
75 
' 

D R A U G A S 
TMt LJTHUANIAN DAILY FRIEND 

PfJBIJSHED BY 1IAR1AN OtTLJ>. K C 
tSS4 So. Ottkley Ave., Chicaco, Dlinoto 

Tfk-pbooe CA>»J 7 7 t o 
The most Influential Llthuanlan Daily 
ln America. 

D R A U C 
LEEDtlA M A TUJOM, F 

23*4 So. OakJe, Ave.,4 
Administratoriaus telef I 

Vienintelis tautine* ir 
lietuviu dienraatu 

1TELĖ i 
THE LJTHUANIAN DAILY FRIEND 

Na 25 3c a Copy Chlcago, Illinois, Antradienis, Sausio-January 30 d., 1940 m. Kaina 3c 

TRUMPAI 
Rašo A. Skilios 

Maršalas Budenny rusams vada\ 
fckia ir "piktos, 

"^mrimmi — "ge-
' ' I r bendrinėj" 

k<Ius ir širdingas 
ntiirotis. Anas 

. . Ar ta tiki, kad suomiai 
vis laimi ir laimi, patys no-
pralaimėdami f Ar nėra tik 
tendencinga propaganda? — 
laišku klausia draugas. 

Nors amerikiečiai žurnalis
tai, kaip ir visa visuomene 
pareiškia sav0 simpatijas suo 
miame, vistiek aš tikiu 80%. 
} spaudos i r radio pranešimus 
apie 'suomiu laimėjimus. Tam 
yra daug pagrindų. Suomiu 
pranešesnis drąsumas, gudru
mas, apsirengimas ir techniš
kas prisirengimas jiems tei
kia pirmenybę ir laimėjimus. 
Taip pat daug padeda geo-

PRANEŠA APIE NAUJUS 
SUOMIŲ LAIMĖJIMUS 

Bolševikai skelbia, kad 
suomiai dirba už Romanovus 

HELSINKIS, saus. 29. — 
Gautomis Čia žiniomis, raudo 
nųjų kariuomenei prieš suo
mius vadauja maršalas Bude
nny. 

Karo pradžią raudonųjų pa , 
jėgoms vadovavo gen. Mereš-
kovas, Leningrado srities ko
mendantas. Po įvykusių skau n i a m f r o n t e s u d a r e gausingas 

SUOMIAI RAIŽO 
SOVIETŲ DALINIUS 
HELSINKIS, saus. 29. — 

Nugalėtų ir atsimetančių rau
donųjų keturių divizijų lieka
nos Ladogo ežero šiaurryti-

džių nepasisekimų gen. Me-
grafinės sąlygos, žiemos šal-' reškovas atšauktas ir praneš 
čiai, viso pasaulio pritarimas 
ir net ekonominė parama. 

ta, kad jo vietoje paskirtas 
gen. Šternas. 

Matyt, ir šis atšauktas, jei 
maršalas Budenny paskirtas 
vyriausiuoju vadu. 

Nežinia, kas užims marša 

Sausio 26 d. buvo perskai 
tytas Indijos Nepriklausomy
bės paskelbimas. Tas mani
festas pirmą kartą buvo pe r - | i 0 v į e t ą po paskutinio raudo-
skaitytas 1930 m. Laisvosios j magiems gauto smūgio Lado-
Indijos šalininkai, vadovauja 
mi 70 metų seneliui Gandhi 
veda kultūrinę, ne ginklais, HELSINKIS, saus. 29. — 
kovą, reikalaudami iš britų Suomių karo vadovybė šian-

go ežero šiaurvakaruose. 

savo tautai ekonominės, poli- dien išleistu komunikatu p ra 
tinės, kultūrinės ir dvasinės 'neš^ k a d Ladogo ežero šiaur

vakaruose atsimetę gausingi 
rusų daliniai keliose vietose 

užpakalines sargybas tikslu 
sulaikyti suomių briovhnąsi 
ir gauti progos savo išliku
siems pajėgoms tinkamai pa
sprukti. Raudonųjų sargybos 
pasiskirstė į grupes ir atkak
liai kovoja su besiveržian
čiais suomiais. Vienur šių da
linių atsispirimas yra gana 
silpnas, kitur atkaklus, anot 
apturimų žinių. Bet visu fron 
tu šie daliniai priverčiami 

! trauktis, nes jiems stinga 
maisto ir negauna -reikalingo 
at'silsio. O čia dar smarkus 
šaltis juos žnybia. 

Žiniomis ir tarpjūrio, raudo 
nųjų artilerija vakar visą die 

opuir»as visai 
•grindine* šir-
ra — širdies 

P. AFRIKA K ' ' " ' " > 
WUTIC W* <?r|f) " 5ir 

O M n l I O 'Tim-ti ir guros ir 
CAPNE 

ka, saus. 
va l s tybėse a r 

sumanyme P. CKSį . i t ' 
ti iš šiandieninio Ang* 
kdomo karo. 

Kad taip, tai naci« otų 
ir liaudies partijos si >ngė 
darbuotis visiškai a .mesti 
nuo Anglijos sudarius P. Af
rikos nepriklausomą respub
liką. 

te 
k-
• T y 

NEIŠVADAVO 
KAtfDONŲJŲ VADO 

HELSINKIS, saus. 29. -
Arti Kitela, Ladtgo ežero 

Garlaivis City c£ Flint Baltimorės uoste, fereitą savaitę jis grįžo iš Europos. Šį laivą šiaurrytuose suomiai priver-
Šiaurės jūroje buvo nutvėrę vokiečiai. Buvo pasiuntę į Murmanską, o iš ten buvo siunčia- te nusileisti raudonąją lėktu-
ma į Vokietiją, bet Norvegijos pakrantėse sulaikytas. Dėl šio laivo YVashingtone buvo su-] v a # 
kelta daug triukšmo prieš Vdpetiją. (Acme telephoto). j gkridikas pranešė kad jis 

buvo pasiųstas vaduoti vienos 

nepriklausomybės 

Ar tik neišmuš valanda, 

pos (galima greit tikėtis ir ^akliai eme priešintis suo-1 mis bofmbardavo suomių pozi 
Asijos) karą, kad indai galės miams. į cijas Mannerheimo tvirtovių 
džiaugtis visišką nepriklauso- Tačiau suomiai juos nuga- linijos priešakyje. Tūkstan-
mybe. Įėjo ir paėmė jų pozicijas. A-lčiai šovinių sunaudota. Pėsti-

pie 1,250 raudonųjų nukauta j ninku puolimas nevykdytas. 
Jau praėjo Vyčių Choro meti ^r 1*80 nelaisvėn paimta. Suo-1 Suomiai spėja, kad tas bus at 

nis vakaras koncertas. m iams teko ir nemažai karo likta šiandien, arba rytoj. 
Reikia pastebėti, kad Vyčių medžiagos. 
Choras šiuo metu yra praau-j Suomiai lakūnai netoli Hel-
ges visus Chicagos chorus ir sinki<> numušė didelį raudo-
savo narių skaičiumi i r pasi- nu3U bombonešį. 
ruošimu. Muzikas J . Sauris 

' t ikra i tinkamai buvo paruo-% MASKVA, saus. 29. — Bol 
šęs savo choristus ir įdomiai 'ševikų laikraščiai rašo gavę 
suderinęs programą. 

Suomiai sako, šių puolimų ne 
bijo. 

NACIAI PRIPAŽĮSTA 
LENKŲ KUNIGŲ 
SUŠAUDYMUS 

BERLYNAS, saus. 29. 

PAIMTI NELAISVĖN 
RUSAI AIŠKINASI 
HELSINKIS, saus. 27. — 

Amerikos korespondentui te
ko kalbėtis su keliais paim
tais nelaisvėn raudonosios ar
mijos karininkais, laikomais 
stovykloje, centrinėje Suomi
joje. Iš jų aSSrinimų patiria
ma, kodėl raudoniesiems ne
siseka kariauti Suomijoje. 

Sovietų lakūnas kap. Alek
siejus Klimstovas korespon
dentui sakė: 

Aš esu komunistų parti-

VATIKANAS APIE NACIU-raudom}jų divizijffs v a d ą > k u 
*- 1 riam suomiai pasprukima per 

TERORĄ BUV. LENKIJOJ krt° 
VATIKANAS, saus. 29. —Įgai stengiasi naikinti katali-

Viešai paskelbtas gautų iš 
nacių okupuotos buvusios 
Lenkijos Poznanės ir Gniez-
no dalių raportų memorandas 
apie vykdomą tenai nacių te
rorą. Lenkijos primas kardi
nolas Hlond memorandą pat
virtino ir įteikė popiežiui. 
Šiuo memorandu remiantis 
ipereitą savaitę iš Vatikano 
radijo stoties įvairiomis kal-

kišką religiją, ypač Pomera
nijos, Poznanės ir Silezijos te 

JAPONAI ANGLIJAI 
SIUNČIA KITĄ NOTĄ 

TOKIO, saus. 29. Pa 

jos narys. Bet nekurį laiką • bomis pasakota apie nacių 

stebėjausi ir tai išpažįstu. Ne 
buvo kas tokio ypatinga, kai 
mes pašaukti okupuoti Suo
miją. Mums sakyta, kad Suo-

ritorijose, kurios prijungtos1
 t a , Japonijos vyriausybė An-

Vokietijon. Iš tų teritorijų [ g l i j a i s i u n č i a W t ą p r o t e s t o 

lenkai verstinai pašalinami - ; n o t a d § 1 2 i vokiečio jūreivio 
išvežami į vadinamą " gene-* pagrobimo, 
rat inę" Lenkiją ir tenai pa-" Spėjama, rasi, Japonija rei 
leidžiami. Jaunimas ir vaikai' k a l a u s Anglijos' grąžinti pa-
išvežami į Vokietiją ten skie- g r o b t u s vokiečius, 
pinti juose nacių idėjas. 

iš patikimų šaltinių žinių, Yok[e&ų a u t o r i t e t a i t y l i a p i e 

kad suomiai pasiryžę užimti 
Anglai žymiai sustiprino ln Leningradą tikslu Rusijai grą 

dijos karo uostus ir vidaus ž i n t i Romanovų dinastiją, 
kariuomenės punktus. Matyt,! Laikraštis Trud pareiškia, 
bijosi indų tautinio sąjūdžio. ,k a d suomių vadas fieldmar-
Taip pat pavojus gresia ir iš. salas Mannerheimas daugiau-
japonų pusės. Kodėl anglai s i a svajojąs apie Romanovų 
laiko pavergę indus T Ką jie grąžinimą. 
gaunat Tai ekonominis ir poli' " 
tinis anglų interesas. Ik i šiol SUOMIAI NAUDOJA 
anglai turi Indijoj investavę SOVIETŲ GINKLUS 
apie $10.000,000,000 (dešimts1 HELSINKIS, saus. 29. Šuo-
bilijonų). Kasmet iš Indijos m į u autoritetai praneša, kad 
gauna pajamų $500,000,000 įš raudonųjų atimta tiek tan 
(penkis šimtus milijonų). 
Štai dėl ko anglai " šviečia ir 

paskelbtą iš Vatikano memo
randą, kad naciai šaudo len
kų kunigus užgrobtose Lenki
jos teritorijose. Kadangi iš
keliamų kaltinimų neužgina, aš nu stebėtis 
tad kalti prisipažįsta. 

Tuo būdu lenkų šeimos su
ardomos. Lenkų bažnyčių 
daugumas uždaryta. \ 

Buvusios Lenkijos srityse 

piktus darbus okupuotoj Len 
kijoj. 

Svarbiausia pabrėžiama Ka 
talikų Bažnyčios ir lenkų ka-

mijos gyventojai, k a i p " kad ' , t a l i k l* s k a u d u s l i k h n a s Vo2i~ 
Lenkijos, yra reikalingi m ū . i nanės ir Gniezno arkivysku-
sų pagalbos. Aš tą tikėjau ir , P a 
manau, tą tikėjo mūsų vadai. ' Memorandu Vokietija kal-
Dabar'kitkas paaiški. Rado- tinama, kad naciai sąmonin- ijnigų 
me, kad visi suomiai yra . 
prieš mus ir dėl to esame į- k o i (Petrozavodską, šalia O-Į molą padangėmis.~ Žinojau,. 

JAPONAI V£L BLOKUOJA 
KONCESIJĄ 
TIENTSINAS, Kinija, saus. 

29. — Japonai paaštrino čia 
britų ir prancūzų koncesijos dešimtys tūkstančių lenkų iš-

vežta į koncentracijos stovyk - b l o k a d 4 * n a u J ° įelektrizavę 
las ir kalėjimus ir tūkstančiai a P l m k apjuostus laidus, f* 
kitų nužudyta. Tarp nukentė- k a r t a į d a r y t a s ir maisto jve 
. . . , . , . , žnnas. O maisto koncesijoje 
jusiųjų yra daug ir lenkų ku-. ^ 

kultūrina*' indus. 

ponija vis aštrėja. Priežastis 
irgi ekonomine. Amerikie
čiai bilijonus dolerių turi in
vestavę į kiniečių laisvų mie
stų įmones ir koncesijas. Ja-

Naciai aiškinasi, kad jie 

ŽUVO APIE 200 JAPONŲ 
TOKIO, saus. 29. — Osaka 

veikti ir nugalėti. Tik dabar n e ^ s ežero), kur radome su-,kad su tokiu, kaip sakyta,! ' rįemiestinis keleivi 
v • . i_^L_« traukta tūkstančius kariuo- senu dviviečiu lėktuvu nėra , * , 

,. i • i. r r i ^ nis traukinys susidaužė su ku 
galimumo tokį tolį aplink ap, . . . J . "Stebiuosi dėl panaudotos mene s . - bUimų v a g 0 n ų traukiniu. Su-

okupacijai armijos. Esame' "Mano eskadrone buvo se- kristi. Bet įsakymas turėjo * ^ * 
ptyni .eni R-5 rūšies (tipo) būti vykdomas. Su manimi , sprogusio žibalo liepsnos ap-

- 3 0 iki 40 metų amžiaus, dviviečiai lėktuvai, kiekvie- \ skrido leitenantas stebėtoje*, l " 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
trečiosios klasės atsarginiai 
— 30 iki 40 metų amžiaus. 
Pašaukti greitomis ir neatli-1 ̂  s u d v i e m kulkosvaidžiais Iki nuskridome 

• v i • • v 1 1 ' . J — * J. i . * * 

Loimola 
nemato skirtumo tarp lenkų 
pasauliečių ir kunigų, jei pas 
juos atrandama ginklų ir H j ^ j į ^ " į į į į ' " p l į į į | | ! - . priešakyje ir užpakalyje. I pradėjo temti ir apačioje nie 
m u n i c i j o S - i mankštos. Aš pats gyvenau T o k i e lėktuvai tikram karui j ko nebuvo galima matyti, gal 

Sako, kunigiški rūbai kuni Samaroje, centrinėje Rusijo- netinkami. Pati kariuomenė | ta, pradėjo snigti ir to priede 
go negali apsaugoti, jei jis je. Man įsakyta 48 valandų a t r o d § S e r a i įginkluota, bet j suomiai ėmėsi į mus šaudyti. 

pie 200 asmenų žuvo. 

kų, šarvuotų automobilių ir į-' nusižengia įstatymams, jei. laikotarpiu prisidėti prie neį
vairių rūšių ginklų, kad jais j daro sąmokslus prieš Vokieti- rodyto lakūnų eskadrono. Mes 
galima įginkluoti keletą pul- jos valstybės autoritetus. |ko veikiau pasiųsti į Petrovs 
kų. 

Amerikos santykiai su Ja-! Dalį tų ginklų suomiai nau 
doja prieš raudonuosius. 

EKVADORE SUSEKTAS 
SĄMOKSLAS 
GUAYAQLTL, Ekvadoro 

ponai, įsigalėdami Kinijoj, pa* respublika, saus. 29. — Eme-
žeidžia amerikiečių prekybi- į r ^ d a s provincijos tuo vardu 
nes teises ir padaro daug nuo mieste susektas sukilimų sa-

I mokslas. Tarp suimtųjų yra 
I ir karių. 

stolių. 

Šiandien aktualus klausi
mas ar J . Amerikos Vatety- pripažins amerikiečių preky-
bės pasirašys su Japonija pre bines teises Kinijos teritori-
kybos sutartį i r ar japonai joje f 

VOKIEČIAI UŽSIMOJA 
PLAČIAU VEIKTI 

PARYŽIUS, saus. 29. — 
Vokiečiai užsimoja plačiau ir 
smarkiau veikti prieš santar
vės valstybes jūroje ir ore. 
Matyt, naciai nori įrodyti, 
lead jie turi pakankamai po
vandeninių laivų ir nepalygi
namai galingesnį oro laivyną. 

Žiniomis is Londono, vokie
čių lakūnai šiandien visomis 

'ilgomis Anglijos ir Škotijos 

pakrantėmis puolė britų ir 
neutralių valstybių laivus. 
Keletas nuskandinta. 

Tą pat laiką ir nacių po
vandeniniai laivai pradeda 
kelti naują terorą Šiaurės jū 
roję ir kitur. Sutorpeduota 
por a prancūzų laivų. 

Be to, ir vakariniam fronte 
vokiečiai vis labiau pradeda 
nerimti. 

vyrai nemankštinti. Pagaliau i Skridau žemai. Staiga moto 
karinė mankšta niekam nė ne ras pradėjo sprangsėti ir ne
rūpėjo. Kiekvienas galvojo, užilgo užkabinome medžių vir 
kad Suomija veikiai bus oku- šūnes ir nukritome. Leitenan-
puota ir visi galės grįžti na- tas žuvo. aš sužeistas, 
mo. Man pačiam atrodė, jog i „ D a b a r m a t o m e , k a d sov. 
mūsų vadai nuoširdžiai tikė- R u g i j a u ž i m a g m i k i a ^ ^ 
jo, kad suomiai ne vien n e s i - į D a b a r j a i U e k a s i v i e n a s i š 

priešins, bet dar mums pa- d v i e j ų . a r b f t n e m a nkšt in tas 
dės mūsų žygiuose. Tačiau t s a r g a s i š t r auk t i ir vietoje 
atlikus .pirmąjį lėktuvų pa- j ų p r i s i ų t e t i i š m okslintą rau-
sienio apžvalgymą ir paskiau ^ m ^ a r m i j ą > a p b a y i g i š k a i 

iš grįžusių saviškių išgirdus, < a t s i s a k y t i t o l i a u a t a k uo t i 
kaip suomiai mūsiškius kapo g ^ ^ Atsisakyti beveik 
ja, tuojau galvoje kilo min- n e g a l i m a > n e s v i s a s p a s a u i i s 

tis, kad čia turi būti kas nors m u s i š j u o k t ų # T a č i a u k a s 

klaidinga. n o r s t u r i b ū t i d a r o m a > n e s 

**Po to vieną dieną man į- dėl to daug nukenčia visas pa
sakyta atlikti žvalgybą Loi-1 šaulio komunizmas. 

ORAS 
CHICAuO SRITIS. — Nu

matoma giedra; maža tempe
ratūros atmaina. 

Saulė teka 7:05 leidžiasi 
5:00. 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Elvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

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

Rengia Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis "Draugas" 

• 



v 
DRAUGAS n«r 

AUGĄS" 
AVI.. CHICAOO. 

AJTIAJ( DAILY FBJUEND 

D»Hy, Exo«pt Suadays 
Year — $f.M; Ste 
— $1.00; On« Month 
— IT.M; 

IU . INOI * ! 

- Tie 
M.oo: 

M i n ė k i m e V a s a r i o 1 6 d . 
šiemet vasario 16 d. sukanka 22 metai 

nuo paske*bim» Lietuvos Nepriklausomybei 
! Akto. 

Tai įvyko 1918 m. Vilniuje. 

AUGĄS" 
it Juo* Ajnertko* 

M«tul - SS M: Trim* Mfae-
t«nam Min««*iit - T5*» Kitom va) 

Ata- Motam* - IT 00 PuMt M«tui 
> aumerta — t e 

Ir Korespondentams raitų nei 
padaryti Ir naptislunciama tam tlk» 
Hedaltdja pasilaiko «au talas talnyd 
ortatgatu* raitu* Ir ypač korespon-

-vtiūroa Koravpondentų pralo ra 
'Jei galima raiomaJ»- maatnale) 

patakormams jwn*lant poU 
Paaann^oa^we«pondanoUo* 

ifiUmo* parelkalanaa 
• Matt«r March 11, 1111. ai 

-ar OM 4et of Mareli I. 1171. 

Ii įvairiu šaltinių yra gaunamos žinios a-
pie liūdną itemajos žudomų pade II, apie mi
ną ix Vatikanas yra gavęs smulkmeniški} 
pranešimų per Lenki j cs primatą Kaiainoią 
Hlondą. 

Pasiskaičius tų pranecimų, vaizdas susida
ro iaoai sKauaus: persekiojama Katalikų Baž
nyčia tuo tikslu, Kad sunaikinu kataiiKyoe 
lenkų tautoje; jauni lenkų vaikai išvežami į 
Vokietiją ir aukiejami pagoniškoj nacių dva
sioj; daugybė inteligentijos sušaudyta, į ka
lėjimus uždaryta avba išvežta į koncentra
cijos punktus Vokietijoj; lenkus ūkininkus 
išveda į Vokietijos guuma ir juos apgyven
ama oaisiausiose s&>ygcse, dažnai arskirda-
mi žmonas nuo vyrų, suardydami šeimas; 
visi suimtieji lenkai esą plakami rykštėmis 
iki apalpimo ir kitokiais Dūdais kankinami. 

Lenkų padėtis nacių užimtoj Lenkijoj, kaip 
matome,, ukrai nepavydėtina. Ual tos Girnos 
yra bent kiek perdėtos? Bet Vatikanas JOKI4 
žinių neskelbia gerai neištyręs, bet kokias 
žinias skelbdamas jis yra laoai atsargas. JNe-
užmirškime, kad Vatikanas bent loriualiai 
dar palaiko diplomatinius santykius su Vo
kietija. Del to nieko netikro apie Vokietijos 
nacių darbus neskelbtų. 

Negeresne žmonių padėtis yra ir bolševikų 
užimtoj buvusios Lenkijos dalyje. Bolševi
kai dar žiauriau negu naciai persekioja ne 
vien tik įemcus, bet ukrainus, gudus ir kitų 
tautybių žmones. 

Tad, buvusios Lenkijos žmonių būvis ir po 
vokiečių ir po bolševikų yra apverktinas. 

Šiandien patys didžiausieji lenkų šovinis
tai tori pripažinti, kad laimingiausieji tie ju. 
tautiečiai} kūne yra subėgę į Lietuvos at-
gautąją vuniaus jorasto 0*4, &">* **** 1* 
seniau ten gyveno. Lietuva aprūpino juos u 
pastoge, ir drabužiais, ir maistu, neuaryoa-
ma jokio skirtumo, kokios tautyoes ir laU-
gijos yra smogus. Gaila, kad jų tarpe vis 
neito aisiiaao Lietuvai nedėkingų, drįso pro
testuoti, nes buk tai Lietuva, u gimdama va
rnų, 'pagrobusi Lenkijos dali , svajoja at
statyti Lenkiją su Vilnium, kuris, kaip ir 
patys lenkai turi gerai žinoti, neginčijamai 
Lietuvai priklauso. 

Nežiūrint to, kad lenkai, valdydami pa
grobtą nuo Lietuvos Vilniaus kraštą per su 
virš aštuoniolika metų, lietuvius kankino, 
persekiojo, į kalėjimus kimšo, ištrėmė ir net 
žudė; nežiūrint kad per ištisus šimtmečius 
jie, lenkai, stengėsi sulenkinti lietuvių tautą 
ir ją sau pasiglemžti, mes nesityčiojame iš 
jų skaudžios šiandieninės padėtis. Jtriešin-
gai — mes jiems užuojautą reiškiame, nes 
aiškiai žinome, kad dėl lenkų imperialistų 
vadų klaidų, dėl jų pridarytų savo kain.y-
nams skriaudų, nekalta yra lenkų liaudis Ir 
jei ir naciai ir bolševikai tą liaudį kankina, 
jei atima iš jos žemes, duonos kąsnį, pasto
gę, suardo šeimas, atima vaikus, uždraudžia 
jai Dievą garbinti, daro beširdiškai, nežmo
niškai ir tai civilizuotame pasaulyje turi iš
augti ir didelio pasipiktinimo ir protestų. 
Nepaisant kokia tauta patektų, į tokią padė
tį, į kokią šiandien yra patekusi lenkų tau
ta, krikščioniškoji artimo meilė reikalauja 
jai ir užjausti ir padėti Mūsų; tauta šiuo 
atžvilgiu savo pareigą atlieka: šelpdama at
gautojo Vilniaus krašto žmones ir pabėgė
lius, lenkų neišskiria, nors jie jau ir mėgino 
įkąsti tą ranką, kuri juos maitina. 

Tėvu K a r p o Remeju Dr-jos Seimas 
Rėmėjų nuopelnai «yra apdovanojusi gausiai* at 

Didelius kilnius darbus ga- ' l a i d a i s R a ž a n * i M 8 m a l d * V l 

Pats Vilnius, kaip mums yra gerai iiuo- v d didelėms 8 U O t m i ~ j e i k a s s l l k a l o a H a 

ma, 1920 metais buvo nuo Lietuves atplė* > . T ; * v i e n a i a e e m i ' 
tas ir tik prie Lietuvos grįžo pernai. Tai* j ?*£!!*. J 1 l y g m i . he-
kad šiemet Lietuva minės nepriklausomybe , į d v a s i o s P « W *** « 
šventę ir savo senoje sostinėje Vilniuje. l s c* e s visuomeninius arba so 

ciahus darbus. Tokie v>uo-
meniniai darbai k. a. katali-

S E 

Tai svarbu ir reikšminga. 
Dėl to cas minėjimas šieunet turi būti ypai 

iškilminga*. Nevalia nė vienai kolonijai pa k l*k a spauda, laikraščiai, km | 
silikti nesurengus vasario 15 d. minėjimo. jgos; mokyklos švietimas, į , 

Chicagos lietuviai, kaip skelbiama, bend- vairūs labdaros darbai ir tan. 
rą Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą ren- panašūs, pareikalauja nema-
gia sekmadienį, vasario 18 d., 2 vai. po pî - žai dvasios susikaupimo ir fi-
tų, vidurmiestyje (32 W. Randolph). žinių pastangų. Jie yra visų 

matomi. Lengva juos įvertin 
tL Jaunieji "sukilėliai" vadinamieji Scatter 

brais, be abejonės, turi būti nubausti siuyg 
savo nusikaltimo. Bet įtarimas, kad tie 16 
jaunuolių darė sąmokslą nuversti šio kraš
to vyriausybę ir jos vietoj įsteigti fašizmą, 
kažkodėl skamba neįtikinančiai. Keiktų su malda prašo gyviems ir mi 

žančiaus dalį bažnyčioje. Te 
dėl galime suprasti, kodėl į-
stojusieji į T.T. Marijonų Re 
mejų eiles, uoliai laiko'si na
rystes, ypač kad už savo au
ką gauna kas savaite turiu-u-
gą, gražų pilną dvasinių pa
mokymų "Kristaus Karaliaus 
Laivą". 
Seimo laukiant 

Šį sekmadienį, vasario 4 d. 
Cicero, 111. Šv. Antano parap. 

P o Svietą Pasidairius Šniukštai, Mosėdžio Parapi-
Labs ryts! 

salike bus 13-sis metinis Ite-
Mari;onų kongregacijos Re mejų seimas. Jis prasidės pa-

mėjai prisideda prie abiejų maldomis 10:30 vai. baz 
darbo rūšių: savo savitarpe eioje. Po pamaldų — benui 

pietūs. Po jų — 2 vai. semia 

ja, Telšių Gubernė, Lietuva. 
AGENT. — O, tai difrent 

dabar. Pard mi. (Rašo blan-
koj). 

ŠNIPb - Aha.. Tai ma-

rasti tikras to priežastis. 

Dr. Kazys Pakštas, Lietuvos Universiteto 
profesorius, su virš mėnesį važinėjęs po p.a-
cią Ameriką ir laikęs paskaitas universite
tuose, kolegijose ir įvairiems klubams, vėl 
grįžta į lietuvių kolonijas. Svarbu^ kad jis 
kalba kitataučiams ir juos informuoja apie 
mūsų tautos gyvenimą, bet taip pat yra 
svarbu, kad kuo daugiausia mūsų tautiečių 
išgirstų jo turiningų ir ugningų kalbų. 

• • • 
Katalikų Veikimo Centras rūpinasi, kad 

kiekvienoj parapijoj Lietuvoje būtų įsteigta 
skaitykla. KVC prižiūri, kad toms skaityk
loms nepritrūktų tinkamų knygų. Gruodžio 
mėnesį nupirkta joms knygų už 10,000 litų. 
Iš to galima suprasti, kad KVC varo gražų 
kultūros darbą. 

• * * 

Vokietijos naciai labai žiauriai persekioja 
Čekoslovakijos katalikus. Pranešama, kad 
uždaryta ne tik visos aukštosios ir viduri
nės katalikų mokyklos, kunigų seminarijos, 
bet ir pradžios mckyklų nedaug beliko. 

ru'siems Dievo malonių, save 
darbu, žodžiu, patarnavimu, 
pinigine auka paremia Vie-
nuolijos socialius darbus. Tuo 
būdu TT. Marijonų Rėmėja; 
pasidaro visų Vienuolijos vi 
suomeninių darbų paskatinto-
jai, palaikytojai. Ir supranta
ma kodėl! Visuomeniniai dar-
har eina lietuvių visuomenei 
gerovei. Juo daugiau yra tam 
darbui pagelbininkų, juo leng
viau padaryti didesnių ir 
naudingesnių darbų visuome
nes labui. 
Ką davė Rėmėjai? 

T.T. Marijonų Rėmėjai, su
tartinai veikdami su Marijo
nų. Vienuolija, lietuvių visuo-

darbai. 
Kokie tie seimo darbai f Tâ  

(. levelando laisva m n n i ų 
" Dirvos' poperos redakto
rius Karpius turi didelį trio-
belį. Esą, gimdymų kontrole tai! Mislini, kad aš durnas 
Amerike labai slo eina, kaip (įsideda švarkon laišką), 
ir Lietuvoj metrikacija. To AGENT. — O kokia šipų 
įstatymo žinovai, girdi, sėdi laine nori važiuot! 
ir nieko neveikia. SNIPŠ. — Tai durnas klau-

alano c.Tuas. tavorščiai, ro- s i m a s- K a s matė« k a d k a s lai" 
do kad tie įstatymų žinovai n e važiuotų? Mano brolio bo-
žino ką daro. Priklodui, jei j b a <aš singelia, žinai, ne toks 

re_ durnas, kaip mano brolis) tik jie matytų, kad "Dirvos" 
metinė peržvalga, ta* gero j faktorius Karpius (žmogusj drapanas ant lainės džiauna. 
atlikta bendromis jėgomis ! ženotas) turi bent puskapi'^ k u r *•" dirbu, tai iš brėke-
Bus taip pat nustatytos gai vaiku, tai šiur susirūpintu ' r^° elektriklaine važiuoja lin-
rės — bendroji linkme — a 
teities daibams. Tie gi dal
bai: padėti Marijonams rasų 
naujų darbininkų į Kristau.* 
darbą, padėti auklėt ir mo
kyti klierikus, pauen Jlart*-
napo'io Kolegijai; praplatin
ti pa/įštamų tarpe Marijonų 
leidžiamus laikraščius "Drau
gą", "Lai\ą" bei knygų* 
surasti būdus daugiau Hetu-
vių įtraukti į naudinga UV 
mėjų darbi* 

gimdymų kontrole. Ale kai 
mato, kad visa lainė tokių že-
notų ponų laisvamanių, cici-
listų, balšavikų neturi nei po 
vieną vaiką, dėl to ir nesi
skubina su kontrole. Juk lais
vamaniai ir be įstatymų pui
kiausiai gimdymus kontro
liuoja. Ką jiems dar tie įsta
tymai! 

drų dompšovelis ir juos i«-
dumpuoja durbankyje. 

Lisen budv, ar, AGENT. 
/ 

Poperos rašo, kad Kaune 
pastaruoju 'aiku priviso daug 
balšavikų. Tai daugiausiai Rčmėjų darbais ir jų pas)-

menei davė! Marianapolic aukojimo dvasia galima vien | žydeliai. Pasirodo, tavorščiai 
High School ir Kolegiją, Ma-|pasidžiaugti. Ir jie patys su- L i e t u v a žydeliams yra tikra 
rian Hilh Kunigų Seminari brinkimuos turi dideles pa- Pekla- K o d e l Lietuvos guver-
ją ir Apaštalinę Mokyklą, guodos iš padėtų pastangų ir manas neatidaro durų ir ne-
praplėtė savaitraštį -Laivą" aukų. Tas visa nežūva. Auka P**ako trems žydeliams: 

1 - i i i - • •s,„«+;w„*, „i^An A',A "araus j rojų — kad ir pas ves paraitoja, atsiremia ant 
po visą Ameriką, duodami pro ir pasišventimas gimdo did- . S J , , i , • " •, . ».- • • r 

4 *• v. .,. .v , •,__£_. AorUn* nnrB iio hūtr. , Hitlerį!" Kas-ne-kas, alei stalo ir piktai zmn y 8nip. 
gos tautiečiams giliau įzvelg- vyrių darbus, nors 3Je outt: Į > , ^ - * x- • A-i -•• •• •• 1 - ««t«a Hitleris žydelius tikrai "ro- , Sis akis pamerkia ir patrau-ti 1 tikėjimo tiesas; jie pad - negarsus, tylus. . . „ / J . ,• 5 • . A * tntma. kia sau uz nosies.) Ar tu no

tų nori važiuoti pas Abrao
mą aulų plauti! Ar nori va
žiuoti, ar ne? 

ŠNIPŠ. — Kas girdėjo, kad 
laivas važiuoja. Tai sakau 
svieto navynos.... Laivas va
žiuoja. Kai až iš Lietuvos vy
kau, tai rait streit į Bumbur-
gą, o iš Bumburgo laivu plau
kiau į Meriką. O tas laivas, 
devynios galybės, tu strastu-
nėli mano, kad supo, tai su
po. Penkis sykius laive į Ry
gą važiavau. 

AGENT. — Lisen, monki-
feis (agentas atsistoja, ranko-

Rūpinasi Darbininkėmis 
Miesto darbininkių, ypač. tarnaičių, padė

tis dažnai yra sunki. Anct "Šaltinio1 \ sė

jo vicnintėliui katalikiškai 
lietuvių dienraščiui Ameriko
je "Draugui" skleisti Bažny
čios mintimi įvairius moks
lus, žinias, apginti katalikų 
tvirtoves: mokyklas ir baž
nyčias bei Kristaus paskelb 
tąjį mokslą prieš netikinčių 

niausią Lietuvoje organizacija, kuri rūpina
si socialine tarnaičių globa ir savišalpa li
goje bei senatvėje, yra zitininkės, įsisteigu
sios 1907 m. Dabar jos turi 600 narių. Turi 
savo sanatoriją (gydyklą) Kretkampyje, kur ^ ^ 'f»oltam Tad T'T 
penkiuose mediniuose namuose kas vasara ,.. . . . . . 
r , ., . ,. • Marijonų Rėmėjai lietuvių VJ-
pakaitomis gyvena po 42 paliegusios tarnai- T A ., T į 
1- *• „4. „;v- i . - ^ s,iov.„ v,« o(\ suomenei Amerikoje nusipel-
tes. Žiemą sanatorijoj būna maždaug po A) J r 
asmenų. Pačiame Kaune tarnaitės zitininkės •ng Pad«kc>»» 
turi savo ligoninę (joje yra įrengta ir kop- j ^ dėmėjai gauna? 
įyčia)^ turi du savo viešbučiu, skalbyklą, 2 
valgyklas, kolonialinių prekių krautuvę. Pen
ki kilometrai nuo Kauno ši tarnaičių orga
nizacija turi savo ūkį su trobesiais ir inven
torium. Tą ūkį pačios ir valdo. Kaimo mies
te Ši tarnaičių Sąjunga turi keturis namus, 
o dabar baigia statyti penktą. Iš viso sten-: tuos, kurie jiems padeda kil-
giamasi surasti ko daugiau lėšų paliegu- n i ų j ų t i k g l ų s j į ek t i __ u ž g e r a 
šioms, sergančioms ir pasenusioms tarnai
tėms aprūpinti. Šioj srity visą laiką daug 
dirba kan. Dogelis. 

Bendrame darbe dalinama
si bendruoju turtu. VienuoHai 
daugiausiai rūpinasi dvasine 
savo ir kitų pažanga; jie daug 
meldžiasi ir už save ir už 

negarsus, tylūs. 
Linkėtina visiems ;ittu 

viams susipažinti su T.T, Ma
rijonų Rėmėjų veikla ir jų 
sumanymais, kurie bus iške
liami seime. 

Kan. K. A. Matulaitis, MIC. 

BALTRUS ŠNIPSNIAVI-
ČIA LAIVŲ AGENTŪROJ 

Rašo A. P. Samdys 

Skaitykit "Draugf" 

! ri laivu važiuoti, ar ne f.... 
! ŠN1PŠ. — Nesistrošyk, bro-
I lel, nugi sakiau, kad noriu. 

AGENT. — Dats difrent. 
Tai kokiu t (Tęsinys) 

AGENT. — Lisen, vaiz gai,! ŠN1PŠ. — Nu tai dabar pa-

M 

Repat Ltnacija 
J. Gs. "P. G." rašo: "Mums mitų malo

niau, kad Lietuvos lenkus, nelojalius Lietu
vai, dabartiniai Lenkijos šeimininkai repat
rijuotų į tikrąją jų tėvynę, o vokiečių mažu
mai būtų leista laisvai apsispręsti. Kam iš 
Lietuvos vokiečių Lietuvoj negera, tas tegu 
išvažiuoja, o "negera" daugiausia turtingie
siems. Ko laukia Vokietijoj sunkesnis gyve
nimas negu Lietuvoj, tas dėl mūsų galėtų 
ir toliau čia gyvent, ir neišsižadėdamas savo 
tautiškumo. Lietuva neturi jokio reikalo vo
kiečių mažumą traktuot blogiau, kaip žydų 
ar lenkų. Pasiliekant Lietuvoje kitoms mažu
moms, o išsikraustant tik vokiečiams, lietu
vių tauta dėl to nieko nelaimi ir dėl to mūsų 
vokiečių registracija yra grynas Vokietijos 
reikalas. Del gerų kaimyniškų santykių mes 
tam nesipriešinsime, bet toje kombinacijoje 
<patys neturime jokio intereso ir jokios nau-
dos". 

darius, už Rėmėjus. Visi T.T. 
Marijonų Rėmegai gauna sa
vo organą "Laivą" nemokr 
mai. Rėmėjų metinis mokes
tis $3.00. Du doleriai eina į 
"Laivo" leidimo fondą, o tre 
čiasis į Rėmėjų Fondą. Jei 
metų bėgyje miršta T.T. Ma
rijonų Rėmėjas, Marijonų Vie 
nuolyne už mirusį atlaikomos 
dvejos Mišios dovanai. Be to. 
visi Rėmėjai sukalba po 1 
Ražančiaus dalį už mirusi 
Amžinieji duoda $50.00 auką. 
o Garbes Rėmėjai — $100.00. 

Žinant gi, jog T.T. Marijo
nų Rėmėjų yra į 3,000, tai 
pilnai galima tikėtis susilauk
ti po mirties jų visų dvasmės 
sau paramos. Du ar trys tūks
tančiai sukalbėtų Rąžančių y 
ra loilžiniška iparama miru
sio sielai Juk šv. Bažnyčia 

Skaitykit "Draugą' 
risi, 01, visi! 

Jūs seniai prie krosnių, 
Jaunieji prie šposų; 
Merginos gudrėsit, 
Vaikinai giedrėsit, 
Seniai prasijuoksit, 
Moterys pas'guosit; 
Vaikams pramoga, 
Kitiems "zobova," 
Visiems, oi, visiems 
"Draugas" kasdieną 

Skaitykit "Draugą," 
Visi, oi, visi! . . . . 
Nes draugas lankys jus, 
Gražiai taip mokys jus; 
Visi pamatysit, 
Galvas prakrapštysit, 
Kad šviesos daugiau, 
Žinant daug smagiau, 
Jauniems ir seniems, 
Didiems ir mažiems, 
Visiems, oi, visiems 
"Draugas" kasdiena.... 

rėdkas. Ar tu kada į škūlę 
ėjai, aš tavęs klausiu? Mano 
šuns Murza jau žino, kad rei
kia plaukt tokiu šipu, kurs ne-
sinkina. 

nesimonkyk. Ir taip neme
luok; balkiai net traška. 

ŠNIPS — Ką tu, pagyros 
baršti, pliauški! Tu mislini, 
kad aš mažas boisas. (Išsie-
ma iš švarko laišką). Tu mis
lini, kad aš kreizė. Lisen, aš Ar sukreizavojai ? Jau 
šitoj kontrėj tventy jirs ir I trečią sveiką dantį trauki. 

— Prašau nusiraminti. Tuo 
jau prieisiu ir prie skauda
mojo. 

mane neapmulinsi Liuk 
(išskleidžia laišką) .. . 

.. Vats dis! (skaito garsiai.) 

Prieš spaudą bejėgė yra 
ginklų galybė: spauda dueda 
ir atima tautoms laisvę, spau 
da pakelia ir nukelia nuo sos
to valdovus, spauda kelia ka
rus ir revoliucijas ir laimi 
tas, kieno rankose spauda, 

(Franklin) j vės Mašinų Fondo. 

Mašinų Fonde buvo $1,025.00 
Antanina Leščiauskienė iš Chicagos $100.00 
K. Šarka iš Chicagos 2.00 

Viso $1,127.00 
Ačiū Aukotojams už prisidėjimą prie "Draugo" Spaustu-
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Antradienis, sausio 30. 19-10 r?wxttox 

SVEIKATOS KELIU 
Bato Dr. A. O. j i * — k M 

^ 1940 metu "Draugo" Gailies Rėmėjai 
mas, kurio atsikratyti nėra 
taip lengva kaip pasakyti. 

Su ausyse ūžimu draugau
ja peraukštas kraujo spaali-
mas ir ausyse tvinkeiojirnas. 
toliaus klausos nervas gali 
pasidaryti per jautrus, bet ko
kio erzinimo dėlei daugiau
siai infekcijos nuodų ir stk<l-
ti ausyse triukšmo. Bet než'f-
rint ar žmogus gali ū/'ma 
lengvai kęsti, ar jam talka 
sunkiai kamuotis, ir vienas 
ir antras gerai padarys, jeigu 
pasitars apie tai su savo gy-
d> tojų. 

ŪŽŽSIAI GALVOJE 
Daug priežasčių yra dėlei 

kurių vienas ar kitas žnio-
\gpas turi pergyventi galvoje 

įkyrų, erzinantį ūžimą, hirz-
gimą, žvangėjimą, kalimą, 
skambėjimą ir šiems pana
šius garsus. Labai dažnai šių 
blogybių šaltinis galį rastis 
girdėjimo mašinerijoj. Bet 
taipgi ne vien tik liga čia 
gali būt kaltininkė. Kai ku-
Quinina, o nekartą Aspirinas, 
rie iš vaistų kaip pavyzdin 
gali sukelti galvoje nemaža 
žvangesio. 

Minėtų garsų reiškimasis 
didžiumoje yra nebeipagrindo. Y r a Rojl lS A n t 
Todelei visuose šiuose nenor- *>emes 
malamuose reikia ieškoti šal
tinio iš kurio jie ima sau pra
džią. Čia gali būti kaltininką 
jdegta gerklė, įdegtos nosių 
angos, ausų dūdelės. Įdegimui 
nykstant, dalykų padėtis ge
rėja. 

Yra nemaža žmonių, kurių 
ausyse randa'si mažiau a»* dau
giau vaško. Jeigu tik vaškas 
daro spaudimą ant ausies būg
nelio, kartais toji veikme ga
li sukelti ausyse garsus, ta1*-
si ten staugtų vilkai, ypač 
žmogus labiau jaučia tai kuo
met jam tenka ant tos puses 
gulėti ir esamą ausyse vašką 
labiau prispausti prie būgne
lio. 
, Lokalės infekcijos galimu

mą reikia visuomet turėti o-
meny. Ligos perai gali būt 
susispietę apie dantis tonsi-
lus, angas. Padėtis neg rės 

Kun. J. Paskausko 
R a d i o K a l b a A p i e 
L. K.Iv .^. A . 

Mes, lietuviai katalikai, 
i\ 

MOŠŲ KALBOS KERTELE I 
4> 

šiandien galime pasidžiaugti a r skirtųs? 
savo įstaigomis, kaip tai Imi-
nyeiomis. mokyklomis, audi- j Bendrinei kalbai 

Griovis ar griovys, skirsnis širdingas reiškia ir "piktas, 

Mes esame papratę žemės 
rojum vadinti tą kraštą, kur 
gyvuoja tikras pragaras, tai 
yra Sov. Rusiją. Dėl to kai 
kas, gal, net pečiais patrauk
ti pasakius, kad šiuo metu 
ant žemės yra kur nors rajus. 
O vis dėlto esanti tokia ša
lis, kur ne tik nejaučiama 
karo įtaka, bet kur gyvetito-
jai nepažįsta tokių visiems 
žmonėms suprantamų sąvokų, 
kaip "mokesčiai", "nedar
bas" . 

L. A . " rašo, kad, "pasak 

ONA IR ANTANAS KASPUTIS 
Ona ir Antanas Kasputis, Antanas išdirbo gatvėkarių 

gyveną adresu 7657 S. Sa- kompanijoj 15 metų. Susitau-
gamon, Chicago, į Amer ika 'pę pinigų, nusipirko 12 flatų 
atvyko prieš 30 metų. Anta 
nas atvažiavo iš Upynos pa
rapijos, Tauragės apskr., 1903 
m., o jo žmona Ona iš Kalti
nėnų parapijos, Tauragės ap., 
1907 m. 

Jiedu šliūbą ėmė Šv. Kry
žiaus bažnyčioje sausio 19 d.. 
1909 m. Šliūbą davė kun. E-
žerskis. 

1934 metais minėjo savo si-

Paryžiaus laikraščio 'Temps',j d a b r i n | vedybinio gyvenimo 
tokia šalis esanti Tongo £alų jubiliejų. 
grupėje, 500 km nuo Fidži. 
Mažiuke valstybė tose salose 

<<-

t i 
oficialiai laikoma D. Brita
nijos protektoratu. Iš tiesų, 
ta valstybė jokio protektora 

Jiedviem tenka pasidžiaui£-
savo sūneliu, Izidorium, 

kurs vedė Eleonorą Striupaitę 
iš Šv. Mykolo parapijos ir 

namą, kuriame ir patys gy
vena ir iš nuomų daro pra
gyvenimą. 

1929 m. Ona* ir Antanas ap
lankė savo tėviškes, Lietuvo
je, ir tuo labai džiaugiasi. 
Rengiasi dar 'sykį vykti Lie
tuvon. 

Sausio 19 d. minėjo savo 

tonjomis, ligoninėmis ir or
ganizacijomis. 

L. R. K. S. Amerikoje yra 
didžiausia ir turtingiausia or-

i ganizacija. J i skaito dešim-
, timis tūkstančių narių ir tu
ri kapitalo -pusantro milijono 
dolerių. Joje yra susispietu
si visa lietuvių inte igentija. 
kuri palaiko tamprius ryšius 
su senąja tėvyne ir jos labui 
darbuojasi. Tokia organizaci
ja mūsų tautai yra didelis 
pliusas, nes yra geriairia 
priemonė sulaikyti nuo ištaute 
jimo. Toji organizacija yra 
gerbtina ir brangintina, ir 
mūsų, katalikų, yra šventa 
pareiga ją ugdyti ir stiprinti 

Šią garbingą organizaciją 
galima išauginti iki aukžčiau-

labiau 
Įprasta, taigi ir vartotina 
griovys, kaip ir lovys, dagy*, 
tekys. Bet iš kitos pusės te-
teiktina tik skirsnis, nes sa
kome rašome: dirgsnis, kąs
nis, sieksnist sluoksnis, Hng 
snis. F 

• •, ūmus, l>et daugumui — "ge
ras, malonus.'' I r bendrinėje 
kall>oje nuoširdus ir širdingas 
vartojami sinoriimnR Anas 
reikšmės dvejopun;as visai 
suprantamas. Pagrindinė šir
dingo reikšmė yra — širdies 
turėjimas (plg. petingas vy-

lįsmę * i < įį j C^ ras. liuneninga eglė), o šir-
_____ ' dies galiu:;* turėti ir geros ir 

Khcne ar kišenius? I blogcs. 
f 

Šis žodis yra skolintas (iš! 

lenkų kieszen), tik liaudinės' Nervingas ar nerviškas 
etimologijos keliu sujungta s žmogus 
su lietuviškuoju kišti. Rytų • Būdvardis nerviškas reiškia 
lietuviai dar ir dabar t^betu-j daugiau esminį panašumą, 
ri neperdirbtą skolinine lytį: ffe fydiškas žmogus ( - pa 
kešėnius, kai kurie žemaičiai 
kešene. Nors panemuniečiai 
paprastai sako kišėnius, bet 
bendrinėje kalboje įprasta ir 
vartotina kišene. Ši lytis ypa-

sio laipsnio^ joj apsidraudus č i a l P a ž l s t a m a i r žemaičių, 
ligoje ir pomirtine pašalpa.! 
Vieton svetimtaučių organi- j A r skirtina nuoširdus ir 
zacijose, geriau priklausyti širdingas? 
savai, nes savajai brangiau 
nemokėsi kaip svetimtaučių, 
o būdamas S. L. R. K. Ame
rikoje nariu būsi tvirtai ap
sidraudęs ligoje ir pomirtine 
pašalpa ir dar savo naryste 

3.1 m. vedybinio gyvenimo [ prisidėsi prie katalikų akci-
sukaktį ir t a proga įstojo į • jos ir tautos palaikymo. 

Tiesa, kai kuriose tarmėse 

našus į žydą), miestiškas 
( - kaip miesto žmonių) dra
bužis. Sakome: protingas, iš
mintingas, ydingas žmogus. 
Taigi šiuo atveju teiktina ir 
nervmgas. Čia juk norime pa
sakyti ko turėjimą, ne pana
šumą. Jei kas piktas, irzlus, 
tai tartum ir nervų daugiau 
turėtų. 

(< Draugo" 1940 metų Garbės Kas myli Dievą ir tėvynę, 
Rėmėjus, paaukodami $100.00 'pageidaujamas tapti Susivie-
mūsų dienraščio Spaustuvės j nijimo nariu. Įstoti į tą gar-
Mašinų Fondui. 

Sveikiname Oną ir Antaną 
bingą organizaciją nesudaro 
jokio sunkumo, nes kiekvie-

Detroit, Mich., lietuviams 18 d. 

gražiai gyvena. Taip pat džiau. ir tariame nuoširdų ačiū užjnoj lietuvių kolonijoj yra Su 
to nėra reikalinga nes visi giasi ir savo dukrele, Darą-. paramą. Tegul Dievas laimi- j sivienijimo kuopos, kurios 

iki tie perai nebns iš ten pa-, 32,000 karalienes Salottes Ti- thea, kur i ištekėjo už Mačiu- ? na Jums, Jūsų sūnui ir duk- |kas mėnuo laiko susirinkimus, 
šalinti. Šių iperų dėlei žmd-' ubu valdiniai gyvena tikroje lio ir laimė jiems šviečia. relei. / kuriuose priimami nauji na
gus gauna nekartą vidurinės ,. palaimoje. Tcngo gyventojai 
airsies įdegimą ir tinimo 

— vasario 9 ir 10 dienomis. 
Rochester, N. Y., lietuviams 

— vasario 11 d. 
Amsterdam, N. Y., lietu

viams — vasario 14 d. 
Newark, N. J.f lietuviams 

— vasario 15 d. 
Brooklyn, N. Y., lietuviams 

— vasario 16 d. 
Bayonne, N. J., lietuviams 

— vasario 17 d. 
Philadelphia, Pa., Šv. Ka

zimiero parapijoj — vasario 
' 

Je-
riai. Taip pat ka's met yra 

gausiai turi žemės vaisių, tik- niui ar ligoniui visa, ko jam i galima, vis dėlto Tongo vai-daromi vajai, kurių laikotar-
lei ausyje skausmą ir sua*\^ė-, raja to žodžio prasme. Jie gy- veikia, nieko už tai neimda- stybėje apie tankus ir viso- pyje nauji nariai įstoja be 
jimą. Pas kuriuos tik sveika-Į vena šalyje, kur idealus oras, ma. Valstybės biudžetas to- kias apsauga* nuo dujų, tur ekstra mokesčių. 

syse daugely atsitikimų pasi
kartoja. 

Sergantiems anemija (ma
žakraujystė) irgi nekartą ten
ka kamuotis galvos ūvtmn. 
Kraujo padėčiai pagerėju • ii-
žimas savaimi pranyksta. 

Yra taipgi galimybių, kad 
ūžimo priežastis gali būt pa

būt, negalvoja... tos laipvsnis yra nupuolęs, j žydinti gamta, puiki augme- kioje geroje būklėje, kad val-
tiems panašūs įdegimai au- nija. Tongo gyventojai save džiai leidžia daryti piliečiam; 

kildina iš maori giminės, *a- visokias lengvatas ir, nuolai-
bai gražaus kūno sudėjimo, das. 
aukšti ir pavydėtinos sveika-' Tos nuostabios valstybės, ir 
tos. Tongo salų gyventojai "žemės rojaus" gyventojai kyklose". Kadangi spauda y-
neserga, o, Europos civiliza-1 į$ mažens naudojasi nemoka-j r a l a b a i patogus įrankis, to-
ciją parėmę ipadidino savo' m a medicinos pagava, o n u o 1 ^ 1 K v i s i stengiasi savo ran-
gerove. Salose išplitęs švieti- 6 i k i 1 4 m e t ų valstybės l ė šo - | k o s e turėti ~ k " ° d a " S i a u 

mas ir medicina. Gyventojai n iįs mokomi. Tiesa, tai didės-j***** «*«*&* išplatinti, nes 
krikščionys, valstybė — kons- n įu a r mažesniu mastu yra I k i e n o rankose spauda, to ran-

čiuose klausos mašinerijos- titucinė. Išmintingas valdy- įr kitose valstybėse, kurių 
kauleliuose, kurie yra i r t i j mas ir krašto gamtos turtai ''žemės rojumi" vadinti ne 

Pageidaujam, kad visi lie
tuviai katalikai priklausytų 

Baltimore, Md. — lietu
viams ir amerikiečiams — va 
sario 19,20 ir 21 dienomis. 

New Haven, Conn., lietu
viams — vasario 25 d. 

"VVaterbury, Conn., lietu
viams — vasario 27 d. 

Binghamton, N. Y., ir Na-
shua, N. H. lietuvių koloni
joms prakalbos bus paskirtos 
kiek vėliau, suderinant jas 
su kitais kvietimais. 

Mūsų laikais reikalingesni prie šios organizacijos, kuri 
yra tiesos gynėjai su plunks- yra mūsų tautos ateitis ir li
ną, negu tiesos skelbėjai sa-ikimas. 

Katalikiškas jaunime. Lie
tuva jus kviečia prisijungti 

koše vra ir visuomenė. 
fPop. Pijus XI) 

vienas kito. Čia kaip ir ki
tose kūno kaulų sąnariuose 
gali atsirasti sąnarių įdejr 

Galvos skaudėjimo 
Vargint oi a i 

Blogas jra'vos sknudS?tma« sucKlin;1 

nusiteikimą. . padaro visai, sergantį! 
O vistfi daueHls Imontu Venčla nu" 
raivos skaud^i'mo n»>n ikMintrat, d51 
to. kad ne i ino tikras prieža^tiea 
Kai kita karta tau skaudtes sa lva 
patikrink pats w v e . Qal tau reika 
lingaa tikrai irer»»s pal«mtvlnimas ne 
tvarkiai veikiafiu viduriu. Ir Jeijrn 
tas yra. tai maža Rx-Lax plytelS 
nuteiks tau dide-c pagalba. 
£x -Lax yra labai patikimas liuosuoto-
'aa. Jis yra efektlngras veikime, bet 
taip pat Ir SvHn«a Jis duoda resul-
tatus be jokių į s i t e m p i m ų Ir ne-
amajrumų. , 
B© to, S x - L r x yra malonus priim
ti. Jis gardus kaip skanus šokola
das. Jūs galite gauti dSžute kiekvie
noje vaistinėje ut 10c. arba 25c. 

labai kelia Tongo piliečių ge-
rovę. 

Visi mažos valstybės gy- . 
ventojai — žemdirbiai. Kiek
vienas Tongo pi'ietis, sulau
kęs 18 metų amžiaus, gauna 
plotą žemės, kurį dirba iki 
pat senatvės. Žemė savo vai
siais maitina ūkininką ir jo 
seimą. Kai žmogus pasensta 
ir savo žemės dirbti nepa.:ė- į 
gia, arba kai suserga, juo rū- j Komunistų vėliava sukėlusi triukšmą United Mine Work-
pinasi valstybė. J i duoda »3- ers suvažiavime, Columbus, Ohio. (Aeme telephoto) 

i prie milžiniško Iietuvos kū
no ir nors dalele savo gvve-
nimo darbų paaukoti tėvy
nės aukurui. 

Prof. K. Pakšto 
Prakalbu Maršrutas 
Vasario men. 

Pagal ligšiol gaus pakvie
timus pref. K. Pakšto pra
kalbos numatytos sekamuose 
miestuose: 

Waukegan, 111., lietuvių pa
rapijoj — vasario 6 d. 

Waukegan, TilT Rotary 
Klubui — vasario 7 d. 

Chicago, lietuvių katalikų 
konferencijoj — vasario 8 d. 

New Yorke, krautuvė prašo savo klijentų, kad netrukdytų 
piketuotojų, kurie susirinkę prieš duris. (Acme telephoto) 

SArcoKiT** r Attitr.ntittji i v t 
4TMISAKYKIT JI PAKKM»IAN<MV» 
Oamlnama ttk vK«aa tikras 
Kx-Lax! įs idėmėkite raides 
tumėt geras pasekmes reik a-
"E-X—L-A-X" ant deiutes lr 
kiekvienos nlvt^iėa Kad gan-
laukit* orto+nallo Ex-Lax. 

S YOU NEVER KNEW!// Bv Bob Dart 

Q 9 
ARE OFTEN FOUGHT B y G E R M A N S"TUOEb4TS 

IM VVHICH QUAMTITIES O P TO 3 G A L L O N S E ACH 
A R E COMSUMED By T H E TYVO C O M B A T A N T S / 

REMEMBER 
^SMVElN, HOFBRAU 

AT Z»X P A Z E S / 

/ JAWOHL 
P l G D O G 

P M 

A r 800RC3ES. IN SOUTH 
FRANCE, IT O S E D T O B B 

T H E COSTOM F O R T H E 
BRlDE COMING CXJT OF 

CHORCHJTO E M B R A C E EVERy< 
P E R S O N S H E AAET 
IM T H E STREET S O 
THAT T H E y CXX>LO 

SHARE IN H E R , 
Q9CO FORTUNE/ 

H H E LATE EDGAR VVALLACE . 
WOOJLD'S G R E A T E S T C R I M E NOVEUST, WAS 
A PHENOMENAL EXAAAPkE OF FlERCE COMCEN" 
TRATTOM,AND V/OUCANIC ENERGY. IN A PEW 
WEEKS BEFOPE H1S DEATH HE PROOOCED 
A 2 0 , 0 0 0 WORD SERlAL, A THREE ACT PLAy. 
16 ART1CLES AMD A B R O A D C A S T - ^ 

Ctmt»lS>tt ! * « • LincoJn N*«>l>a|»r »>*< ^r^s. Im 

IS NOT A MOOERN 
INVENTION. I N W W A S U S E D 

IN C H I M A DORING T H E '•HAN 
DyNASTY "(2IO 8 .C. ) T H E 

«NKWEUU I S C E N T U R i E S O L D e R l 
Q<&5 

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 
Paraipijų Chorai 

ir dienraštis "Draugas ' ' 

file:///gpas
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
= ^ , 

&& 

Ką Veikia Vilniaus 
Krašto Lietuvių 
Persekiotojai 

Vilniaus Radio Stotis i 

daržininkystes, gėl ininkyste , 
bitininkystes, paukšt inii.kys-
tės ir kailinių žvėrių ūkio V a n B u r e n & A s h l a n d B l v d 

spe<'ia:istai. Mokslas truks 
trejus metus, kurį baigę tu
rės dar vienerius metus prak-

DAINŲ DIENA 
Ashland Blvd. Auditorium 

Balandžio 21, 1940 

VILNIUS. (E) . — Vilniaus 
radio stotis buvo pastatyta 

; 1931 m. pradžioje. J ^ s ta t i i-
^ VILNIUS (E) — Lieto%-iu talų firma Mareoni. Kradtta-

visuomenę domina klausimas,; j e stotis buvo 16 kw galinau 
kur dabar randasi ir fc« vei- j mQy 0 1935- metais buvo sun
kia tie buv. lenkų va ldž^s tiprinta iki 50 kw antuieje. 

:::SSi 

pareigūnai, kurie buvo spe
cialiai skirti lietuvių oricani-
tt»cijoms sulikviduoti ir pa
eini? lietuvius persekic'i . 19.'-7 
m. pabaigoje lietuvių para* 

Lenkų-vokiečių karo metu 
stotis buvo kelis kartus smar
kiai bombarduota. Pirmą, kar
ta numesta apie 80 bombų, 
bet stotis išliko sveika. An 

n 
• 

klojimui pasiekus auUSriac- jtrą kartą 19 vokiečiu lėktu-
siojo laipsnio, buvo grfehtftMlvj numetė apie 200 bombų,' 
liet. draugijų uždarine,irno. kurios apgriovė stoties na-
U-ždarytos švietimo dr-ja M B j mų, sunaikino kontrolinį sta
ta*" , ftv. Kazimiero dr-ja, Lie lų su visais prietaisais, su-
tuvių Mokslo dr-ja, liet. ūki- do"že lempas, išvartė trans-
ninkų dr-ja su daug ūkio ra- t'ormatcrius, pataikė į aukšto- j 
telių, liet. mokytojų są-ga ir šios įtampos lygintuvą, o 

* • 
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tikuoti's Ženu's Ūkio dep-to 
pripažintose sodininkystės, 
daržininkystės ar gėlininkys
tės įmonėse. 

k*«? 

SSsH I 

KAUNAS (E) . - Lietuvos 
Raudonasis Kryžius gauna į-
vairių atbėgėlių padėkų už 
Lietuvos visuomenės, ištaigu 
ir organizacijų jiems suteiktą 
pagalbą. Vienas tok's jau iš
vykęs atbėgėlis rašo: " Išva
žiuodamas iš Lietuvos malo
niai dėkoju Lietuvos Raudo 
najam Kryžiui už paramą ir 
gydymą ir kaip pabėgėlio rū-
pinimą. Taip pat dėkoju Lie
tuvos Respublikai už vaišin-

lobą''. 

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

Rengia Cliicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis ' Draugas ' 

LIETUVIAI DAKTARAI 
*"•« — RTMlo^fc *ojt* 

LIETUVIAI DAKTARAI 

daug kitų. Uždarytom? liet. viena bomba pataikė net į 
organizacijoms " g l o b o t i " bu-1 stiebą. Kas iš stoties išliko. 

1 

vo paskirt i ypatingi ki . ra t )- karo metu buvo sunaikinti! 
riai. Tačiau tie kuratoriai g a - ' a r b a išvogta. Mūsų pareigū-
ve pilną valią Šeimininkaut1", nai stotyje berado tik gele

žies, rėmų ir kabelių laužą. 
— Po sunkaus rūpestingo 

>.«<•: , 

j c £ > 5 i & ! > * * ^ ^ 

Maišai Amerikos pašto p-erkeliama 'nuo laivo Manhattan 
darbo stotis buvo tiek atsla- | . m t a n g l ų i a i v e l i o inspekcijai. Amerika pareiškė protestą. 

(Acme telephoto) 

per Vilniaus krašto 
mus išdalinti ūkininkam: 

agrono-

pasiskyrę dkleles algas ir su
mas "nenumatytoms išlai
doms" , at besiskubino tas 
draugijas likviduoti, bet fu tyta, kad nuo lapkr. 2o d. 
daugiau darė skolų tų d rau- |per ją buvo reguliariai pra-
gijų sąskaiton, paimdami jų ( dėto perdavinėti Valstybės 1 T e l Š l U A p s k r i t i e s 
vardu net stambias paskalas Radiofono programas iš Kati- \Q 
bankuose. Pav. "Ry to ' * va r- no. Nuo Naujų Metų jau j ? i n a 

du buvo užtraukta 60XK'J zlo-j stoties galingumas padidintas VILNIUS (E) . — Mieste! VILNIUS (E) . — Buv. Vil
tų paskolą, kurią kuratoriai! iki 8-10 kw, d per vasario savivaldybė jau paruošė 194(» niuje lenkų daržininkystės 
prašvilpė. Kiek mažesnės bu- mėnesį iki 20 kw. Ateityje metų viešųjų darbų planą, ku- gimnazija dabar paversta vi-
vo užtrauktos ir kitų uždary- 'stoties galingumą norima at- riam reikalinga 3,300,000 h- dūrine sodininkystės mokyk-
tųjų draugijų vardu. statyti iki 50 kw, tačiau tani tų. Planas pristatytas tvir la , kurioje bus paruošiami 

Vienas labiausiai pasižymė- reiks nemaža lėšų. — Be šios tinti Vidaus Reik. ministen kvalifikuoti sodininkystė.; 
jes tokių kuratorių advoka- stoties Vilniuje dar yra aero- j a į . _ p r į e š Kalėdų šventes 
tas Wilianovskis i>abėgo į dromo radio stotis, kuri -išii- Vilniuje jau dirbo apie 5000 
Varšuvą, o jo veiklą visu ko karo nepaliesta. — Prieš bedarbių prie viešųjų darbų, 
kruopštumu tęsė J . Švedas ir patį karą kitame Vilniaus Prieškariniais laikais Vilnfti-
Beiennanas, kurio brolis ne- .miesto gale lenkai buvo pra- j e a p į e v; a u s i0 mėnesį būdavo 
mažiau uoliai " t v a r k ė " lie-'dėję statyti naują rndiofeni- !

p e r 7 tūkstančius bedarbių. 
tuvių reikalus pačioj vaivadi- ne stotį. Dabar ta stotis turi ^ 
joj . Iš kitų pasižymėjusių lie j du geležinius stiebus po 135 | 
tuvių persekiojime minėtini metrus aukščio ir baigiamas A u k o s V i l n i e č i a m s 
Jasinskis, Aleknavičius i, jreii^ti siųstuvui namas. Sto-' . n a t ^ t a į 
sparto reikalų t va rkyo ia s tis dar nebaigta. J ą baigus, g y v a i s l^aiKCaiS 
Niececkis. Patiriama, kad ftvt senoji Vilniaus radio stotis KAUNAS (E) . — Alytaus. 
das, karui prasidėjus, i uvo mis perkelta į naująją Vietą. 'Birių, Kauno, Kretingos, Ma 

gumą ir e <•• 

KAUNAS. Kariuomenės va
das brig. gen. Stasys Rašti
kis išvyko 3 mėnesiams atos
togų sveikatai pataisyti. J i 
pavaduos gcn. Vitkauskai . 

KAUNAS. Skautai nutarė 
suaukoti Vilniaus biednuome-
nei už 100,000 litų reikmeni
mis. 

pabėgęs į Lietuvą ir Čia bu
vo internuotas, Beiennanas 
ta ip pat pabėgęs j Lietuvą 

Taigi, nebe užilgo ir ritfarių Jeikii}, Panevėžio, Rokiškio, 
lietuviai galės girdėti Lietu
vos dainas ir muziką iš sosti 

Skaitykite vien 
kus laikraščius. 

bet dabar nežinia kur pasle- nes Vilniaus. 
pęs. Niececkis tebevaikštinėja 
po Vilnių. 

Čia minėtieji ponai esą vie
ni is pirmųjų, kurie patiekę 
eilę dokumentų Lietuvos pi-
lietvbei ir lietuviškiems pa-
sams gauti . 

katalikiš-

Šiaulių, Tauragės, Trakų, Uk
mergės, Utenos ir Vilkaviš
kio apskričių ūkininkai nusi
dėję paaukojo vilniečiams ū-
kininkams geros veislės gy
vulių. Gyvuliai jau išsiųsti 

Duodam Paskolas ant 1 
Jau Paruostas 
Viesyjy Darby Planas 

TELŠIAI ( E ) . — Telšių 
apskrities savivaldybė priėmė 
1D4D metų sąmatą sumoje 
693,798 litų. Iš tų 347,000 l t 
skiriama sveikatos reikalams, i 
Teisiai turi gerą ligoninę su 
80 lovų ir kiekviename aps
krities valsčiuje yra apgy
vendintas apylinkės gydyto
jas su akušere. Beturčiai gy
domi veltui. Švietimo reika
lams paskir ta 31,000 lt., be to 
Alsėdžių pradžios mokyklai 
Matyti dar 41,300 lt. Mokyk
la kaštuos 130,000 lt. Susisie-
kimo reikalams skiriama 3o,-
OCO lt. Bus statomas didelis 
tiltas per Miniją ties Kaiušė-
nais, prie Kartenos-Kretingos 
kelio. Vasaros metu Telšių 
apskrities savivaldybininkams 
bus suruošta ekskursija į Vil
nių ir jo kraštą. 

Pirmu Morgičiu 
Chicagoj ir ApicllnkAs^, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 

pataisymui ir statymui naujų namų. 

MOKAME Oi 
Dividendų už padėtus pinigus K* 

Kidneys Musf 
CieanOuf Acids 

Excess Acids and poisonous wastes ln your 
blood are removed cniefly thru 9 million tiny 
delicate Kidney tubes or fllters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Getting Up 
Nights, Nervousness, Leg Fains, Gireles Un-
der Eyes, Dizziness, Backache, Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
cases the diuretic action of the Doctor's pre-
seription Cystex hclps the Kidneys clean out 
Excess Acids. This plūs the palliative work of 
Cystesc may easily make you feei llke a new 
person in Just a few days. Try Cystex under 
the guarantee of money back unless com-
pletely satisned. Cyst«x costs only 3c a dose 
at druggists and the cuarantee proteets you. 

Ruby Benton, viena San 
Antonio slaugių, kuri liudijo 
Dr. Johnson nepadorų elgesį. 
(Acme telephoto, 

Akiniai, visokių madų, už $2.4b 
pritaikyti akim-s, su pilua garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lenas} 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimos veltai. 

Dr. Karolis Nurkat-Nuikaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pop:rt. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. HalstedSt. 
Tel. Yards 2151 

i r 

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Fctlerai Savinfra & Loan Insurance Corporation, Washinffton. D. C. 

S ^ 

1 940 METŲ 

"DRAUGO" KALENDORIAI 
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven-

į | temis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslų. 
Senieji " D r a u g o " Skaitytojai ir Naujai Užsirašu-
sieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. Į Lietuvą Su Persiuntimu — 30c. 

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

*® 
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"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Avenue Į| 
Chicago, Illinois 
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( K L A U S Y K I T E 

New City Furoitare Mart 

Telefonas CANal 7329. 

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

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefoną. SEEley 0434 

ieiefonas HEMlock 2061 

OR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. YVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
G R Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

10—12 Y9L ryt* 
54—4 ir 6 —8 vai. vakare 
Tr**iitd\enais ir Sekmadieniai* 

Susitari us. 

TeL Cicero 1484. 

OR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIUUKUAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cieero 1484. 

«« tardą S140. 
o .A N DOS: Nuo U iki U , 

2 iki 4 ir 7 iki f 
*di»uiatc 2 i b 4 ir 7 ^ 
šventadieniais: 11 iki U 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atimu* pritaiko 
3343 So. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
• iftiju uu»i». Hrlviivaoitiuiau 

Penk tad ie-uiai« 
1 alMM*« IA*t£ '•v,,*« Z-^. 7-u |- m 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadiemiais, Irediadieniaia %, 

Šeštadieniai! 
Valandos: 3—8 P. M. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS Utt CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakar* 

Taipgi pagal sutar.į* 
Ofiso telefonas PROspcrt, 6737 
Namu telefonas VIRgima 242J 

• i v AKUS VinV 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVLfeXJLN8liA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47 th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:3u Vakare, 

ir Pąga' Siu.art.. 

DR. P. J. BEINAR 
(lil-;l.\A*iAI'!sK/%^J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAP 
HMOO So. Halsted Street 

TELEFON.AI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res - Yarda 896h 
OFISO VALANDOS: 

' iki 4 popMf* 7 iki 9 vakar 
T r^iadieniais ir Sekmadieniais 

paęal sutartį. 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
1 — t ir 6:30 — 8:30 vakau 

ir pagal sutartį. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 

2158 VVest Cermak Rd. 
Ofiso TeL Canal 2345 

1 >f įso \ ai. 2 - 4 ir i—*-
Res. 2305 So. Leavitt Street 

Res tel. Canal 0402 

OR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHOtURGAS " 
4729 So. Ashland Avft. 

2-troa luboa 
CEICAGO, ILL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryt* 

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

TeL tf ARds 0994 
nez. 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 

: 

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

WSBC — 1210 kilocycles. 
Programe dalyvauja S t Louie-Louie Komediška Gmpė 

i r didele eile kitų radio žvaigždžių.' 
i i i U J U T i r r n n — MM—MJĮ 

m 4958 So. Talman Af. 
>*• TeL GROvehlU 0817 

^ffir* T«l HElflock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 2—4 ir 7-« Tik. 
K«tv. ir Nedėliomii nuitam 

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PMYSIOIAU and SURGEOI 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir noo o iki 8 vai. rak. 
Nedeliomis pagal •mtartį. 

Offict TeL YARdfl 4787 
Namu Tai PBOcp«et l9M 

M OAKaJ «18S 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos j 1—9 popiet ir 7—8 • . m-

REZIDENCIJA 

6631 S. CalifornJa Ave. 
Telefonai REPnblio 7868 

Of f iee Phone Rea aad Of fieo 
PBOipect 1028 2S69 8. Leavilt Bt 
Vai i 2-4 pp. ir 7-9 »ak. CANal 97H 

DR. J. J. KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2359 So. Leavitt Street 

Treeiadiflaūaii ir Sefcmadianiai* 

UL f ARdi 6981 
«u« KBNwood 8107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—X& 
756 VVest 35th Street 

Ofiso TeL VIRgima 0088 
Retidencijoa tai BEVerly 8244 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiao v&L; 1 -5 ir 6—850 P. H 
Reiideaeija 

89S9 8 a Olaremont A?c 
Valandos 9—10 A. M. 

Nadeliomia pagal »ntarti 

Tai CANal 0267 
Rea. TeL PROspect 6689 

DR. P. Z. ZALATORIS _ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
1821 So. Halsted Street 

Reridencija 8600 So. Arteeian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiel 

6 iki 9 vakaro 

TeL YARds 2246 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Btraet 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 
cUrfftai rtaeal sutarti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer A v e n M 
Telefonas Lafiyette M89 

AntTadisadaia, Kstvirtadisniaii Ii 
P«nktadi«suais 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel YARds 0994 

Pirmadieniaia, Trečiadieniais t« 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 2INI0S 
WORCESTER, MASS., 

ŠVITIMO 
KLAUSIMAS 
LIETUVIU 

į I — I I I skyrius įstojo 150 
vaikų. Paskui kasmet vaikų 
skaičius vis augo, buvo ati
daryti IV — VIII skyriai. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 1932 metais Sv. Kazimieroj 
Lietuvių švietimo reikalais pradžios mokykla Woreeste-| 

Worce*ter'y pradėta rūpintis ry jau lanke 448 vaikai, ku-
daug anks tau , negu įsteigta riuos auklėjo 12 vienuolių mo-j 
pradžios mokykla. 1913 m. į kytojų. 1939 m. mokykla lankė 
Worcester, Mass., Šv. Kaži- 330 vaikučiai, ir juos raokė 
miero parapija klebonauti at- 10 kazimierieeių seselių, vir-
keliamas kun. J . Jakaitis, sininke sesuo Anastazija. 
Tuomet ir suorganizuota pir- Mokyklos reikalus pavyz-
mieji čia vasariniai kursai, dingai tvarko kleb. kun. Pet-
Buvo mokoma per pora vasa raitis. Jis stato didelius ir 
ros mėnesių svarbiausieji pamatuotus reikalavimus ir 
bendro lavinimosi dalykai — | mokytojoms ir mokiniams. 
istorija, geografija, aritmeti- j Todėl mokykla išauklėjo susi 

J) 

CiCEROS LIETUVIU NAUJIENOS 
\ 

City of Flint įgula rodo savo nusiteikimą vokiečių vėliavos link. Šiomis dienomis City 
of Flint grįžo Baltimore, Md. (Acme telephoto) 

kratų Klubas, Bronx, N. Y., ness, Sask., Canada — $1.00). dūktais pramogai aukojo: ,\. 
. ^ _ ""j ir L. Vyčių 12 kp., N. Y. Au- A. P. Slavin, Duąuesne, Pa. ir V. Kaulynaičiai, K. Vien 
ka, lietuvių kalbos gramatika, pratusių lietuvaičių jaunuo- . ^ ^ _ ^ p ^ R & Karp^ c l e v e l a n d > ž i n d i s > ^ L i u t k i ene , Tlmins-
Visi dalykai buvo dėstoma be- hų, pav. P. Atkočms Maria, ^ šimulėnienė, p. Ohio) $10.00 kas, M. Grubliauskas, K Liū-
tuvių kalba. Mokė daugiausia' napolio Kolegijos studentas 

Skuržinskienė, S. Dautartas, studentai ir vietos lietuviai ir jo broliukai ne tik gražiai ~"""""""".".".^ _-*T ~"" v ~ i l ^> y ^Andrejauksas, Young-i. 
mokytojai. Štai iš buvusių tų vartoja lietuvių kalbą, bet ' j ^ I ^ 1 ' J™ajUnas', stown, Ohio (per K. S. Kar-
kursų mokytojų-studentų tar- taip pat parašo gerų straip- 2' ; c a ' P° *•• ^"pių, Cleveland, O.) 10.00 

, . ., . I 4<CJ4, , , * , v. . ,, Kadzvinskiene; $2.0" ¥ ' po dabar turime visa eilę žy-! snių "Studentų Žodžiui,1 .00 J. 
mių žmonių: prof. K. Pakšte,1 Man teko grožėtis ir džiaug- B r ^ k l s ; P° S1-00 ~ * T l ^ 

tis mokvklos pastatytais vai- ***> *• Pranekauskas, A. Bar-
dinimais*. A. S. tusevieius, p. Markevičiene, 

_ R. Šilkaitienė, J. Kopčinskas, 
J . Liekntis, N. Barščiausfcas, 
F. Lukševičius, J. Banifinas, 

dabartinį VVorcestery šv. Ka-
limiero parapijos kleboną J . 
Petraitį, kun. J . Juškaitį, 
kun. J . Vaičiūną, kun. Stra-Į 
kauskų, kun. Bakšį ir kitus. 

Kursus lankydavo kas va
sarą po 500-600 lietuvių. Pa 
mokos vykdavo kasdien, pir
ma parapijos salėje, o pa 

Grand Rapids, Mich., lietu
vių organizacijos ir visuome
nė (prisiuntė P. Greičaitis) 

$272.76 
(Aukojo: po $25.00 — Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Dr-ja, 
Šv. Jurgio Dr-ja, D.L.K. Vy
tauto Kareivių Dr-ja; $10.00 
— Šv. Petro ir Povilo Dr-ja; 
po $5.00 — Lietuvių Balsuo-

džiuvienė, Broadwav Market, 
P. Maciejauskas, P. Čižaus-
kas. A. King, A. J. ir M. B^r 
notai, Mary Ann Shop, J. F . 
Margelis, J. Žemaitis, Mrs. 
Kašiuba, J. .A. Shenvin Su-
per Market, Kent 5 and 10 
Cents Store). 

Marijonų Remejų 
Seknunga Pramoga 

CICERO. — Praeitą sekma
dienį įvyko nepaprastai gra
ži ir sėkminga kauliukais žai
dimo pramogą Marijonų Rė
mėjų Draugijos 21-mo sky
riaus parapijos salėj. Šv. An
tano parapijos salė, kaip ži
note, brangieji, yra didelė, ir 
buvo apiplinė žaidėjų. Ką tai 
reiškia! Tai reiškia, kad Šv. 
Antano parapijos žmonės lai
kosi praeitų laikų; visuomet 
gausiai lanko savo parapijos 
įvairius draugijų parengimus 
ir juos uoliai paremia. Tą 
gražų pavyzdį savo parapi
jiečiams teikia kilniadvasis ir 
uolus visuomenės veikėjas, 
didž. gerb. klebonas, kun. II. 
J . Vaičūnas, kuriam visi kil
nūs darbai arti prie širdies.' 

Už tai yra didelio džiaugs
mo, kad ir praeitą sekmadie
nį, susirinkusieji taip gražiai 
pasirodė. Matyt, gerbiama 
skyriaus valdyba ir malonūs 
skyriaus rėmėjai bei rėmėjos 
prie to darbo tikrai grąžai 
rengėsi. Gausumas dovanų 
pramogai pilnai tvirtina, kad 
gražus bendradarbiavimas vi
sų atsiekė savo tikslą. 

Į šią pramogą, nors ir trum
pai, atsilankė Marijonų Rė
mėjų apskrities dvasios va
das, kun. J. Dambrauskas, ku
ris trumpa karšta -kalba pra
bilo į susirinkusius pirmą k«*r-
tą ir džiaugėsi,, kad Tėvai 
Marijonai Ciceroje turi dide
lę armiją savo geradarių ir 
nuoširdžiai dėkojo visiems už 
teikiamą visokeriopą .paramą 
ir sėkmingą darbuotę Kata
likų Bažnyčiai ir tautai. 

J. K. 

Gasparas ir Monika Petru-
liaučiai, Bronchville, N. J. 
(prisiuntė Fabian Saranko, 
Paterson, N. J.) $5.00 

Bendras Organizacijų Ko-

AUKŲ PAKVITAVIMAS 
L.K.K.S.A. 294 kuopa, Wa ^ Šatkauskas, J . Labinskas, 

rehouse Point, Conn. (per M. J ' Ka*£naitfo S. Kovaliaus-
Ulčinską) $ l 0 (K) kienė, p. Dzikienė, S. Kazlau-

nia p»rapiju» **uvjV, u p«- Brockton l ie t . Piliečių **kas> B- Paulauskienė, p. J a t - ' t o j ų L y g a > S u s i y Į/̂  R K ' m i t e t a s Viliaus Kraštui šelp-
skui persikelta į didesnes pa-;l>augija — $100.00, Šv. Ko- ^auskiene, R. Utvienenė, p. A m e r i k o j e 54 kuopa, g , ^ t i , W. Lynn, Mass., surinko 
t a l p a 8 'ko pašalpinė dr-ja — $25.00, Burisevičienė, p. Burkas, p. Lietuvių Amerikoje 43 kuopa; (prisiuntė Jv. Mereškevičius) 

Tie kursai davė gražių re-! Montello, Mass. ir $1.00 auko- ^ u g ^ n ^ ' P* B l ^ m s i e n § > P- M e " šios kuopos nariai — $10.00 ' $171.00 
zultatų — daug pamilo iri jo ir surinktas viršminėtas ^ n s

v
k i e n ^ p ' Venclauskiene, p. _ p e r e ieai t is ; $5.10 - A.1 Aukojo: $15.00 - Liet. Pi-

pranioko lietuvių kalbą, davė|aukas prisiuntė Jonas Stos- Vaičiūnienė, K. Skarubskie- j . įr M. Bernotai; po $5.00-- liečiu Klubas; po $ 1 0 . 0 0 -
pa^zd į kitur steigti panašus'kus, viso $126.00 n e ; . JuT' ž v l r b h s

:
 A - Stanke- A K o r t z ^ j j Bachunas, F . , Moterų Klubas, Šv. Onos Dr-

kursus ir net mokyklas. Lietuvių Kontraktorių Są- V 1 ^ u s t J - Zukaitis; smulkiais bukaitis; po $1.00 — K. Ar-1 stė, Šv. Juozapo Dr-ja, Šv. 
Regulerios pradžios moky- r>'^s, Brooklyn, N. Y. (per ~ 2A0> Parengimo pelnas — Į,cįkauskas> |>. įr T . Guston, j Kazimiero Dr-ja; po $5.00 -

klos įsteigimu rimtai, susini- S t N. Karvelį) $25.00 $'y-°y)- !|A. Bernotas jaun., U. Liutkie- Sfmų ir Dukterų Dr-ja, x\.L.-
Lietuvių Katalikų Studentų Jonas Dudėnas, MeKenzie nė, K. Pašluostą, P. Kluo- T. Sandaros 40 kuopa; sausio 

Dr-ja, Waterbury, Conn. (pei Island, (3nt., Canada, surinko nius, P. Medelinskas; po 50c, 12 d. parengimo pelnas $102.-
A. Kateivą $5.00 iš Coeheneur kasyklose dir E. Liūdžiuvienė, V. Sadau- 60; Kūčių vakarienės likučiai 

Ignas Gen&ūnas, Tuckson, bančių lietuvių ir svetimtau- skas; po 25c. --- J. Savickas, — p. E. Zaleskienė — $3.40). 
Arizona $1.00 čių $15.31 M. Vituskas, J. Pariauka, J. Kazys Žibikas, So. Boston, 

Šv. Liudviko Dr-ja, AVorces (prisiuntė K. Beniušis ir A. Martinkevičius, O. Kirlienė, Mass $5.0u 
ter, Mass. (per I. Pigagą). Urbonas, Winnipeg, Man., O. Mičiulienė, R. Čižauskienė,' V. Yomantienė, New York. 

' $10.00 Canda). B. Mikutavičius, V. Bartose- (prisiuntė R. Kurdinaitis) 
New York, N. Y. penkių Dienraštis "Vienybė," vičius, A. Papeikienė; smulk $5.00 

liet. draugijų parengime, sau- Brooklyn, N. Y., prisiuntė $9. — 40c; atskiri asmenys $5.00 S.L.A. Sekretor. Dr. M. J. 
suo Elzbieta. Be trijų vienuo-'sio 14 d., surinkta, įteikė xVlf. (aukojo: E. Danylienė, Wor- j — M. Kučinskas; $2.00 — Vinikas prisiuntė $15.0C 
lių dar mokytojavo Juzė Leo- Stankevičius ir St. Skorub- cester, Mass. — $5.00; N. S. J. Barto; po $1.00 — J.] Aukojo: S.L.A. (192 kuopa, 
naitė. 

Lietuviai 

Stulpinas, Niagara Pails, N.- siuntė P. Staniškis) . . $17.00 
Y. — 50c. , Viso $864.64 

Lietuvių Verslininkų, Ama-| 
tininkų ir Profesionalų Sąry-' 
šis, Philadelphia, Pa. (pri-

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas. New Yorke. 

J U S T K i D S — W M it Art to a Kui? • 7 Ad CartM 

pinta 1923 m. ir pradėta sta
tyti mokyklai namas. 1924 m. 
buvo galutinai įrengtos pagal 
moderniškus šių laikų reika
lavimus klasės dėl 600 moki
nių. 

Mokytojauti pakviečiamos 
Šv. Kazimiero vienuolyno se
serys (berods 3). Pirmąja 
mokyklos viršininkė buvo se-

[*u entuzijazmu 
leido savo vaikus į savo mo 

s k i s $153.00 Pond, Jackson Heights, N. Y., Puzaras, K. Dėdynienė, N. New Kensington, Pa., S.L.A. 
(Rengėjai: Šv. Kryžius Dr- V. Stankevičius, Jamaica Ea,- Kučinskaitė, B. Oksas, Dr. F . 266 kuopa, Pittsburgh, Pa.? 

ja, Šv.&Jono Dr-ja, Šv. Izido- st , 'N. Y., A. Poderis, Brook- A. Adams; sausio (12 d. pra- S.L.A. 370 kuopa, Niagara 
kyklą, net pirmaisiais metais1 riaus Dr-ja, Lietuvių Denio- lyn, N. Y., P. Baltakis, Fur- mogos pelnas - $119.76; pro- Falls, N. Y. - PO $5.00; V. 

SOCKO THE SEADOG By Teddy 

NAPPY By Irv Ti rman 

W E ARE PLEAS£0 
TO ANNOUNCE THE 

FOR/AING OF 
COLOSSAL 

PlCTURĖS «NC. 
•PRJĘS. • 

OOLiTMORP 
Q.COMKLE 

CCAVJ&C MC OWN» 
TMC C A » C 4 * ) 
•0*RECTOR-

NAPPY HAIR8ANKS 
. ASSOCIATES* 

GOOBER GANUCK 
IJLAOGUSTOS OE SMILES 

ptNKY VMM TYKE 
LC ROY FINK 
DARYL DUNK 

maėpv 
m¥ FE 

GOSM AUGIE f THOS€ 
PHONY NAMES W I PKKED 
FER OURSELVES SURE 

MAKE US SOUND UKE 
RE AL MOVIE PROOUCERSJ 

YEAM.'BETTER STEP ON IT, 
NAPPY f WE GOT A AAEETING 

^OVER AT OGLETHOąCfS MOUSE.1 

GENTLEMENrTHlS BEIN' OUR FIRST 
BOARD OF DIRECTORS' MEETIN' WE 
MUS' NOW RESOLVE T'PRODUCE PITCHERS 

THAT'LL MAKE THOSE GUYS IN HOLLYWOOD 
GREEN WITH ENVY.' ^HADDAYA SAY ? 

IT'S NERTS.fWHAT 
ARE V/E S'POSEP 

TUSĘ FER A 
STUDIO/ 

SHUCKS/ 
1 NEVER THOUGHT] 

OF THATf THIS 
SITCHAYSHUN 

CALLS FER SOME 
FAST THINKIN'/ , 

C'MON YOU GUYSf 
SHAKE A LEG OR WE'LL 

NEVER G ET THIS STUDIO 
F lN ISHEp. 'WHY, I GET TIRED 
JES' TMINKIN' O' T H ' WORK 

V/E GOT AHEAD OF U S / 

Y'OUGHTA BE TIRED. 
YA BE E N RESTIN'j 
TOO HAROf 
11 V**""^ MEN 

AT _ 
\WORK 

YAIL KNOCK Y'SEUĮ 
QUT TALKIN' 

DAROME 

P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Mod rnizavimo 

Ar Seno Mortgičio Atmokėjimo 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TATJPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000 
per FedKTal Sarlnse and Loan Insurance Corp., Washln«ton, D. O. 

^į^ 

ST, ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING 8C LOAN ASSCKHATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. aRIBAUSKAS, Secretary 

'V! 

»«&» • 

Kviečiu Tiras kaimynus, draugiu Ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu. 

Midwest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandų PatarnavimasJB 

Vic Jakuli, sav 

2 3 3 5 S o u t h VVestern Avenutr 
TELEFONAS CAHAL 3764 

? £ £ 

/ 

E3S9 
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KAS GIRDĖT CHICAGOJ 
^ 

GraŽUS M a r i j o n ų gausk* ir F . (lurižiūnas. Rei-

Rėmėju Susirinkimas \ \ ^kyti' kį. Town °f 

** Lake Marijonų Remejų sky-
TO\VN OF LAKE. - Pra- " " * kas kart vis auga ir daug 

eite. sekmadienį parapijos sa- ^ a ateityje. Už tai sveiki-
lej įvyko Marijonų Rėmėjų nanie skyriaus valdybą ir ge-
Dr-jos 8-to skyriaus labai ™sias nares bei narius, ir lin-
gražus ir skaitlingas susirin- kime geriausių sėkmių. 
kimas, kurį atidarė pirm. M. Į šį susirinkimą atsilankė 
Sudeikienė, kviesdamas rasti- apskrities dvasios vadas, kun. 
ninką Kl. Turskį perskaityti J. Dambrauskas su svečiais, 
nutarimus, kurie buvo užgir- kuris padarė vizitą pas vie-
ti. Susirinkime buvo patiek- tinius k u n i g u s , o po 
tas raportas iš buvusios pra- to, atsilankęs j susirinkimą, 
mogos, kuris buvo sutiktas ir pirmą kartą, pasakė kraštą 
priimtas su džiaugsmu, kad kalbą, padėkojo už visokerio-
gerai pasisekė ir davė gra- p ą pagalbą ir palinkėjo Die-
žaus pelno. 

Kadangi šis susirinkimas 
buvo priešseiminis, ta proga 
išrinkti atstovai į Marijonų 

John u L.ewis, CIO vadas, 
vo palaimas ir sėkmingiausių | U. S. prezidentus - senatorių 
darbų, kaip Bažnyčiai, taip 

pasirinko naują kandidatą i 
B. K. Wheeler, Montana. 

ir tautai. J. K. nugirsti, kad ir apskrities 
dvasios vadas, kun. Juozapas 
Dambrauskas jame bus ir pa
sakys gražią kalbą. Būtn la
bai malonu matyti, kad kuo 
daugiausiai susirinktų i e su-1 
sipažintų su šiuo jaunosios 

Rėmėjų Draugijos seimą, ku-j Dar Vienas Marijona 
rįs įvyks vasario 4 d., ^^iRemeįų Parengimas 
nantį 'sekmadienį, Šv. Anta-
no parapijoj, Ciceroj. Atsto- NORTH SIDE. — štai, dar 
vės įgaliotos sekančios: M. vienas iš eilės Marijonų Rė-
Jurkienė, Rakauskienė, V. niėjų 2-ro 'skyriaus parengi-j kartos kunigu marijonu. 
Maslauskienė, O. Sriubienė i^mas , kuris įvyks ketvirtadie-1 M a l o n ū s northsaidie^iai, aš 
O. Landienė. Kiek aukų skir-.nį, vasario 1 d., parapijos sa - t i r n u o g a y c g j ^ į ^ ^ mmįs 

ta tam tikslui, susirinkimas lėj 7-tą valandą vakare. Tai I dalyvauti šiame parengime ir 
laiko paslapty, kadangi ir ki- bus irgi kauliukų žaidimo 
tų kolonijų skyriai nepareis- pramoga. Be abejo, nortbsai-
kia. Šiame susirinkime įsira- diečiai į šią pramogą skait-
šė nauji nariai — Jonas Ra- lingai atsilankys, nes, teko 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūšy nulio progranio Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, iŠ \VHIP stoties (1480 k.) 

Su l*o\ llu šaliinileru. 

pamatyti savo darbų vaisius. 
nes kun. J. Dambrauskas yra 
vienas tų kunigų, \ airiuos 
jūs brangūs rėmėjai išaukle-
jote. Išgirsite iš jos k*lboa ir 
pamatysite kam jūs darbuo
jatės. Kun. Dambrauskas čia 
gimęs ir augęs, bet savo lie
tuviška dvasia yra tvirtas ii 
iškalbus lietuvis. Tai didele 
garbe mums šio's kilnios drau
gijos rėmėjoms bei rėmejaim.-. 

J. K. 

i 

IŠ DETROITO LANKĖSI 
Sausio mėn. 27-29 dienomis 

į- Chicaga atvyko Detroito 
Federacijos vice-pirm. Stasys 
Atkočiūnas. Jis lank e s i 1 

"Draugo" redakcijoj ir su 
vyr. red. L. Šimučiu turėjo 
pasikalbėjimą Detroit Federa
cijos reikalais. 

St. Atkočiūnas specialiai , 
buvo atvykęs j Chicagos Vy
čių Choro koncertą ir apsvar
styti kai kurias detales del jų 
rengiamo balandžio men. 28 
d. Detroite koncerto, kur pro-

Į 

gramų išpildyti vyksta Vyčių 
Choras. 

Detroito L.R. K. Federaci
jos 4 skyrius dar jaunas, bet 
labai veiklus. 1939 m. suren
gė" du piknikus ir padaryta 
visa eile susirinkimų. 

Vasario 9 d. rengiamos 
prakalbos, paskaitininku pa
kviestas prof. Kazys Pakštą*. 
Balandžio 28 d. bus koncer
tas. 

Darbščiųjų Federacijos sky
riaus valdybų sudaro: pirm. 
Petras Medonis, vice-pirm. 
Stasys jAtkočiūnas, ižd. Gry
bas, fin. rast. Krantavičiene, 
nut. ras t Ambroziene, ko-
resp. K. Šimonis. 

A. S. 

R A D i O pranešimai sudarys vienų iš 
| gražiausių ir įdomiausių pro-

Dainuos RadiO Granadie- j gramų pasiklausyti, ypač rei-

Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, BaiJtie-
tams. Laidotuvėms 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 AKCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

DON'T BE GREY 

! 6 

grey turir. Orr/ btšt 
• r i n FOQ look aid tnd fe*J ott 
trr HM feodeai* Method for Cafc 

Hdr . . . CLAIROL. Yort 
th« ątnek, pleannt tr<ti 

No bl«*chinx reqair«d t* 
•oft«n th« hair wfe«a yoti mm 
CLAIHOL. YoaTl |£v« th» m u l a 
•o jroar hmir — beaattful, natūrai. 
feokinf eolor ttttt iltfUi deteetia* 

Jūs esate mano balsas. A š 
nesakau, kad jūs tik priemo
ne mano balsui išgirsti, bet 
iš tiesų jūs esate pats tikra
sis mano balsa's. Nes mažas 
tebūtų skaičius mūsų Dangiš
kojo Tėvo vaikų, kurie išgirs
tų mano žodžius ir sužinotų 
mano mintis ir troškimus, jei 
katalikų spauda nesuteiktų 
man pagalbos. (Pijus XI) 

HOW. 

c£um 

Relieve 
ItchFast 
orMone>Back ^Scratchini 

Forąuickrelief from itehing of eezema, pimples, 
athlete's foot, seabies, rashes and other ex-
ternally caused sktn troubles, use world-famous. 
cooling. antiseptic, liquid D.D.D.Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
ųuickly stops intense itehing. 35c trial bottle 
proves i t , oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 

CfytamtfactnAetL 
iy Hakisuf 7hwde/u 

Specialistu, tuAormake, 
ruįį/usuy Aiut HcUurvcj 
v 7>owtUA....CbtvtA*lUdfyA 

SpetobGhemiUa 

for ECONOMY and 
SATISFACTION use 

Doubie TkstedfDoubleAction! 

R L V POVVDER 
. jjmePr/ce Todayas 45 yėansAco 

25ouncesfor254 
Full Pack •••NoSlackFilIind 

MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT. ; 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 
PARODYMĄ. 

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES 
KAINAS. 

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES IR 
GERIAUSIA MEDŽIAGA. 

• 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. KAVAL, naujas pusi
ninkas. 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
1-07 N. VVestern Ave. Chicago, Illinois 
3 TEL. SEELEY 6103 — REPUBLIC 6590 

Skyrius Skersai Holy Sepulchre Kapinių, Prie 111-tos Ir Ridgeland Gatvių. 

L!r 

riai, Smagi Muzika, 
Jdomyoės, t. t. 

Šiandie, antradienį 7 va
landą vakare iš stoties WGKS 
skambės graži ir (domi nuola 
tinę antradienio radio progra
ma, kurie, leidžia savo pa
stangom ir lėšom Peoples 
Furniture Company, 4183 Ar
cher Avenue. šios programos 
išpildyme dalyvaus harmo
ningas radio Granadierių trio, 
kuris savo galingais ir tarti-

kalaujanticm pirkti įvairias 
1 namų reikmenis 

E X T R A 
Visi Lietuves Vyeių Chore 

nariai, programo dalyviai ir 
visi kurie dirbo per Choro i>a 
rengimų, "{vairumai 1940" 
Saus. 28 d., kviečiami atvykt", 
šį vakarą, Saus. 30 d., 8:00 v. 
vakare į Sokol Salo, '1\'A\ So. 
Kedzie Avenue., kur h ;s Mi

nais balsais" padainuos daug rengta* pasilinkMninin^ ir 
gražių dainelių. Prie to šauni v a i a o s -
muzika, visokie patarimai ir Renginio Komisija 

PRANAS J. LILEiKIS, JR. 
(Frank J. Lelakes, Jr.) 

Mirė sausio 27 d., 1940 m., sulaukęs 30 metų amžiaus. 
Gimęs Springfield, Illinois. 
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Rose, tėvą ir mo

tiną Mr. and Mrs. Pran. Lileikius, brolį Juozapą, se
serį Helen McCaffrey, uošvius Mr. and Mrs. Sam Lar-
ciker, dėdę ir tetą Mr. and Mrs. Joseph,Bakutis, 2 pus-
Drolius: Rcnnie ir Anthony Bakutis ir gimines. 

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 3337-39 W. North Ave. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, sausio 31 d. Iš koply

čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parap. 
l>ažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio' sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į &v. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Tėvas, Motina, Sesuo, Brolis, Uoš-
viai, Dėdė, Teta, Pusbroliai ir Giminės. 

Laid. Direktoriai Wold & Wold, tel. Albany 2748. 

NARIAI CHICAGOS. CICEROS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A II D III A M T C PATARNAVIMAS 
MmDULAlibt DIENĄ IR NAKTĮ 
D y j r Ą T KOPLYČIOS VISOSE 

I K A l MIESTO OALVSF 

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

Lachavricz ir Šonai 
2314 West 23r<l Place 
Phone CANal 2515 
Skvrius 42-44 E. 108 St. 
PhoTiP PFLlman 1270 

4348 So. California A ve 
Phonp LAFavette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 
1.). Zolp 

3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YABdP 0781-0782 

A M V. Petkus 4704 8. Western Ave. 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted St 

Telefonas YARds 1419 

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. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge' 
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IŠ VYČIU KONCERTO 
(vairus įvairumai. 

Jei jau ne kuo kito, tai 
bent savo programos įvairu
mą ir paprastumu (pirmoji 
dalis) L. Vyčių Chicagos ap-
8kr. surengtasis koncertas I 
žiūrovus nuteikė linksmai. Gal' 
net perdaug linksmai. Nes ! 

pirmoj dalyj išsiblaškiusi pub
lika nebeįstengė rimtai nusi- ' 
teikti. 

Pirmoji koncerto progra 
mos dalis, statant ja kur nors į 
kitur, reiktų kiek taisyti, nes 
perdidelis klauniškumas sce
noje nelabai tinka. 

Įdomiausias ir geriausiai 
pavykęs pirmosios dalies nu
meris — nesudėtingas baletas, 
kuriame šokėjos savo linksma 
nuotaika ir paprastais, bet 
skoningais ir net dalinai ly
riškais judesiais tikrai atliko 
paprastutę, bet švelnią melio-
diją. Patartina šokėjoms dau
giau praktikos, kad neįvyktų 
bereikalingų suklydimų. 

Įomdus savo originališku
mu, 4*Pasisėjau žalią rūtą" 
pertvarkymas, nors, ypač val
so ir tango motyvai, ne labai 
vykęs. 

Antroji dalis. 
Antroji dalis ypač stebino 

savo rimtim, gausumu ir kai 
kurių dainų išpildymu. 

Daugiausia malonų įspūdį 
gadino garsiakalbio netinka
mumas. Pav., Ave Maria. 
Vietomis ryškiai prasimušė 
orkesfcros ir choro nesudaina-
vimas. Į tai reikėtų daugiau 
dėmesio kreipti. Norint įneš
ti originalumo be reikalo iš

kreipta kai kurios grynai lie
tuviškos meliodijos. 

Gražiai ir skoningai pasi
rodė trys solistės — H. Lu
kas, Irene Aitutis ir Jeanine 
Pikturna. 

Tačiau ir čia gal geriausiai 
pavyko Oft'enbacho Barcarol-
le šokio kompozicija. Pas G. 
Sauris yra nemaža lyrizmo, 
ypač rankų judėsios, nors ji 
turėtų pasisaugot per staigių 
judesių perėjimų, kas žymiai 
trukdo bendrąją šokio harmo
niją. 

Bendrieji metmens. 
Bendrai Vyčių chorą ir jo 

vedėją J. Saurį galima nuo
širdžiai pasveikinti ir palinkė
ti dar daugiau pažangos. Tie
sa, chore buvo jaučiamas vy
rų balsų trukumas, bet čia 
jau ne choro, ir ne vedėjo 
kalte. Kalta mūsų platesnioji 
visuomenė, ypač jaunimas, 
kuris kažkodėl nematė reika
lo choran įstoti. 

Gaila, kad kartais mūsoji 
publika užsimiršta esanti kon
certe ir pasileidžia kalboms ir 
durų varstymui. 

B. 

EJoi'se Sylvester, Normai, 111., pasirašo po prisipažinimu 
nužudžius savo mylimąjį. (Acme telephoto) 

MOTERIS IŠŠOKO Iš 
TREČIO AUKŠTO 

Henrotin ligoninėj gydosi 
sunkiai susižeidusi Miss Ag
nės Chesney, 35 metų. Ji su 
sižeidė iššokusi iš 3 aukšto 
pro langą, 40 E. Oak St. 

Į teismą traukiamas apart-
mento savininkas 44 metų 
Austin A. Clement. Abu, Cle-
ment ir Chesney, aiškina, jog 
įvykis buvo nelaimė. 

ATLANTA, GA. — 4 metų Jerry Jenkins renka pagalių 
apšildyti savo namus. (Acme telephoto) 

Klausykite Draugo' Radio Programu 
Antradieniais 
WGES (1360 ldl.) 
7:30 valandą vak. 

Įdomūs pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai
nos. Šiandien dainuo
ja žymi dainininke p. 
Ona Pieziene. 

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

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

Nepaprastas Marijonų 
Rėmėjų Parengimas 

MARQUETTE PARK. — 
Sausio 21 d. Marijonų Rėmė
jų Draugijos 5-tas skyrius tu
rėjo begalo gražų ir sėkmin
ga parengimą Jurgio ir Alek
sandros Pūkelių namuose, į 
kurį privažiavo tiek žmonių, 
kaip vietinių taip ir iš kitų 
kolonijų, kad Pūkelių namai 
kaip tik sutalpino. Į šį pa
rengimą buvo atvykęs žymus 
West Side biznierius, Simano 
Daukanto Federales Bendro
vės, 2202 W. Cermak Road, 
sekretorius Ben. J. Kazanaus-
kas, kuris maloniai buvo vie
tos šeimininkų sutiktas ir pri
imtas, padare platesnę pažin
tį su jnarketparkiečiais, pasi
vaišinęs, su savo žmonele iš
siskubino kitur. Buvo ir dau
giau biznierių — Rap. Andre-
liūnas, 6324 So. Western ave., 
Juozas Kilas, 2640 W. 69th 
St., kuris užlaiko valgomųjų 
produktų krautuvę, ir dauge
lis kitų, kurių vardus neteko 
sužinoti. 

Ištikrųjų, malonūs šeiminin
kai Pūkeliai ir geraširdes pa-
gelbininkes buvo taip gražiai 
prisirengę, kad' tik stebėtis 
reikėjo, skaniausių valgių pri 
sigamino ir tiek daug, kad 
atrodė, kaip kokios nepapras
tos iškilmes. Tai darbas tų 
malonių pasišventėlių rėmėjų. 

Už tat ši pramoga gražiai 
pavyko dėl to, kad narių tar-
,pe viešpatauja susiklausymas, 
vieningas bendradarbiavimas, 
vienu žodžiu, gražiausia lie
tuviška broliška ir seseriška 
nuotaika. 

Už tai, garbė jums brangūs 
Marijonų Rėmėjų 5-to sky
riaus nariai bei narės, lai ta 
graži vienybe pasilieka ju
myse ir toliau, o Dievulis lai
mins jūsų gražiems darbams 
ir sumanymams. J. K. 

VASARIO 4 --
LIETUVIU DIENA 

Vasario 16 d. lietuviams 
brangi diena — tai Lietuvo? 
Nepriklausomybės sukaktuvių 
paminėjimas. Ir šiais metais 
dar iškilmingiau šias sukak
tuves paminėsime, tuo kad 
dabar galime pasidžiaugti ir 
Lietuvos sostinės Vilniaus at
gavimu. 

Ta proga, Vasario 4 d. — 
Cicero Stadium, prie 52 Ave. 
ir 19 gatv., ruošiama iškilmin
gas Lietuvos Nepriklausomy

bes 22 metų sukaktuvių pami
nėjimas, kurį rengia komitc-

\ tas susidaręs iš jaunuolių. 
Xe kurie sako, kad dabarti

nis Amerikos jaunimas ištau
tėję, ir kad jiems visai ne
rūpi tautos reikalai. Visai ne
tiesa. Lietuviška dvasia ran
dasi kiekvieno čia gimusio jau 
nuolio širdyje. Jaunimas irgi 
darbuojasi tautiškoje dirvoje 
ir kelia lietuvių vardą viso
kiais būdais — vieni skleidžia 
lietuvių dainą visuomenei, ki
ti atsižymi sporte ir kur tiĮv
yra proga, pabrėžia kad jjp 
yra lietuviai; kiti atsiekia ga
bumus moksle; kiti darbuoja
si įvairiose lietuviškose orga
nizacijose — žodžiu sakant, 
kiekvienas ar. šiaip ar taip, 
parodo savo lietuvišką dva
sią. 

Tad,^ir šia proga jaunimas 
suėjo ir sudarė komitetą, su
sidedantį iš darbščių Chica
gos jaunuolių veikėjų, ir jie 
visa širdimi darbuojasi kad 
šis 22 metų Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimas ba
tų vienas iškilmingiausių. Ir 
suprasdamas dabartinę rimtą 
padėtį Vilniuje, komitetas ski
ria didesnį dalį pelno Vil
niaus reikalams. Kita dalis 
pelno skiriama palaikymui ar
timesnių santykių tarp spor
tininkų įvairiose Amerikos 
kolonijose, ir suruošimui spor 
to olimpijadų. 

Programa bus įvairi. Bus 
rimtas paminėjimas Liet. Ne
priklausomybės; dalyvaus ar-

"Draugo" Spaustuvės Masinu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Drangas" išeina Kasdien 

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

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

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

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

"Draugo' darbininkams atimama teisė laimėti šią De Soto 
automobiliaus dovaną. 

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

KUN. J. MAČIULIONIS, M. L O., 
"Draugo" Administratoriui 

tistai, pasirodys Amer. lietu
vių sporto žvaigždes; basket-
ball rungtynėse los sportinin
kai kurie dalyvavo Lietuvių 
olimpijadoj; taipgi dalyvaus 
ir svetimtaučių komanda. 

Gal kas pamanys kad nėra 
reikalinga tokios plačios pro
gramos. Šis paminėjimas yra 
ruošiamas ne vien kad lietu
viai dalyvautų, nes jau jie 
pilnai supranta svarbumų va*-
sario 16 d. ir žinome, kad da
lyvaus. Norime parodyti ii 
svetimtaučiams, kad mes esa
me nepriklausoma tauta ir, 
kad didžiuojamės būti lietu
viais. 

Lietuvos konsulas Chicago-
je, Petras Daužvardis, nuošir
džiai remia šį jaunimo rimtą 
darbą, ir komitetui teikia 
naudingų patarimų. Šį paren
gimų remia daugelis ir sve
timtaučių, ir susilaukta gra
žios medžiagines paramos I 
nuo jų, 

M. B 

Trijy Draugijy 
Susirinkimas 

MELROSE PARK. — Tre
čiadienį, sausio 31 d., 7:30 
vai. vakare po adresu 903 N. 
20th Ave. yra šaukiamas su-
sirinkimas MARIJONŲ RĖ
MĖJŲ, KANČIOS JĖZAUS 
ir TRETININKŲ DRAUGI
JŲ. 

Prašau kad kuo skaitlin
giausiai susirinktumet. nes y-
ra labai svarbių dalykų, ku
riuos turime būtinai per šį 
susirinkimą, apsvarstyti ir nu
tarti. 

Kun. Juozas Dambrauskas, 
Mari jonų Remeju dvasios va-
das prižadėjo, kad jis būtinai 
atsilankys į šį susirinkimą ir . 
į mus pirmą, kartą, prabils, 
tad malonėkite visi susirink-
ti, kad galėtumėm gražiai pa
sirodyti. Valdyba 

MALDAKNYGES 
Angelas Sargas, juod. virs. 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 Pagalba, didelėmis raidėmis $2.50 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ave. Ohlcago, Ulinofc 

ė 
t? 
i 
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RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI 
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasieki nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini-
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų bon-
kučiu jau išparduota.*^ Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain-
ExpeUerio ftt inkaru ant dSžutčs, 

Pastovumas — 
Tę liudija įstaigos 44-rhj meto gyvavimas. 

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

ĮSIGYKITE NAM^ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

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

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

Iki $5,000.00 Federalinėje įtaigoje. 

Naujausios Lietuviškos Knygos 
VISOS YRA RINKTINĖS 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 — Parašė Kun. J. Zda
navičius. Autoriaus leidinys $1.00 

KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Paraše Giovanni Papini; 

verte Vetusius $0.50 
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

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

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

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ — 
Paraše Kun. P. Vaitukaiti*. I#... „ . .^ $0.25 

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo
nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 So. Oakley Ave., 

I -

icago, 111. J 
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MORGIčlįf 

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

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3̂  

^ 

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

1 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 " 
JOHN PAKTiTi, Prea. 

S GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
auiuiuiiuuuiuiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiuiimmmuuiiiiiii| 
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a DRTTTOES Antradienis, sansfo 30. 1940 

MOŠŲ UŽDAVINIAI. KOKIE? KAIP 
SVARBŪS? KOKIU BODU JUOS 
VYKDYTI? 
Visa tai bus nusviesta metinėj Chicagos ir 
apylinkes Ketuviy kat. konferencijoj, vasario 8 d. 

C Iii (M iro ir apylinkf'S liftu- girsime, bet patys susirinkę 
rių veikėjų, organizacijų, dr- pasvarstysime, 
gijų vailų ir vijų sio^incioj Todt'l, svarbu, kad toj kon-
arti visuomeninio veikimo fereneijoj dalyvautų kickvic-
kreipiame dėmesj j begalo, nas veikėjas ir v-^teja. 
svarbia konferencija, kuri į — 
vyks ketvirtadienį, vasario 3 Svarbus Federacijos apskri-
d., Aušros Vartų parapijos ties susirinkijcas įvyk-; vasa-
salėj, Vyčių klube, 7:30 vai. rio 1 d. (ketvirtai! enio) Va-
popiet. Šioj konferencijoj pro- kare, 8 valanda Aušros Vai-
fesorius K. Pakštas kalbės tų parapijos mokykloj. Visų 
svarbiausiais niūsu šių dienų skyrių, organizacijų apskri-
uždaviniais. Kokie tie uXda- čių atstovai ir visi veikėjai 
viniai, kaip svarbūs ir kokiu kviečiami būtinai atsilankyti, 
būdu juos vykdyti ne tiiv iš-| Pirm. 

Vasario 1 8 Švenčių Šventė 
Priėmimas, Nepriklausomybes Festivalis ir 

Bankietas 
Lietuvos Nepriklausomybes,**Margučio'• ruošiamas ban-

iškilmingas minėjimas bus va- kietas Morrison viešbuty. 
sario 18 diena po pietų, 32 Iš visko matosi, kad va-
W. Randolph St., dangorė/io sario 18 d- bus Chicagos lie-
Auditorijoje, kuri yra ketu- tuviam švenčių švente iš 

timo departamentas pavadino PLATINKITE "DRAUGĄ" 
vieną mokyklų Riehard Yates 
vardu. 

Sausio 30 d. 
1841 m. — Suorganizuota 

Young Men's Association. 
1880 m. — Miesto Valdyba 

priėmė rezoliucijų dėl 8 . S. 
Hayes, buvusio kontrolieriaus 
ir Union Park dovanotojo, 
mirties. 

Constance Bennett (kairėj) ir Anlta Louise, iš kurių Chicagos banditai atėmė $33,000 
vertės brangenybių. (Acme telephoto) 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD INN Prop. 
Svetainę renduojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 W E S T 43RD S T R E E T 

Chieago, 111. 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 už $10 

» . * % . . • 

rioliktam namo aukštyje. 
Kaikur skraido gandai, kad 

prieš didįjį Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo festi-

visų kolonijų ir net aplinki
nių miestų lietuviai važiuos 
į gražiąją 32 W. Randolph 
auditorijų atskirai ir didelė-

valį, Lietuvos konsulas turės mis grupėmis — paradų for-
oficialį priėmimą auditorijcslmoje. Tą dieną visas Chica-
salione. j gos miestas matys lietuvių 

Festivaliui pasibaigus ir po1 judrumą ir jaus. Didžiąją Lie
jo truputį atsikvėpus, įvyks, tuvos švente. 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖJ 

B u v ę s 
kalėjime 24 metų Mike Eppa-
lito suimtas vėl. Šiuo kartu 
policija kaltina jį buvus vie
nu iš trijų banditų mėginusių 
apiplėšti kepurių krautuvę, 
917 S. Winchester Ave. 

3 L £ „ T 2 2 į £ S ? Iš CHICAGOS ISTORIJOS 
gal būt, lietuvis — Sausio 29 d. 

Joseph Shestokas. ' l g 8 4 n ) _ S u o r g a n i z u o t a s 

Chieago Merchants Club. 
1896 m. — Chicagos Švie-

THINGS TMAT^NEVER HAPPENi 
Copyright, 

Dar tebeieškoma 
plėšikų, kurie pereitą sekma
dienį apiplėšė filmų artistes 
Constance Bennett ir Anita 
Louise. Iš jų banditai atėmė 
$33,000 vertės brangenybių. 

I l l i n o i s 
universiteto knygynas, kuria
me dabar yra 1,175,000 kny
gos rengias įtaisyti 17 mylių 
naujų lentynų, kuriose tilps 
dar 500,000 knygų. 

š i a n d i e , 
jei 4,400 Milk Wagon Dri-
vers ' Union nariai nubalsuos 
savo susirinkime priimti $8. 
sumažintą algą, pieno kaina 
nukris 2 centais už kvortą. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija įrengta plr 
mos rūšies su mo 
derniškomis užlaido 

| mis ir Hollywoo« 
šviesomis. D a r b a . 
G a r a n t u o t a s . 

"****s*"'̂ 88 

420 W. «8rd St. 
Tel. ENG. 5883-5840 

*»* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v r ^ o ^ ^ ^ t S 

Per 7 metus 
iš Joliet kalėjimo tepabėgo 
tik 61 kalinys. Iš j ; ų tik trys 
nesugauti. Daugiausia iš ka
lėjimo pabėgo 1920 metais — 
75. 

I l l i n o i s 
valstybės Parole Board palei
džia šiomis dienomis išs įvai
rių valstybės baudžiamųjų įs
taigų 114 kalinių. Jų tarpe 

KLAUSYKIME 
Saltimiero RYTMETINIU 

NORĖJO PAGĄSDINT 
ŽMONA 

w 

Anthony Tubacki, 26 m., 
6111 So. Keating ĮAve., susi
barė su žmona. Jis norėjo pa
gąsdint savo žmoną ir nuėjęs 
į garažų paleido motorą. Ma
nė jog žmona tuojau atbėgs 
ir pamanys jį norint nusižu
dyti. Bet žmona neišsigando 
ir Tubackis beveik nusižudę. 
Tik atvykę gaisrininkai išgel
bėjo jo gyvybę. I 

LIETUVIŠKŲ RADIO 
„ . M , u n IŠ STOTIES 
PROGRAMŲ 1480KC 

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

Thermic Machineless Per
ai anentWave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau. 
— o — 

Šilto Aliejaus Treatmentas 
Pleiskanoms. 

— o — 
Sausi plaukai pataisomi 
kitam permanent $1.00 

BERNICE'S BEAUTY 
S H O P 

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

16 metų patyrimo. 

UNTVERSAL 
RESTAURANT 

• estuvėm, Krikštynom Ir Kito 
klem Bankietam Suteikiam Pa 

tarnavimą, 

rinkimuaą Patarnavimas Visiem* 

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

Tel. Victory 9670 

=F= m 
Skaitykite Ir Platinkite Sekanaus MŪSŲ 

Katalikiškus Laikraščius: 

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

" LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chieago, Illinois. 

"DARBININKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Sa-
junsros organas, išeina du kartu savaitėje, Metam's 
$4.00. 366 West Broachvay, So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — 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. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
orseanas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chieago, 
Ulinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polrs College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 2334 South Oakley Ave., 
Chieago, Ulinois. 

"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leicfcžia Vargonininkų Sąjunga, Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chieago, 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 ruširs naujus na
mus ant lengvi; mėnesiniu išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą, be . jokio cash įmokoj iuio. ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iŠ 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darą.) 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

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

Standard Club 
Švelni Degtine—100 Prooi 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokia Kainą 
H E f 1.00 PT A 4 p A 

1-5 KvortoB 4 l » u U 
Reikalaukit 

SAVO A P Y L I N K E S 
TAVERNOJ 

15c« PRrivKSAS 
tfUTTJAL LIQUOR OOMPAJO 

Distributoriai 
4707 8. HALSTED STREET 

Phone Boulevard 0014 

#;r-rrr: :•; 

i 

ii. 
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Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nno 1 Dienos. 

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

CLASSIFIED 
REIKALINGA MERGINA 

Reikalinga mergina namų ruošos 
darbui. Nėra skalbimo. Nereikia pa
silikti. $8. Geras namas. North 
Sideje. Tel. IjONgbeach 1416. 

PARDAVIMUI NAMAS 
3-aukštu mūrinis namas. 8 — • ' 
kambarių f lėtai; 2-karu mūrinis ga-

i radžius. Rend u $70.00 J mėnesi. Tu
ri būti greit parduotas. Namas ran
dasi po num: 2316 West 23rd Place. 
Special i kaina $4,950.00 Atsišau
kite; B. R. Pietkiewicz. 2608 West 
47tn Street. Ohioaeo. Illinois. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAlf ASSOCIATIOM 
OF CHICAGO 

JTJSTIN MACKIEWICH, 

Chartered by U. S. Government 
8AVINGS P E D E R A L L I 

INSURED 

VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8;00 

4192 ARCHER AVENUE 

v* •. j 

ATYDAI 
Taisau visokių rūšių siuvamas ma
ginas, taipgi prosinimo ir skalbimo 
mašinas. Reikale kreipkitės J: 
J. Kudirka. 4539 S. Washtenaw Av„ 

Chioacn. TlHnois 

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

Savininkai: 2435 W. 71st St. 

. « 
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PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Pardavimui medinis namas. 2 fle-
tai po 4 kambarius 4246 S. Artesian 
Avenue — Chieago, 

Savininkas antrame aukšte. 

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medinis namag, kar

štu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11111 
So. Albany Ave. Atsišaukite: 
W 4BSH R«rp-ona« 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Furnitune House, Ine 
T B l H O M l OF F I N E FURNTrURE w SINCE 1904 

1748-50 W. 47th SL Phone Yards 5069 

PARDAVIMUI PIGIAI 
Kas nori pigiai pirkti Martjuette 
Parke, mūrinį namą, krautuvę Ir S 
fletis? Apšildomas. Savininkas mai
nys ant lotų ar kitokios mažos nuo
savybės, kad ir ne Chicagoj. Maty
kite ar rašyTdte: 

JOE VILIMAS, 
6800 So. Maplevfood Are. 

Tel. Hemlock 2323. 

PIGIAI RESDDENCUAI 
Marųuette Parke didelis lotas. Gra
žioj vietoj, netoli Parkių. Gera tran-
sportacija. Jei norite pigiai Ir gra
žiai gyvena greitai atsišaukite ar 
rašykite: 

JOE VILIMAS, 
6800 So. Maplewood Ave. 

TeL Hemlock 2323. 


