ įsi gražiai laika 
Laikrodininką^ praloi^ite. Mėlynake 

**•*• 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

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. Šh Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū 
sies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės x>as NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą p&tam-n i:i..j. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

fi£ 

GRAND PRIZE ŠOKIS 
= ^ i 

Vienas penkių kandidatų į Loiusianos gubernatorius, James 
Noe, suareštuotas New Orleans už mėginimą imti paveiks
lus balsavimo metu balsabimų vietoj. (Acme telephoto) 

WOMEN! 
read how thousand s have been able to 

GET NEW ENERGY 

— RENGIA — 
Town of Lake Namų Savininkų ir Piliečių Kliubas 

šeštadienį, Sausio 20 dienę, 1940 m, 
UNITY CLUB HOU^E, 4558 8. Marshfield Avenue 

l»n\ \ \ o s : i . MikiichV, verta $6.95, dovana Goiaberff's, 47&6 H. A«b-
Ituul A v c , 2. r<«isUiis, duvana New Oily lAuniitiiiv M»rt, 1«52 W 
47th Ht., a. h u u l a Degtinės. 

Gera Mujsika, Skanūa Lietuviški Valgiai 
PKADŽIA 7 VAL. VAKARE. JŽANUA 25o 

kviečia \i*n>, — l u . v t . n i n KOMISU \ 

3E2 

• • 

IMMITAIT Tists Hvul WHY 
Wiak, 

Famss Lydia E. Ntt ia 's VtfiUHt C M -
For Ovtr HiH k C«M«y! 

^usi«inčUv s dėl pinigų Neil 
Koopnian, Holland, Mieh., nu-
60ve savo tėv^. (Acme tele-
ghoto). 

— • 

If you fed tired out. limp. lisUess, 
moody. depressed—if your nerves 
are constantiy on edge and you're 
losing your boy f'ieoda to inore at-
tractive, peppy vomen—SNAP OUT 
OF IT! No man likęs a dull, tired, 
eranky woman. 

AŠ you may need ts a good rehable 
tonic. If BO try famous Lydia K. 
Pinkham's Vegetable Compound. 
Lat it stimulątr gastric juicea to hdp 
dJfnt and nittr*0*** marą wbote-

some food wfatch your body uses 
direetly for energy—to hdp build 
ųp more physical resistance and thus 
help calm jittery nerves, lessen fe-
male functional distress and give you 
joyful bubbling energy that is re-
fleeted thruout your whole being. 

Ov«r 1,000,000 wo«r.en have re-
ported marvelous benefits from 
Pinkham's Compound. Results 
afrouldęfei^Myou! Tdephoncyour 
drugjpst rtght now tor A bottte. 

• 'M 1 • • ! = ^ 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Cliicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis del apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovsj * 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW 
• ^ ^ • • • y 

fe 

Kviečiu ^įsus kaimynus draugui tr pažystamus 
naudotis mano patarnavimu 

Midwest Service Station 
PATARNAUJA LIBTUVUJ 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimai. 

Vic Juknis, sav. 

2335 South VVestern Avenue 
reLEFONAS OANAL 3764 

i ^ f c ^m^» 

INSURED 

DAŽOME 

P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Dčl Pirkinio — Pstaisjrnio 
Moil rnlsavfmo 

Ar Seno Mortffičio Atinokėjiiiio 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAJ. APDRAUSTI IKI $5.000 
per Fediiml Sa\lnjfs and I^oan Insurance Corp., Washinjrtnn, D. O. 

ST. ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING 8C LOAN ASSOCIATION 
, 1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. ORIBAUSKAS. S ^ r e U r y 



DRAtlSAS Šeštadienis, .ausin 20 d, 1940 
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DIENRAŠČIO fei 

DRAUGO JJ 

Sekmai Sausio 1940 
SOKOL SVETAINĖJE 

2 3 3 7 - 4 5 South Kedzie Avenue 
C H I C A G O , I L L I N O I S 

JACK BARRY'S ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS 

--* «* ! 

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

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

L 

I Sopranai 

Darata A-trauskaitė 
Virginija Balnytė 
Adele Druktenytė 
Marcele Jurkaitytė 
•Tule Jaaperaite 
Florencija Jurevičiūtė 
Ona Kamarauską t ė 
Eleanora Lietuvuinkaitė 
Kristina Milerytė 
Janina Pikturnaitė 
Florencija Poškaitė 
Estelė Pilipavieiūtė 
Gene Sauciūnaitė 
Hiena šeškauskaitė 
Marcelė Stanevičiūtė 
Zofija Stanevičiūtė 
Elena Uksaitė 
Terese Vaitkiūtė 
Ona Venslauskaitė 

SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS CHORAS 

II Sopranai 

Marijona Arlauskaitė 
Elena Ivanauskaite 
Bronė Kinderaitė 
Elena Lesauskaitė 
Patricija McNamara 
Albina* Mickaitė 
Zofija Mieiūnaitė 
Antancta Morkytė 
Dolores Sabonytė 
Paulina Švagždytė 
Emilė Vaišnoraitė 
Juozą pina Venzelytė 
Felicija Žaldokaitė 
Irena Zulcaitė 

Altai 

Elena Adomaitytė 
Adelina Butkiūtė 
Teresė DeSousa 
Genė Gumaliauskaitė 
Ona Jankauskaitė 
Rozalija Locaitytė 
Emilija Maeekonytė 
Ix)reta Paulaitytė 
Paulina Peciulevičiūtė 
Lucilė Raubaitė 
Mildreda Rudakaitė 
Valerija Rutkiūtė 
Adelina Šliogerytė 
Eleanora Steigvilaitė 

Akonipanistė 
Gloria Stankūnaitė 

i 

Vyrų Ansamblis 
.lustas Kudirka 
Dr. Kazys Svenciskas 
Dr. Antanas Stulga 
Juozas Brazaitis 
Pranas Maskolaitis 
Valentinas Matuliokas 
Stasys Trumpulis 
Jonas Avelis 
Sam Simonaitis 
Klemensas Globis 
šv. Jurgio Parapijos 
Antifonalis Choras 
Ona Vilkelytė 
Lilija Mačytė 
Virginija Selvenytė 
Julija Kiškaitė 
Ona Jonikas 
Valerija Jakaitytė 
Genovaitė Kanušaitė 
Lucija Overlingaitė 
Ona Budrikas 

Kuomet Emilija Mickfinas 
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 
suecesses 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, glovving timbre 
of her voice are assets that 
should be marketable evenin 
this moment cf depression." 
(Chicago Herald and Exami-
ner). 

"She is by all odds the best 
coloratura soprano heard here 
in a number of seasons. Tech-1 
nically she has developed to 

the point where she can sing 
*Una voce poco fa" from 

the Barber of Seville and the 
Bell Song frem "Lakine" 
with all their glitter of runs 
and flourishes. Other singers 
have done thess 'and will con-
tinue to do them. YVhere Miss 
Mickunas excels is inasuper-
latively lovely ąuality of voice 
a ąuality with the spark-
hng bead of vitality in it, 
that beautifies on its own 
beha^ cvery phrase that she 
sings. Per golesi 's *l Nina'' 
for examplc becomes a ąuite 
different vverk when it is 
prcjected by her voice/' 
f Chicago Daily Tribūne). 

Dabar ir vel tuivsime pro
gos pasiklausyti Emilijos 
Mickunas dienraščio ;4Drau-
«ro" metiniame koncerte. 

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

RENGĖJAI 

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

^ s 

•* 

tf 



fc-štaJitmis. 'sausio 20 J., 19-10 DIMB1I' 

j a t ^ i 0 " 2 " " 1 0 8 Susirinkimai 
MARQUETTE PARK. - MAKQL'ETTE 

Sekmadienį, Bausio 21 d , 2 Marijonų Rėmėjų Draugijos 
vai. p. p., 8vt\ Paneles Gimi- 5-to skyriaus susirinkimas į-
mo bažnyčioj įvyksta iškil- ,vyks sekmadieni, sausio 21 d. 
mingas šliūbas Zigmanto 

norėsime visos dalyvauti dienf 
raščio " D r a u g o " metiniame 
koncerte, Sokol salėj. 

Antanina Nausėdienė, 
ARD centro pirm. 

So. Rockwell St. 

Vestuvių puota bus Venge-
liausko salėj, 4500 So. Talman 
•ve . 

Abu jaunuoliai kilo iš gra
žių šeimų. Todėl ši naujoji 

Gimimo Paneles Šv. parapijos 
t ro su Mykolo ir Joanos Alki- j salėj, 2-t$ valandą \x> pietų. 
mavi&ų dukrele Sofija, 80*) | Visi skyriaus nariai, darbuo

tojai ir " L a i v o ' ' skaitytojai 
kviečiami laiku atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų svars
tyti , kaip tai, mūsų skyriaus 
vakaras, metinis seimas ir ki
ti svarbūs reikalai, kuriuos 
reikės apsvarstyt i ; taip pat, 

po ra bus graži i r pavyzdin-j jei aplinkybes leis, į šį susi-
ga. rinkimas žadėjo atvykti kun. 

Jaunared i s Zigmontas yra J . Dambrar.'&as. Valdyba 
F r a n k ir Elzbietos Bistrų sū
nus. Koresp. 

Padidėjo 
Preedy šeima 

BRIGHTON PARK. — Šios 
kolonijos gyventojai Karolius 
i r Kazimiera Preedai, 4429 S. 
Alozart St. išauklėjo dvi duk
teris — Agotą ir Lilijaną, ku
rios savo laiku priklausė prie 
vietinio parapijos choro i r 
vyčių. Dabar juodvi jau iš
tekėjusios. Agota prieš porą 
metų susituokė su Gustu Sta
šaičiu, o jaunesnioji Lilijana 
pereitais metais su jaunimo 
veikėju Henriku Sipavičių. 
Tai tokiu būdu Preedų šeima 
i r padidėjo. 

Prie progos reikia pažymė
ti , kad pats Preedas jau biz
nierius. J i s su Z. Miliausku 
si^itlėjęs u&laiko gazolino i r 
aliejaus stotį, 53o9"~Sb. H a l F 
ted St. Koresp. 

Draugyste Šv. Pranciškos 
Rymietes laikys metinį susi
rinkimą sekmail., sausio 21 d. 
2-trą vai. po pietį] mokyklos 
kambaryje. Visos nares esate 
kviečiamos dalyvauti šiame 
susirinkime, nes draugija ren
gia šaunų šokių vakarą vasa
rio 4 d., Ežerskio svetainėj. 
Tai yra metinis balius ir visi 
yra kviečiami dalyvauti. 

Kviečia Valdyba 

Is Politikos Lauko 
13-to Wardo Liet. 
Demokratų Sus-tnas 

M A R ^ U E T T K PARK. — 
Sausio 21 d., 2 vai. po pietų, 
Gim. Pan. Šv. parap. salėje, 
įvyks 13-to Wardo Liet. De
mokratų Klubo metinis susi
rinkimas. Šiame susirinkime 
bus išduotas raportas iš pra
eitų metų veikimo ir bus pa
duoti planai bei programa šių 
metų veikimui Taipgi bus 
renkama nauja 1940 metų val
dyba- Be to bus nurodymai 
ka ip sumažinti u i nuosavy
bes mokesčius. Užtad yra la
bai svarbu, kad kuo daugiau
sia narių dalyvautų šiattne 
susirinkime. 

is! 

me Lygos susirinkime vien
balsiai tapo indorsuoti du lie
tuviai į politines vietas, bū
tent: dr. J . P. Po5ka į Sani-
tary District Trustee vietą, o 
adv. K. Savickus į Municipal 
teisėjo vietą. 

Kadangi Liet. Dem. Lyga 
paeme tokį svarbų ir drąsų 
žingsnį, tai mums 13-to War-
do lietuviams yra begalo 'sva
rbu, nes dr. J . P. Poška yra 
ilgametis darbuotojas ir mū
sų klubo pirmininkas. Mes vi
si lietuviai privalome pasi
darbuoti kad tie kandida
tai būtų Centralinio komiteto 
pripažinti ir jųjų vardai bū
tų padėti ant reguliario De
mokratų partijos balioto. 

Visus atsilankiusius j šį su
sirinkimą tinkamai pavaišins 
pietinių parkų užvaizdas Al. 

R A D I O P raneš imas 
•t 

BUDRIKO RADIO VALArVj MARQUETTE PARK. — 
D A IR ORO T E A T R A S m. Barboros draugija rengia 

Sekmadieni, vakare t a ip j ' ^ u e r a d e ' ; balių, sausio 
5:30 ir 6:30 vai. Chicagu* i 2 1 d'» V**W* svetaine;,. 68 

MARQUETTE PARK. 
Labdarių Sąjungos 23-čia kp. 
laikys susirinkimą sekmadie
nį, sausio 21 d., Gimimo Pa
neles Šv. parapijos salėj, 2:30 
valandą po pietų. Visi kuo
pos nariai, labdariai ir dar
buotojai, kviečiami laiku at
silankyti, nes yra svarbių rei-

; kalų svarstyti, o ypatingai 
kuopos rengiamas vakaras, 
kuris įvyks vasario 3-eią die
ną. Valdyba 

Draugystė Saldi. Širdies V. 
Jėzaus, nr. 1 rengia savo me
tinius šokius sausio 20 d., Pet
ro Vengeliausko svetainėje, 
4500 S. Talman Ave. Pradžia Bus išuuotas raportas ~, K u m , s k i s j§ š i ų p a žyme-
7 vai. vakare. p a e i t o Lietuvių Cook ( W ' m a t o t g e r b i a m i e j i , kad 

ty Lygos susirinkimo, kuris 
buvo gan 'skaitlingas ir reikš
mingas, nes jame buvo rim
tai ir vieningai svarstomi lie
tuvių politiniai jreikalai. Ta-

laiku, kaip ir vis, bus gra/.v 
Budriko rad»o programa is 
stoties \VCFL., — 970 kn 
Programoj dalyvaus didžiule 
simfonijos orkestrą iš penkių 
likos instrumentų, kuri grot 
lietuvių liaudies melodijos ii 
lietuviškus kūrinius. Dvigu
bas kvartetas po vadovyste 
muziko Saurio, dainuos pa-
rinktines dainas ir Makalų 
grupe vaidins toliau įdomią 
savo gyvenimo pasaką. Visa 
valanda bus pilna gražios 
muzikos, gražių ir gražiai pa 
dainuotų dainų ir gyvo, įspū
dingo vaidinimo. Pasiklausy
kite. Pranešėjas. 

ir Washtenaiw. Pradžia 7 ve\. 
vakare. Įžanga 25 centai. Šo
kiams bes šauni orkestrą. 

Nuoširdžiai kviečiame visv.«. 
atsilankyti, o mes užtikrinam, 
kad praleisite labai linksmai 
laiką Rus duodamos dov-nos 
už geriausi kostiumą ir už !•-
cžiausią grupę. Valdyba 

URBĄ Gėlės Mylintiems*.. 
Vestuvėms. Bai.kie-
tams. Laidotmėins 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
« i 

Visus mėgstančius linksmai 
j i r lietuviškai praleisti laiką 
kviečiame atsilankyti. Gros 
puiki, lietuviška orkestrą iki 
2 vai. ryto. 

Su šiais Šokiais prasidės ir 
naujų narių vajus. Vyručiai, 
nepraleiskite progos, nes va
jus neilgai tęsis. 

S. J . Barkauskas, pirm. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Heme jų Dr-jos metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 21 d. 2 vai. po pietų, 
Šv. Kazimiero Akademijoj. 
Visų ARD skyrių, prašome 
atsiųsti atstoves, su raportais, 
kaip rengiamasi prie metinių 
vajų mūsų organizacijos. Pra
šome visų susirinkti taiku; 
nes susirinkimui pasibaigus 

Sekmadienį, sausio 21 d., \X 
vai. po pietų, paprastoj vie
toj įvyks svarbus Draugijos 
"Lietuvos Ūkininko ' ' metinis 
susirinkimas. Išgirsime 1939 
metų finansinį raportų ir nus 
daug svarbių reikalų svars
toma. Taigi nariai prašomi 
susirinkti. I rgi nariai, kurie 
atsilikę su mokesčiais, malo
nėkite užsimokėti. 

J. žurkauskas, pirm. 

susirinkimas bus labai svar
bus, užtai malonėkite skait
lingai dalyvauti. Visus nuo
širdžiai kviečia Valdyba. 

f 
INTERNATIONAL LIOUOR CO. Ii 

Sav. FRANK VIZGARD 

Reikalaukite JŪSŲ Tavernoj 
"Suiiny B o y " 4 Metij Senu
mo Kentueky Degtinėm. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtiuė. 

— o 
Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

— o — 
Parduodame vien 
uotus. 

— o — 

tik Taver-

DON'T BE GREY 

Mūsų Valandom: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai iš vežiojami 
sekančia, dieną. 

6246-48 S. California Av. 
Chicago, Illinois 

ral . REPublic 1538-9 
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t \ . * A 
TADEUŠAS 

EVANAUSKAS 
/ T e d Evans) 

Mirė sausio 18 d., 1940 me
tais, 6:40 vai. ryto, sulaukęs 
pusės amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 30 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Tadeušą, marčia Marie, 
tris dukteris: Grasilda, Ameli
ją Butler, žentą, Ronald ir La-
vutę kr kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas Lachawicx 
koplyčioje, 2314 West 23rd PI 

Laidotuves įvyks pirmadieni, 
sausio 22 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
ros Vartų parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulyždėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs-
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, Marti. Duk
terys, žentas ir Giminės. 

Laid. direktoriai Lachawica 
ir Sūnai. tel. CANal 2515. 

A. "f" A. 
VINCENTAS LENAUSKAS 

gyv. po mini. 923 W. 35th PI. 
Mirė saus. 18, 1940, 8:45 v. 

ryto, sulaukęs b 5 m. amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Kauno ap

skrityje, GrmkisK.es par., Saus-
Miškio kaime 

Amerikoje išgyveno 42 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

motelį Aleksandrą, po tėvais 
Šarkauskaitė, 2 sūnus: Felik
są ir Andriejų, marčia Oną, 
brolį Edvardą, švogerį Augus
tą Misevičių ir jo šeimą, pus
seserę Oną Mišeikienę ir jos 
šeimą, švogerką Konstanciją ir 
švogerį Kazimierą Cebatus ir 
jų šeimą ir kitas gimines. Lie
tuvoje paliko brolį Boleslovą, 
seserį Stanislavą ir gimines. 

Priklausė prie D. L. K. Vy
tauto draugijos. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips kopiyčioje, 3307 Litu-
anica Ave. Laidotuvės įvyks 
pirmad., saus 22 d. Iš koply
čios ū vai. ryto bus atlydėtas 
į Šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs-
tamus-as dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, 
Marti, Broliai, Sesuo, Pussese
rė, švogeris, švogerką. Giminės. 

Laidotuvių direktorius Ant. 
M. Phillips, tel. Yards 4908 

ANTANAS RUGIENIS 
Mirė sausio 19 d., 19-iO iu., 11:50 vaL ryto, sulaukęs 

puses amžiaus. Velionis ginies Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 31 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Juozapiną, po 
tėvais Rutkauskaite, uošvius Joną ir Omj, Rutkaus
kus ir jų šeimą ir daug kitų giminių. Lietuvoje pali
ko 2 brolius: Praną, ir Juozapą ir 'seserį Antaniną. 

Kūnas pašarvotas 6'810 S. Rockwell St. Laidotu
ves įvyks antrad., sausio 23 d. Iš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Gimimo Paneles Švč* par. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Uušviai, Sesuo, Broliai, Gimines. 

Laid. direktoriai Lachawiez ir Sūnai, tel. Canal 2515. 

•ABT. IK). LAIDOTUm? DIREKTORIAI 
KELNER — P R U Z I N 

• • H M U M PftUnuvimM — Motute patarnauja 
Fhone 9000 010 W. 16U Ava 

iiiiiiiiiHiiiĮlĮiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiit^iiiiiMiMiiiiiiiiiniu: 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮ) MORGIčiy 

S Kiekvieno* ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per S 
s Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States S 
r Goversment priežiūra. 

1 
2 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3i% 

= Oriso TaL: 9:00 vaL ryto iki fr:©0 vaL vak. Pirmadieniais, Ket- s 
= virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. 

I 6816 & Wcstern Ave. Phone GRO. 0306 j 
JOHN PAKEL, Pres. 

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION Į 
«HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllUllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII7 

Pastovumas — 
Tą liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

P̂ 
Si bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnes vietos taupyta savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MCSŲ LINGVO 
ISMOKiJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

£*. V 

k 

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

T e l Calumet 4118 Jos . M. Mozeris, Sec'y. 
no laapylojo ap»lrau>>ti 
PederaUDėje įsulgoje. Utį $5,0M.00 

MACARONI-^ 
.AND-CHEESE. 
READY IN 9 MINUTES 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
•BMIAŪ8IA ZB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JBTAIftA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4005-07 So. Hermitage Ave. 

4447 South Fairfield Avenue 
TcL LAPAYETTB D727 

TV V l f A ¥ koplyčios visose 
LJ x * ^ f* • Chicagos dalyse 

(**—. 

Klausykite mttsqt vatto progimmo Antradienio Ir 
rytais lO.Ot TaUnd*. H WH1P stoUe« (1480.) 

Bn Porllu Aaltlmlenau 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIRBKTOEIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III A M P C PAT ARN AVIM AS 
A m D U L H f l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D V F A T KOPLYČIOS VISOSE 
I JV i \ 1 MIESTO DALYSE 

Anthony B. Petkos 
6834 So. Western Ave. 
GBOvehiU 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2109 

2314 West 23rd Place 

Lachawicz ir Simai » » * * * Phone P Į JUman 1270 

4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayet te 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnaniea Avenue 
Phone YABd« 1138-1139 

Antanas M. PbiBips 
ii 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 4908 

1646 We«t 46th Street 
Phone YABds 0781-0782 

Albert V. Petkos 4704 S. Westeni Ave, 

Tel. LAFayet te 8024 

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted S t 

Telefonas YAEds 1419 

file:///VCFL
http://GrmkisK.es
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Įvairus Parengimai 
TOWN OF LAKE. — Ry

toj, sausio 21 <i., 1:30 valandą 
Marijonų Reničji] 8-to sky-
riaus kauliukų žaidimo pra
moga p n ų Čepai) i ų namuose, 
46.14 So. Marshfield Ave. J-
žanga tiktai 25 centai, — la
bai maža, bet už tą mažą }-
žnmra. kiekvienas galės gau
ti gražiausią dovaną, kurių 
darbščiose)- tfiwnoflakietes 
surinko iš geraširdžių biznie
rių ir pačios aukojo. Rengimo 
komisiją sudaro šiot* darbščio
sios veikėjos: pirm. M. Su-
deikiene, J . ir R. CSedvilai, P. 
Turskiene su sūnais, O. Sriu-
biene, V. Kataus^kiene. Vaz 
niene, Cic 
ir kitos. Taigi, malonus town-
oflakiečiai ir iš kitų koloni
jų gerieji prieteliai, padeki
me šioms gerosioms darbuo
tojoms, Viršminetu laiku gau
singai susirinkime, kad p-nų 
Cepanių namai būtų •perpil
dyti svečiais. Jsitemykite, te
ko girdėti, kad į pramogą at
vyks ir dvasios vadas, kun. 

Dalyvaus ir Lietuvos kon
sulai P . Daužvardis. Jam bus 
įteikia klubo $10.00, kuriuos 
ov.kojam Vilniaus šalpos fon
du!. 

£v:n.minkęs gamina skanių 
valaių. Bus ir gerų gėrimų. 

Kviečiame visus atsilanky
ti, linksmai praleisit laiką ir 
geriau susipažinti. 

Korespondente 

ftv. Vardo didžiuliam meti
niam parengimui jau viskas 
yra tinkamai prirengta, [vyk
sta šį vakarą, sausio 20 d., 
didžiojoje Wieker Park sve
tainėje, 2040 W. North ave. 
Vaidinimas prasidės 7 vai. va
kare, "bus suvaidinta labai 
linksma ir juokinga komedi-

Cicenienė, Martnšienė . , . . , . .v . . . . 
ja, kuri importuota iš rytinu. 
valstijįų. Vadinasi Išsvajota 
Sekretore, todėl kurie mylite 
pamatyti juokingą vaidinime, 
afoilankykit ne vėliau kaip 7 
vai. vakare. Šokiai prasidės 
8:30 vai. vakare. Svetaine b0J 
atdara 6 vai. vakare. Širdin 
gai kviečiame visus nortlisai-
diečius atsilankyti ir praleis
ti linksmai laiką. Jaunimą Juozapas Dambrauskas, o k a k v i e ( M a m e ymksmū[ p a s i š o k t į 

jis praneš, atėję sužinosite. 
J. K. 

Rytoj, sausio 21 d-, Brigh-
ton Park Moterį) klubas ren
gia gražų parengimą ir šokį 
penkių metų sukakties pami
nėjimui. Šis parengimas įvyks 
Dariaus-Girėno salėj, 4414 S. 
Western Ave. Programa pra
sidės lygiai 6 vai. vakare. 

Programa bus labai groži 
ir šokiams muzika labai ge
ra. Atsilankė girdėsite gražių 
dainų ir muzikos ir pamate 
sit gražių šc;kių. Vėliau ir pa
tys galėsit .pasišokti. 

Programoj dalyvaus Lietu
vių Jaunimo Kultūros rato 
lio elioras, Brigbton Park Jau 
nuolių draugijėlė. Lietuviu 
orkestrą ir Brigbton Park mo
terų grupe. 

prie garsios, ir žavios mer 
gaičių orkestros. Taip pat 
kviečiame ir iš kitų kolonijų 
lietuvišką Jaunimą pas mus 
atsilankyti ir pamatyti kaip 
mes rengiame savo parengi
mus. Visų šį vakarą širdin
gai lauksime atsilankant. A-
čiū. Komisija 

Nauvu iSavininkų> ir Piliečių 
Klubo (Property Owners> and 
Citizens Ass'n) rengiamais šo
kių vakaras įvyksta šį vaka
rą, sausio 20, Unity Olub 
ITouse rūmuose, 4558 South 
Marshfield Ave. Laimėjimui 
I m a dovana — suknia ver
tės $6.95 (dovana iš Gold-
berg\s); 2 dovana — Toaster 
(dovana New City Furn. Co.); 
3 dovana — kvorta degtinės. 

Programos rengėjai nutarė 

PO SPEIGU LAUKIAMA 
S N I E G O 

Per porą dienų siautęs 
speigas pridarė nuostol.u. 

Oro biuro pranešimu siau
tės speigas, kuris Chicagoj 
buvo pasiekęs 14.2 laipsnių 
žemiau zero, baigėsi, šiandie 
tikimasi sniego. 

{šalčiausia yra buvę 1872 
m., kai šaltis siekė 23 laip
snių. 

Xuo apdegimų mirė John 
Kitliea, 60 m. ir Mary Guets-
ehow, 76 metų. Nuo šalčio mi
rė nežinomas negras. Jis ras
tas sušalęs tarpduryj, 2810 E. 
95th St. 

Traukink) nelaimė. 
Dėl apledėjusių bėgių įvyko 

elektros traukinio nelaimė 
prie Karlov Ave. Vienas trau
kinys įvažiavo į kitą nes dėl; 
bėgių slidumo negalėjo susto
ti. Sužeista keturiolika asme
nų. 

Apsinuodijo dujomis* 
Gazo dujomis savo mainuose 

apsinuodijo buvęs U. S. dist-
rict attorney Ernest L. Duck, 
jo žmona ir duktė. Apsinuo
dijimas įvyko, nes visi langai 
buvo uždaryti ir įžiebta šilu
mai gazo pečius. 

Keturi nušalę. 
County ligoninėj buvo ke

turi nuo šalčio nukentėję li
goniai: Martin Hoek, 6G m., 
7727 Coyle Ave.; James Tay-
loi4, 63 m. 2241 Calumet jAve.; 
Wm. Willard, 26 m., 904 
AVindsor Ave. ir nežinoma 
negrė rasta be sąmonės tuš
čiam lote, 3147 Wentworth 
Ave. 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖJ 

M o t e r ų 
auxiliarv of Veterans of For-
eign YVars skell>ia hįgh 
school studentams kontestą. 
Už geriausį rašinį tema 'kThe 
Benefits of Democracy" duo- M i r ė A n t a n a s R u g i e n i s 
dama $1,000 pirmoji dovana 
ir 23 dovanos už kitus. 

V a k a r 
teisman, kuris susidaro iš tri
jų moterų ir devynių vyrų ir 
kuriam pirmininkauja Krimi-
nalio teismo teisėjas Jotui A. 
Sbarbaro, stojo antrasis poli
cininko žudytojas, 23 metu 
Joseph Kussano. 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 ui $10 

Rašinys turi būti prisiųstas 
Daily News no vėliaus vasa
rio 22 dienos. 

u Rankas aukštyn," 
sušuko apsiginklavęs bandi
tas, bet James MoMenamin, 
taxi vairuotojas neišsigando. 
J is atėmė iš bandito revolve
rį ir $1. 

Apšale arklio šneivės, kai Suomiu Fondan 
Chicagoj šaltis pasiekė 1 0 | i k i » io l a i^o chicagiečiai su-
laipsnių. (Acme telephcto) aukojo $98,139. Taigi iki Chi-

cagos nusistatytos k v o t o s , 
$100,000, betrūksta $1,861. 

Šiomis dienomis 
staiga mirė Marciez Kempc-
zynski. Jo kūnas atsidūrė 
County morgue. Beruošiant 
jį laidotuvėms, drabužiuose 
rasta $460. Dabar policija 
ieško jo giminių. 

ne ti!c duoti progos žmonėms 
pašokti prie geros muzikcfs, 
bet ir lietuviško užkandžio. 

Visi kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžan

ga 25c. . 

BRIDGEPORT MOTOR SALES 
3040 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILLINOIS 

DaJbar Laikas 
pirkti Gerą 

Vartotą Katą 

A 

VISOKIŲ 
IŠDIRBYSČIŲ 

BUICK PONTIAC 
CHRYSLER PLYMOUTH 
CHEVROLET DODGE 
STUDEBAKER FORD 

OLDSMOBILE DE SOTO 
PACKARDS 

Didelis Pasirinkimas 

Visokių IšdirbysčiŲ 
Dideli Pasirinkimai 

Ir Visokių Modelių 
VISI GARANTUOTI 

Pardavėjas — A N T H O N Y B A C K Y S 

DAUGIAU ATSARGOS 
SU AUTOMOBILIAIS 

Patarimai auto
mobilistams. 

Chicago Motor Club patie
kia dešimts įsakymii automo
bilistams: 

1. Taupyti baterija. Prade
dami motorą užgesinkit visas 
šviesas. Pripildykit bateriją 
reguliariai kas 8 savaites. 

2. Nepamirškit, jog išgara
vimas ir prakiurimai sumaži
na jūsų "anti-freeze" kiekį. 
Kas mėnuo patikrinkit. 

3. Jei pas jus yra automa
tinis "choke," pradedami mo
torą pumpuokit akceleratorių. 

4. Nuo auto priekio nuva-
lykit sniegą, nes jis tirpda-
mas gali sustabdyti motorą. 
Saugumui nuvalykit langus. 

5. Auto yra užšalos, jei mo
torui prasidėjus karščio ro
dykle rodo verdantį vandenį. 
Sustabdyk auto, palik moto
rą veikti ir apdenk laikraš
čiais. Kai radiatorius sušils, 
palengva važiuok garažiun. 

6. Jei dėl šlapių vielų ne 
gali pradėti motoro, sausai 
jas nušluostyk. 

7. Įklimpęs sniegan nieka
dos nemėgink smarkiai išva
žiuoti. 

8. Sustodamas ant ledo ne
vartok staiga stabdžiu ( bra-
kes). 

J). Visados laikyk vieną 
langą pravirą, kad išveng
tum apsinuodijimo dujomis. 

10. Apsaugoti langą nuo 
apšalimo galima druska, gli
ceriną ar net svogūnu. 

Sausio 19 d., mirė Antanas 
Rugienis, palikdamas didelia
me nuliūdime žmoną Juoza-
piną adresu (3810 So. Rock-
>vell St., Marąnette Parke. A. 
a. Antanas Rugienis seniau 
gyveno North Side, kur pa
liko dideliame nuliūdime Rut
kauskų šeimą ir galybes sa
vo draugi}. Nuliūdimo valan
doje reiškiame gilios užuojau
tos žmonai Juozapinai. J. K. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

f estuvėin, Krikštynom tr Kito 
klem Bankietam Suteikiam Pm 

tarnarlmą. 

Linksma* Patarnavimas Vlaleim 

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

Tel. Victory 9670 

KLAUSYKIME 

\ 

Thermic Machineless Per-
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 i r aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau. 
— o — 

Šilto Aliejaus Treatmentas 
Pleiskanoms. 

— o — 
Sausi plaukai pataisomi 
kitam permanent $1.00 

BERNICE'S BE A UTY 
S H O P ' 

1726 W E S T 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yarda 2771 

16 metų P&tyrlmo. 

Fotografas 

Saltimiero RYTMETINIU 

CONRAD 

Studija j rengta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 

\ šviesomis. D a r b a s 
i G a r a n t u o t a s . 

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

:< 

LIETUVIŠKŲ RADIO 
„__„ . . . „ 15 STOTIES PROGRAMŲ i « o KO. 

7 10:00 VAL. RYTO 
W.HJ.P. 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios rųšlcs naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimu. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Isgaunu geriaus{ atlyginimą iš 
Flre Insuranee Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darais 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr . ip-
kitčs prie: 

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

Standard Club 
Švelni Degtine—100 Prooi 

BOTTLEP I N BOND 
Nėra Geresnės Degtiaės 

u i Tokia Kainą 
TIK $1.00 PT. 
4-6 Kvortos 

Reikalaukit 
SAVO APYLINK28 

TAVERNOJ 

1 5 C * PRINKSA8 

$1.60 

IIUTTJAL LIQUOR OOMPANT 
Distributoriai 

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

CLASSIFIED 
PARDAVIMUI NAMAS 

3-aukštų mūrinis namas. 3 *— 1 
kamViarlŲ f lėtai; 2-ka,rg mūrinis «a-
radžius. Rendu $70.00 j m€nesi. Tu
ri būti greit parduotas. Namas ran
dasi po num: 2316 VVest 23rd Place. 
SpeeiaVė kaina $4,950.00 Atsišau
kite; B. R. Pietkiewi<-z. 260H \Vest 
47lli Street. Cliicago, Illinois. 

T Padėt i Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 

A N T H O N Y BALAS Phone, Victory 6992 

Vilniaus lietuvių koopera
tyvas " R ū t a " jau įsteigė 
mieste 20 krautuvių ir stei
gia dar 5 krautuves Vilniaus 
krašte. 

Pranešimas 
EKSTRA PRAKTIKA 

Lietuvos Vyeių Chicagos 
Apskričio Choro svarbi ekstra 
praktika bus laikoma šian
dien, sausio 20 d., West Side 
Salėje. Praktika prasidės 5 
vai. vakare ir tęsis iki 7 vai. 
Visi nariai prašomi atsilan
kyti. 

SKELBKITĖS "DRATTGE" 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa 
skolaF ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

mŠ 
LOAJf ASSOCIATIOM 

OF CHICAGO 
JCSTIN MACKIEWICH, 

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

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAL.: 9 iki 5 p. p . Trečiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 ild 8;00 •* •• ! 

PAIEftK_\r SEI^nNINRfcS 
NaSlys, apie 50 metų amžiaus pa
ieško šedmininkjės tarp 40 ir 45 me* 
tų amžiaus. Ant visados. Turi bū
ti kiek pasiturinti Turiu narna Chl« 

. eag-oje ir f&rma Michlgan vals. At
sišaukite asmeniškai arba laišku. 
.1831 Archer Ave., tel. LAFayette 

1 5973. 

ATYDA1 
Taisau visokiu rūšių siuvamas ma
šinas, taipgi prosinimo ir skalbimo 
mašinas. Reikale kreipkitės i: 
J. Kudirka. 4539 S. Washtenaw Av* 

Chicago, Illinois 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui namas su krautuve, 
2445 West 71st St. Krautuvė 22x50, 
gyvenimui kambariai užpakaly. Bel-
smontas. Karštu vandeniu apšildo
mas. 2 karų gramdžius 

Savininkas: 2435 W. 71st St. 

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Pardavimui medinis namas. 2 f lė
tai po 4 kambarius. 4246 S. Artesian 
Avenne — Chicago. 

Savininkas antrame aukšte. 

PAIEŠKAU SEIMININKAS 
Našlys paieško Seimininkės, tarp 49 
ir 45 metų amžiaus. Darbas ant ti
kės ( farmos) . 

Atsišaukite telefonu: 
bafayette 592S 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Banskis Furni tune House, Ine 
"TTECm H O m OF FDTB M n H B M B V STNCB 1904 

174&-50 W. 47th St. Phone Yards 5069 

REIKALINGA 
Likerio pardavSjų su South Sld« 
tavernų pažintim. Didelė ir žinoma 
urmo sankrova. Tiesioginis popu
liarių garsinamų rūšių platinlmaa 
Taipgi rinktinių, privačių antspaudų 
(labels) ir žymiausių rūšių. Alga Ir 
komisas. 

Atsišaukite Pirmadieny! Ir Antra-
dlenyj nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. I>. 
CAPITOL W I N E & LIQUOR OO. 

1618 Milwaukee Ave. 

PARDAVIMUI NAMAS 
C lca.mba.riu medin i s n u m i g , 

i tu vandeniu apšildomas: ant 
Jų lotų. 2 karų garadžlua, 
So. Albany Ave. Atsišaukite: 
ly 488S. Bargenaa 

file:///Vest
http://lca.mba.riu

