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Amerikos lietuvio bolševi
kų dienraščiai nesenai poški
no ilgus straipsnius, ginan
čius ju "didvyrius" Ameri
koje ir Suomijoj ir kartu de
gradavo tikrai pagarbos ver
tus, asmenis. Kas gi tie jų di
dvyriai? 

Visos raudonųjų atakos atmušamos 
VERŽIASI VADUOTI 
ATKIRSTAS DIVIZIJAS 

Anglija suomiams žada 
tikrąją karinę panamą 

Štai, Amerikoj vieną tokį 
spekuliantą saugumo policiją 
pačiupo. Tai tarptautinio 
masto pasų klastotojas, Ame
rikos komunistų vadas Earl 
Bronvder. Jis svetimu pasu 
vyko Rusijon parvežti nau
jus veikimo planus ir tam 
reikiamas pinigų sumas pa
rūpinti. Trečias kartas neme
lavo! Tūpė keturiems 
tams vargšelis. 

HELSINKIS, saus. 25. -
Suomių komunikate pažymi
ma, kad visą dieną ir visą 
naktį raudonųjų sukoncentruo 
tos atakos Ladogo ežero 

šiaurrytuose atmuštos su mil
žiniškais priešui nuostoliais. 

Be to pažymima, kad ir ki
tuose frontuose raudonieji ne
turi pasisekimo. 

na be pasisekimo kovoja ti
kslu iš suomių spąstų išva
duoti dvi savo divizijas. Suo
miai apsupo šias divizijas, 
norėjusias Ladogo ežero pa
krantėmis aplinkui užeiti ir 
iš užnugario pulti Mannerhei-
mo tvirtovių liniją, kurios 
raudonieji tiesioginiais puoli
mais nejstengia įlaužti. 

IR SAULĖTIEJI PIETAI SNIEGO IR ŠALČIO IŠTIKTI 

Suomijoj lankosi britų dar-1 S u o m i a m s g m g k e l i a s s a v a i 

bo partijos delegacija. Jos t e g ^ d v į d i v i z i į a s u ž d a r y . 

me-

Šiomis dienomis kongre
sas patvirtino Dies komitetą 
dar metams, visuomene 
mato, ką komunistai Europoj 
daro, mato, kaip su jai's pasi
elgė prancūzai, kaskart 
daugiau gauna spaudoje ži
nių apie Amerikos komunis
tų " gražiuosius siekius ir 
darbelius". Nieko negelbės 
ne skiriamos sumos propa
gandai, nes už pinigus idėjos 
nenuperkamos, tik laikinai 
galima nusipirkti pataikūnų, 
bet kurie irgi labai grėft pa
mes. 

vadas Sir Walter Citrine pra
nešė, kad Suomija greitu lai
ku iš Britanijos sulauks sau 
žymios karinės pagalbos. Jis 
nepasakė, kokia ta pagalba. 

Raudonųjų artilerija šian
dien apšaudė Viborgą, bet ne
padaryta nuostolių. 

ti iš visų šonų. Pranešta, kad 
jos jau neteko maisto ir bai
gia skersti paskutinius ture 
+1-1 p H r k l n m 

Čia vaizduojamas parkas Atlanta mieste, Georgia valstybėje. Šiomis dienomis tiek pris 
Tad raudonųjų vadai su ko|ni&°> k° niekad nebūta miesto istorijoj. Sausio mėnesiais retkačriais p&snigdavo, bet ne 

misarais nusprendė žūt b ū t ' ^ P daug, MJP šiemet. Be sniego pietines valstybes dar iršaltis ištiko. - (Acme telephoto). 
vaduoti atkirstas nuo susisie
kimo divizijas. Tačiau vada-

HELSINKIS, saus. 25. — [vima's nesiseka. Cia manoma, 
Ladogo ežero šiaurrytuose so kad apsuptos divizijos bus 
vietų kariuomenė kelinta die- į žlugusios. 

Britų kontroliuojamos aliejaus 
firmos turi remti nacius 

25. " 

Vakarų fronte ir jūrose ka
ras atktyvėja. Kiekvienam į-
domu, kas bus laimėtojai. Ti
krai būtų sunku garantuoti, 
bet yra požymių, iš kurių ga
lima spėti. Aš laikau.kad Vo
kietija karą jau pralaimėjo 
nuo to momento, kaiAmerikos 
karo orlaiviai pasiekė Angli
ją. Žinome, kad dar gruodžio 
mėn. Anglijoj buvo iškrauta 
apie 200 Amerikos orlaivių. 
Reiškia vokiečiams nepavyko 
nuskandinti juos bevežant, 
Anglai ir daugiau dar gali 
saugiai orlaivių ir kitos karo 
medžiagos ir moderniškų ka
ro pabūklų parsivežti. 

BUKAREŠTAS, saus. 
— Pranešta, kad Rumunijos 
vyriausybe įsakė britų žibali
nėms firmoms Rumunijoje sa
vo žibalo skirtą kiekybę, kaip 
nurodoma sutartimi, pr i s ta - j F e d e r a l i n i a i aut0ritetai kitą 
tyti Vokietijai, kuri šiandien a s m e i l į traukia tieson už kla 

KITAS TRAUKIAMAS 
TIESON DĖL PASO 

NEW YORK, saus. 25. — 

stinga paso gavimą. 

Komunistų vadui Browde-
riui už tą nusižengimą kliu
vo kalėjimas. Dabar teisman 

žibalo reikalinga. 
Šis Rumunijos vyriausybės 

žygis Britanijai baisiai nepa
kenčiamas. Bet nėra kas da-
rius 

Britų kontroliuojama Roy- saukiamas Joseph Shaltan, 
ai Dutch Oil kompanija, kuri * * * 1937 m. gavo U. S.už-
eksploituoja aliejaus šaltinius £ « į į P*8* Pasisakęs, kad 
Rumunijoje, prieš karą turi 
padarius kontraktą su rumu-

Tuo tarpu vokiečiai neturi 
iš kur parsivežti. Rusams pa
tiems trūksta moderniškų ka
ro priemonių ir maisto, o čia 
dar ir rusams ir vokiečiams 
dar susidaro kieti kąsneliai 
šonuose — Suomija, Švedija, 
Norvegija, Belgija, Danija. 

Jei Rusija užsimanytų pa 
vasarį kokį nesvarų biznį 
(kaip su Baltijos valstybė
mis) padaryti su Turkiją, tai 
ras pasiruošusius karui. An
glai ir prancūzai jau koncen
travo apie 300.000 kanų Sy-
rijoj, tai paruošta pagalba 
Turkijai. Tenka manyti, kad* tojai, 
pavasarį, įvykus bet kokiam 
spaudimui į Balkanus iš 
rusų ar vokiečių pusės, už
kurs dar trečiąjį fronto gais
rą. 

nų vyriausybe. Kontrakte aiš
kiai pabrėžta, kad žymi kie
kybė aliejaus (skystojo žiba
lo) turi būti parduodama Vo
kietijai. 

Kontraktą sulaužyti negali
ma, nes tuo būdu kompanija 
turėtų išsižadėti įdėtų į alie
jaus pramonę didelių kapita-
• t 

Rumunijos vyriausybė ne
norėdama turi vykdyti sutar
ties sąlygas, nes kitaip na
ciams būtų nepakenčiama. 

Tad aliejinų šaltinių britų 
kapitalas ir tarnauja naciams. 

MANILA, saus. 25. — 19-
39 metų pradžią Filipinų sa
lose įvykdytu gyventojų sura 
šymu rasta 16,000,303, gyven-

Rumunijai pagalba garan
tuota iš italų. Romos — Ber
lyno jau seniau sulinkusią 

ašį galutinai sulaužo Besara
bijos ir Rumunijos klausimas. 
Iš Ispanijos ir Portugalijos 
vokiečiai negaus jokios para
mos, nes šios dvi valstybes 
turi artimus prekybinius ir 

jis Chicagoj gimęs. 

Vyriausybės agentai dabar 
susekė, kad Joseph Shaltan 
yra Sultan, gimęs Kaune ir 
į J. A. Valstybes atvykęs 19-
08 metais. 

HITLERIS ĮVERTINA 
PRŪSIJOS KARALIŲ 

BERLYNAS, saus. 25. — 
Hitleris sakė kalbą kariuome
nės ir oro laivyno 7,000 ka
detų, siunčiamų karo fron
tam Jauniems karininkams 
jis nurodė kaipo pavyzdį Prū 
sijos karalių ^Frederiką Didįjį, 
kurs daugiauV kaip kas kiti 
dirbę ir kovoję už Prūsijos 
sienų praplėtijną. Sakė, kad 
kiekvienas vokietis karininkas 
turi persisunkti Frederiko Di
džiojo kareivine dvasia. 

Hitleris pagerbė Frederike 
Didįjį minint jo 228 metų mi
rimo 'sukaktuves. 

IR OLANDIJA NEIGIA 
BRITŲ KVIETIMĄ 

Pareiškia, britams niekas 
nerūpi, t ik savi interesai 

HAGA, saus. 25. — Ir O- "-Karas nesukeltas civiliza-
landija, lygiai kaip Belgija, ei jos interesais, arba mažųjįj 
paneigė Churchillio kvietimą, valstybių teisių apsaugai, b-.i, 
kad visos mažosios neutralės j ypatingais sumetimais, 
valstybės jungtusi su santar-| "Anglija ir Prancūzija ne-
ve prieš Vokietiją. I kovoja dėl žydų, arba etiopų, 

Olandijos parlamente šis l Albanijos, Austrijos, arba Če-

BRITAI GROBIA 
PINIGUS IR ČEKIUS 
LONDONAS, saus. 25. — 

Iš britų šaltinių sužinoma, 
kad iš sulaikomų plaukiančių 
į Europą amerikoniškų laivų 
britai grobia ne tik graznas, 
kameras, vaistus, maistą ir 
įvairius kitokius daiktus, bet 
pinigus ir čekius. Tai visa 
priskaito prie "karo kontra
bandos" ir konfiskuoja, kad 
nepatektų Vokietijai. 

15 Amerikos minėti daiktai 
i 

siunčiami arba stačiai į Vo
kietiją, arba į gretimas jai 
valstybes, iš kurių viskas ga 
Ii lengvai patekti Vokietijon. 
Tad britai ir nusistatę šiuos 
siuntinius grobti. 

Britų autoritetai pareiškia, 
kad siuntėjai stengiasi gudry 
bėmis padėti naciams. Sako, Į 
Vokietiją siunčiamos kavos 
pupelės, muilas, maistas, rie
balai ir kitoki artimi šiems 
daiktai su pažymėjimu, kad 
tai vis "pavyzdžiai". Toki 
"pavyzdžiai" vokiečiams ne
gali būti siunčiami, nes Vo
kietija negali ko nors pirkti 
užsieniuose, kai visa šalis ap
juosta blokada. 

Amerika veltui protestuoja, 
nes britai protestų nepaiso. 

GREEN PUOLA NLRB 

WASHINGTON, saus. 25.— 
Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas Green kongreso 
komitetui pareiškė, kad NL
RB (National Labor Rela-
tions Roard) tarnauja komu
nistams. 

NACIAI SUĖMĖ ČEKUS 
KARININKUS 

PARYŽIUS, saus. 25. — 
Čia pranešta, kad po Kalėdų 
Bohemijos Moravijos protek
torate nacių policija suėmė 
55 čekus buvusius karininkus 
ir čekus pasauliečius. 

Be to, sakoma, suimta dar 
ir apie 40 nacių karininkų, 
draugavusių su čekais kari
ninkais. 

klausimas vakar karštai svar 
stytas ir pagaliau atmestas. 

Iškeltas klausimas, kokiais 
sumetimais Churchillis nek
viečia didžiųjų neutralių val
stybių, bet tik mažąsias. Ma
tyt, dėl to, kad didžiosioms 
valstybėms Hitleris nepavo
jingas. 

Prof. Anema tarp kitko pa 
reiškė: 

koslovakijoS. 
" Anglija nekovoja nė dėl 

Lenkijos, bet dėl savo gyvy
binių teisių. Tad negali būti 
ir pagrindo kviesti Olandiją 
ir kitas neutralės valstybe? 
prisijungti prie karo. 

"Tas, suprantama, nereiš
kia, kad neutralės valstvbės 

'neturėtų sąryšio su karo pa-
j sekomis". 

LAIVO KAPITONAS 
KALTINA BRITUS 

250,000 VYRŲ DAUGIAU 
BRITŲ ARMIJON 

LONDONAS, saus. 25. — 
Vyriausybė paskelbė kad va 
sario 17 d. įsiregistruos 250,-
000, vyrų 20 iki 24 m. amž. 
daugiau privalomon karo tar 
nybon. 

75,000 DOL. PASKIRTA 
DIESO KOMITETUI 

WASHINGTON, saus. 25. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai šiandien paskyrė 75,000 
dol. išlaidų Dieso komitetui 
toliau tyrti antiamorikonišką 
aktyvumą. 

Rūmai nusprendė, kad vy
riausybės departamentai, o 
ypač teisingumo departamen
tas, ir visos valdinės įstai-politinius santykius su An

glija, Italija ir Prancūzija, gos, prireikus, padėtų Dieso 

komitetui jo darbuose, su juo 
kooperuotų. 

Šis rūmų nuosprendis iškel
tas, kai vidaus reikalų de
partamento sekretorius H. 
Ickes kreipės į atstovą Dies 
jam patardamas atsistatydin
ti iš komiteto pirmininko vie
tos. Ickes nurodė, kad Dies 
veikiąs daugiausia politiniais 
savo naudai sumetimais. 

SOVIETAI REGIS
TRUOJA VYRUS 

NEW YORK, saus. 25. — 
Parplaukusio iš Europos gar
laivio Manhattan kapitonas 
G. V. Richardson kaltina bri
tus už ilgą laivų išlaikymą 
Gibraltare. 

Vežamo pašto ir prekių pa 
tikrinimas gali būtų pagrei
tintas, bet laivų sutrukdymo reiviauti. 
svarbiausioji priežastis, štai. 
kame: 

Kiekvienas britų karo lai
vas jūroje gali sulaikyti pre
kybinį laivą. Bet sulaikytą 
laivą paleisti galima tik iš 
Londono gavus leidimą. 

BUKAREŠTAS, saus. 25. 
— Žiniomis iš bolševikų oku
puotų buvusios Lenkijos teri
torijų, tenai registruojami vi
si nuo 18 iki 50 m. amžiaus 
vyrai — ukrainiečiai, gud ii, 
lenkai, lietuviai ir kiti. 

Matyt, jie bus šaukiami kd 

ŠVEDAI RAGINA KARA
LIŲ DIRBTI U2 TAIKĄ 

(STOKHOLMAS, saus. 25. 
— Masiniam Švedų susirinki
me šelpti nukentėjusius dėl 
karo suomius nutarta kreiptis 
pas savo karalių Gustavą, 
kad jis bendrai su Danijos ir 
Norvegijos valdovais imtųsi 
darbuotis kokiu nors būdu so 
vietus sutaikinti su suomiais. 

Susirinkime pažymėta, kad 
Skandinavijos vadovams pa
galbon būtų dar pakviestas 
belgų karalius ir olandų ka
ralienė. ' 

ANGLIAKASIAI UŽ 
TREČIĄJĮ TERMINĄ 

COLUMBUS, O., saus. 25. 
— Angliakasių suvažiavime iš 
kelta 47 rezoliucijos už prez. 
Roosevelto trečiąjį terminą. 

LAIVE ORAZIO ŽUVO 
MAŽIAUSIA 50 ASMENŲ 

GENOA, Italija, saus. 25. 
— Dėl ištikto gaisro italų gar 
laivy Orazio žuvo mažiausia 
50 asmenų. Kalbama, kad 
žuvusiųjų skaičius gal siek
siąs 100 asmenų. 

Nelaimė įvyko Vidurže
mio jūroje — Prancūzijos pa 
krasčiuose, laive susprogai ž; 

balui. 

BRITAI PEIKIA AMERI
KOS PASKOLĄ SUOMIAMS 

LONDONAS, saus. 25. — 
Britai peikia J. A. Valstybių 
senato nuosprendį suomiams 
pripažinti 20 milijonų dol. pa 
skolos įsigyti maisto. 

Britai nurodo, kad suo
miai nereikalingi maisto, bet 
ginklų. O 30 milijonų kredi
tas yra menkniekis. 

ORAS 
CHICAGO S R I T I S . — 

Šiandien iš dalies debesuota 
ir taip daug šalta. 

Saulė teka 7:08, leidžiasi 
4:57. 

BERNAS, saus. 25. — švei 
carijos generalinis štabas pa
skelbė instrukcijas evakuoti 
gyventojus iš Zuricho ir Ba-
selio miestų, jei tas būtų rei
kalinga. 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

Įžanga $1.00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Rengia Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 
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APŽVALGA 

Savo laika du žymus pramonininkai — 
George F. Johnson ir Henry Ford rinitai 
disJkusavo klauitinift, kokie ryšiai turi būti 
tarp darbininku ir darbdavio. Fordai tvir
tino, kad tuos ryšius turi palaikyti stiprus 
teisingumas. Jonnsonas paž\a;ėjo; kad dar-
bininkus ir darbdavius turi rišti meilė. 

Nėra abejonės, jiedu abudu teisingai kal
bėjo. Bet, vis dėlto, kaip rašo kataliku sa
vaitinis Žurnalas "America", p. Johnsono 
argumentas buvo stipresnis. 

lt,Laušimas — kodėl taip? 
Visa nelaimė ir yra tame, kad labai daž

nai darbdavių pastangos išlaikyti teisingu
mą santykiuose su darbininkais yra tuščios 
dėl to, kad tai mėginama daryti iš prievar
tos, be tikro nero ir meilės savo artimui 

Išganytojas mus mokė, kad didžiausias iš 
visų įsakymų yra mylėti Dievą ir savo ar
timą. Taip kalbėdamas Pasaulio Išganyto
jas nedarė išimčių. Jis mokė, kad visi žmo
nių darbai ir santykiai būtų remiami meile. 

Ta pačia proga bus ne pro šaiį priminti, 
kad popiežius lajus XI savo enciklikoj per
spėjo darbdavius. Jisai pabrėžė, kad labai 
dažnai darbdaviai stengiasi pridengti savo 
nekorektiška elgesį, nepagrįstą nei meile nei 
teisingumu, nuduota labdarybe. Reikia pri
pažinti, kad tekių ponų yra labai daug šia
me krašte, 

šios rūšies darbdaviai moka taip mizer-
nas, taip neteisingas darbininkams algas, ku
rių neužtenka žmoniškam šeimų išlaikymui, 
tačiau per Kalėdas darbininkams ir jų šei
moms pasiunčia dovanų — maisto dėžes. 

Jei darbdavio teisingumas yra paremtas 
krikščioniškąja artimo meile, jis mokės dar
bininkams tokias aJgas, kurios padengs vi
sus šių dienų gyvenimo reikalavimus. Tada 
duodama Kalėdų dovana bus tikra dovana, 
bet nenuduota labdarybe. 

Šiais laikais yra daug nesusipratimų, daug 
nesantaikos ir net kovų tarp darbdavių ir 
darbininkų, nes ryšiai tarp jų dažniausiai 
palaikomi ir be teisingumo ir, svarbiausia, 
be artimo meilės. 

Gen. Raštikis Apie Vilnių 
"Mūsų Laikraštis", Lietuvos katalikų sa

vaitraštis įdėjo ilgą gen. St. Bažtikio, vy
riausiojo kariuomenės vado, straipsnį, ku
riame apie Vilniaus krašto reikalus šitaip 
rašo: 

44 Vilnius yia atvaduotas, taip, bet jis dar 
ir toliau reikia vaduoti, nes viduje Vilnius 
dar nėra visai laisvas, ligų įvairių okupa
cijų ir ilgos nelaisvės pančiai padarė tai, 
kad Gedimino sostinė jau užmiršo ir nebe
moka Gedimino kalbos. Yra ir šito svetimų
jų atnešto į Vimių dumblo, nuo kurio mūsų 
sostinė turės būti nuvalyta. Šis darbas jau 
prasidėjo. Darbas gan sunkus, nes turi būti 
suderinta ne tik mūsų tolerancija, bet ir 
mūsų tautinė savigarba vietinėmis sąlygo
mis. Yra Vilniuje ir svetimo mums šoviniz
mo reiškinių. Jie turės būti ir bus nugalėti, 
bet jie bus nugalėti mūsų teisingumu, kul
tūringumu ir valstybingumu. Mes labai gerai 

Šis Tas Apie Socializmą 
(Pabaiga) 

šiandien gyvenamas trečia
sis socializmo tarpsnis. Šian
dien stengiamasi mokslines 
teorijas pritaikyti praktikos 
gyvenime. Taikoma įvairiais 
būdais. Del to šiandien socia
lizmas yra suskilęs į kolekti-
vizmą, marksizmą, sindikaliz-
mą, bolševizmą, komunizmą 

vą ir religiją, griaunamas ii 
komunizmui pamatas! Ksa> 
nori pamatyti tikrą komom* 
mą, tegul vyksta į vienuoly, 
nus. Ten tikrai pamatys ko 
munizmą. Bet vienuolynų ko 
munizmas remiasi nesugriau
namuoju pamatu — Dievu 11 
redigija. 

Kaip pataisyti komunizmo 
klaidas! Visi žinome, kad ir kitokias kryptis. Apie jas • . v ' 

. v . . „ _ . ' i klaidą padaryti yra zmogis-
placiau nekalbėsime, nes rei- * * . . . . 
. _, , . . . T̂  r i ka, o ją pataisyti garbinga, 
ketų per daug laiko. Kelis • _ ! , . . „ ~r 
v ,v. ., . * ,. • Jeisru komunistai &avo klai-

Jeig 
das išsitaisytų, nuostolių ne 
kiek neturėtų. Jie tuo būdu 

.. 

suprantama, kad šovinizmą nugalėti šovi 
nizinu yra labai sunku, nes tokios kovos' priešas. 
visada būna žiaurios ir neišmintingos. Savo K - m & socializmus 
tiesia, bet griežta linija, savo gerais pavyz
džiais turėsime parodyti vietiniems elemen
tams Vilniuje, kad lietuviai nėra nei pago
nys nei okupantai, kaip pikti liežuviai mus 
nori pravardžiuoti. 

"Ypatingai turimie būti jautrūs savo bro
liams Vilniaus lietuviams, niekada neuž
miršdami, kad jie savo kova, kentėjimais 
ir ištvermingumu labai gražiai yra parodę, 
kad jų lietuvybė ir tėvynės meilė yra daug 
tvirtesnė ir skaistesnė, negu daugelio iš niū-

! i . : t_i i -Lk . - . 

Nepaslaptis, kad mano kam
pelio tavorščių tarpe randasi 
ir tokių vyrų, kurie turi labai 
štarkias žmonas, o ne vienas, 
gal, net ir žmonos pantaply 

socialistai tiek pa t u p L T o k i e m s > gal, gera būtų 
gerybes turinčios būti ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ pabandyti šitokią mediciną, 

platinti, tai per keleris metu, k a iP k a d ž e m i a u Papasakosiu, 
pasaulis būtu tikrai pakeis- T u r ^ ° v i e n a s P i U e t i p l n b a i 

tas. Dabar didelė jų darbų ' P l k t* ****> k ū r i nebūdavo 
dalis vra nukreipta ne kurti. t o s d l c n o s> k a d u ž ^enkiausį 

žodžius reikia pasakyti apie 
komunizmą, kuris dabar Eu 
sijoj vadinasi bolševizmu-

„, . . . ,, , j . . tikrai pakeistu žemes pavn.-
Aomumstai tvirtina, kad vi 

sos 
bendros, kad visiems reikią 
duoti iš bendrų turtų. Priva
tinės nuosavybės negali būti. 
Tikėjimas komunizmui esąs 

Po Sviete Pasidairius j na n§r§ P r o d u r i s fr nubėgo 
Labš ryte! pas kaimyną. 

Po kelių tokių scenų, šeimy
ninis jų gyvenimas pasidarė 
pavyzdingas, o po kiek laiko 
vyras pamatė, kad ir saksofo
nas nereikalingas ir jį par
davė. 

sų". 

Lietuviškoji Enciklopedija 

yra atsiradęs dėl esamųjų ne-
gerybių, nenormalybių. Visi 
turime sutikti, kad negerybės 
reikia taisyti. Tačiau taisymo 
darbas turi eiti tiesiu ir tik
ru keliu. Socializmo nukrypi
mai nuo tiesiojo kelio yra 
štai kokie. 

"XX Amž." rašo, kad Lietuviškosios En
ciklopedijos aruodas vis didėja. 

Nors pilnas neramumų ir netikėtumų pas
kutiniųjų metų laikas nėra palankus inten-. 
šyviam moksliniam darbui, tačiau Liet. j ^ . !kokm būdu negales ilgai tver-
cikl. redakcija (Prof. Vacį: Biržiška) spar- : i : a r v g h a u a r ""kaciau tu. 

Pirmiausia socialistai, ypač 
komunistai, klysta naikinda
mi privatinę nuosavybę. Alat 
privatinė nuosavybė yra pri
gimties dalykas. Todėl komu
nistai, naikindami privatinę 
nuosavybę, nusikalsta prigim
čiai. Dėl to komunizmas nė-

bet ardyti. 
Jeigu norime gyvenimo 

klaidas pataisyti, tai griebki-
mės ne komunizmo, bet Die
vo nustatytosios tvarkos. Ko 
šiandien pasauliui trūksta: 
ar duonos, ar saulės? Mei 
jam trūksta tikėjimo ir m'ei-
les! Jėi tuos milijardus skir
tume ne ginklams, bet darbi
ninkams, tai pasaulyje nebe
turėtume nė vieno vargšo! -
Jeigu : nuoširdžiai imtume 
vykdyti Kristaus mokslą, be 
jokios abejonės išnyktų visos 
negerovės. Tik įvykdykime 
Pop. Leono XIII "Rerum 
Novarum" ir Pijaus XI 

G. Motta 
Sausio 24 d. mirė buvęs penkis terminus 

Šveicarijos prezidentas Giuseppe Mota. 
Velionis buvo rimtas ir gabus politikas, 

diplomatas. Galima sakyti, kad jis buyo vie
nas iš rimčiausią ir drąsiausių valstybės 
vynj Europoje. 

Jo mirtis, tai nemažas nuostolis šveicari 
jai ir visai Europai. 

G. Motta dainai pasakydavo stiprų tei
sybės žodį komunistams. Kalbėdamas Tautų 
Sąjungos posėdyje paskutinį karta, jisai sa
ki: 

" t i s komunizmas visose srityse — reli
ginėj, moralinij. sorialiiiėj, politinėj, ekono
minėj — yra visiškas neigėjas visą idealų, 
kurie yra mūsų gyvenimo pagrindu. Komu
nizmas kovoja prieš visas religijas. Laisvė 
ir sąžinė komunizmui — tai tik tušti žo
džiai '. 

• * • 

Nubaustam kalėti už paso klastą &~-U-
nistą vadui Earl Browderiui nebus pirme-
na pasėdėti kalėjime. "The Daily Tribūne ' 
ralo, kad jis sėdėjo federaliniame Leaven-
worth (Hansas) kalėjime už atsisakymą už 
suregistruoti į armiją Didžiojo Karo metu. 
Vadinas, Browderis ir klastuotojas ir sla-

čiai varo savo darbą pirmyn. Štai pasirodė 
Vll-tojo tomo 8-sis sąsiuv. (Galvanoplasti-
ka — .Garsas), kuris yra jau iš eilės, šįų 
metų II sąsiuv. (paskutinieji 3 sąsiuv. Vil
tojo tomo išėjo š. m. pradžioje). Tokiu bū
du VIII t. S sąs., kurių pirmasis pasirodė 
balandžio 27 d. išėjo per septynis mėm. Va
dinasi, ėncikl. redakcija reguliariai kas mė
nuo įstengia patiekti po vieną sąsiuv, (jų 
dvylika sudaro tomą), kuris yra savotiškas 
mokslo žurnalas, kas mėnuo išeinąs alfabe
to tvarkoje. Turint galvoje, kad Liet. Ėn
cikl. redakcijai priseina kartais laukti ben
dradarbių straipsnių, o mūsų sąlygomis yra 
sričių, kurioms'tėra po vieną vifeokiais dar
bais apkrautą specialistą, — toks regulia
rumas yra tikrai sveikintinas. Vadinasi, Liet. 
Encikl., kad ir pamažu, bet vis auga ir auga. 

rokietijos Planas 
"Daily Herald'' rašo, kad vokiečių kari

nis planas remiąsis mintimi, kad karas turi 
pasibaigti prieš šių metų pabaigą. Esą, kai 
kurie 'vokiečiai tiki, kad Vokietija nugalės 
ateinantį pavasarį ar vasarį. Kai kas ma
no, kad karo veiksmai nebesiplės ir kad bus 
deramasi dėl taikos. Dabar svarbiausias vo
kiečių rūpestis esąs pa'siprieširiti blokados 
pasekmėms. Imtasi priemonių, kuriomis no
rima mesti į karo svarstykles visas Reicho 
turimas ūkines atsargas. Tuo tikslu pasinau
dojama visais buv. Lenkijos, Čekijos ir Mo
ravijos protektorato ir Austrijos ištekliais 
— metalais, mašinomis, miško medžiaga, ir 
visomis galinčiomis būti į Vokietiją atga
bentomis ir panaudotomis ūkiniam karui ža
liavomis. 

. įdomūs Klausimai 
Pastarųjį! dienų įvykiai šio krašto politi

kos gyvenime gana įdomūs. Daug kas klau
sia, ką reiškia komunistų vado Earl Brcw-
derio kalboj pasakymas, kad jie, komunis
tai, turėję lyg ir kokį bendrą frontą su de
mokratais? Ką reiškia komunistų išėjimas 
prieš prez. Eooseveltą? Ką reiškia O. L O. 
vado J. Lewis pareiškimas, kad, jo manymu, 
Rcoseveltas trečiam terminui nebekandida-
tuos ir kad p. Rocseveltas parodęs nepalan
kumo darbininkams? 

šie klausimai aktualūs ir įdomūs. Be abe
jojimo, netrukus jie susilauks tinkamo at
sakymo. 

rės grįžti prie sužaloto pri« 
gimties įstatymo. 

Antroji socialistų klaida 
yra ta, kad jie ffirtina visus 
žmones esant visiškai lygius. 
Tiesa, žmonės turi daug bend
ra ir lygu, pvz., protą, laisvą 
valią, teisę gyventi ir kita. 
3et dar didesnė tiesa yra tai, 
kad žmonės turi begales skir
tumų. Pvz., vieni yra negra
žūs, ligoti, silpno proto, o ki
ti tvirti, gražūs, genijaMs, 
lyg milžinai; vieni darbštūs, 
kiti tinginiai. Be abejo, dar
be negabieji, tinginiai nė ko
kiu būdu neprilygs gabi e-
šiems, darbštiesiems, gen i j a-
liesiems. Todėl ir jųju darbų 
vaisius bei atlyginimas turės 
būti netlygus. 

Jeigu visiems lygiai bus 
dalinamos gėrybės, tai darb
štieji bus nuskriausti. Jeigu 
bus verčiami dirbti ir apsi
leidėliai, tai kur laisvė ir 
rojus! Juk tai bus prievar
ta? Taigi žmonių lygybe besi-
reiniąs ekonominis pastatas 
negali tverti! 

Trečiasis nukrypimas yra 
sėjamoji kova tarp darbinin
kų ir darbdavių- Kova blogy
bes ne pataisys, bet padidins. 

Ketvirtasis nukrypimas yra 
didžių didžiausias, būtent, 
kova prieš Dievą ir religija 
Jeigu nebūtų Dievo, jeigu 
žmogus neturėtų nemirtingos 
sielos, jeigu nebūtų pomirti
nio gyvenimo, &d nieko ne
reikštų nei lygybe, nei broly
bė, nei laisvė! Tada būtume 
visi gyvuliai, todėl ir gyven
tume kaip gyvuliai. Bet taip 
gyvendami pažemintume patį 
žmogų, kurio prigimtis jauste 
jaučia, jog jis yra ne gyvu
lys. Dėl to ir ieškok įvairių 
geresnių laikų. Neigiant Die-

daiktą jo nelojotų, nekeiktų. 
Nors, kitų pamokytas, vyras 
jai vieną, kitą kartą ir kailį 
išpėrė, tačiau ir tas nieko ne
gelbėjo. 

Vięrtą dieną jo žmona,gau-
na tikrą supraiz^.:' vyras par
sinešė nusipirkęs saksofoną, 
nors juo visiškai nemokėjo 
griešti. 

— Nu dabar, ar iš galvos 
išsikraustei? Ir kam tan rei
kalingas tas saksofonai; Pa-
grajyk ant katės uodegos tu 
šioks, toks. Ir pradėjo vyrą 
lojoti. O šis už saksofono ir 

pradėjo pūsti, griešti. 
Juo žmona daugiau niršo ir 
koliojo, tuo vyras smarkiau 

"Quadragesimo Anno" nuro-' g a k s o f m ą g f l t6; g r i e ž § , P a g a _ 
dymus apie darbininkų rei- l i o S ) netekus lygsvaros, iš pik-
kalų sutvarkymą, ir pamaty
sime, kaip išnyks praraja 
tarp darbininkų ir darbdavių. 

Klaidingų komunizmo pa 
matų laikomos ir remiamos 
teorijos pasaulio būvį ne pa
gerins, bet pablogins. Ar mes 
nematome, kas darosi ten, 
kur įsigali komunizmas; plė
šiama, žudoma, kerštaujama, 
viskas naikinama! Prieš ko
munizmą vargšai esti darbi 
ninkai, o po komunizmo su
iručių vargšais pasidaro bu
vę ponai! Ar padėtis pasikei
čia? Ne! Komunistai tik vis
ką pastato aukštyn kojomis: 
vergus padaro ponais, o po-

tumo, žmona pradėjo šokti, o 
vyras dar smarkiau pūsti, 
griešti. Pavargus nuo šokimo 
žmona pribėgo prie vyro ir 
ištraukė iš jo rankų saksofo
ną, bet tasai atėmė ir vėl 
pradėjo pūsti, griešti. Nežino
dama ką daugiau daryti, žmo-

Bolševikų imperatorius Sta
linas važiavo iš Leningrado į 
Maskvą. Vienam miestely 
traukiniui sustojus, imperato
rius išėjo pasižiūrėti, kaip jo 
kareiviai ir« čeką saugoja trau
kinį. Kareiviai ir čeką buvo 
ginkluoti, o vienas turėjo net 
bombą įsikišęs kišenėn. Pra
einant Stalinui pro tą karei
vį, šis, atidavęs pagarbą, ta
rė: 

— Jūsų imperiatorskoje di
dybe, traukinio priešaky ra-
dau, štai, padėtą bombą. Jei 
nebūčiau pamatęs, traukinys 
būt į padanges išlėkęs. 

Nusigandęs Stalinas atsa
ke* 
iv v;. , 

• : ' I 

— Kadangi išgelbėjai mano 
gyvybę, še tau 10 tūkstančių 
rublių. 

Ant galo, prašau atspčtl: 

1. Šen lindęs, ten lindęs, 
per skylę vidun įlindęs? 

2. Kas dirbo — tam nerei-
.kia, o kam reikia — tas ne-
•v. -M tr-tlv 

zmo? 
3. Siūlių supintas ant gal

vos tupi? 
4. Viena žvyne, dvi uode

gos? 
nus vergais. Tuo būdu elgda tuokos tautą ir valstybę žlug-
masis komunizmas vergijos j do. Jau kai kur akiplėšiškai 
nepanaikina. Gera, kad šian- nekovojamą ir su religija. 
dien sveikiau galvoja komu
nistai jau pradeda kai kurias 
klaidas taisyti. Jau nėra kai 
kur santuokos palaidumo, nes 
komunizmo vadams yra pa
aiškėję, kad netvarkingos sau 

Jau kai kur neleidžiama 
siausti piktos valios žmonėms, 
grįžtama prie privatinės nuo
savybės. — Dar kiek laiko 
praeis, ir vėl bus sugrįžta 

(Tęsinys 3 pusi.) 
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Kas Labiau Gerbia Demokratiją 

Noriu kalbėti apie musę de
mokratijai gresiamą pavojų. 
Ekonomiškas gyvenimas daž
nai būna priežastimi neapy
kantos ir nudaro labai Komp
likuota- gyvenimo perijoda. 
Tame perijode ieškoma suras-
ti tam tikra žmoni u grupė, 
ant kurios galėtų uždėti juo
dę brūkšnį. 

šiandieną mes matome, kad 
kai kurie kongresininkai, pa-

Adv. Charles P. Kai 
leistus įstatymus. Federalinis 
teismas pasakė; "Amerikos 
piliečiai ir nepiliečiai, atvy
kę iš įvairių pasaulio kampų, 
atvažiavo į laisvę demokratiš
ką kraštą, o jūs, Amerikos 
laisvės garbintojai, norite 
juos suvaržyti ir iš laisvos 
demokratiškos šalies padary
ti diktatūrišką". 

Daugelis vadinamų patrijo-
tų kalba apie "Statue oi Li-

i > 

sivadinę "t ikrais ameriko-' berty", kurios iškeltoj ran
koje laiko šviesos ir laisves 
•simbolį. Ant šios laisvės sta
tulos yra užrašas: 

"Give me your tired, 
your poor, 

Your huddled masses yearn-
ing to breathe free, 

The wretcbed refuse oi 
your teeming shore; 

Bring these, the homeless, 
the Tempest-tossed to me; 

I lift my lamp besidv? the 
golden door". 

Rašydami šiuos žodžius, jie 
turėjo savo širdyse tikr^ lais
vės degantį 'spindulį. Jie troš
ko, kad į šį kraštą atvažiuo 
tų visi, kurie buvo Europos 
dvarininkų ir karalių spau
džiami arba išnaudojami. 

Kodėl tie pramonininkai su 
savo pasamdytais gizeliais no
r i taip beširdiškai panaikinti 
tuos ant laisvės statuios už
rašytus reikšmingus žodžius! 
Kodėl kėsinosi prieš laisvę? 
Atsakymas paprastas — jie 

nais" , yra įnešę į kongresą 
4 įstatymų projektus (bilius). 
Tie įstatymai yra taikomi 
prieš ateivius, o labiausiai 
prieš tuos, kurie organizuo
tai veikia politikoje, unijose 
i r įvairiose draugijose. Pana
šūs kongresininkai patys pa
gamina Mvelnią'' ir juo gąs
dina kitus Amerikos piliečius,» 

* ypač tuos, kurie mažai *ėrn j 
apsiskaitę ir tik savo reika
lais tesirūpina. 

Įneštu kongresan "Robert 
Reynolds įstatymu norima su
varžyti svetimšalių teises šia
me krašte. Antra gi, pasiūly
tas J . J. Dempsey, nors* kieft 
kitokioj formoj, tačiau vis-
tielIf'Mttkreiptasr prieV*»llfa-
vius. 

Tie kongresininkai, kurie 
kovoja prieš svetimšalius, jie 
neturi savo noro kovoti prieš 
juos ar stengtis suvaržyti jų 
teises, bet jiems duoda įsa
kymus tam tikra industrialis-
tų grupė. 

Is Šalies žiūrint 
^ ŠIS TAS APIE 

SOCIALIZMĄ 
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

Rašo J . A. K. 
xi prie tų pačių principų, ku-

r v "T • T • »v| ' riuos yra paskelbęs Kristus. 
Dar Apie Lietuviškus j Tik Iabai gaila? kad komunis 

Kodėl mūsų kongresininkai j yra turto ir pramonės karą 
išsižada tarnauti demokrati- iįai, jie per daugelį metų ga
jai ir nori iškreipti Tr.j*ųj]§j0 išsirinkti savo presiden-
konstitucija, ją padaryti d»k-j tą, kongresininkus, senato-

*tatūriška? Pav., Pennsylvairi-! rius, gubernatorius ir k. 
joje veikė įstatymas, kad kiek 
vienas svetimtautis, pilietis 
ar nepilietis, turėjo užsiregis
truoti valstybės departamen
te (State dep.) ir su savimi 
nešiotis identifikacijos ko je 
lę. Bet 1939 m. lapkričio 30 
d. Scranton, Pa., federalinis 
teismas išaiškino, kad toks 
registravimas Amerikos pilie
čių yra priešingas Su v. Am. 
Valstijų Konstitucijai ir lau
žymas demokratiškų principų. 
Feder. teismas panaikino tuos 
Pennsylvanijos valstybės Xš-

Ekonominis gyvenimas pri
vertė žmones pasipriešinti 
tiems pramonės valdovams - -
jie patys pradėjo organizuo
tis, steigt unijas, savo laik
raščius ir net įėjo į politiką. 
Kai tik pramonininkai pama
te, kad darbo žmonės pra-le
da užimti svarbią vietą poli
tikoje, kai suprato, kad j ] 
galinga karjera bandoma su-

K o m u n i s t u s 

Lietuviški komunistai vi
suomet savo laikraščiuose ra
šo, kad jų tėvynė yra Sov. 
Rusija. Tai tau patrijotai! 
Lietuvius katalikus kalbina 
dėtis į bendrą frontą, kovoti 
su fašizmu, o, čia pasisako, 
kad jų tėvynė — komunistinė 
Rusija. 

Stalinas, man rodos, yra 
geresnis už lietuviškus ko
munistus. Tas nors Vilnių 
Lietuvai grąžino. Jeigu Sta
lino vietoj būt buvęs lietuvis, 
Vilniaus Lietuva nebūt ga
vus. 

Komunistai rašo, kad Rusi
joj yra didžiausia laisvė ir 
negirdėtas gerbūvis ir perša 
tą gerbūvį Lietuvai ir kitiems 
kraštams. Jei ten būtų laisvė 
ir žmonių valia, tai seniai bū
tų kilus revoliucija ir šian
die komisarai ir politiniai a-
gentai būtų skaitomi kaipo 
kruviniausi tironai pasaulyje. 

Komunistai rašo, kad jei 
kas turi 30 margų žemės, tas 
buožė, o kas turi 60 margų, 
tai buržujus, gi visi kiti tur
tingesni — kapitalistai. Na, o 
Rusijo;, kaip yra? Stalinai 
turi visus Rusijos kolchozus, 
kurie susideda iš milijonų 
margų ir kuriuose dirba ne 
tūkstančiai, bet milijonai žmo 
nių (vergų). Tai kuo pava
dinti šį poną? Išeitų, buožių, 
buržųįjų, kapitalistų didžiau
sias buožė, buržujus ir kapi
talistas. 

Komunistai rašo, kad s o s 
tuose nereik pinigų. Kas siun
čia ten pinigus, tai grąžina 
atgal. Tai ne tiesa. Man ži
nomų žmonių brolis iš Cleve-
land, Ohio, būdamas karštas 
komunistas, iš profesijos bar 
berys, prieš šešis, ar daugiau 
metų, nuvažiavo į Sov. Rusi- j g 
ją ir nusivežė 4£00 dol. 'keš' . 

j tai tik dabar tiria su tokiais 
: skaudžiais nuostoliais ekono
minius klausimus, kuriuos 
Kristaus Bažnyčia jau seniai' 
yra išsprendusi. Mums K'lm-1 

k a v y k d y t i . 

dėmėti, kad išganymas yra 
tik Kristaus paskelbtame 

moksle. Juk su savim į ana 
pasaulį nieko nenusinešim*! 
Dėl to nereikia savo širdies 
prisirišti prie turtų, kuriuos 
vagys išvagia ir kandys suga
dina. Taigi turtingieji turi 

Vilniaus mieste vra nema-
• 

žas skaičius atbėgusių ūkinin 
kų ir žemės darbininkų, ku
rie didina bedarbių ir šelpia
mųjų skaičių. Kadangi kai-Į 
muose Lietuvoje prie žemes ! 
ūkio labai reikalingos darbo 
rankos, visi tokie atbėgėliai 

neužmiršti vargšų, jiems re i -bus apgyvendinti kaimuose, 
kale padėti. O vargšai turi uzį 

t a i t u r t i n g i e m s p a d ė k o t i . T o -

Taigi mums matant aplink 
komunizmą, reikia gerai Įsi 

kiu būdu visi sudarysime vie 
ną gražią katalikišką šeimy-

A. Akumims " £ . " 

f m 

"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. Kama Perkant 
— 25c. Į Lietuvą Su Persiuntimu — 30c. 

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

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

3fl 

t K L A U S Y K I T E 

New City Furniture Mart 
j R A D I O P R O G R A M O 
I ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
į WSBC — 1210 kilocycles. 
t Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių. 

•a 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas CANal 7329. 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmndieniais taipiri pa^al sutartį. 
Res. telefoną? SEEley 0434 

Telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. YVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

paeral susitarime 

TeL Oicero 1484. 

DR, S . R. PALDTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR OHIRTTRGA8 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi paenl suta'*į. 
Ofiso telefonas PROspcH; 6737 
Namu telefonas VIRginia 2421 

LIETUVIAI DAKTARAI 
T*Wonat HFIflonk 698* 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 VV. Marquette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

10—12 va i ryt* 
2—4 ir 0 —8 vai. vakare. 

Trečiadienaia ir Sekmadieniai* 
Susitari ufl. 

Tai. Y arda 8146. 
VALAND08: Nuo 11 iki 12, 

2 iki 4 ir 7 iki f 
Pb-nadieniais.- 2 iki 4 Ir 7 ttb i 

Šventadieniais: 11 iki 11 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akiniu* pritaiko 
3343 So. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Aatradieniaia, Ketvirtadieniai* > 

Penktadieniais 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieaiais. Trečiadieniai* v 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. | L 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
•»ynvro.TAfl TP OHIRURi*A# 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakav* 
ir papai sutarti. 

Nepaprastas Palengvinimas« 
Reumatišku Skausmų 

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiiku skausmu, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudė jimu vien issitrindami su 

laužyti, tuoj ėmėsi naujo gin- Maskvos valdininkai visus pi
kio. Tas jų ginklas — nusi- n i g u . i g jo a t g m § p a r e i k š d a . 
s t a tu l a s prieš ateivms, pi- m i k a d g o v R u s i - j o j p i n i g B 
liečius ir nepiliečius. Todėl, ž m o g u į n e r e i k i a > Apiplėštas 

vargšas armijoj dirbo, karei
viams plaukus dykai kirpo, 

J už pavalgymą. Laimei, jis 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

6 3 4 3 So- VVestern Avenue 
RKPUBLIO 6051 

TT?T. YAPT>« *«Ui7 

DR. FRANK C. KVVINN 
(KVIECINSKAS) 

#VT>VTO.TA8 TB OHTRURGA8 
1651 West 47th Street 

OFTSO VALANDOS: 
2—4 IT 7—8:30 Vakar*. 

DR. P. J . BEINAR 
{BETNARAURKA«> 

OTnVTO.TAP TR OHfHTJRCUB 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONĄ T-
Ofiso — Wentwort!h 1612. 

P.A« _ Vardi 3955 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popirt 7 iki 0 vakar* 
Tr«^iadietiiaifi \T RpWna4li«niai" 

paeral sutartį. 

DR. F. C. 
PHYSICIAN and SURGEON 

2158 West Cermak Rd. 
Ofiso TeL Canal 2345 
Ofi«o Vai. 2 - 4 ;T 7—<-

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res tel. Panai 04-09 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHDIURGAS 
4729 So. Ashland Ave 

2-tros lubos 
CFICAGO, TLL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto. nuo 2 iki • 
•ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 •. • 

10 iki 12 vai r - v 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS TB CHIRURGA8 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994 
riez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Į jų pasamdyti kongresininiai 
nori suvaržyti, tiesiog 'sudras-

, kyti daugiausia ateivių suor-

Pain-Bxpeii«riu. Sis sensacinga* Hni- en*eso narius įtikinti, kad s*ve 
mentas ūmai suteikia laukiama pa- ) . v . . , 
len̂ rvinimą. Viri 17 mlHjonij bon- j timtauciai yra depresijos prie 

g a n i z u o t a s g a l i n g a s u n i j a s i r j b u v o A m e r i k o s p i l i e t i s , t a i 
draugijas. Tam suvaržymui j p a s į g a į i ė j 0 sesuo ir parsitrau-
jie nori gauti kongreso patvir-; k g j Ameriką. Kažin, ar jis 
AJ • X _ J — • -A. - - 1 

ir šiandie garbina komunis-

Duodam Paskolas ant i 
tinimo, todėl stengiasi kon-

kučiu jau išparduota. Todėl neati-
diHodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expcilerio. Reikalaukite Pain-
Ezpellerio su inkaru ant deJutSs. 

žastimi ir iš šios depresijom 
tol neišleisime, kol nesuvaržy-

', sime ateivių veikimą ir tei-
» \ ses. 
• j Dabar pažiūrėkime, kas tą 

Amerikos pramonę išvystė ? 
Ar ne ateiviai, prieš kuriuos 
norima atsigręžti? Imkime 
statistiką. Molinių ir stiklinių 

Akiniai, visokiu madų, ui | 2 .4 i !P u o d u pramonė buvo išrasta 
pritaikyti akims, su pilna garancija ! i r i š v y s t y t a V o k i e t i j o s i m i g -
Eįraaniinavimas akių veltui. Lena*! ^ „ t u . PrawŪ7i io«5 imio-ranta i 
sulaužyta padarome už $1.00. Nauji f*1111* > " " " V 1 i m i g r a n t a i 
tempeliai 60c. Adjustavimas veltui * išvystė amunicijos pramonę; 

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran- AA " :s^;^k^,« mic^^ci* ;» 
dasi didžiulėje Joe^ph F. Budrike " ^ įdirbimei - - Wisconsin ir 
krautuvėje kas diena ir nedėlioję iki P e n n a . v o k i e č i a i ; r ū b ų g a m y -

- Austrijos, Vokietijos, 

tus ir tuos keturis tūkstan
čius dol., kuriuos komisarai 
iš jo atėmė. A. P. 

4-tos valandos pop:et. 

JOSEPH F. BUDRTK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted S t 
TeL Tards 2151 

b , -
Rusijos ir Italijos imigrantai. 
Keliai ir geležinkeliai buvo 
pradėta statyti airių, o pas
kui perimta Italijos ateivių. 
Anglies ir metalų kasyklos Skaitykite vien 
buvo surastos Anglijos imig- kus laikraščius. 

rantų, vėliau į darbą įtrauk
ta Ungarijcs ir Lenkijos imig
rantai. Ispanijos imigrantai 
užaugino čia citrinus, apelsi-

]nus ir kitus vaisius. Sūrio ga
myba buvo surasta ir ištobu-
linta švedų ir vokiečių imig
rantų, kurie apsigyveno Wis-
consine. Tai tik mažą dalelę 
išvardinau svetimšalių nu
veiktų darbų pramonėje ir že
mes ūkyje. Imigrantų praei
ties gyvenimas yra įrašytas 
Amerikos istorijos lapuose, 
tik mažai kas į tą praeitį te-
sigilina ir neįvertina imigran
tų nuveiktų darbų. 

Pirmų Morgičiu 
Chicagoj ir Apiolinkės \ Lengvais IšmokSjinmis; pirkimui, 

pataisymui ir statymui naujų namų. 

MOKAME Ql 
Dividendų už padėtus pinigus Jį* 

R*Mi AQ«>» Rn Talman Aw» 
P«« Tai OPrw«hlll Ofnt 
OffW Tai HBMlock 484* 

DR. J . J . SIMONAITIS 
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

VaĮ 2—* ir 7—0 vak 

2423 W. Marauette Poad 

DR. STRIKOL'IS 
PWV8IOI> V and 8TJROBOV 

4fU5 So. Ashland Avemw» 
OFISO VAIiANDOS: 

_ . Nuo 2 iki 4 ir nuo « iki 8 vai. vak 
BH] Nedgliomis paaral ••»•*« 

) Offiea TaJ VABde 47** 
ff«wn Tai P"RAat»«<»* 1SM 

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Loan Insurance Corporatioti, Washington, D. G. 

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I 

JAND LOAN ASSOCIATION 
OP CHICAGO 

2202 West Cermak Rd. 
Telephone CANal 8887 

Chicago, UI. 
Ben J. Kwa^"'M«Jf*«, Secretary 

« 

katalikiš-i 

RASTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto Iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 di ną 

T«I YAHĄM 59sa 

DR. A. J . BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:3* 
756 West ttth Strept 

**» nawv ^«t 

DR. BIEŽIS 
•YDYTO.TAS IR OHIRURGAB 

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

REZIDENCIJA 
6631 S. CaHfornla Ave 

Talaf onas REPublie 7S6t 

Offiee Phone Rsa aad Offiea 
FROCOMSI 1099 1889 8 T^a^tt Rt 
V»l. a-4 np ?r 7-0 vak OANa! 9799 

DR. J . J . KOVYAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2359 So. Leavitt Street 

T>e«adi«aiaia ir 8«kma£ania*« 

Resi^anHiA* tai "REVorlv 9944 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

41*57 Hrcher AvPtiifp 
Ofiso va i . : 1—3 ir 6—8-50 P M. 

8989 8o Olaremoitt ava. 
Volunilft* O—1A Ą V 

• • 1 OANal 09R7 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1*21 So. Halsted Street 

•RoridATUMi* ftfiOO Ro. Art«ai*n A^» 
VAT.ANDOR- n v. rrto iki 3 pon»«» 

a iv? o «OV«TA 

' • J . V * 1 9 ^ *94* 

DR. C. VEZEL1S 
DANTISTAS 

4645 Sn Ashland Ave 
arti 47t h Rtraat 

Vai. * nnn O *>vtn 'H B v»kav* 

DR. V. E. SIEDUNSKI 
DANTISTAS 

4143 Snotfi Archer AveniH 

l l Antradiaaiaia. 

4631 So. Ashland Ave 
Tai Y ARds 0994 

Pirmadieniais. TreeiadiaeiMS *f 
Aaitadiaaiaif 



PRATTOTB Penktadienis «-»*:.. «x •nii) 

Pas Jaunimo Vacius VYČIŲ DAflMA 
Vyčiy Ištikimybe 
Mane Patraukė 

(Kun. M. Urbonavičiaus at
sisveikinimo žcdžiai.) 

Nors kasdien sutikdavau 
kun. Urbonavičių ir pasikal
bėdavau, tačiau dar užsuku 

, „ , . * . , • , , • _ . . me įvykusiam Olevelande, bu 
padaryti oficialų pasikalbėti- \ f . , ' 
mą jaunimo ir 
klausimais. 

organizacijų 

* 'Rodžio jaunimas aš ne
mėgstu' ' — susėdus už stalo 
klebonas pradeda dėstyti sa
vo mintis — " a š lygiai myliu 
visus žmones, ar jie jauni, ai 
seni. Šiandien jauni, o ryt 

bę, kad yra bendra vyrų ir Gamta į mus kažkaip nuostabiai veikia. Labai para-
mergaičių organizacija. Mėr- doksiškai. Kai žieiha sukausto visą gamtą, kai gamtoj 

j gaitės, būdamos švelnesnės ir reiškiasi kaž koks apmirimas, tada mūsų gyvenimas, lyg u 
dientelmeniškešnės, tas ypa | atbunda. Tik pažvelkim kiek mes koncertų; balių, šokių ir 
tybes isauklėja pas vyrus, panašių įvairiausių kitų parengimų surengiam žiemos meto. 
Taip pat daug greičiau lietu- štai šį sekmadienį Chicagos Vyčių choras rengia savo me-
vaičiai susidraugauja, nuo tiriį koncertą — įvairumus. 
svetimtaučių atsitraukia, ku- j Kaip ten bebūtų, bet Vyčių choras, berods, vienintelis 
ria lietuviškas šeimas, palaiko į§ lietuviškųjų katalikiškų chorų, kuris turi užtenkamai pi-
trcdicijas. lietinės drąsos išeiti platesnėn visuomenėn negu parapija. 

Apie jo meninę vertę, pasirinktąją programą ir jos iš-
Kai būna parapijos sociali- p i l d y m ž | m u m s šiandie g a l i m a kalbėti. Jos dar nežinom 

nis veikimas pavestas vy- b n e g i r d ą j o m . į e t mes nuoširdžiai galim ir turim jiems 
ciams, tai Šv. \ a r d o , Sodali- p a l i h k g t i ^ į ^ k į m o i r visuomenės pritarimo. Tikime, jog 
cijos ir k. organizacijoms tuo v i s u o m e n § n e p ašykštės save paramos savo jauniesi?>rs dar-
reikalu nereikia rūpintis ir b i n i n k a m s . 
gali labiau pasišvęsti religi-, 
nei, etinei ir kitoms specifi- R e l i g i j a 
nėms sritimis. gį a į s laikais, kai pasaulyj skamba gražiausiais vardais 

Kokias teko eiti pareigas n i e k o ^reiškiančios doktrinos, kai gyvenimo kovoj žmogus 
organizacijose? priverstas kovoti už būtiniausį duonos kąsnį, kai iki netei-

i singumo išplitęsN nacionalizmo klausimas, šiais laikais žmo 
j \Vest Sidės Vyčių kuopoje ^ nebeįstengia pilnutinai susirūpinti savosios dvasios 
ilgą laiką buvau eiliniu nariju reikalais. Pamažu ir nejučiomis tolsta nuo Dievo ir griau-
ir tuo didžiavausi. Ka i buyjnĮ n a s a v o j 0 g y v e nimo pamatus. Kiek šiandie pasaulyj me-
M*fcirtdr KeftctfBdj'^liliiM,) c n aniškų katalikų, kurie atlikinėja kataliko pareigas tik iš 
ten atgaivinau vyčių kuopų. j p r a t i m o . Sekmadieniais meldžiamės prieš Dievo altorius, 
(1921 m.) 1930 m. šaukiamas • u ž Dažny^įos pamirštam Jį. Šiandien pasauliui reikalinga 
Vyčitj seimas Kenoshoje. Sei-j s a m o n i n g u tikinčiųjų, kurių visą gyvenimą lydėtų ne "da

vatkiškumas/ ' bet nuoširdus tikėjimas. 
Yra žmonių, kurie skelbia netikėjimą, bet labai ir la

bai jie nenuoširdūs ir patys save norį apgauti. 

MES 

Chicagos "Miss Lithuania 
1939," p-lė Davis, kuri daly 

j vaus vasario 4 d. ruošiamoj 
Lietuvių Jaunimo Dienoj. 

! vau išrinktas į Vyčių Centro 
Valdybą, spaustuvės direkto
riumi. Iš eilės tris metus vis 

Gal tas mūsų jaunųjų gy
venimas, ypač platesnis vi
suomeninis gyvenimas, senes-
niesiems ir labai skurdus ir 
nususęs atrodo. Tačiau, pa
varčius jaunųjų leidžiamus 
žurnalus ir laikraščius (jų 
jau yra trys), pažvelgus į 
darbą, nėra jis nei taip skur
dus, nei taip apverktinas. 

Kaip dažnai tam baisiai 
išpūstam nutautimo pavojuj 
blyksteli gražios noro gyven-

|ti, kovoti ir dirbti tautinį; 1 R E N A J ^ ^ Į J VyŠ<Į 
darbą, švieselės. Gal jos per' , , , , . . 

. ° v choro koncerte dainuoja solo. 
retai pasirodo mūsų niūrose padangėse. Bet, vis dėlto, tai 
vilties akimirksniai. Kol mū
sų jaunųjų tarpe atsiras nors 
ir maža entuziazmo doza 
dirbti, ryžtingai dirbti, savų-

tants, the manager of the 
daily ' 'Draugas," the great 
majority of the professors — 
are all American-born.'' 

L. U. C. VEIKIMAS 
, - -
i Dėl kai kurių priežasčių, 
i L U - C s u s i r i n k i m a s b u v o - a t i . 1 ^ 2 " 1 0 " ^ kultūrinimui, toli 
įdėtas. Susirinkimas ^ a ^ i a - ! s e " e s n l e s l e m s n g r a P r a s m § s T " ^ a , del jaunųjų nepasi-

nuleisti raukas ir gailiai ap-isek imU> clel jų šaltumo ir ap
verkti dingusią ateitį. 'snūdimo tenka kartais kaltint 

ir senesniuosius, kurie labai 

f mas sa^ėipintį r ; :§ekm 
sausio 28, 2:30 popiet, Bela-
jaus studijoj (5)14 E. 61st St.) 
Numatoma aptarti keletas 
svarbių klausimų ir todėl vi
sų narių atsilankymas — bū
tinas. Nariai yra prašomi ne-

l 

abejingai į jų darbą žiūri. At
siranda tik labai maža, kurie 

jaunuosius pare-

Nerasi žmogaus, kuris sunkioje gyvenimo kovoje, kai, ^ r š t i a t s i n e š t i fotografijų ^ ^ ^ ^ s tipriau 
buvau perenkamas direktorių.; s u k m m p a p 0 n a § ^ k a i j o g a r v a pasvyra prie mylimųjų Klub<> albumui. Po susirinki- _,_,_ ________ _ . . 
mi, dabar po kelių metų per
traukos, vėl einu spaustuvės 
direktoriaus pareigas. Kai at
vykau į Aušros Vartų para : 

piją klebonauti, tuoj buvau 

kapo, kai širdį gūdžiai suspaudžia skausmas ar kai džiaug, » > « • "™Uer skating par-

Štai ar ne viltį teikiąs ir 
skaistesnę ateitį žadąs toks 
jaunųjų pasisakymas: "Atsi- j nuoširdzu 
minkime, nors esame ligoniai, Į mi&-
tačiau dar nesame lavonai; « T h e u n f o r t U na te part of 

it, however, is that there are 

nuo tų, kurių ypatybe tik 
4' jaunimas. ' ' 

jau seni. Kartais ir jaunų išrinktas Chicagos Apskričio 
tarp* pasitaiko išmintingų, i Kunigų Vienybės Dvasios Va-
lygiai kaip tarp senųjų — su-Į du. Tas pareigas ėjau iki šių 
vaikėjusių. Labai brandinu i dienų. 1938 m. Vyčių e-cime 
rimtą jaunimą, o šalinuosi buvau paskelbtas garbes na

riu. Nuo tada įėjau į ritualo 
komisiją. Šioj parapijoj per
organizavau Šv. Vardo drau
giją. Tiesa, 1931 m. dar at
gaivinau vyčių kuopą Rock-
forde. 

Džiaugiuosi, kad Chicagos 
klebonai rėme mano darbuotę 
su vyčiais ir aš visuomet ga
lėdavau vyčius užtikrinti, kad 
dvasiškija yra šu jais. 

Bet juk Vyčiai jaunimo or
ganizacija? 

Taip, vyčiai jaunystėje 
įstoja į organizaciją, bet ne
turi jos pamesti jau subrendę 
ir pasenę. Džiaugiuosi, kad 
vyčiuose matau vedusių ir su 
šeimomis. Seniau prie Vyčių 
tegalėjo priklausyti tik iki 35 
m. amž., paskui tas buvo pa
keista. Jaunuosius vyčius mėg 
stu todėl, kad jie pakelini 
prie vyriškumo ir turi dide
lių užsimojimų. Vyčiai turi 
pasisekimo, kad perdaug ne
akcentuoja to jaunumo, bet 
sujungtomis jėgomis siekia 
bendrų tikslų. 

smo egzaltacijoj laimė užklysta į jo namus, kad tada tas J* 
Kitados buvo susidaręs 

L.U.C. foto mėgėjų ratelis. 

šioje sveikatoje, tačiau dar 
esame gyvi! Kol gyvuojam -

f ar too few Father Navickas' 
who will back up their faith 

žmogus neprisimintų Kūrėjo. 
Jon. Vaiva. 

LIETUVOS VYČIŲ VAJUS 
Nuo Naujų Metų prasidėjo 

Lietuvos Vyčių organizacijos 
naujų narių vajus, kuris tę
sis iki liepos mėn. 1 d. Vy
čiai turi vilties, kad šių me
tų vajus bus visais atžvilgiais 
sėkmingas. 

Lietuvių visuomenė turėtų 
šiuo laiku labiausiai susirū
pinti vienu reikalu: kaip su
laikyti jaunimo ištautėjimą. 
Mums juk visai nepaslaptis, 
jog labai didelė mūsų jauni-

tikams labai lengvas: "O ko
dėl gi, sveikas, nepriklausai 
prie vyčių? Kodėl jiems ne-
pagelbsti savo patarimais vei
kime, neparašai vieną, kitą 
straipsnelį į "Vyt į ! " Jei no
ri, kad vyčiai ir, apskritai, 
jaunimo draugijos būtų lietu 
viškesnės bei veiklesnės, remk 
jas, dalyvauk jose! " 

Ko labiausiai šiais laikais 
jaunimo organizacijoms trūk
sta! Vadų! 99 nuoš. visų L. 
Vyčių organizacijos narių yra 
iš čia gimusio ir augusio, Lie
tuvos visai nemačiusio jauni 

kovokim! Kol nežuvę — stip-i i n 0ur youth with something 

mo dalis yra jau lietuvių tau-
Ko palinketumet Vyčiams? J tai visai žuvus ištautėjimo 
Kad turėtų savo namą! Ne- bangose. I r kas buvo viso to m o I r dabartiniai vyčių vadai' ™ s ėmėsi šios iniciatyvos: 

Abejoju, kad Sv. Kazimiero' i š svarbiausių priežasčių Ne-; ^ve ik be išimties taip sa- ' turi jau paruošęs temai škicą 

Nors buvo keletas jų susirin
kimų, tačiau tas ratelis, kai
po vienetas, neparodė jokio 
aktingumo. Bet iniciatorius 
Al. Junevičius nesijaudino, 
kad jo pasekėjai tokie apmi
rę ; patsai darbavosi, ėmė nuo
traukas bei filmas visų svar
besnių L.U.C. įvykių. Štai jau 
dabar yra užfiksuota juda
muose paveiksluose L.IT.C.-as 
žaidimuose, smiltynėse, arba
tėlėse ir ištraukos iš statyto 
"Sapnuok Lietuvi" veikalo. 
Dabar ryžtamasi net ištisą 
filmą nufilmuoti ir parodyti 
"Leap Year Tar ty ' ' proga, 
kaip kartais meilė yra intri
guota ir pavojinga. Joe Jo-

rinkimės ir vystykime jėgas 
prieš gresiančią mirtį! Kol 
gyvi — nepasidux>ldme mir- į« j aun ime/ ' 
tingiems ištautėjimo mikro
bams.^ (S. P. Vaičaitis "St. 
Žcdis") Netikėti jų nuošir
dumu juk negalime. 

more than platitudes." 
Rašo toliau tas pats E.J.K. 

Jn. P. 

globa vyčius ne tik apgins 
nuo pavojų ir tamsių užsipuo
limų, bet dar padės ruveikti 
didelius darbus. 4 - Skirius 

Jus patrau
kė prie Vyčių? 

Ištikimybė! Km:. Kudirka 
mane, kaip savo vikarą, nuve
dė į vyčių susirinkimą, pasiū
lė prisirašyti ir sumokėjo 
duokles. Aš prisiekiau būti iš
tikimu iki mirties. Dabar prie 
vyčių esu iš dėkingumo, nes 
jie man davė, ką galėjo duo
ti: ir pasitikėjimą ir garbę. 
Gailiuosi tik, kad negalėjau 
jiems daugiau duoti. 

Koks Vyfiij kultttrinis i r 
socialinis stovis? 

Labai branginu ta. apiinky-

; HAKRIET LUKAS, dai
nuos solo *'Ave Maria" Vy
čių choro vakare saus. 28 d. 

įstengimas įtraukti jaunimo į 
lietuviškas jaunimo organiza
cijas bei bendrą mūsų iaiitos 
veikimą. Gi įtraukus, dažnai 
neįstengiama jis ten palaiky
ti dėl įvairiausių priežasčių, 
apie kurias būtų galima išti
si tomai prirašyti. 

Vienok, visi pripažįsta, kad 
mums labai svarbu suorgani
zuoti ir palaikyti jaunimas, 

1 jei norime jo neprarasti. 
Seniausia ir tvirčiausia 

1 jaunimo organizacija yra Lie
tuvos Vyčiai. J i išgyvavo jau 

1 28 metus ir suteikė mūsų tau
tai neįkainuojamų nuopelnų. 
Bet gal ne vienas pasakys; 
"A, ir vyčiuose trūksta to 
lietuviškumo, kuris vyravo 
prieš 20 metų. Pažvelk tik į 
jų organą "Vyt į ! " J is labiau 
angliškas, negu lietuviškas, ir 
t - " t " Atsakymas tokiems kri-

kant "amerikonei." Tad tik 
reikia stebėtis ir džiaugtis, 
kad šios organizacijos veiki
mas yra dar tiek patrijotiš-
kas, lietuviškas. 

Lietuvos Vyčiai, paskelbę' 
naujų narių vajų, trokšta se
kančių laimėjimų: 

1. Susilaukti savo organiza
cijoj daugiau vadų bei paty
rusių veikėjų paramos; 

2. Įtraukti daugiau naujų 
narių į dabar veikiančias vy
čių kuopas; 

3. Kur vyčių kuopos dabai 
neveikia, kad būtų dedama 
pastangos jos ten atgaivinti. 

Lietuvos Vyčių organizaci
ja turi vilties, kad šis troški
mas bus atitinkamai įvertin
tas ir susilauks nuoširdžios H 
visuomenės paramos. 

A. J* Mažeika 

ir sudarys artistų sąstatą. 
Jei gerai pasiseks, gal 

L.U.C. drįs parodyti šią fil
mą ir kitoms lietuviškoms or
ganizacijoms. B. P. 

Bebėgant metams palengva 
jaunieji užima vyraujančias 
mūsų visuomeniniam gyveni
me vietas. Tai neišvengiama. 

Kalbėdamas apie jaunąją 
kartą, E. J. K. "Jaunime" 
pažymi, jog Marijonų vienuo
lyne: 

"Alinost every responsible 
position of authority and ad-
ministration in the order in 
this country is novv held by 
an American-born priest. The 
rector o f the seminary, the 
dean of the college and high 
school, the provincial assis-

Jau Prisirengė 
Už di?nos, jau seniai ren

giamas ir laukiamas Lietuvos 
Vyčių šokių vakaras bus jau 
čia. Komisija dėl šio rengia
mo vakaro viską gražiai pri
rengė ir dėlto kviečia visuo
menę, ypatingai jaunimą, 
skaitlingai atsilankyti į Lie
tuvos Vyčių 14-tos kuopos šo
kių vakarą, šeštadienį, sausio 
27, švento Antano parapijos 
svetainėje. 

Prie geros, vien tik mergi
nų, orkestros galėsite laiką 
smagiai praleisti. Neužmirš
kite — šeštadienį, sausio 27. 

Kviečia visus 
Komisiji 

THINGS THAT NEVER HAPPEN \ 
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DETROITO LIETUVIŲ 
KĖS Veikiama 
Federacijos 4 skyr. 

Tasario 9 d. (penktadienio 
vakare), Lietuvių svetainėje 
Federacija rengia prakalbas 
paminėjimui Vilniaus atgavi
mo. Vyriausiu kalbėtojum 
bus prof. K. Pakštas, taip pat 
ir vietos klebonai. Programoj 
dalyvaus solistai. Visi reng-
kitis tą dieną būtinai daly
vauti prakalbose. Išgirsite 
naąju žinių. 
Chicajos L. Vyttų apakr. 
choras dx»s koncertą 
Detroite 

Federacijos skyr., norėda
mas, kad Detroito katalikų 
jaunimas arčiau susipažintų mm . . . 
j parapijos vakarienę, kuri 
su kitų miestų katalikų jau-1 » *~ ^ J . ,. . H .„. . , • 4,- /n,: įvyks vasario 3 d., parapijos nirau pradžiai pakvietė Cni- \* J _. ^ * ' 

' f *r v * iu ̂ = svetainėj. Klubo nares priza-
cagos L. Vyeių /chorą, kuris I J •* m,;™™* deio aukoti pinigais arba val-skaitomas geriausiu Chicagos . ^ •» • .-» 

, , „ giais. Per susirinkimą sudėta 
lietuvių choru, vedamą muz. » v 

EAST S IDE į 
šv. Jurgio Parapijos 
Remeju Klubas 

Šv. Jurgio parapijoj, kleb. 
kun. J. Čižausko rūpesniu su
organizuota moterų ir mergai
čių klubas, vardu Šv. Jurgio 
Parapijos Rėmėjų Klubas. Iš 
karto prisirašė 60 narių ir 
kas susirinkimas narių skai
čius vis didėja. Tikslas šio 
klubo gražus: veikti vien til. 
parapijos naudai. Klube ran
dasi daug gabių bei veikliu 
narių, kurios, be abejo, daug 
parapijai darbuosis. 

Pereitame susirinkime b -
vo daug kalbėta apie rengia-

kai išauklėta. Yra baigus, Agne Visockiūte iš Home-
aukštesnį komercijos mokslą' stead, Pa., svečiavos pas sė-
ir užima stenografes' vie+i> sutę ir švogerį Medonius. 
•žymioj Detroit kompanijoj. 

Gyvendami arti Šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčios, daug yra 
pasidarbavę parapijos naudai. 
Uždaviniene yra buvus Mo
terų Sąjungos 54 k p. pirm., 
yra nenuilstanti nare. Taipo
gi priklauso ir prie r i t i n e s 
Dukterų draugijos. Uždavi
nys yra narys Šv. Juozą .c ir 
Šv. Jurgio draugijų. Abudu 
dar jauni, linksmus, mainus 
žmonos. 

Dieve duok jiems sulaukti 
auksinio jubiliejaus. 

O. Y., koresp. 

Gertrūda Krembliūte iš 
East Vandergrift, Pa., svečia
vos pas bro j Vincą ir jo žmo
ną Oną Kremblius. 

sutaikyti darbininkus su kom
panija 

Sausio 27 d. vyksta į Chi-
cago P. Atkočiūnas, Federa
cijos skyriaus valdybos vice 
pirm. Ten dalyvaus Liet. Vy.~ 

jčių choro koncerte, turės pro
gos pamatyti programą ir pa
sikalbėti su choro vadais dėl Gavėniai artinantis, dabar ^ ^ ^ ^ 

rengiama nemažai įvairių foa-j rengiamo Detroite koncerto, 
lių suėjimų. 

"Shower" 
Sausio 17 d. KrataviPiai 

Slabšių name iškėlė di'lelę 
"shower" 'savo dukrelei Tvai-

Našlės Zareckienes sūnus 
kun. Franeis Zarett, vikaras 
airių bažnyčioj (Gate of Ha-
ven Churcli) antra savaitė 
serga gavęs "blood poison" 
kojoj. Linkim jaunam kuni
gui greit pasveikti. 

kurio programą išpildys Vy
čių choras. Detroite koncertas 
rengiamas balandžio ži d. 

Pasižvalgius 
Aplinkui 

Detroit miesto majoras J. 
lai Kratavicmtei, kuri s;.<i- I Jeffries buvo pasikvietęs pas 

Šv. Antano parapijos cho 
ras ruošiasi paminėti Vasario 
16 — Lietuvos nepriklauso
mybes sukaktį. Paminėjimas 
įvyks vasario 18 d., Lietuvių 
salėj. Programa rūpinasi pa 
rapijos varg. muz. J. Blažys. 

_ ^ ^ ^ n ^ v 4 w;™«o $30,50. Nares stengiasi išpar-
J. Sauno. Choro atvykimas *° * .L 

' _ _• • duoti kuo daugiausia tikietij. 
priduos Detroito jaunimui 6 

, i-. i«k • „ ; ^ ; kad, jų vardu, pirmas puren-
daogiau lietuviškumo ir vieni J * ' * * 
su kitais arčiau susipažins 

Gerb. Kun. Ig. Boreišis 

Šį mėnesį kun. Ig. Bfffėl- .prisiraofies, dėl to kiekvenas 
šis, Šv. Antano parapijos kle-įjo žodis klausytojų y r a "-au

gimas pasisektų. Klūbieces b o n a S ) m į n į dvigubas sukak- [dyte gaudomas. Yra pavyz-

Jaunimui geriausia yra susi 
pailnti per tokius .parengi
mus. Taigi Federacija veikia 
ir jaunimo gerovei. 

Koncertui svetaine" jau pa
imta Carpathia Hali, 3500 
Elmvrood Ave. Gratiot ir 
Mack komisija, norėdama pa
tenkinti vietos profesijonalus, 
biznierius ir visus meno mė
gėjus, svetainę paėmė ruimin
gą, patogią. Koncertui bilie
tai jau pagaminti ir uao Fe
deracijos susirinkimo bus pra
dėti platinti. Po koncerto bus 
šokiai prie geriausios orkes
tras. 

Kadangi sausio 28 d. įvyks
ta Chicagos L. Vyčių apskri
čio choro koncertas Chicagoj, 
tai detroitietis Stasys Atko
čiūnas, Federacijos vice pirm. 
ir koncerto komisijos narys, 
išvyko į Chicagą pasiklausy
ti "Vyčių choro ir asmeniškai 
pasimatyti su choro vadais. 
S. Atkočiūnas, kaipo darbuo
tojas ir karštas tėvynainis, 
nesigaili nei laiko, nei išlaidų, 
bila tik daroma vienybės ir 
lietuvybės reikalams. 

Laimingos kelionės Stasiu 
ir prašome sugrįsti pirmadie
nio vakarą į Federacijos su
sirinkimą, kuris įvyks sausio 
29 d., Šv. Petro parap. •svetai
nėj. Prašome draugijų atsto
vų ir pavienių dalyvauti ram 
susirinkime. Bus žingeidus. 

P.ap 

1 kviečia visus dalyvauti vaka 
rienėj ir paremti <parapija. 

Klubo susirinkimai laikom; 
kas antrą trečiadienį mėnesio. 
Moterys ir mergaitės, norėda
mos prisirašyti, kviečiamos 
atsilankyti. 

Susirinkimai laikomi rimto i 
nuotaikoj, po kurių, esti pasi
linksminimas su užkandžiu. 

Kaip kas met, ir šiemet 
choras rengiasi minėti Lietu
vos nepriklausomybės sukak
tį ir grįžimą sostinės Vilniaus 
Minėjimas įvyks vasario 25 
dieną. 

tuves: 20 metų kaip įšvęstas dingas parapijos šeimininkas, 
kunigu ir tiek pat metų, kaip taip pat mokąs kuo gražinu-
yra klebonu tos parapijos. šiai sugyventi su parapijo-

Per tą laiką garbingas ju-[nais ir išvien veikti. Dėl to 
biliatas, nei kiek neatsitrauk-
danras, darbavosi lietuvybės 
reikalais. Dievo apdovanotas 
gražia iškalba, be to, kupinas 
žinių iš 'savo didelio knygyno 
per prakalbas žavi kiekvieną 
klausytoją. Sunku būtų su
skaityti, kiek per tą laiko
tarpį jubiliatas yra pasakęs 
kalbų Lietuvos ir įvairiais 
reikalais. 

Bažnyčioj taip pat D«evo 
žodį skelbia kuo geriausiai 

parapijos dvasinis ir medžią-
j-jnis stovis kuo geriausias. 

Šia proga linkime garbin
gam jubiliatui sveikatos, kad 
ir toliau taip pavyzdingai va
dovautų lietuviams katali
kams visuoke Jų sumanyr 
se ir darbuose, taip pat ir tu-
iiau degtų ta tėvynės meiiė, 

žadėjus su Al. Čepsu. Da!\ 
vavo virš šimtas moterų-mer-
ginų. Buvo nemažai sąjaingie-
čių, sykiu ir centro pirm. E, 
Paurazienė, taipgi matės ii* 
narių Lietuvos Dukterų dr-
jos. Vakaras praleistas žaidi
mu kauliukais. Laimėta daug 
gražių dovanų. Vaišintasi 
skaniu užkandžiu. Jauniems 
prinešta daug naudingų do
vanų. Džiaugsmas visiems, 
kad jaunieji yra lietuviai, gra 
žiai katalikiškai užauginiti, 
lankę Šv. Jurgio parap. mo 
kyklą. Kratavičiūtė yra darb
šti sodalietė ir narė Moterų 
Sąjungos 54 kps. 

I£uo laimingiausios ateities 
naujame "s tone" . 

O. Y., koresp. 

save U. A. W. - C. L O. uni 
jos centralinio komiteto narį 
— prezidentą R. J. Thomas. 
kuriam kalbėjo, kad unijos 
vadai dėl mažų dalykų neves
tų darbininkų į streikus, bet 
bandytų gražiuoju sutaikinti 
su kompanijomis. Jei jau kur 
negalima darbininkų su unija 
sutaikinti, tai prieš išeidami 
į streiką, kad praneštų jam, 
majorui, kuris dės pastangų 

Šv. Antano pašelpinė drau
gija metiniam susirinkime nu 
tarė paskelbti naujų narių va
jų, kuris tęsis per pusę metų. 
Naujiems nariams bus paleng
vintas įstojimas. Smagu pa
žymėti, kad ši draugija nuo
latos auga narių skaičiumi. 
Net jaunimas rašosi. Mat, 
draugija gerai gyvuoja, tvar
kosi katalikiškais pagrindais. 
Pašalpa ligoje nariams teisi n 
gai išmokama. 

Žvangutis 

<? 

kuria iki šiol degė, ir ta \\v\\ 
lė šildytų visus, kurie prade
da atvėsti. 

Gražus Liet. Duktery 
Draugijos Vakaras 

Sausio 7 d., didelėj salėj, 
prie Dix ir Verner gatvių, 
buvo suruoštas Lietuvos Duk-

sa buvo patenkinta ir pareis- M i n ė j o S i d a b r i n ę 
kė, kad nors Lietuvos Duk- C . - ^ l ^ f j 
terų dr-ja visuomet surengia, * -ja visuomet surengia 
gražius vakarus, bet šis va- Sausio 18 d. Stasys ir Mag-
karas buvo vienas geriausių, dė Uždaviniai minėjo 25 u:e-
Vaidintojai gavo daug komp-Uų vedybinio gyvenimo •* ž i a ' v o i Trilikaičio ir dar kitus 

— - - — — l u l \s » » j 

ŽiniŲ-Žitieles 
Praeitą mėnesį jaunas vai

kinas, Jonas 'Trilikaitis, 25 
metų amžiaus, tapo užmuštas 
važiuojant iš darbo savo au
tomobiliu. Policijos raportas 
rodo kad kitas automobilis 
pasisukęs ne ton pusėn įva-

S.i-

limentu ir sveikinimų. Drau-.kaktį. Mišios šv. jų intencija 
_ • --- ye. • v i 

du automobilius. 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTOROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj" lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS, JOHN RODJN ir FEANK BULAW 

terų dr-jos vakaras, kuriam, T F 7 L _ ~ . n B T T F 1 ^ Ge-1 atlaikytos kun. J . Cižau.ko' Reiškiame užuojautos Lie-
.abai vykusiai atvaidinta ko- į ^ f f ^ L buvo 8 vai/ryto, šv. Jur g io b a S o y - . £ « * * £ • ^r ^ t a j S j 
mediją "Teta iš Amerikos" ^ k o l n i s i j o s n a r ė B : P . « o j . P u o t a iškelta U ž d a v i n i , ^ " J * R % j £ £ % t 
Vaidintojai buvo šie: V. Kai-' ^ e - M SaiaseviSienė name. šie giminės, pažįstan,i |M- & n a r e l S. babonienei ir 
rio, advokato rolėj - J . Tu- ; f į ^ \ m g per kelis'ir kaimynai linksmino.s ir W * ž e — n e t e k u S ^ ' l m ° 

V 'J 

Sv. Antano pararx chora<. 
vadovaujamas varg. J . A. Bla 
žio, rengiasi prie pamine.įirm 
Lietnvos nepriklausomybėm 
vasario 13 d. Lietuvių *ret 
Vaidins tinkamą veikalų " O 

mas; Jono, jo tarno - J . Sa-
lasevičius, Marytės, Jono žmo 
nos — P. Medonienė, Anta
ninos Kairienės, tetos iš A-
merikos — B. Petkienė, Pet
ro Lukošiaus, artisto — Šir
vaitis, Lucijos, šokėjos — V. 
Barkauskaitė, Valerijos — te
tos augintinės — C. Stankiū-
tė, Rickaus, valkatos — J. 
Vaitkus, dr. J . Drczdos — P. 
Medonis. 

Publikos buvo virš 600. Vi-
- - -

tėvynę malonu kentėti". Cho
ras dainuos pritaikinta-" dai
nas. Bus dar ir kitokiu pa
tu arginimų. "*• 

mėnesius pasišventusiai dir 
bo, kad vakaras būtų gražus 
ir sėkmingas. Pasidarbavo ir 
narės, nes iš anksto parduo
ta daug tikietų. Garbė visoms, 
kad išvieno darbuojasi. 

Sausio 21 d. L. D. draugi
jos vakaro rengimo komisija 
iškėlė lošėjams pagerbtuvių 
pietus M. Salasevičienės na
muose. Per pietus, kaipo lo
šėjai, taip ir komisijos narės 
pasakė kalbas. Linksmai lai
ką praleidus grupė išsiskirs
tė pilna pasitenkinimo. 

Lietuvos Duktė 

proga įteikdami jubiliatams 
dovanų: Vigeliai, Giliai. Kift-
btriai, Marozai, Ūsoriai, šeš
tokai, Za,balevieiai, Bridžvai 
e'ai, Stankai, Baronai, Janiu 

pusbrolio. 

Per metines šventes nema-
_ I žai buvo Detroite svečių lan-

kusių gimine's, pažįstamus. 

DAROME 
J A f f t V 

vouk 
I N V l i l M l M 

iM^tiDP n 

nai, Mieiutai. Gustaičiai Ale-
doniai, Kaminskai, Balkai, P. 
Masiokas, Novakienė ir bro
lio sūnai Juozas ir Ant-mas 
I'ždaviniai. 

Tarpe jų buvo ir Vincas su 
Jonu Rakauskai-Rock, magi-
kai. Jų mamytė nemažai įdo
mių atsitikimų užgirdo, nes 
jie važinėja po visą Ameriką, 

j Kanadą ir Meksiką, rodyda-
Jubiliatai yra vedę Green- |m į ž n ; o n e m s gtukas. Girdėt, 

kad neužilgo lankys Pennsyl-
vania miestus. Patartina lie-
ttrviams susipažinti su šiais 
jaunuoliais. 

f.cld, Mass., 1920 m. Aplan-
lį Lietuvą 1921 m. lieitfog 
atvyko į Detroit. 

Būdami darbštūs, įsigijo 

P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ »AttŲ 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Mod rnizavlmo 

Ar Seno Mortgičto Atmokėjlmo 
KlfiKVIENO TAUPYTOJO TAUPIKIAI APDRAUSTI IKI $5,000 
per Fedrral Savlngs and Loan Insurance Corp., Washlngtx)n. D. C 

ST\ ANTHONY'S 
LITHUANIAN PAMSH 

BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
1500-SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 41Ž JOSEPH P. GRIBAUSKAS. Secretary 

dviejų aukštų namų. Dukrelė 
Koresp. SKELBKITĖS ' ' DRAUGE'' j Marijona gražiai, katalikiš-' SKELBKITOS ' ' DRAUGE 

Acm , L l V 
Bv Bob Dart 

_ T I M O O G M TWE 
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, HAVC COME IM COMTACT 
VVTTH CATS DUfc\NG TWE\R 

eOVPTlAM EX1LE, 
THEPE tS NO AAEKTTION 

OFCATS INiTUE BtBLE, 
ALTHOOeM TNERE IS 
RETERENCE TO DOGS, 
CATTLE. HOPSES, HONS.I 
9 M H e , ASSES AND 
LEOPARDS..-

i INV "•*4QHJ SETTIKIG ND UMIV TO 
TMEIR SCQPE, goACKS 

ANO CHARLATANS 
HAVE EVEM SOLO 

THE OULLI&LE OKI 
PILUS T O C U R E 

EARTHCJOAKES I 

_ KR HONG-KONG, 
CH1NA, U V C 5 A FARMECSfS 
W1FC T W O AT T H C AiGE OF 
A A, MAS 4 2 CHU-DREN... 

ACCORD^^4G T O A 
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TRIPLETS 5 T IMES, 
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Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamu* 
naudotis mano patarnavimu 

i a • 4% • 

^Af AJŪTAtJJA LIETUVIAI 

Rangfe Aliejui, 
Uasas, Aliejus, Lubrikacija 

i 

?as> 
ir Masina Plovimas. 

i 
Tire ir Battery Service -

24 valandų Patarnavimas 
Vic Juknii, sav. 

2335 South VVestern Avenue 
TELEFONAS CA5AL S764 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
Valstybinei 
Bibliotekai 20 metif 

KAUNAS (E). Lietuvos į ^ verių k n v ^ į 
tybinė Centralinė Biblio- ^ t a i F Q ( , i o j e B i } 

versitetui. Nors Centr. Vglst. 
Biblioteka 1934 metais dar 
perleido universitetui apie 

i r brošifi-
bliotekoje 

dar yra likę per 75,000 kny
gų, iš kuriu 1938 m. lietuvių 
kalba buvo 32.038 arba 46 
nuošimčiai visų knygų, o sve
timomis kalbomis 54 nuošim
čių. Pradžioje lietuvių kalboj 
knygų tebuvo vos 10 nuošim
tis. — Viešąją skaityklą prie 

nų bibliotekų, išmėtytų po; Bibliotekos l a n k ė ] 9 3 8 
m. 55,-

įvairius kampus, be jokio pa- i 3 4 5 a s i r i e nyS , 1938 m. 56,014 
sigailejimo ir supratimo b11! asmenų. 
vo valkiojamos po gatves,! , 

I 

draskomos mažų vaikų, par
davinėjamos, krautuvėse va r- V i l n i š k e 
tojamos prekėms suvynioti ir § y . K a z i m i e r o 
kitiems reikalams". Tuojau p v ^ 
po to prof. Volteriui buvo o J * 
pavesta organizuoti Centrali-
nį Valstybes Knygyną, ku-

teka, įkurta 1919 m. gruodžio 
20 d., šiemet sulaukė 20 me
tų savo amžiaus. Prieš 20 me
tų knygų padėtį Lietuvoje nu-
Svht. prof. Volteris raštu 
(švietimo Ministerijai, rašy
damas: *' Knygos įvairių ru
sų įstaigų ir privatinių asme-

r^^S f̂c?** m* 

"•'-; '•;.•••_ 

L 

Aukso Grūdeliai 
Neužsitikėk draugais ir gi

minėmis ir neatidėliok ateinar 
ciam laikui tavo išganymo: 
les greičiau žmones tave už 
mirs, negu tu manai, 
gaišta. 

Koks mėnuo, toks ir laiks: 
koks tėvas, toks ir vaiks. 

Jos ūkio žemė kalnuota ir 
vietomis telkšo balos, kurio
se vanduo riebus ir nešvarus, 
dagios mintys. 

Olivera Salazar. 

'££ililifih"'*J\iii'ft>'* * M > < ***•! '-^'.•.\A-.V<AAA .-..>..v.-.v.v.v.* ̂'i'^*^^****'**'*'**^***" 

URBA Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, Bankie-
tams. liaidfituvėiiu-
ir Puošimams. 

Sniego ir ledo kalnai Ohio upėj prie Cindnnati. (Acme telephoto) 

VILNIUS (E) Viena stam
biausių ir žymiausių lietuviš-

riam pirmaisiais metais uo-ikų organizacijų Vilniuj y r a | ^ ~ 
MJ padėjo Vaclovas Biržiš-Šv. Kazimiero draugija, įsteig U Ž Kla ida t lk lŲ 
ka, St. Bražiškis, P. Butėnas, ta 1922 metais. Draugijos G r į ž i m ą B a ž n y č i o n 
V Drevinskas, Jonas Jablons- steigėjai buvo kunigai a. a. 
kis ir kt. Greitu laiku buvo Skruodis, N. Raštutis, V. Za 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuves 

A. "f" A. 
STANISLOVAS 

STOŠKUS 
Jau sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iŠ 
mušu tarpo mylimą sūneli Sta
nislovą, A. a, Stanislovas ml-
rS pačioj jaunystėje, vos su
laukęs 29 mėty amžiaus. 

Netekome savo mvlimo sau
sio 28 d.. 1939 metais 

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmirSti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atilsj. 

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iŠ mūsų tar
po, užprašėme gedulingas Sv. 
Mišias su egzekvijomis už jo 
sielą sausio 27 d., 1940 m.. 
Gimimo Panelės Svč. parapi
jos bažnyčioje, 7:45 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažjsta-
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Stanislovo siela 

Nuliūdę: Tėvas, Motina. 
Dnktfc, Seserys, Brolis ir Gi
mines. 

vakarėlį ir prakalbas bažny
tinėje salėje. Prakalbą sakys 
senas blaivybes darbuotojas 

BOSTON, MASS. — Lietu- kun. Jonas J. Jakaitis, MIC. 
sudarytas nemažas rinkinys jančkauskas ir V. Taškūnas, j v i u •*• P e t r o bažnyčioje B n o , 
b 1921 m. gale Centr. Valst. dabartinis draugijos pirminin- s a u ' s i o 1 8 i k i 2 5 d- y r a v i e S o s 

Biblioteka jau turėjo per 70.- kas. Bet kol lenkų' adminis- aštuonių dienų pamaldos už ^ Bostoniečiai^ rengiasi prie 
0C0 knygų, tame skaičiui tracija 
daug vertingų lituanistikos status 
leidinių. Į Centr. Valst. Bib
lioteka buvo įjungtos Žaga
rės Nariškino, Kalnaberžė-
Stolypino, Rietavo Oginskių 

laukti. Draugija buvo užsi 
brėžusi tikslą: auklėti ir švie- Krikščioniškųjų bažnyčių kovo 17 d. primicijanto My. 
sti lietuvių" jaunuomene j į ' susivienijimui ypatingų mal- kolo Smigelskio. 
ruošė kursus, vakarėlius, aka- J i a k t o ™ ? r a *į? P° to> j A b u jaunieji kunigėliai y-

ir ei'ė kitų dvarų bibliotekos. | demijas, kultūrines pramo- k a i P P r o t e s t o n u brolija Atone- ^ Bostone augę čionai ir 
kiek jų po karo bebuvo likę j gas. Turėjo 467 skyrius vi- m e n t Graymore, N. Y., po aš- ^ ^ "gyven& ^ v i e j ų g i l l l i . 
ir nupirktos Veprių Plioterio,' šame Vilniaus krašte ir apie t u o n i u d i e i m pamaldų, visi ^ ^ d u . ^ _. M Q 

Vaitkuškių Korvin-Kosakcvs- 20,000 narių. Kiekvienas sky- k a į P v į e n a s m e t § protestan- ^ ^ Vienuoliją ir šiemet 
kio dvarų bibliotekos, o dar rius turėjo knygynėlį, be to t į š k a

i
 i š p a ž m

v
i m ^ v . i r įT'f° l .baigia Marijonų seminariją, 

Naujas Profesijonalas 
PHILADELPHTA, PA. — 

Jaunas, pavyzdingas Kazys 
Ramonas (Ramanauskas) ga
vo "laisnį" laidotojų (under-
takerių) profesijos. 

Naujas profesijonalas yra 
tikras brolis dr. Antano Ra
mono (Ramanausko), kuris 
turi moderniškai įrengęs savo 
dentisterijtfs ofisą adresu: 
2657-59 E. Allegbeny Ave., 
(N. W. Cor. Eidgemont St.,' 
Phila., Pa.). K. V. 

(E) Patiriame, kad bus iš-
atvaizduoti Lietuvos 'sostinės 
Vilniaus grįžimo svarbiausie
ji vaizdai. 

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuves 

1922 m. nupirkta žymaus vo 
kiečių kalbininko, archeologo 
ir lietuvių senovės ir kalbos 
tyrinėtojo prof. Bezzenberge-
rio labai turtinga lituanisti
kos knygomis 4,608 tomų bib
lioteka, — kuri kitais metais 
buvo perduota Vyt. I)idž. uni-

dr-ja turėjo apie 20 skaityk- Katalikų Bažnyčią. Bažnyčių 
lų ir apie 20 vaikų darželių. 
Viso dr-ja turėjo apie 50,COO 
nuosavų knygų. Ji buvo tiky
binė ir kartu tautinė organi
zacija. Draugija žmonėse bu
vo labai populiari. Kai drau
gija suruošė 1935 metais pa
rodą, net lenkai buvo suža
vėti, pamatę kiek kaimuose 
esama lietuvių meno ir kito
kio liaudies turto. Bet drau
gija turėjo nemažai ir nuken 

susivienijimui ipamaldų akto-
vos yra užgirtos Amerikos 
vyskupų, gi popiežius tą akto-
vą atliekantiems yra suteikęs 
visuotinius atlaidus. Bostono 
bažnyčioje tas pamaldas įve
dė kun. Pranas Virmauskis. 

Vietos bažnyčios vikaras — 
kun. Kaz imie ras J e n k u s — 
gydosi ligoninėje po tonsilų 

Hinsdale, 111. 

,(E) Į Vilniaus ligonių ka
sas būsią priimta apie 30 gy
dytojų. 

M A R I J O N A 
JANČIAUSKIENĖ 

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moterj ir 
motiną Marijoną Jančiauskienę. 

Netekome savo mylimos sau
sio 26 d., 1939 metais. 

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmirSti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną atilsj. 

Mes, atmindami ir apgailė
dami tą jos liūdną prasišali-
nimą iš mūsų tarpo, užprašėme 
gedulingas šv. Mišias už jos 
sielą šeštadieni, sausio 27 d., 
Šv. Juozapo parapijos bažnyčio-
jev prie 38th Place ir Califor-
nia Avenue, 8 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus, ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Marijonos sielą. 

Nuliūdę: Vyras Kazimieras, 
Marti Magdalena, Anūkai Ir 

Gimines. 

EMILIJA MELLENS 
Mirė sausio 24 d., 1940 m., 

5:00 vai. ryto, sulaukus 50 me
tų amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Šiaulių ap-
skirtyje, Žagarės parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 30 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

dvi dukteris: Pauline ir Alice, 
du sūnus: Antaną, marčią Es-
telle, ir Walter ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas 2146 West 
23rd Place. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 27 d. Iš namų 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Aušros Var
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Dukterys. Sūnus, 
Marti ir Gimines. 

Laid. direktoriai Lachawicz 
ir Sūnai, tel. CANal 2515. 

J. P. KAVA L, kuris šiomis ; tiesiog baudžiami už priklau-
dienomis tapo pusininku Ve- Symą dr-jai; prie draugijos 
netian Monument Kompanijos ir jos narių buvo kimbama 
527 North Western Ave., Cri-, įvairiausiais prasimanytais 
cagoje. Ta pati kompanija už- • pretekstais. Pagaliau įsitiki-
laiko skyrių skersai nuo Holy j nc> kad juo daugiau spaudžia, 
Sepulchre kapinių, prie 111- J™ didesnis žmonėse kyla pa-
tos ir Ridgeland gatvių. sipriešinimas, Bocianskis 1937 

m. dr-ją visiškai uždare, pri-
J. P. Kavai jau kelius m e - | t a i k ę s , e n k ų į p r a s t ą k a U i n i 

pardavinėja paminklus m o § a b l o n a > dr_jft v e i k į a n _ 

operacijos. Tikimasi, kad už 
tėti. Vargu bėra likęs nors! savaitės turės jėgų grįžti į 
vienas Šv. Kazimiero draugi- j pastoracijos darbą, 
jos veikėjas, kurs nebūtų bn- " 
vęs traukiamas teisman. Sė- V i n c a s Grudzinskas, bažny-
dėjo kalėjime arba buvo baus- • ^ i o s prižiūrėtojas, jau savai-
tos visos tos draugijos vaikų j t ė ka i ,P s e r S a n u o .persišaldy-
darželių vedėjos, pats pirmi- W t a " a u Jau s v e i k s t a -
ninkas kun. Taškūnas turėjo Sausio 21 d. parapijos sa-
net 7 bylas. Draugiją ir jos; lėje įvyko prakalbos nušvie-
veikėjus ypač pradėjo spaus- timui lietuvių gyvenimo Pie
tį, kai vaivada Bocianskis at- i tų Amerikoje, yp«č Brazilijo-
sisėdo Vilniuje. Žmonės buvo je, Urugvajuje ir Argentino

je. Apie tų šalių klimatą, žmo 
nių gyvenimo sąlygas ir lie
tuvių padėtį aiškino misijo-
nierius kun. Jonas J. Jakai
tis, MIC, kuris tas šalis yra 
lankęs ir yra paskirtas mari
jonų misijos viršininku Ar
gentinoje. 

Ali 
ONA SIMONAIT1ENE 

(pu tėvais Statkiutė) 
Mirė sausio 24, 1940, 11:40 

vai. vak., sulaukus pusės amž. 
Gimus Lietuvoje, Šiaulių ap

skrityje, PapiVės parapijoje. 
Amerikoj išgyveno 32 m e t 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyra Igfnaca, 4 brolio sūnus: 
Edvardą Statkus ir jo šeima, 
Vincą ir jo šeima ir Kazimie
ra ir Albertą, brolienę Ona Va
laitienę ir jos šeima, sesers 
dukteris: Zofija Kamarauskie
nę, Prancišką Green, Luciją 
Paviliauskienę, Anelę Misiulis 
ir ju šeimas ir gimines. Lie
tuvoje paliko 2 seseris ir gi
mines. 

Priklausė prie Visu šventų 
ir Diovo Motinos Sopulingos 
draugijų. 

Kūnas pašarvotas 1434 So 
48th Court. Laidotuvės jvyks 
pirmad., sausio 29 d. Iš narn^ų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta 1 Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras. Broliene, 
Brolio Sūnai Sesers Dukterys, 
Seserys ir Giminės 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109. 

A | A 
ANTANAS ŠIMKUS 
Mirė saus. 25 d., 1940 m., 

4:03 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Gimęs I-ietuvoje, Šiaulių ap
skrityje, Vaigruvos parapijoje, 
Albaičių kaime. 

Amerikoje išgyveno 38 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj, po tėvais Vaičekaus
kaitė, dvi dukteris: Jadvygą ir 
Magdaleną, tris pusbrolius: 
Pranciškų Zajauską, Ignacą ir 
Antaną Spūdžius, dvi pussese-
ris: Girvainienę ir Kazlauskie
nę ir jų šeimas ir daug kitų 
draugų ir pažįstamų. 

Lietuvoje paliko teveli Juo
zapa ir kitas gimines 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje. 4605 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės i-
vyks pirmad,, sausio 29 d. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
i Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažjs-
tamus-as dalvvaut laidotuvėse. 

Nuliūdę; Moteris, Dukterys, 
Pusl>W>liai. ir Pusseserys, 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, tel. Yards 1741. 

(Gelių prašome nenešti.) 

NARIAI CHIGAGOS, OICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M R III A M P C PATARNAVIMAS 
m D U L H Ii U C DIENĄ IR NAKTJ 

D V I / A 1 KOPLYČIOS VISOSE 
I IV r\ I MIESTO D Al YSfc 

Anthony B. Petkos 
6834 So. VVestern Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49tb fkmri 
CTOro 2109 

Ladiamicz ir Sunai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PFLlman 1270 

4348 So. California ^ve 
Phone LAFayette 3572 

tus 
Jis pardavė gražų paminkhi. 
kuris stovi prie mirusio Lie

ti kaimyninėms valstybes nau
dai, siekdama atplėšti lenkų 

tuvos konsulo Baliono kapo,j teritorijos dalį. Vaivados or-
gv. Kazimiero kapinėse. I g ^ į t i e k b u v 0 a t sidavę sa-

Venetian Monument Kom- vo pareigoms, kad "uždare" 
panija šiuo laiku turi $25,000 j n e t v i e n t o k : draugijos sky-
vertes staką užbaigtų pamink
lų greitam pard* vimui. 

Temykite skelbimą, kuris 

rių, kurio visiškai nebuvo... 
Nors Bocianskio žygis Varsu-

Blaivininkų draugija tarti 
metines pamaldas ir blaivy
bes įžadų atnaujinimą Šv. 
Petro bažnyčioje sausio 28 d. 
Pamaldas ves g. kun. Kazi
mieras Urbonavičius. Tą pa
čią dieną blaivininkai turea 

du užtraukę net keliolikos 
tūkstančių paskolą. Tik So-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

tilps rytojaus "Draugo' lai-Į tačiau lietuvių pastangos at-
Norintieji pasitarti apie gauti draugiją liko be pase-

voj dar nebuvo patvirtintas, j vietų kariuomenei užėjus, bu
vo lietuviams grąžinti drau-

paminkjfis, kreipkitės į p. Ka kų iki pat karo. Lenkų ku-
val, telefonas SEEley 6103 ratoriai beseiniininkaudami 
arba REPublic 6590. i draugijos turtu, buvo jos var-

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

3 . P. Mažeika 
Altanas M. Phillips 
I. J. ZOI Į 
Albert V. Petkus 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABd« 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone Y ARde 0781 078* 

4704 & Westem Ave 
Tel LAFayette 8024 

P. j . Ridikas 3354 So. Halsted St 
Telefonas Y ARde 1419 

gijos patalpų raktai. Dabar 
dr-ja, persitvarkiusi pagal 
Lietuvos įstatymus, tęs toliau 
savo veiklą. 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš AVH1P stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltimiern. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 
^ : 

Marijonų Rėme jų 
* Šauni Pramoga 

CICERO. — Sausio 28 d., 
Marijonų Reraejų 21-mo sky
riaus nariai bei nares irgi tu
rės gražia kauliniais žaidi
mo pramogą parapijos salėj, 
kuriai turi surinkę ir pačios 
suaukoję gražiausių ir vertin
giausių dovanų. Jei norite 
gauti tų gražių dovanų nors 
vieną, prašomas ir kviečia
mas atsilankyti 6-tą valandą 
vakare į parapijos salę, kur 
būsite maloniai priimti ir ap
dovanoti. 

Teko girdėti, kad ateinantį 
sekmadienį į Cicero atvyks 
Marijonų Rėmėjų Draugijos 
dvasios vadas su dvasine pa
galba; buf3 proga pasiklausy
ti jo gražių pamokslų. Kun. 

« J. Dambrauskas, MIC, turi 
savyje nuo Dievo didelę do-J 
v aną, tai gražią iškalbą, už 
tai cieeriečiams bus nepapras
ta proga išgirsti. Pip 

Rengia Karnivalę 
Lietuvos Vyčių 14-ta kuo

pa, Ciceroje, rengia smagų 
vakarą, užvardintą *4 Winter 
Carnival". 

feienrs šokiams, kurie įvyks 
Šeštadienį, sausio 27-tą, Šv. 
Antano parapijos salėj, gros 
Shirley Shallcross merginų 
orkestrą. 

Be geros muzikos, -užkan
džių ir kitų margumynų. Bus 
dar duodamas ir 4door prize'. 
Bilietai tik 40c. 

Komisija, su Jonu Kasulai-
čiu priešakyj, sparčiai dirba 
kad svečius patenkinus. O sve 
čiai, aš manau, visi žino iš 
praeities, kad kur Kasulaitis 
tai ir tikras prisirengimas 

.e ko tai naujo ir prie tik
rų vaišių. 

Jaunimas visų kolonijų nuo 
širdžiai kviečiamas laiką link 
smai praleisti, o atsilankę ne
apsigausite. MD 

Įvairus Parengimai 
MARQUETTE PARK. — 

! Labdarių Sąjunga 23 kp. ren-
iiia prieš užgavenines vaka
ruškas šeštadienio vakare, va
sario 3 d. p-nų Notremų na
muose, 6624 So. Talman ave. 
Įžanga tiktai 15 centų. Ko
misija turi prirengusi gražių; 
dovanų, kurios bus galima lai-1 
meti su įžangos tikietu, o dar j 
prie to bus užkandžiai dykai. 
Kviečiame visuomenę kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir 
paremti šią pramogą. Taipgi 
bus ir smagi muzika. E. A. 

Kviečiami visi dalyvauti š. 
m. sausio 27 d. 7 vai. vakare 

NORTH SIDE. — Mažiau
sioj Chicagos lietuvių koloni
joj, North Side, lietuviai ma
žėja. Šią savaitę *r. Myko
lo parapija neteko dar dvie
jų žmonių. Mirtis išpiešė iš 
mūsų tarpo senutę Marijoną 
Kuzmickienę ir Antaną Striu
ką. Abudu buvo geri parapi-
jonai ir nuoširdūs lietuviai. 

A. a. Marijonos ir Antano 
kūnai yra .pašarvoti grabo-
ridns Sacharskio puošnioj kop 
lyčioj, 1735 Waban'sia Ave. 

Labai liūdna, kad praeitais 
ir šiais metais mes netenka
me daug savo brangių tau
tiečių. Northsaidietis 

Mūsų linksma draugyste, 
vadinama Nekalti Berneliai. 

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

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausia INTERTYPE mašina, kuri kainuos $8,000.00. 

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

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

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

"Draugo" darbininkams atimama teise laimėti šią De Soto 
automobiliaus dovaną. 

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

KUN. J. MACIULIONIS, M. t O., 
"Draugo" Administratorius 

KAS GIRDĖTI CH1CAG0JE 
; ^ 

: ? - * = 

Atsakymas į 
"Rėmėjos" Klausime 

Sausio tt d. "Drauge" tiU 
po klausimas vienos rėmejn.. 
ar ateivėmis skaitoma ir na 
riai tapusiais šios šalies pi
lietėmis ir ilgai išbuvusios 
Amerikoje. 

Atsakymas. Taip. Kiekvie
nas asmuo, kurs ne yra gi-

• mgs šioj Šalyje, skaitosi sve-
tur Rimes "arba1" uafeivIšT 

kaip pas mus priprasta saky
ti. Juk, kad ir iš pat Londo
no atvyktų asmuo, mokąs ge
rai anglų kalba, (kurią ši ša
lis pasisavino) jis nors ir 
priėmęs pilietybę Amerikos, 
būtų šios šalies "citizen", 
bet visvien liktų "ateivis" iš 
Anglijos... 

Prisiųstame ARD centro 
valdybai minimame *'Qiiestio-
naire" štai kaip pastatytas 
SC ausimas* 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
U angliSko vertS 

Kun. Ant. M. KaruiiSkis 

aš buvau sutvertas girti Jo 
perviršyjaneią drąsą''. 

Myletinis verkė ir sakė: 
"Kaip ilgai tai bus iki pa
saulio tamsuma praeis kad 
takų į pragarą daugiau ne
būtų! Kada ateis ta valanda 
kurioje vanduo, kurs teka že
myn, pakeis savo prigimtį ir 
eis aukštyn! Kada nekalti 
bus didesniame skaitUuje kaip 
kattieji!" 

Dievotai tu prašai meiles 
iš Dievo ir dievotai Jis ją 
tau duoda. 

"Sakyk, o Kvaily! Ar tu 
nori būti laisvas nuo visa 
koT' Jis atsake; "taip , tik
tai ne nuo mano Mylimojo". 
"Ar tu nori būti kaliniu!" 

"Taip, dejavimų ir miaSiu, 
išmėginimų, pavojų, ištrėmi
mą, ir ašarų, kad galėčiau 
tarnauti savo Mylimajam, nes 

Tasai, kurs greit pavargs
ta nuo maldos, pavargsta nuo 
meilės. 

• 

Aukso Grūdeliai 
Dažnai sermėga apsivilku

si vaikščioja tikroji išmintis 

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

Mes esame priešingi tiems, 
|kurie nei Dievo nei Tėvynės; 
priešingi darbininkijos vergi
jai, priešingi grynai materia-

| listiam gyvenimo supratimui;; 
priešingi idėjai, kad jėgoje 
yra teisingumas, 

Naujasis Kansas City, Mo., 
majoras Charles S. Keitli. 
(Aeme telephoto) 

"Hcw many members are: 
1) Native bora of nat've 

parents... 
2) Native born of foreign 

parents... 
3) Foreign born..." 
Išvertus j lietuvių kalbą 

tuos klausimus: 
1) Kiek randasi narių, gi

musių šioj šalyje, kurių tė
vai čia gimę... 

2) Kiek narių gimusm iš 
svetimžemių (suprask atei
vių) tėvų... 

3) Kiek narių svetimžemių 
gimusių kitur) — ''foreign 
born" arba " ateivi ii"... 

Ši visa šalis vadinama A-
merika yra "ateivių" šalis iš 

[visij pasaulio kampų, vieni 
atvykę šimtmečiais anivsuau, 
kiti vėliau, priėmę pilietybę, 
skaitosi Amerikos piliečiais. 
•Vien ̂ ndiipnai7~kurie~ šiandie 
nustumti ir suvaržyti yra tik-
rieji seniausieji gyventojai 
šios šalies. 

Kadangi dar trečioji karta 
lietuvių Amerikoje tebėra la
bai jauna, mes pasitenkinsi-; 
me teikdami informacijas į 
Tarybos klau'simus, kiek tu
rime lietuvaičių gimusių Lie
tuvoje ir kiek čia girnių. 

Priduodamos sąrašą narių 
vardų ir antrašų pridėkit 
prierašą: pav. ARD skyrius 
turi narių ateivių 75, narių 
čia gimusių 25 ir siųskit: Cen
tro finansų rast. K. Garuckai-
te, 3339 S. Lituanica Ave,, o 

[mes padarysime pilną santrau 
ką iš prisiųstų ARD skyrių 
sąrašų. 

A. Nausėdiene, ARD pirm. 

puošnioj Unity Club House, (The Gay Blades) rengia sa-
45-tos ir Marshfield, kur į- fvo metinį šokių vakarą v*li-
vyks didžiulis šokių vakaras 
su įvairumais; šokiams gros 
gera orkestrą. Rengia Brigh-
ton Parko Moterų Są-gos 20-
ta kuopa. 

Rengimo komisija yra pil
nai pasirengusi patenkinti at
silankiusius. Nepraleiskite 
progos, nes juk ir gavėnia ar 
tinasi. O kas nenori pama 
tyti tą naujai įrengtą lietu
višką didžiulę ir gražią salę' 

Koresp. A. P 

Į namą "The Leap Year Fan-
tasy". Šis įdomus pasilinks
minimo vakaras bus vasario 
2 d., naujoj Darius ir Girė
nas Hali, 4416 So. Wcstern 
Ave. Gražiausias melodi'as 
gros Phil Palmer ir jo gerai 
žinomas orkestras. 

Mes lietuviški jaunuoliai 
smarkiai dirbam ir prižadai." 
visus atsilankusius gerai pa 
vaišinti ir parodyti "goot; 
time". Tikimės, kad mes ir 

turėsime svečių net ir iš ki 
tų miestelių. 

Nekaltas Bernelis 

C 

i 
Tą liudija įstaigos 44-rių mėty gyvavimas. 

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

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

Ai3fi^Xl»> 

<Sg£F 

i 
KEISTDTO LOAN & BUILDING ASS'N, NO. 1 

1236 South Halsted Street 
TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 

Indeliai kiekvieno taupytojo apdrausti 
iki $5,000.00 FederaUneje įstaigoje. 

Vilniun Jau Nukelti 
Trys Fakultetai 

KAUNAS (E). Švietimo 
ministeris dr. Jokantas pra
nešė seimui, kad nuo gruo
džio 15 d. į Vilnių keliami 
trys Vyt. Didž. universiteto 
fakultetai, būtent teisių, hu
manitarinių ir teologijos-filo- j 
sofijos moksli}, kurie bus į 
lieti į pertvarkytąjį Vilniaus 
universitetą. 

DAINŲ DIENA 
Su šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valanda vakare 

Įžanga $1-00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Rengia Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis 'Draugas* 

Je i tu nori ištesėti, mąstyk 
dažnai apie tavo meiles sie
kį. 

r? 

J 
TE 

Vilniuje veikia 14 vertimų, 
prašymų, rašymų ir perraši
nėjimų biurų ir dar 40 pra
šymų paduota naujiems biu
ram atidarvti. 

w 

Vilniaus šauliai geležinke
liečiai įsisteigė savo sporto 
klubą. 

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

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

Naujausios Lietuviškos Knygos 
VISOS YRA RINKTINES DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos 

^ 

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS - Antroji 
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais $2.25 

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai
syta laida, su kietais viršeliais $1.50 

TIKĖJIMO SKYDAS — P&rašė Kun. J. Žida-
navičius. Autoriaus leidinys $1.00 

KANČIŲ LIUDININKAI fSep,tynios Evangeli
jos Legendos) — Paraše Giovanni Papini; 

verte Vetusius $0.50 
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Paraše 

Kun. J. Aleksa, MJ.C, Kauno Sem. Dv. Tėvas. ....$0.50 
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro-
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,**.$4.00 

PAŠAUKIMAS J DVASINĮ LUOMĄ — 
Paraše Kun. P. Vaitukaitis. b. ...$0.25 

Skubėkite pirkti Šias knygas kol įų dar yra, nes žmo
nes beveik pusę jau išpirko. Kreijpkitgs šiuo adresu: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

. 

• 
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SOCKO THE SEADOG 
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Bv Teddyi 

MALDAKNYGES 
Angelas Sargas, jnod. virš. pauk. , . . . . * . . ., $1.50 
Maldaknyge ir Baž. Vad. odos virš . . . • $1.25 
Maldaknygė ir Baž. Vad, raud. lap. kraštais 60c 
Maldų Rinkinėlis, odos virš. $1.50 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš. 75c 
Jtsus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ..,-. $2.50 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 

£tlllllllliriniiiiiiliillilllllllilllillliillllll!llllllllllllliliiiililiuiliuai!iiiiiiiiuiii!llllin» 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ 

31% 
S Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 
S Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States 3 
r Goversment priežiūra. 

I ' Mokame Už O i 
Padėtus Pinigus * - ^ 2 

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

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

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION Į 
giummiiuiiiiiiiiuiiuniiuiiui»iHiiiiiiiiiiiiiiiii«ii»»iiiiiiiituriiniwttfflniHiiiiiiit5 
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Marijonų Rėmėjai 
Gražiai Darbuojasi 

MARQUETTE PARK. — 
Jau kur eisite į kokį paren
gimą, tik neužmirškit nuvyk
ti į Marijonų Rėmėjų 5-to 
skyriaus Šurum Burum atei
nantį sekmadienį, sausio 28 d. 
Pūkelių namuose, 6447 So. 
Washtenaw Ave., 2-rą valan
dą po piety. Tik žiūrėkit, ką 
reiškia šis būrys geraširdžių 
veikėjų - šeimininkių — P. 
Šnekutienė, V. Raubūnienė, T. 
Petroševieienė, M. Majorienė, 
P. Vaišvilienė-, B. Staradoms-
kiene, J. Stoškienė, M. Zarum-
bienė, kuri viena išplatino 
suvirs 40 tikietų, o ką jau 
kalbėti apie kitas, kiek ma
žiau, o gal dar daugiau išpla
tinusias. J . Žalanda, P . Gai
lius ir biznieriaus R. Andre-
liūno žmona Elzbieta ištroš
kusius svetelius vaišine įvai
riais gėrimais. 

O, gal, manote, kad nebus 
dainų. Jei norite sužinoti, aš 
patariu užeiti pas Panevėžie
čių choro vadą, biznierių Ra
polą AndreHūną, adresu fi?24 
S. We*stern Ave. ir pasiklau
syti kaip daro praktikas, kad 
net krautuvė skamba nuo bal
sų. 

Taigi, malonūs marketpar-
kiečiai, tai visa pastebėsite 
ateinantį sekmadienį, Pūkelių 
namuose. J*. K. 

Iš Vyay Choro 
Gyvenimo 

Irena Aitutytė i r Harriet 
Lukas, gabios Vyčių chore 
solistės, dainuos solo dainai 
Chicagos Vyčių choro vaka
re, kuris įvyks 'sekmadienį 
sausio 28 d., Sokolų salėje. 

Vakaro programos cuuary-
tojas ir vedėjas yra žymus 
muzikas ir dirigentas Juozas 
Sauris. 

Scenos programą ves Chi
cagos Vyčių apskričio pirmi
ninkas Dominikas Varna'?. Do 
mini kas yra Amerikoj gimęs 
jaunuolis, gražiai iSmokes lie
tuviškai kalbėti, ir tautiniai 
susipratęs. Jis turi didelį pa
sitikėjimą jaunimo tarpe. 

Mergaičių baleto šokikių 
grupę priruošė muziko J. Sav. 
rio duktė — Genovaitė San-
rytė. Genovaitė studijuoja ba
leto dalykus. 

Visas dainas suorkestravo 
ir priruošė lietuviška? over-
tūras muzikas George Victor 

Prekybinius reikalus tvar
ko Stasys Šimulis, pas ji ga
lima gauti bilietus. Galima 
užsakyti telefonu Canal 5474, 
2150 Hoyne Ave. A Sk. 

= PAGERBTA DVI SLAUGĖS 
C H I C A G O J IR 

A P Y L I N K Ė J 

P i e n o 
tiekimas neturtingoms šei

moms pratęsta iki liepos ji d. 
Pienas tiekiamas kasdien nuo 
pereitų metų lapkričio 
dienos. 

Visiting Nurses Assoeia-
tion savo 50 metiniam susi
ni* kime medaliais apdovano
jo dvi slauges, kurios asosia-
iijoj išdirbo 30 metų. Tai 
Mary E. Westphal, asosiaci-
jos superintendente ir Carrie 
E. Bulloek, viena peržiūrė-

231 tojų. 

UNIJA ĮTEIKĖ KATALIKU 
PABĖGĖLIAMS $1,000 

Chicagos Joint Board of 

"Geriau gyvas 
bailys, negu miręs didvyris' ' 
— yra kažkas pasakęs. De
ja, vargšas Thomas Hamrock|the International Ladies Gar 
šunelis to nežinojo. Užvakar m e n t Workers Union įteikė 
naktį į Hamrock taverną įsi- vyskupui Bernard J . Sheil, 
veržė banditai. Šuo pradėjo Chicagos arkidiocezijos admi-
loti. Vienas banditų perspėjo nistratoriui ir CYO organiza-

kurie randasi už "Loop , , ri
bos, ir apie 3,000 darbininkų. 
Šia sutartimi darbininkų al
gos pakeltos nuo 5 iki 10 
nuošimčių. Darbininkus atsto
vavo Miseellaneous H o t e 1 
AYorkers' Union, No. 593. 

savininką, kad jis šunį nura
mintų, nes kitaip jis nušau
siąs. 

Plėšikai atėmė $15 ir išei
nant vienas jų paleido du šū
vius į vargšą šunį ir nužudė. 
Taip žuvo ištikimasis Coco. 

Specialis 
Pasiūlymas 

MARQUETTE PARK. — 
Plačiai žinomas laikrodinin
kas Rapolas Andreliūnas, sa
vininkas Marąuette Jewelry 
and Music Store, 6324 So. 
Western Ave., reikalauja 100 
vartotų laikrodėlių, už ku
riuos perkant naują laikrodė
lį duoda didele nuolaidą, 
daug daugiau negu kitur gau
site. Šį mėnesį eina didelis 
išpardavimas laikrodžių, žie
dų, gintaro karolių, rašomų
jų plunksnų, rašomų mašinė
lių (typewriters) ir daug ki
tų dalykų. 

Šaunios Vedybos 
MARQUETTE PARK. — 

Pereitą sekmadienį vietos gy
ventojai turėjo progos pama
tyti šaunias vestuves. Kaip 
žinia, Sofija Alkimavičiūtė 
susituokė su brightonparkie-
čiu Zigmantu Bistru. Per iš
kilmingą šliūbą Gim. Panelės 
Šv. bažnyčia buvo kupina 
žmnnių. 

Vedybų puota įvyko Ven-
geliau'sko salėj, kur susirin
ko jaunavedžių tėvai, gimi
nės ir kiti vestuvių dalyviai, 
kurie palinkėjo jaunavedžiam 
laimingo gyvenimo. 

Jaunavedžiai apsigyveno 
jaunosios tėvų Mykolo ir Jo 
anos Alkimavičių name, 6941 
So. Rockwell St. Koresp. 

I l l i n o i s 
valstybėj darbai palengva ge
rėja. Darbininkų skaičius pri
augo 1.5 nuošimčiais ir mo-
kesniai pašoko 2.6 nuošinv. 
čiais. 

U. S. Paštas 
per 1939 metus padarė apy
vartos $753,867,444. Per 1939 
metus apyvarta prašoko 1938 
metus $25,000,000. 

toriui, $1,000 katalikų pabė
gėlių fondui. 

M. A. Goldstein, Chicagos 
Joint Board of the I.L.G.W.-
U., sekretorius-iždininkas ir 
Morris Bialis, vicepirm., ku
rie įteikė čekį vyskupui, pa
reiškė, jog auka būtų varto
jama katalikų aukoms Euro
pos kare. 

Iki šios dienos vietiniai 
I.L.G.W.U. nariai yra suau
koję pabėgėliams še 1 p t i 
$14,000. 

5 CHICAGIEČ1AI 
BUCHARESTE 

Sausio 21 d. iš Sniatyn per 
Rusijos sieną į Rumuniją į 
Orasenį perėjo 30 amerikie
čių, kurių tarpe penki chica»-
giečiai: Sarah Modauer, 2617 
"VVabansia ,Ave-j "VVanda Pa-

i 

ter; Weronica Romanowska ir 
jos duktė Florence, 3226 
Thomas St.; Boleslau J . Szt-
uczko, 1118 Noble St. ir Ar-
thur L. Waldo-Stefanski, 1427 
N. Hoyne Ave. Visi jie lai
mingai pasiekė Bucharestą. 

Šauni Vakariene 
Daugumas lietuvių šią krau Į P a s JurgaiCIUS 

TOWN OF LAKE. — Ge-tnvę vadina Wbolesale, nes 
Čia viska'3 daug pigiau negu 
kitur. 

R. Andreliūnas kviečia tam
stas atsilankyti į šią krautu
vę ir įsitikinti, kad tik čia 
galite gauti geriausias pre
kes žemiausiomis kainomis. 

Pažįstamas 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

įžanga $1.00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Bengia Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

i r dienraštis "Draugas ' ' 

Iš CHICAGOS ISTORIJOS 
Sausio 25 d. 

1897 m.*— Šalčiausia diena 
Chicagos istorijoj. Šaltis sie
ke 20 laipsnių žemiau zero. 

1911 m. — Chicagos švieti
mo Komisija pavadino nau
jai statomą pastatę, prie 
Greenleaf ir Pingree gatvių 
kampo George B. Armstrong 
pagerbimui. 

1914 m. — Majoras Carter 
H. Harrison paskyrė komite
tų rinkti fondui šelpti nuken
tėjusiems nuo karo lenkams. 

Tasai kurs ištikimai laiko
si džiugiai gyvena. 

MIESTAS PRAŠO 
$8,840,749 IŠ IERG. 

Šiandie įvyksta Illinois 
Emergency Relief Commis-
sion susirinkimas, kuriame 
prašoma finansuoti didesnę 
dalį City Hali WPA projek
tų. Prašomoji suma siekia 
$8,480,749. 

WPA komisijonieriaus Ly-
ons pranešimu bendrasis šal
pos darbininkų mokesnis sie
kia $29 į mėnesį. 

Nuo metų pradžios apie 
2,100 nuolatinių miesto darbi
ninkų atleista. 

... 

"Varpas" Kitu 
Vardu 

VILNIUS (E). Vilniaus lie
tuvių choras "Varpas" , kurs 
vadovaujamas savo dirigento 
Siniaus dar užpereitą vasarų 
lankėsi Lietuvoje ir Klaipė-

FEEN-A-MINT 
NEW SIZE 

DABAR — už 10c ral i te K*utl 
Pagarsėjusi FEEN-A-MINT, sko
ninga, patikimą chewing cinu 
laxative. l 'aliuosuoja užkietėji
mą — taipgi galvos skaudėjimą, 
gesus. nevirSkinimą, Milijonai 
FEEN-A-MINT naudoja. Paban
dyk pats! 

doje ir buvo padaręs priesai
kų tapti Lietuvos Šaulių Są
jungos nariu kai tik Vilnius 
bus laisvas, dabar savo prie
saikų ištesėjo visi choro na
riai j stojo į L. Šaulių Sąjun
gų ir pats choras pasivadino 
Šaulių Sąjungos Vilniaus rink 
tinęs choru. Chorvedis yra Ju
lius Sinius. 

Skaitykite vien katalikiš

kus laikraščius. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija J rengta plr 
| mos rūšies su mo

derniškomis užlaido-
mis ir Hollywood 

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

420 W. 63rd St. 

- « ^ » * » ^ ^ » - l - t - l - twt 

Tel. ENG. 5883-5840 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom tr Kito 
kiem Bankletam Suteikiam Pa 

tarnavimą. 
l i n k s m a s Patarnavimas Visiems 

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

Tel. Victory 9670 

KLAUSYKIME 
Saltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
•.nnAnililI I S STOTIES PROGRAMŲ "so KO. 

10:00 VAL. RYTO 

RYTMETINIU 
W.HJ.P. 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 ui $10 

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 

BERNICES BE AUT Y 
S H O P 

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

16 metų patyrimo. 

3,000 VIEŠBUČIŲ 
D A R B I N I N K Ų 
ALGOS PAKELTOS 

Šiomis dienomis pasirašyta 
sutartis tarp 200 viešbučių, 

rai žinomi Antanas ir Ona 
Jurgaičiai surengė šaunią va
karienę sausio 1 d., savo na
muose, 4623 S. Paulina St., 
kur susirinko gimines ir ar
timi drangai, Rapolas Andre
liūnas cU žmona ir dukrele, 
Og?ntų šeima ir daug kitų 
draugų ir pažįstamų. 

A. ir O. Jurgaičių vyres
nysis sūnus Pranukas lanko 
Quigley Preparatory semina
rija. 

Linkime Pranukui Dievo 
palaimos moksle, kad pasiek
tų užsibriežta t iksle 

Vakariene buvo puikiausia, 
prie kurios sudėta šeiminin
kams nuoširdžiausi linkėjimai. 

Pažįstamas 

Q& 

Skaitykite vien katalikiš
kus laikraščius. 

r * 

l 

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ DRAUGIJA 

VIENU METU GYVAVIMO PAMINĖJIMĄ. 
Šeštadienį, Sausio-Jan. 27 d., 1940 

HOLLYWOOD INN SVETAINĖJ, 241X7 W. 43rd St. 
S. Lešeiausko Orkestrą Gros šokiams 

Pradžia 7:00 vai. vakare įžanga 25c 
Bus puikus programas, kurj Išpildys Brighton Parko jaunuolių gru
pe; Suvalkiečių Vakaruškininkai; bus ir keletas kitų pamarginimų. 
ViM Suvalkiečiai. Žemaičiai i i visų dailų miesto kviečiami Į Holly-
wood Svetainę. J 

^ 

B E 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūšy 
Katalikiškus Laikraščius: 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBININKAIS" — Šv. Jnozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway, So. Boston, Mass. 
" A M E R I K A " — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERTJ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Saiungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Ulinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polfe College, Thompson, Conn. 

• 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 2334 South Oakley Ave., 
Chicago, Ulinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, UI. 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rušJcs naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
(Išgaunu gcrtaiis{ atlyginimą iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darą J 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr ip-
ldtės prie: 

M a n i Club 

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

• - « 
Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nuo 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dahar mokam 31/2% ^ P*" 

dėtus pinigus. Duodam pa-
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą 

TIE $1.00 PT C4 P A 

4-5 Kratei...* I IDU 
Reikalaukit 

SAVO APYLINKES 
TAVERNOJ 

15c. DRĮNKgAS 

MTJTTJAIi LIQU0R OOMPAHT 
Distributoriai 

4707 8. HALSTED STREET 
Phone Bonlevard 0014 

CLASSIFIED 
PARDAVIMUI NAMAS 

3-aukštų mūrinis namas. 8 — C 
kambariu fletai; 2-karu mūrinis ga-
radžius. Rend u $70.00 J m§nesj. Tu
ri būti greit parduotas. Namas ran
dasi po num: 2316 West 23rd Place. 
Special/ė kaina $4,950.00 Atsišau
kite: B. R. Pietkiewicz. 2608 West 
47th Street. Chicago. Ulinois. 

Chartered by U. S. Government 
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LOAN ASSOOIATIOB 
OF CHICAGO 

JUSTTN MACKIEWICH, 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

• 
4192 AROHEE AVENUE 

VAL.: 9 iki 5 p. p . Treciad.: 9 Iki 12:00 p. Seštad.: 9 lkl 8;00 v* • . 
{ { ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ • ^ ^ • ^ • < 

ATYDA! 
Taisau visokiu rūšių siuvamas ma
šinas, taipgi prosinimo ir skalbimo 
mašinas. Reikale kreipkitės f: 
J. Kudirka. 4539 S. Washtenaw Av„ 

Chlciuro. Illinois 

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

Savininkas: 2435 W. 71st St. 

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Pardavimui medinis namas. 2 fle
tai po 4 kambarius. 4246 S. Arteslan 
Avenue — Chicago. 

Savininkas antrame aukšte. 

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambariu medinis namas, 

štu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžiua, 11121 
So. Albany Ave. Atsišaukite: 
Iv 48 n t. Banrenaa 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barsk is Funnitune House, Inc. 
' T H l H O H 1 OF F m F U R N I T U R E " 8JLNOK 1904 

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

PARDAVIMUI PIGIAI 
I Kas nori pigiai pirkti Marųuette 

Parke, mūrinj narna, krautuvę ir S 
f ietis? Apšildomas. Savininkas mai-

' nys ant lotų ar kitokios mažos nuo* 
savybės, kad ir ne Chicagoj. Maty
kite ar rašykite: 

JOE VILIMAS, 
6800 So. Maplewood Ave. 

Tel. Hemlock 2323. 

PIGIAI RESD3ENCIJAI 
Marąuette Parke didelis lotas. Gra
žioj vietoj, netoli Parkių. Gera tran-
sportacija. Jei norite pigiai ir gra
žiai gyventi greitai atsišaukite ar 
rašykite: 

JOE VĖLIMAS, 
6800 So. Maplewood Ave. 

TeL Hemlock 2323. 


