
D R A U G A S 
TM« LITHUANIAN DAILY F R I I M D 

PUBI.LSHED BY MARIAN GUILD. E S C 
SSS4 So. OakJey Av<\. ("hk a*o, tlhaoU 

TVlephone CAX»l 77»0 
Tne moit Influentlal Lithuanian Daily 
ln America, 

D R A U G A S 
LEIDŽIA MARIJONŲ BENPHOVt IHK 

23S4 So. Oakley Ave., ChicaKo, Dllnofe 
A.dininistrator»au8 telefonas CANal 777* 

Vienintelis tautines ir tikybines minu. 
lietuvių dienraštis Amerikoje 

T H E L I T H U A N I A N D A I L Y F R I E N D 
No. 26. 3c a Copy Chicago, Illinois, Trečiadienis, Sausio-January 31 d., 1940 m. Kaina 3c VoL XIV 

TRUMPAI 
Rašo L. Simutis 

Hitleris puola Anglijos užsimojimus 
Lig>Mol Europos karo vaka

rų fronte kaip ir nebuvo. Tal
kininkų ir vokiečių arini jos 
sulindo į tvirtoves, jooe sėdi 
ir kažin ko laukia. 

Bet visuomet taip nebus. 
Ar anksčiau ar vėliau tos 
tvirtoves bus pradėta t r a š 
kinti. Taip pranašauja ir 
Prancūzijos premieras Dalą 
dier. Jis savo kalboj į pran
cūzų tautą perspėjo, kad didie 
ji mūšiai vakarų fronte bet 
kurią dieną gali prasidėti vi
su savo baisumu. 

SAKO, ANGLIJA SIEKIA 
SKALDYTI VOKIETIJĄ 

Norėtų, kad Chamberlainas 
neslėptų savo pasiryžimų 

.... ..,„•„.,„ 

Yra ir kitų ženklų, rodan
čių, kad Europos karai m>< 
trukus gali užsidegti pilna, 
baisia ir kruvina liepsna. 

^BERLYNAS, saus. vO. — 
Nacių įsigalėjimo Vokietijoje 
šiandie septynerių me^ų su
kaktuvėmis Hitleris kalbėda
mas per radiją, kaip papras
tai, karčiais žodžiais atakavo 
Angliją dėl britų arogantišku 
mo, dėl jų savimeilės ir kitų 
žygių kitų tautų ir valstybių 
Iriomis. 

Diktatorius sakė, kad britai 
su savo talkininkais daug kai 

Vokiečiai, kaip išrodo į§, ba apie demokratiją ir aemo-
pranešimų laikraščiuose, pra-Į 
deda nebenurimti. Jie nebeiš
laiko vadinamojo " nervų ka
ro*' ir žūt ar būt yra pasiry
žę pulti savo priešus visais 
frontais ir visomis karo prie
monėmis. Kol kas naciai ka
riavo tik lėktuvais ir povan
deniniais laivais. Bet tai re
zultatų nedavė. Talkininkų 
tas neįveikė. 

kratinius idealus, apie laisvą
ja, prekybą ir patvarią taiką. 
Tos kalbos, sakė Hitleris, yra 
niekas daugiau kaip tik mui%-
lo burbulas. 

Po pasaulinio karo britai 
ant Vokietijos nugaros u/ io-
glino tuos " demokratinius sa
vo idealus' ' ir vokiečių tautą 
taip prislėgė, kad ji ve* išii-jkius tautai darbus ir uždavi-

Vokietijai pakilus ant stip
rių kojų, dabar britai jau tu
vi kitokius pasiryžimus ir ki 
t^l.ius užsimojimus — suskal 
elyti Vokietiją taip, kad ji te 
l :au nebūtų kenksminga An
glijos vyravimui pasauly. 

Nors Chamberlainas atvi
rai to nesako, bet vokiečiams 
yra žinomi jo pasišovima?. 

" J e i Chamberlainas nusi
kratytų savo frazeolgijomis 
ir atvirai pripažintų, kad jis 
siekia 'sunaikinti Vokietiją, 
tada mes vienas kitą geriau 
suprastum", sakė Hitleris. 
"Bet mums visvien yra žino-' 
ma, ar jis teisingai kalba, ar 
meluoja. Mes žinome, kad jis 
siekia suskaldyti Vokietiją". 

J5e kitko Hitleris didžiai į~ 
vertino savo nacių pa tijos 
nu\e ;ktus didelius ir švar

ko gyva. [mus 

Išrodo, kad anglų ir pran
cūzų blokada privers vokie
čius išeiti į ofensyvą. Mat, vic' 
duje jau jaučiamas ir maisto 
i r kitokių reikmenų trūku
mas. Sovietų Rusija negali 
jiems pakankamai žaliavos pri Vyriausioji suomių karo va 
statyti, kaip buvo tikėtasi, nes 

SUOMIAI NUTRENKĖ 21 
SOVIETŲ LĖKTUVĄ 

HELSINKIS, saus. 3u. — 

dovybė paskelbė, kad vslar 
ir pati įkliuvo į bėdą, užpulda-1 suomiai priešlėktuvinėmis pa 

tiankomis ir suomiai lakūnai ma Suomiją ir gaudama dide
lį smūgį. 

Kariauti su galingu priešu, 
neturint užtektinui reikmenų, 
o ypač su alkana kaiiuomene, 
nera įmanoma. 

Tautininkų — laisvamaniu 
dienraščio "Vienybėm" redak 
ei jos ir administracijos perso 
nale įvykę permainų. Buvęs 
redaktorius p. S. Vitaitis da
bar esąs administratorium, o 
buvęs jo padėjėjas p Kruze 
užėmęs jo vietą. 

Sakoma, kad " V - b ė " gyve 
na didelį finansinį krizi. Dėl 
to ji ir mainikauja redakto
riais ir administratoriais, kai 
čigonas arkliais, manydama 
Susilaukti ko geresnio. Bet... 
iš tuščio pilno nepripilsi. 

įvairiose Suomijos dalyse nu
mušė 21 raudonųjų lėktuvą. 

Sovietų lakūnai vakar ori
nėmis bombomis xr kulkosvai
džiais Suomijoje nužudė 30 
asmenų. Sužeistų apie 50. 

J tai atsakydami suomių la 
kūnai bombardavo raudonųjų 
motorines koliumnas, karuo-
inenės stovyklas, kai karias 
gelt žinkelio stotis ir, matyt. 
Kronštadą. 

REIKALAUJA GRĄŽINTI 
VOKIEČIUS JŪREIVIUS 

Respublikonų partijos vadų susirinkime įopeka, Kans., tarp kitų dalyvavo šie (iš kai
rės pusės): Alf. Landon, Treodore Roosevelt, kongresmonas J. Martin ir Harry Colmery. 

(Acme telephoto). 

Vilniuje bus daromi 
gerinimai, kad tiktu 
Lietuvos sostinei 

KAUNAS, saus. 30. — Lie
tuvos premjeras A. Merkys 
pareiškia, Vilniuje turi būti 
daug kas pakeista, kad tas 
miestas tiktų Lietuvos sosti
nei, kadangi lenkai per 20 
metų jį labai nudėvėjo ir ap
leido. 

Jis pareiškė, kad Vilniuje 
ir krašte pirmiausia bus į-
•vykdytas gyventojų surašy
mas. Paskutinis Surašymas į-
vykdytas 1923 metais. 

Be to, bus imtasi griežtųjų 
priemonių prieš lenkus, ga
vusius Lietuvoje prieglaudą 
ir šiandien sąkalbiaujan^ius 
prieš Lietuvos autoritetus. 

KUN. M. URBONAVIČIUS 
APLEIDŽIA CHICAGA 

Gerb. kun. Mykolas Urbo
navičius, M.I.C., šiandien va 
karą apleid|ia Chicagą. 

Išvažiuoja iš Pennsylvania 
Union Stoties 11:50 P. M. 

Pakeliui į New Yorką sus
tos Dayton, O., ir "YVashingto-

TOKIO, saus. 30. — Japo-jne, 
nijos vyriausybė reikalauja! Iš New Yorko išvyks laivu 
Anglijos, kad ji Japonijai grą' Conte di Savoia šeštadienį, 

HITLERIS PASIRYŽĘS 
IŠNAIKINTI LENKUS 

VATIKANAS, saus. 30. — 
Papildomomis žiniomis apie 
lenkų persekiojimus buvusio-
Se Lenkijos teritorijose, kur 
vyrauja naciai, lenkų ambasa 
da Vatikane vakar padavė 
platesnių apie tai žinių. 

žintų 21 vokietį jūreivį, pa
grobtą iš japonų garlaivio A-
sama Maru. 

vasario 3 d., pusiaudieniu. 
Gerb. kun. Urbonavičius ta

ria: Su Diev' Chicaga! 

Sį vakarą renkasi mūsų 
dienraščio leidėjai, t. y. Ma
rijonų Bendrovės šerini nl:a». 

Šių metų " D r a u g o " leidė
jų susirinkimas yra labai 
svarbus: padidinome laikraš
tį, užsimojome modern'zuoti 
spaustuvę, vedame vajų, ren
giamės prie didelių pramogų, 
todėl būt gerai, kad metinis 

"Draugo" Leidėjų 
Susirinkimas 

Šį vakarą, 8 vai., 'Draugo' 
name bus Marijonų Bendro
vės ( "Draugo" leidėjų) šėri-
ninkų susirinkimas. Šėrinin-
kai prašomi laiku susirinktu 

GRIAUJA LIGONINES 

HELSINKIS, saus. 20. — 
Sovietų lakūnai vakar iš nau 
jo puolė pietinės Suomijcs 
miestus. Išmetė šimtus orinių 
bombų. Turku (Abo) miestas 
skaudžiausia nukentėjo. Daug 
civilinių žuvo. Karelijos tarp 
jiirio pafrontėje sunaikinta 
karinė ligoninė. Ten 24 asme
nys žuvo. Tarp žuvusiųjų yra 
4 moterys ir 17 sužeistų ka
reivių. 

Kardinolas Hlond, Lenkijos 
primas, kaltina nacius 

LEVVIS ATAKUOJA 
DARBO SEKRETORĘ 

ųVATIKANAS, saus. 30. — 
Lenkijos primas kardinolas! 
Hlond, Poznanės arkivysku 
pas, pakartoja naciam 
mus kaltinimus. 

keiia-
COLUMBUS, O., saus. 30. 

bendrovės susirinkimas būtų 
gausingas, kad į dienraščio 
išlaikymo darbą įstotų dau
giau jėgų. 

Neužmirškime, kad vasa
rio mėnuo yra — katalikiš
kos spaudos platinimo mė
nuo. Pasidarbuokime, kad į 
kiekvieno lietuvio kataliko 
šeimą pareitų bent vienas lie
tuviškas katalikiškas laikraš
tis. 

j — Angliakasių suvažiavime 
Jo Eminencija pareiškia. p r ezidentas J. L. Lewis toliau 

kad iš Vatikano skelbiami ra- , p u o l a p r e z < R00sevelto admi-
portai apie lenkų persekioji nįstraciją. 
mus ir žudymus yra teisingi. I J i s s a k o > gįandįen svarbiau-
Raportai liečia tik laikotarpį ^ g a l i e s p r oblema yra di-
iki pereito gruodžio 31 d. d e l i s n edarbas. Bet adminis-
Šio sausio mėnesiu nacių smu t r a c i j a t u o r e i k a ] u n i e k o n e . 
rtas prieš lenkus dar labiau d i r b a D a r D 0 departamento se 
pasmarkintas. Apie tai bus k r e t o r § P e r k į n s pareiškia, 
paskiau. f k a ( j n e d a r u o problema nesan-

Anot kardinolo, lenkams įti taip daug rimta. Girdi, de
pas bolševikus kiek gerėliau. I m o kra tų partijai reikalinga 
Tenai jie masiniai nežudomi, daugiau laiko ir viskas bus 
Tik daugumas jų išvežama į sutvarkyta, 
šiaurinę Rusiją, arba į Sibi- A n o t L e w į s o , sekretorė Per 
rą. Naciai gi pasiryžę visus k i n s ^ b ū t i g e r a šeiminm-
lenkus vietoje išnaikinti, nes;k g > b e t v a r g į a į jį turinti nuo-
jie nesiduoda vokietinti. j y o k o s a p i e ekonomiką ir dar

bo problemas. 
SUOMIAI SULAUKŽ 
200 UfcKTUVŲ 

BERGEN, Norvegija, saus. 
30. — Suomiams amerikoniš
kais garlaiviais atvežta 200 
amerikoniškų karinių lėktų- jgynas užvertė 30 japonų mai-
vų. nerių. 

SNIEGYNAS U2VERTŽ 
30 MAINERIŲ 
TUKUI, Japonija, saus. 30. 

— Nusiritęs nuo kalno snie-

Pažymima, kad naciai tais 
visais žiaurumais turi tikslą 
ne vien išgriauti katalikišką 
religiją bet ir išnaikinti vi-
sus lenkus. Žinoma, tas jų 
pasiryžimas neatsiekiamas, 
tačiau teroras visu pase?imu 
vykdomas. 

Lenkijos primo kardinolo 
Hlondo (jis yra Romoje) pat
virtintuose raportuose išvar
dinami penkiolika lenkų ku
nigų, kuriuos naciai nužudė 
sušaudydami neva už pasalin-
gus prieš vokiečius puolimus 
arba puolimams vadovavi
mus. 

Vokiečių autoritetai Berly
ne pareiškia, kad naciai nežu 
dą kunigų. Bet tarp kunigų 
ir pasauliečių nedaro skirtu
mo, jei pas juos randa g-nk-
lų, Be to, autoritetai užgina, 
kad buvusioj Lenkijoj katali
kai būtų persekiojami. 

Tačiau kardinolo Hlon lo 
gauti raportai kitką kalba. 
Naciai tūkstančius lenkų su 
kunigais kartu deportuoja iš 
pastovaus gyvenimo vietų. 
Dažniausia naktimis jų namai 
užpuolami, jie suimami, su-
grūdžiami į galvijinius sunk
vežimius, išvežami į kitas to
limas Lenkijos sritis ir tenai 
kur kaimuose, arba laukuose 
paleidžiami be maisto, be tin 
karnų drabužių ir be .jokių 
pragyvenimo priemonių. 

Naciai lygiai žvėriškai el
giasi ne tik su prasčiokais 
lenkais, bet ir su kunigais, a 

visais kitais. Naciai nedaro 
jokio skirtumo tarp lenko ir 
žydo. Nuo skriaudžiamų ir 
žvėriškai kankinamų žmonių 
naciai užgrobia visus turtus 
ir savastis. Užgrobiami ir baž 
nyčių ir vienuolijų turtai ir 
savastys. Bažnyčios niekina
mos ir uždaromos. Kai ku
rios bažnyčios leidžiamo.s se
kmadieniais atidaryti porai 
valandų. Po pamaldų kunigai 
verčiami viešai vokiškai mel
stis už Hitlerį. 

Koncentracijos stovyklose 
laikomi lenkai kunigai ver
čiami kartu su kitais lenkais 
pasauliečiais dirbti sunkiuo
sius darbus — taisyti kelius, 
tiltus, karukais vežioti an
glis. Kunigai verčiami dirbti 
cukraus fabrikuose ir kai kur 
net griauti žydų maldnamius. 

Gniezno arkivyskupijoje, 

NACIAI PROTESTUOJA 
VATIKANUI 
BERLYNAS, saus. 30. — 

Vokietijos vyriausybė iškėlė 
protestą Vatikanui dėl radijo 
stoties naudojimo skelbti pa
sauliui apie tariamas nacių 
vykdomas žiaurybes vokiečiu 
okupuotose buvusios Lenkijos 
teritorijose. 

Vokietijos vyriausybė užgi
na tarp lenkų vykdomą tero
rą ir nurodo, kad Vatikanas 
tuo būdu jungiasi prie Vo
kietijos priešų skleidžiamo? 
propagandos. 

Tas nepakenčiama, pareiš
kia vokiečių autoritetai, tuo 
labiau, kad Vatikanas visiš
kai nutyli apie tai, kas daro
si bolševikų okupuotose bu
vusios Lenkijos srityse, ir tik 
nacius kaltina. Anot nacių, 
bolševikų okupuotose srityse 
žmonių likimas sprendžiamas 
iš jų rankų delnų. Tenai tik 
grumbluotais delnais žmonių 
pasigailima, o su minkstadel-
niais nesiskaitoma ir visomis 
priemonėmis jie naikinam*, 

pažymima raporte, is 2o0 pa- ^ . ^ p a r e i š k i a i k a d L , n . 
rapijų viena ^ jų pusė n e t u r i , . ^ j ^ . n e s m a u g i a m i i r 

kunigų ir bažnyčios uždary
tos. Gniezno arkivyskupo rū
muose gyvena vokiečių gene
rolas, o arkivyskupijos semi
narija pakeista kareivinėmis. 

Lenkų katalikiški laikraš
čiai uždaryti. 

POTVYNIS BRAZILIJOS 
SOSTINĖJE 

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, saus. 30. — Visą parą 
čia siautusi audra žemesnia-
sias miesto dalis užliejo. Kai 
kurios gatvės virtusios upė
mis. Susisiekimai sutiukdvti. 
Keletas naujų namų sugriu
vo. Yra ir žuvusiųjų. 

kovojami vien vokiečių vals
tybės priešai ir viešosios rim 
4ies ardytojai. 

ORAS 
I)e-CHICAGO SRITIS. -

besuota ir kiek šalčiau. 
Saulė teka 7:04, leidžias; 

5:03. 

MASKVA, saus. 30. — Ne
seniai Maskva grasinančiai į-
spėjo Švediją, kad ji paliau 
tų rėmusi Suomiją. Dabar į-

ristokratais, žemvaldžiais ir 'spėja ir Norvegiją. 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

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

Rengia Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis "Draugas" 
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— o — 
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negalina, 

jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikb-
lul paisto ienklu. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožixroe. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle) , 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant polt-
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijo* 
lalkrastin nededamos. 

Skelbimu kainos prisrunčiamos pareikalavus. 

Entered as Sccond-Class Matter March 31. 191$. at 
Cblcago, Illinois L'nder the Act of March 3, 1879. 
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Žiauru ir Nežmoniška 

Aviacija Ir Motorizuotos Dalys 
Komisaro Likimas 

Karo arenoj susidurs tautų 
ir valstybių jėgų visuma. Fi
zinę jėgą parems morale jė
ga. 

Karo patyrimai nurodo, kad 
norint pasiekti kare užsibrėž
tą tikslą, reikia veikti stai
giai, netikėtai ir greitai. Di-

Senesniaia laikais būdavo tarptautinės su
tartys, kurios bent šiek tiek varžydavo ka
riaujančias puses. Tos sutartys liesdavo ka
ro belaisvius, elgesį su civiliais žmonėmis ir 
kai kuriuos kitus dalykus. 

Didžiajame kare visas tas sutartis laužyti 
pradėjo vokiečiai. Juos pasekė ir visi kiti. 

Šiais laikais, kuomet visos kitos sutartys 
nebėra vertos tos popieros, ant kurios jes 
yra parašytos, apie sutarčių laikymą karo 
metu ir kalbos būti negali. 

Dabar karo metu daugiau nukenčia civi
liai žmonės, negu kareiviai karo fronte. Iš 
lėktuvų metamos bombos į miestus, mieste
lius ir kaimus išžudo daug moterų ir nekal 
tų kūdikiu. Pavysdiių turime iš suomių ir 
rusų bolševikų karo. Tik praėjusį sekmadie
nį bolševikų mestomis bombomis iš lėktuvų 
išžudė daug civilinių; žmonių. Tai žiauru ir 
nežmoniika. 

Žiaurus dalykas yra blokada. 

Pirma kartą maisto blokada išmėginta 
1914—1918 m. kare. Pirmiausioji auka buvo 
Austrija. Jc« gyventojai buvo priversti ba
dauti. Tuo būdu ten suruošta dirva bolše
vizmui, civiliniams karams. Galutinai toji 
valstybe prarado nepriklausomybę. Vokie
tijos žmonės taip pat buvo priversti badauti. 
Nukentėjo moterys, vaikai ir seneliai. Daug 
Žmonių iš tos priežasties išmirė, o kurie liko 
gyvi. augino savyje neapykantą ir kerštą. 
Dėl to nesunku buvo Hitsieriui ta tauta su
organizuoti naujam karui, kad keršyti vi
siems tiems, kurie Didžiajame kare juos pri
vedė prie didžiausio skurdo ir bado. 

• Modemiškasis" karas, reikia pripažinti, 
yra daug žiauresnis, negu -senoviškieji " 
karai, nes juose nebesilaikoma jokių žmo
niškumo taisyklių kas liečia civilinius žmo-

Sąryšyje su komunistų* vado Browdorio 
nubaudimu '4Darbininkas' ' rašo: 

"Amerikiečių spauda labai pasipikt:nu*i 
tokin komunistų įžūlumu. J i^ako , kad Biow- i sAWi) u, 
deris tai eilinis įstatymų laužytojas ir, jei • d ž i a ' u s i n o r a i geniališkiausi 
jis ir jo partija būtų taip paniekinančiai iš- ^ j e į j i e ' n e t n r i a u k š č i a u 
sireiskę apie teismo sprendimą Rusijoj ar • 
Vokietijoj, tai komunistai pastatytų jį prie 
sienos, o naciai nukirstų jam galvą. Ir dar 
klausimas, kaip į Browderį dabar žiūri so
vietų bolševikai. Tiesa, Amerikoj jis parode 
daug atkaklaus akyplesiskumo, bčt ar tau 
naudinga sovietų politikai, tai visai kitas 
dalykas. Bolševikai reikalauja iš savo agentų 
ko daugiausia atkaklaus įžūlumo, bet nema- - ^ ^ ^ ^ K - - • 
Žiau ir gudrumo. Ir jei jų atstovas pasiro- greitas., šarvuotas, ginkluotas 
dys atkakliu ten, kur reikia būti gudriam, susisiekimo priemones ir pa 
tai jį Hiažių-mažiausia pavadins neudacniku n a u d o t i ją prieš kiekvieną 
— nevykėliu, ir jo karjera automaeiai užsi-1 
baigs. I r ne tik jo karjera užsibaigs, bet dar 

išvardintų elementų, lieka ne 
įvykdyti, arba įvykdomi tik 
iš dalies. Del to kare viskas 
turi būti pagrįsta greitumu, 
netikėtumu ir staigumu. Visa 
tai pasiekti galima tik mo
torizuojant kariuomenę, t. y. 
reikia sodinti kariuomenę į 

bus pašauktas į Maskvą pasiteisinti, o tas 

priešo jautrią vietą, arba su
daryti greit tai vienoj, 

pasiteisinimas tiek "malonu*", kad sovietų , k i t o j v i e t o j j § C T P " 8 ™ * 

tai 

se arba kryptyse, tikslu pa
imti reikšmingus atsparos po
stus arba smogti tam tikrose 
vietose priešą. Tie ginkluoti 
daliniai turės būti susodinti 
į mašinas, varomas motoru, 
tai bus: tankai, tankeliai, šai-
vuoti automobiliai, lengvi ir 
sunkūs automobiliai kariuo
menei pervežti. Ankstybe*nė 
nuomone, kad šie daliniai ga-
ies būti panaudojami priden
gti kariuomenes mobilizacijai, 
arba kariuomenes koncentra 
vimuisi laiduoti tam tikromis 

PROF. 

MmmMi 
Po S vietą Pasidairius 

Labs ryts! I 

BALTRUS ŠNIP3NIAVI-
ČIA LAIVŲ AGENTŪROJ 

Rašo A. P. Sandus 
(Tęsinys) 

AGENT. — Tu baravvkno* 

Hitleris sykį yra pasakęs: i 
" J e i tatai įnami tautai ga

li būti naudinga, aš esu pasi-
_ ryžęs susibendrauti net su si> t u m a n e i"«oltini. (Kumš-

kryptimis, šiandien pradeda. p a ^ u v e l l l i u f , , . čia daužo į stalą.) Aš tau pa-
ncbeišlaikyti kritikos. Atro-J l r s ų s i b ^ n d r a v o _ s u g ^ J rodysiu kas į škūlv ėjo. 
dytų, motorizuotos dalys pa
vaizduoja kavaleriją. Motori
zuotos dalys, žiūrint šių dienų 

linu. 

Tavorščius Andriulis savo 

(Spiauna į spitūną.) Aš ne 
tik škūlę ėjau, bet ir kaličių 
pafinišinau. O tokie kopūst-

akimis, turi siekti konkrečių poperoj, — sako, kad linams gaiviai, kaip tu (pirštais 

valdininkai verčiau pasirenka priimti sve 
timą pilietybę ar net nusižudyti, negu po 
nevykusios tarnybos pasirodyti Stalinui į 
akis. Tad keturi metai kalėjimo bus labai 
pageidaujamas saugumo laikotarpis visokiais 
atžvilgiais nusišmeižusiam komunistų va
dui >> 

uždavinių, — turi vykdyti 
persilaužimus ir terorizuoti 
priešo krašto piliečius, tuo 

Jau turime motorizuota da-! pa^įu trukdydamos priešui 
linių veikimo įrodymą, tai ve- mobilizuotis. Jos turi ardyti 
'kiečių motorizuotų dalių vei- geležinkelių linijas, sprogdin-
klą, užimant Austriją. Štai- tį tiltus, geležinkelių mazgu* 
gus motorizuotų dalių pasi- j r stotie. Staigiais savo veik-

Atostogos, Ar... 
Lietuvos kariuomenes vyriausias vadas 

gen. St. Raštikis išvykęs trims mėnesiams 
atostogų. Jo pareigas laikinai einąs gen. Vit
kauskas. Dėl šios žinios "Amerika ' ' daro L 

rodymas pirmomis Austrijos 
sumišimo valandomis nulėmė 

[Austrijos likimą. Austrija bu 
|vo užimta nesuspėjusi atsi
kvošėti, ją parbloškė staigu
mas. 

Kraštai su aukšta technika 
[šiandien ieško naujų kariavi
mo ir ginklavimosi budi]. Di
deliu tempu technikos angi-

tokią pastabą; 
"Labai nesmagi ši žinia, slepianti savy

je daug baimės ir įvairių abejonių. Gen. , n -
Raštikis iki šiol simbolizavo naujai akri- m a S i r J 0 S Pataikymas karui 
musią tautinę vienybę. Jis buvo gaivinau- v e r * i a k e i s t i i r k a r i a v i m o m e " 
tis šaltinis, jungęs visas Lietuvos gyven- t o d u s ' Reikalauja?ma, kad į 
tojų sroves, kurios gen. Baštikio asineay- k a r $ ^ ^ J t r a u k ta visa, kas 
beje mate naują tautinio gyvenimo aušra, *& valstybes — tautos suku-
žadėjusią Tėvynei skaistesnį rytojų. rta. šį kartą užsiįrėžiame sau 

Malonu Girdėti 
Columbus. Ohio, mieste įvyko Kasyklų dar

bininkų, sudarančių United Mine VVorkers 
of America uniją, konvencija. John Lewis, 
0. L 0 . vadas, kalbėdamas toj konvencijoj, 
pabrėžė, kad komunistams yra uždrausta 
priklausyti prie šies organizacijos, nes UMW 
esanti šiam kraštui ištikima organizacija. 
Vadinas, John Lewis pripaiįsta. kad komu
nistai nėra ištikimi Dėdei Šamui. 

Kuomet CIO vadas dar kartą užakcenta
vo, kad toj organizacijoj > UMW) nėra ko
munistų, 5000 delegatų pakėlė didžiausias 
ovacijas. 

Tokįe įvykiai, tai didelis antausis Ame
rikos komunistų sąjūdžiui. 

"Gal gen. Eaštikis ir tikrai sirguliuoja, 
bet visi paskutiniai Lietuvoje įvykiai ki
taip kalba. Baisu, kad savanaudžiai vėl 
nebūtų atgavę prarastų pozicijų. Antra> 
kariuomenės vadas neatsiranda per vieną 
dieną. Reikalingi metai, kol susilaukiama 
sumanaus ir pripažinto autoriteto. Tokiu 
vadu buvo Raštikis ko veikiausiai vėl bū
tų savo pareigose". 
Ištikro, tai nesmagi žinia. Būt gera, kad 

tos jo atostogos nebūt įtartinos, "politiš
kos" , bet kad, pasilsėjęs po sunkių darbų, 
gen. Raštikis vėl sugrįstų prie savo pareigu. 

Išgamų Darbas 
Aną dieną So. Bostono "Keleivis ' ' papra

šė, kad geriau būtų atiduoti Vilnių Sovietų 
Rusijai, negu jį dabar šelpti. Dėl šio išga-
miško socialistų savaitraščio pareiškimo 
"Sanda ra" padarė tokią pastabą: 

"Jeigu atiduoti Vilnių, tai kodėl m ei

smais viename ar kitame fro
nto .bare jos daro priešui kuo 
daugiausia nuostolių. Ypač Piedmont, Kalifornijoj, vie 

t . ... , , nas miesto naealninkas W 
sta lgu« sn.ogunas i s r i t i s ^ a - j p e t e r s Q n ^ _ ^ . ^ 

padeda ir brūdas: kandys su-; spragterį prieš Šnip. nosį.) 
ėda Sovietų kareivių šiltus tai pilni balionės. O jei neno-
drabužius. Girdi, ir brudas ei
na su baltagvardiečiais gyni
mui Anglijos imperializmo. 

Išeitų, tavoršeiai, kad jau 
ir visoks brudas žino, jog bal-
šavikų santvarkoj yra pekla 
ir bijo jon patekti. 

riose vyksta priešo kariuo
menes koncentravimas, b iii 
duoti gerų išdavų. 

Šiandien šalys su aukšta 
technika visomis išgalėmis 
siekia, kie'k galima daugiau, 
savo dalinius sumobilizuoti. 
Ypač tai ržymu agresingesnio-
se šalyse. Sudaromos moto
rizuotos divizijos, arba briga
dos, kurios dėl jų didelio jud
rumo galės būti panaudotos 

stikslą peržvelgti į aviacijos/ staigiems smūgiams j priešo 
bendradarbiavimą su motori
zuota kariuomene, vadinas, į 
bendradarbiavimą ir tamprų 
ryšį su tokia žemės kariuome
ne, kuri bus aprūpinta vi šo

ki aštą. Dėl pavyzdžio paim
kim motorizuotą, brigadą (pro 
jektas iš lenkų karinio žur
nalo "Bellona"). Joje turė
tų būti: 156 vidutiniai tnn-

sunj 
mos St. Bernard veislės, var
du Happy. Kasdien jis vaik-

j što strytais ir po storus ir 
renka aukas Suomijai gelbėti 
nuo balšavikų. Po kaklu jam 
parištas baksiukas, ant kurio 
padėtas parašas "Help Fin-
land" ir kas vakarą jis par
neša pilną ne tik varinių, si
dabrinių, ale ir poperinių. 

Taigi, tavoršeiai, Amerike 
net gyvuliai šunes gelbsti suo
miams, o balšavikai — žmo 
nes nori juos "suėst i ." 

ri važiuot, aš tave rait nau 
iškikinu. 

ŠNIPŠ. — Veidaminat. As 
mister, nelaikinu trobeleišino. 
Pardon mi. Nugi važiuosiu, 
tegu ji balvonai. 

AGENT. — Dats difrent. 
(atsisėda) Galėsi ta linija. 

ŠNIPŠ. — O kiek už šif-
kartę? 

:AGENT. — gimtas tventi-
faif dolers. 
*~ŠNIPŠ. — Turbūt, tau, 
brolęl,. sriubas galvoj pasiliū-
sinoy • * L"ž šimtą dvidešimts 
penkis rublius galiu Vulverto 
skaiskreiperi nupirkt. Ką čia 
tu mane muilini! Nagi, aną 
dieną skaičiau Šenedorio ga-
zietoj, kad koks paliokas už 
penkis dolerius nupirko Bruk-
lyno bridžą. O ką dabar pa-
sakyąį ponuli? , 

(Bu& daugiau) 

mis techniškomis priemonė- kai, 138 lengvieji tankai, 24IS 
•mis: tankais, tankeliais, ša r-j šarvuoti automolbiliai, 210 
vuotais automobiliais, ki*ovi- į krovinių automobilių, 31 fea* 
nių automobiliais, lengvais 
automobiliais, motociklais. 

Karo aviacija ateities kare, 
jau kaip atskira ginklo rū
šis, vaidins labai svarbų vai
dmenį. Aviacija, kaip pagal
binė ginklo rūšis, bus kitoms 
ginklų rūšims tikra būtenybė. 
Aviacija kare atliks ne tik 
savarankiškus uždavinius, vei 
kdama į priešo silpnąsias vie

šą Lietuvą! Tur but "Keleivio" žmonėms'. . _ , , , , 
i^«««^«: ^ . M i*as» 3 a s bombarduodama, tuo 
brangesnis yra svaras "pork chop" negu' ' .. . , . v . . . 
Vilniaus krašto gyventojų laisvė ir jų lai- s ^ m ( , a m a *>neso ^ ^ 
mingesnis rytojus. Pagaliau, tokie rasi- . * * * * * b e t l r sutrukdyda-
niai, kaip " K . " gali tik padrąsinti Sov. fma 8 t o W i ™ * i Aviacija bus 

Bolševiky-NaciŲ Talka 
Stalino susitarimu su Hitleriu nemažai nu

kentėjo komunistinis judėjimas visuose kraš
tuose, bet šį ta laimėjo Vokietijoje. 

Vokietijos laikraščiams, katalikų ir neka-
talikų ,Hitleris griežtai uždraudė spausdinti 
straipsnius apie komunizmą ir ateistinį Ru
sijos sajadį. 

Pranešama ir tai, kad naciai jokiu būdu 
neleidžia skelbti kokių priemonių imasi bol
ševikai prieš Bažnyčią ir tikybines įstaigas. 

Tai reiškia, kad bolševikų-nacių susitari
mas sudaro ir priešreliginę talka. 

Rusiją prie tolesnio žygio į Lietuvą ' \ 
Iš to pareiškimo galima suprasti, kaip rū

pi "Keleiviui' ' ir apskritai socialistams Lk> 
tuva ir jos likimas* 

Susidomėkime 
Rytoj vakare įvyksta Federacijos Ghica-

gos apskrities susirinkimas aptarti bėga
muosius mūsų visuomenes reikalus. 

Šiuo kreipiame visų lietuvių katalikų vei
kėjų dėmesį, kad dalyvautų ne tik rytoj 
įvykstančiame Federacijos apskrities susirin
kime, bet kad be rimtos priežasties nepra
leistų n§ vieno mėnesinio susirinkimo. r iavimo <>Tilia 

T»ip pat kreipiame ^ ' y e i k ė j , dėmesį į A t e U i e = ' d , 

periskopu ir karo vadovybei, 
Tik taviacijos pagalba bus 
galima surinkti- -žinias apie 
priešo- padėtį fronte, ir už fro
nto. 

Ateities karas prasidės ore. 
Ore kausis oro jėgos, žemėj 
— kitos ginklų rūšys, arba 
oro kariuomenė padės žemės 
kariuomenei ir atvirkščiai. 
Vieni ir kiti 'sieks veiksmų 
greitumo tikslu kaip galima 
greičiau palaužti priešo ka-

lau 
manevrinio pobūdžio. Dėl to 
pasižymės dideliu puolafmųjų 

konferencija, kuri šaukiama ketvirtadienį, 
vasario 6 d., Aušros Vartų parap. salėj. Šioj 
konferencijoj turi dalyvauti visų mūsų or- , 
ganizacijų ir draugijų vadai, visi mūsų vi- i r į t i n k a m ų j ų 'kautynių 
suomeaės veikėjai, šioj konferencijoj, kaip gausumu. Tam tikslui žemoj 
skelbiama, svarbią paskaitą aktualiais tau- feus būtina turėti judrių, ge-
tea reikalais pasakys dr. Kazys Pakštas, rai ginkluotų dalinių, kurie 
Lietuvos Universiteto crofesorius. Del to sugebėtų netikėtai ir staigiai 
svarbu, kad toji konferencija būtų gausinga, pasirodyti tam tikrose vieto-

gvas automobilis. Dienos žy
gis būtų vidutiniai 100 km. 
per 6-8 vai. Žygio vora išsi
tęstų apie 45 hm. Dienos žy
giui būtų reikalinga apie 60 
tonv degamos medžiagos. 

lUelcrizuota divizija, rei
kiant, turi sugebėti per 1 val. | 
nuvykti 96-30 km. Dė! to K »-
reivmi neturi būti apkrauti 
bereikalingų krūviu. Visi r^i-
bi'eiivs vežami auto masine 
mis, arklių visai nenaudoja
ma. Siekiama, kad motorizuo
tos divizijos būtų kiek gali
ma judresnės. 
Jeigu nėra galima visos ka

riuomenės paversti motorizuo
ta mase, tai stengiamasi, k*d 
tam tikra dalis pėstijos di
vizijų būtų sumotorizuotes ir 
svarbiais momentais galėtų 
naudingai patarnauti no tik 
siekiant jau aukščiau minėtų 
uždavinių, bet ir iš anksto 
užimdamos smulkesnes priešo 
dali's nuo kelio ir tuo pagrei 
tindamos mūsų dalių žygį. A-
įba net sulaikyti puolanti 
priešą, padaryti staigias apo-
jimus ir duoti sparntnius sn.rij 
gius. 

Ypač svarbų vaidmenį ga 
Ii atlikti motoriz. dalys, eidu 
moh rezervo^ pareigas — greit 
gali būti permestos iš vienos 
vietos j kitą vietą, tai spra-

((Tęsinys 3 pusi.) 

Mašinų Fcnde buvo $1,025.00 
Antanina Leščinskienė iš Chicagos $100.00 
K. Šarka iš Chicagos 2.00 

,Viso $1,127.00 
Ačiū Aukotojams už prisidėjimą prie "Draugo" Spaustu

vės Mašinų Fondo. 
_ _ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ ^ _ — — — ^ — — — — — ~ — — — _ — — — _ — — — ^ — ^ — 

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

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

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

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui y 
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. š*o pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 

"Draugo" darbininkams atimama teisė laimėti šia De Soto 
automobiliaus dovaną. 

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

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. O., 
"Draugo" Administratorius 
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LENGVI PASISKAITYMAI 1 
BffITTOXS 

^ 

I PAKAUŠĮ 
IŠ APYSAKOS ("VYTIS IR ERELIS") 

# 

Lenino IfiugidS buvo pa
čioj aukštumoj. Jo legenda 
Nfetl kaip tolimas gaisras; 
iŠ tolo gražus, raudonas, bet 

turintieji ūkininkai ir mies
tiniai . Apie dvarponius nėra 
ką ir bekalbėti. Nugirdę, kad 
vieną kitą dvarponį bolševi-

jo baisenyl>Pms pamatyti, rei- kai nugalabijo, jis bėgo kur 
kejo, kad arčiau atslinktŲ. akys nesą, palikdami dvarus 
Taip ir įvyko. Lietuva jį pa- ir mantą. Gyvybe" už viską 
matė, pabuvojo jo ugniniam brangesnė. Tačiau vienas dfa-
sūkury ir, atlikusi ankstyvą šuolis ryžosi pažiūrėti nelai-
operaciją, iš lx>lševixmo ligos mei į akis. Tai buvo Vaiš-
i>sijry<U~. Operacija bet gi mantas. Jis manė. kad nėra 
buvo skaudi ir kruvina. Dris- ko jam bolševiku bijoti, nes 
kių armija tarsi tamsus ama- įjis ir lietuvis, ir neturtineas, 
ras užgulė trečdalį Lietuvos 
ir traukė j Kauną. Nuskurę, 
išbadėję ruseliai, tikri *4baso~ 
ką'* tipai, taip talentingai 
Maksimo Gorkio atvaizduoti, 
užplūdo Lietuvos miestus ir 
kaimus. Armija kaip armija, 
ėjo nenorėdama. Kareiviams 
buvo duodama tik svaras 
duonos dienai. Kitą maistą 
jie turėjo patys susirasti. 
Taigi kiek įmanydami grobė 
ir taip jau nualintą Lietuvą. 
Raudonarmiečių tarpe buvo 

ir demokratas. Prie ko čia 
jiems prikibti? Tad ramiai 
sau namie pasiliko. 

Kalbamuoju momentu pas 
jį buvo daktaras Bitinas, iš 
karo baisenybių sugrįžęs gy
vas ir sveikas. Tačiau kaip 
atsimainęs! Atrodė dešimčia 
metų senesnis. Kakta surauk-
šlėta, akys dažnai mirkčioja, 
plaukai gerokai nužilę, bet 
veide reiškėsi džiaugsmas dėl 
nuslinkusių jau baisenybm ir 
išsilaisvinusios tėvvnės. Tie-

KEiSTUTO BENDROVĖ IŠMOKA 
$10,000 DIVIDENDĄ 

VIRŠ 

Direktoriai Keistuto Loanj Saugumą šerininkų padėtą 
and Building Association No. indėlių liudija Bendrovės il£;u 
1 savo susirinkime sausio-25 metų gyvavimą. Apart to, 
d., 1940 m., nutarė išmokėti di- kiekvieno Bendrovės šėrininko 
videndą savo šerininkams už .indėliai yra iki $5,000.00 ap> 
pereitus šešis mėnesius, bai- drausti per Federal Savings 
giant sausio 31 d., 1940 m., and Loan Corporation, Wasb-
kuri suma susidės virš $10,000. mgton, D. C. 
Dividendas bus išmokėtas va-

Bendrovės atsaroos reservas 
yra virš $42,000.00 padengi-

Benny McCoy (kairėj) pasirašė kontraktą $10,000 į metus ir $45.000 bonus žaisti du me
tus su Pluladelphia Athletics. (Acme telephoto) 

ir geraširdžių mužikėlių. įsa, ateina naujas debesys, 
"Mes priversti kariauti, - - ' be t , iš viso, gal jau perdaug 
sakė jie. — Jei neisime, tai (nupasakojama apie bolševikų 
komisarai ir mus pavaišins 
kulkosvaidžiais, ir mūsų mo
teris ir vaikus namie sušau
dys . " Nuo jų tik tiek buvo 
skriaudos, kad apvogdavo ir 
apiplėšdavo. Žudyt be reika
lo nežudė. 

Visai kitoniška bnvo civi
linė valdžia, i* vietinių komi
sarų susidariusi. Čia sugužė
jo visi drąsesni su šešėlinga 
praeitimi avantiurninkai. Kas 
1ik norėjo suvesta sąskaitas 
su savo kaimynais ir už ką 
nors jiems atkeršyti, tas ir 
brovėsi i bolševikų komisa
rus. Šaly įsivyravo baisus 
teroras. Visi ramieji pi'ieeiai 

žiaurumą. Juk ir jie žmones 
Abu draugu dalinosi pavo I 

riu garbės susipažindinti: re- bet . , 
roliueijonierių vadas Pilvu- jsim. 
tis. Mano žinioje visi Lietu
vos rajonai. 

Vaiš>mantas su Bitinu susi-
ivelgė. Kas čia per nauja-
nybė ? 

— Tamsta bolševikas? — 
atsargiai paklausė Vaišman-
tas. 

— Tpfu! — nusispjovė sve
čias su didžiausia panieka. 
— Aš su tais avigalviais nie-

mes 

— Tai tur būt bus sunko
ka, kada jų kariuomenė jau 
čia pat, — atsargiai pastebė
jo Vaišmantas. 

— Bet toliau nenueis. Jie 
užėmė tik trečdalį Lietuvos, 
kitu du trečdaliu mūsų ran
kose. 

— Jūsų rankose? Ar gi tu
rėtumėte kariuomene? 

Pilvutis šyptelėjo. 

dar atsigrieb- A v i a c i j a ir motorfzUO-

tos Dalys 
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

gom 

ko bendra neturiu! Kaip tik — Kariuomenę! Kas gi ta įspūdžiais. Jau keli metai ne-
simatė, t a i y T a a p i e k a i r b e - ! P r i e S i n ^ aš mirtinas jų kariuomenė? Avių būrys. 

priešas. Ar jūs dar nežinote, Paleisime vieną kitą gerą 
agitatorių, ir kariuomene per-

sikalbėti. Staiga kažkas pa 
beldė i duris. Beldimas ner- I k a d s o c i a J revoliucijonieriai 1 
vingai 
tų? 

Vaišmantas 

smarkus. Kas tai lHU****1 1* bolševikams mirtiną 
j kovą? Jnk tai smurtininkai, 

pasiskubino m e l a # i a i * niekšai, storžieviai 
bariui rai, kraugeriai, 
šnipai, t a i . . . . 

Pilvutis net užduso. 

svečią įleisti. Tai buvo Kę
sas apdriskęs dar jaunas vy
ras. Iš apiplyšusio kišeniaus 
kyšojo vevolverio rankena. 
Obo! nelaimė jau čia. Tai 
bolševikas. 

Šeimininkas dar nespėjo 
paklausti, su kuo turi gar
bės, o jau svečias prašneko 

eis i mūsų rankas. 
Čia daug galima buvo gin

čytis, nes Pilvučio žodžiai 
caro skambėjo vaikišku pasigyri

mu, bet Vaišmantas nesigin-
Jam čyjo. Jis tik trumpai paklau-

pritrūko kvapo ir žodžių. ,sė: 
— Bet . . bet — nesuprato 

Vaišmantas, — juk eserai su t i ! 
bolševikais, rodos, eina iš 

Tai ką gi manote dary-

užkimšti, tai kontrati-
kon panaudoti. Motorizuotos 
dalys siekia staigumo, netikė
tumo ir greitumo. Taigi, jos 
labai giminingos aviacijai. 
Kaip aviacija savo tikslo sie
kia teroru, taip ir moVn-izno 
tos dalys visad, kada tiktai 
bus atsiekiama, stengsis tero
rizuoti priešo kraštą. 

Aviacija ir motorizuotos 
calys, vykdyda'mos savo už
davinius, turi viena kitai pa
dėti. Dėl didelio savo g rune , 
aviacija be paliovos teiks ka
ro vadovybei žinias apie prie
šo padėtį ir jo planus. Y Irsi-
n! J įkas, duodamas uždavinius 
Tictorizuotoms dalims veikti, 
įlaiys sprendimą pasiremda
mas vien aviacijos suteik to-

sario 1 dieną. 
Keistuto Bendrovė jau 44 

metus tarnauja lietuvių visuo-; Sausio mėnesyje Bendrovės 
menei, ir didžiuojasi, kad per , m u i nepramatytų nuostolių, 
visus 44 metus nėra praleidus direktoriai pripažino paskolų 
nei vieno meto neišmokėjus virš $40,000.00, tai labai gera 
dividendo. Iprtdžia naujiems metams, ir 

Turtas Keistuto Bendiuvės> tikisi, kad toliau taip bus, nes 
> u netoli $800,000.00 ir maty- d a b a r y m ( 1 M d i s j I M l ? j i l l l U j | 

tis, pagal dabartinio įrašymo* 
naujų narių, galėsime greitu 
laiku pasiekti $1,000.000 tur-

namų pirkimo ir remontavimo. 

Bendrovės raštinė randasi 
tą. |3236 South Halsted Street. 

dalinių šuoliai gali nustoti 
savo reikšmės, jei besikelia
nčios aplinkybės nebin, ;pu-
čiamos, matomos. Aviacija 
čia tarnaus motorizuotam la-
i 

mis žiniomis. Kad motojizuo-
- • Ruoi*MKuoti Wlrj g e n , | t o s d a , y s m{ų a p s a n . r o t o s 

alkir-agitatorių. Tuo tikslu aš pas 
• * i. 

Yi.<lS-

V 1 0 n O i ,«£*«w*«*v. *«« «»«« -» ^ D | u u o netikėtų pavoju 
- Tai buvo praeity. G r i o - 1 t a m s t a i r a tv>Tka i1 ' S l l t m k a t e j timo kelių, apėjimų ir 

drebėjo dėl savo gyvasties, jtokiu tonu, tarsi būtų tęsęs | vėm caro valdžią drauge, bet!b l l tJ ™ l l sų ^ n d r ^ a r b i a i s ? ^ | k o ^ ^naikinimo, visad to-
nes teismas pas bolševikus'dar už durų pradėtą kalbą. Įmes kaip riteriai, o jie kaip Vaišmantas su vėl 
trumpas,: koks šnipas Įskun
dė, ir veda žmogų prie sie
nos. O kiek visai be teismo 
nužudyta 

Ypačiai drebėjo kiek pasi-

..—• Aba! Viskas jau pri 
ruošta, tik imk ir pradėk. 

ns motorizuotus junginiu? 
kiaulės, nes visados savo pasižvelgė. Kas čia per per- ^ j y ^ a v i a c i i a č i a a v i a . 

juodose širdyse nešiojasi ž e - ! e i ^ a ? K a s > t a i a t * a k > ^ IS" c i j a turi tarnauti mc'orizuo-
(Jiftol vieno - du, ir abudu,! mą kiaulišką klastą - p a - m e s t i t a P a k r i k 6 l i P r o d u r i s ? j t a i n junginiui, lyg povande-
matyt, inteligentai. Darbas! tiems pasiimti valdžią ir b ū - | B e t -iis Km k l u o i t a s-
eis *kaip iš pypkės!. . - Tu-Ui carais, Kol kas jų viršus, j P i h r u t i s fr* i r s u v o k « 

'» 'i 'mintį. 
n 

HEALTBY, \V£ALTHY AND WISEI 
^ 

ršxe)im 
TRV TO AAOl/SE /)Af UAtCČHSC/Oi/S 
PčffSONBi SHASJHG O*CAll/AkS HtM~* 
yOU VJ/LL ONLt/**K£BA*TT£KS VIORSE. 
l£T7?t£PfiTfEMGRfiOUAL.LyC0ME TO. 

r/y.ss/s//szyi/jPAxy^/xv/s: f. S/SAK 

/9/HMOH/A /HMLAHT TO /9SJ/ST/H 
ft£STOR/H& T//£ /S£/į/?TACT/OAI 3#CA< 
TO AlQ##iAd. OO NOTHOLO THE 
įNHĄLĄNT TOO NEfiR THE NOSE 

SŠNCE tT MAV fNJUR£ /rs 

— Matau, kad tamstos ma
note, jog aš noriu verste jus 
priversti. Ne. Aš ginkluoto 
spaudimo nedarau. Laisvi pi
liečiai turi laisvai apsispręs
ti. Štai įrodymas. 

r.iniam laivui periskopas. 
Manevriniame kare aplin

kybes keičiasi kas minutė. 
Dėl to ir tokių motorizuotų 

TAK/NG THE r**HL$££tSE TME /7H6ERS 
r/At$73E*0 OT TS1& THt/JHS-
THB THUMS H*S /» PULS* 

COH^USEO VV/T/f T/t& e-
/°»T/£THT S f>Vd-SE~.. 

iš 

UAtCOHSC/OUS PERSOJsl 
UCHJIDS THROUGH THE 
MOOTH &EC/HJSE OF THE 
DAH&ER 0/= š 

ST/fMSULAT/O*/1 

Tai pasakęs, išsitraukė 
kišeniaus revolveri ir padėjo 
ant stalo. Dar arčiau prie jų 
pastūmėjo, o pats atstui at
sisėdo. 

— Na, matote, dabar jūs 
ginkluoti, aš beginklis. Aš tik 
išdėstysiu savo sąlygas, gi 
jūs galite be baimės jas at
mesti, nes fizinė persvara 
jūsų pusėj. 

(Daugiau bus) 

LUSTETVrOAM (H VES 
TEETH THi MOST 

MARViLOUS LUSTER 
AND SPARKLE. "• 

v 
Reaches decay-rldden "BJšnd Spots" 
that ordinary pastes, powders . . . 

even water . . . may not enter 
It 's here! The most delig'^tfully dlflerent 
tooth pašte you ever heard of. Wheu saliva 
and brush touch the NE W formula Listerlne 
Tooth Pašte, supercharged with Lnstor-
Foam detergent, it insiantly springs into 
an amazinį, "bubble bath" that makcs your 
mouth tingle with Ufe. So fine it sarges into 
and cleans danger spots that ordinary den-
tifrices may never even have reached. Cleans 
and polishes areas where some experts say 
up to 98 % of decay starta. 

Get the big 25^ tube, or better still, the 
double-stee 40^ tube containing more than 
% pound of tooth pašte. At any drug coun-
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo. 

THI NEW PORMULA 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 

iniui kaip aki's. Radijo ar ki
lom ryšio priemonėm prane 
šinės viską, kas reikšminccs-
nio bus surasta priešo pusėj: 
puolimo objektus ir rengia
mas 'motorizuotam daliniui 
pinkles. 

Šios paskirties aviacija va
dinama *bendradarbiavimo a-
viacija. Jos uždaviniai: 

1) lydėti motorizuotą vie
netą ir pranešinėti jam visa, 
kas tik gali būti verta dėme
sio puolimo ar gynimosi atve
ju; 2) nuolat palaikyti rūšį 
su lydimu vienetu; 3) reika
lui e'sant pulti bombomis ir 
kulk. ugnimi priešą, kuris 
gresia mūsų motorizuotam 
daliniui, tuo jį iš dalies ap
gindama ir įspėdama apie ne
tikėtą pavo'Jų; 4) išsodinti a-
titinkamose vietose desantai 
(puikų pavyzdį desanto išso
dinimo parodė SSSR karo va
dovybė 1935 metais kariuo-
irnenės manevruose. Galingi 
lėktuvai pervežė ne tik dide
lį skaičių kovotojų, bet laibai 
daug ir techniškų priemonių 
— tankų, kulk., lengvų pa
trankų, motocikle ir munici-
jos). 

Kaip technikos pažangoje 
nepastatyta taško, taip ir te
chnikos pritaikyme tebeieško
ma naujų būdų, kaip ją efek
tingiau panaudoti vienų prieš 
kitus. Žmogus kuria techninę 
kultūrą su mintimi apie rung
tyniavimą — karą. Ši kūryba 
baigsis momente technikes at
sipalaidavime nuo žmogaus j 
valios — tai bus tas momen-j 
tas, kada visi tie paibūklai 

pavirs rabotais (o einama 
prie to) ir jie pamėgins pa
žaisti žmogumi. 

Besiruošdami gintis, turime 
siekti pakelti ne tik techni
kinę, bet neužmirškime ir a-
pie savo dva'sine kultūrą. Ta 
čiau pirmiausia reikPtų atmi
nti, kad taika yra didžioji 
žmonijos vertybė, o ši pasie
kiama dvasios kultūra ir pa
siruošimu prieš smurtą pasi
priešinti visomis galimomis 
priemonėmis. Svarbiausia — 
aukšta moralė, 'modernūs gin
klai ir jų kuo sumaniausias 
panaudojimas karo lauke. 

St. Baipšys 

D A I N Ų D IENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

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

Rengia Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis " Draugas" 

'tiftiM 

KC BAKING 
POVVDER 

Sime Prke Todaų, 
as 45 YearsAqo 
2 5 o u n c e s 2 5 $ 

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVCRNMEHT 

/ 

0HJ0Y! 
What a joy to get relicf from a cough due to 
a cold. Get it with Smith Bros. Cough Drops. 
Black or Menthol, 5C. Both taiie deheious. 
Smith Bros. Cough Drops are tfco 
only drops containing VI TAM t K A 
Vitamin A (Carocene) ra-sts the resssraact -f £/* 

mucous membranes of nose and thrf.at te jį/ 
cold infections, wheo lack of rciat-

ince it due to Vitamin A dc&Liec.. 

Pastovumas --
Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

# 

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

ĮSIGYKITE NAM£ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN4, ANT ILGŲ METŲ! 

V 

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

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

iki $5,000.00 FederalJneje įstaigoje. 

ir 



t? 
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B TĖVŲ KRAŠK 
Iš Latvių Spaudos 
Apie Vilnių 

Rado Senovinę 
Kanalizaciją 

RY'JA. (K.) — Utvi i j huk- SIMNAS. — Vyl 
rastis "Jaunukas Žinias" j s- no kataliku parapi 
\i IK ibiuose apie Yilniv rašo: &<W ramutę, būvu 
"Vilniaus išvaizda niekur ne- votiška senovinė h 
beprimena pergyventų karo Kanalizacija v a m 
įvykių. Krautuvas, iki šiol bu- daro isdauUi stori 
vusios tuščios, dabar ainio vi- rąstai, kurie žemė> 
sas įsivaizduojamas žemiškas na neblcgai išsilaik 
gerybes. Kaikurie prekylan- . vine kanalizacija 
giai gražesni ir turtingesni sena, nes esantieji 
kaip Kaune. Matomos ne tik'nybios archyvuose 
lietuviškos, l»et ir lenkiškos kumtntai, siekią 1 
prekes. Žmones stebisi, iŠ pabaigų,, b.rods, aj 
kur visa tai atsirado, nes dar'zacijos įvedimą 'fci 
taip nesenai krautuves buvo ui. Alatyt, kad kan 
"visai išparduotos.' ' 

Toliau rašoma: "Vilnius 
pasidarė daug skaistesnis. 
Lietuvių tautinę šventove -
Trijų Kryžių kalnų, katedrų 
ir legendarinį Gedimino kai- kaip tik toje vietc 
nų naktimis apšviečia prožek-j dabartiniame rėmo 
toriai. Gatves pilnos žmonių,'nusistatyta tiesti 
tarp kurių pasirodo ir vadi- ją. Mat, vienoje v 
namoji elegantiškoji publika, bažnyčios pamatu 
Ir paprasti žmones geriau ap- m s , kuris žymiai 
siren-ę, negu prieš 4-5 savai-j j e trukdė bažnyčio 
tos.' Vyriausybei jliejus Vii- darbą. Šis šaltinis 

vesta prieš 200— 
Charakteringa, kad 
cijos ųžucliniai van 
pilnai vamzdžiai, j 
šonas atviras) bm 

niaus M-itin apie t"J0 milijonų 
litų, žymiai atkuto privataus 
ūkio gyvenimas. Rūpesčio ke
lia dar tijk darbo klausimai. 
Tačiau pradedą veikti fabri
kai ir dirbtuves tų klausima 
žymiai palengvina. Be to, tūk
stančiai darbininkų gauna dar 
bo prie organizuojamų viešų
jų darbų. 

Anot laikraščio, dabar kiek
vieno vilniečio name ant sta
lo šalia duonos kepalo, arba
tos stiklo ir cukraus indu 
esąs lietuvių kalbos vadovėlis. 
Keikalas uždirbti kasdieninę 
duoną verčiųs ir nemokančius 
išmokti valstybine kalbą. 

sujungtas su šule 
naujais moderniais 
cijos vamzdžiais. 

Karininkų Ram 
Istoriniuose Rū 

VILNIUS. (E.į 
vos Karininkų 11B 
niuje įsikūrė istori 
muose Gedimino ir 
gatvių kampe, kur
tais buvo Lietuvos 
Taryba ir pirmasis 
rių Kabinetas. Tu 
lenkų karininkai bu 
dojv savo klubui, 
namai iš viršaus te 
pat, kokie buvo 19 Konstatavęs energingi len 

kinimo pasekmių atitaisymo j viduje pripaišyti vi 
darbų, laikraštis priduria, kad;<rVbių ir kitokių 
su Įtemptu susidomėjimu yra 
laukiamas Vilniaus krašte baz 
nytinio klausimo išsprendi
mas. 

lenkų bajorų skoni 
s R Tuos paišinius 
ir atremontavus, g 
togios patalpos su 
kambarių, bet gi 
n iks pridėti, kol 
poilsio ramove bus 
įrengta, nes lenkai 

Raudono Kryžiaus 
Pagelba Lietuvai 

K A I N A S . (K.) - Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus' jSSSJ^^įMlSl^i 
Lyga Ženevoje atsiuntė Lie- g i 

\ 
tavos Raudonajam Kryžiai I jj 
apie 14 kilogramų vaistų in 
ternuotiesiems ir karo atbe-
geliams gydyti . Vaistų vertu ^ 
apie 1,700 litų. Per Danijos 
pasiuntinybę Kaune Lietuvos 
Raud. Kryžiui atbegeliams 
šelpti atėjo drabužių siunta 
apie 3,000 kilograme. Pats 
Danijos charge d'affaires 
Raud. Kryžiui aukavo minė
tiems reikalams 500 litų. 

Duod 
Pin 

< hicacoj Ir Ap 
patai 

MOI 
Dividendų u: 

Kiekvieno asme 
Fcdcral Savings & 1 

lu I. 

2202 VVest Cer 
Telepbone CANal 81 

RASTINĖS VALĄ 
A FLAV0R AU 
ITS 0WN THAT 

|UlllfWSr1tEF« 

3 
%, 

# 

kdant Sim-
IIJOS h a ž n y -

o rasta sa 
.anaiizacija. 
zil/ius su-
i ąžuoliniai 
se dar ga-
KC. Ši seno-

yra garui 
vietos baz-
įvairūs do-

18 amžiaus 
įpie kanali-
ieko nemi-
ializax*ija į-

SAN ANTONIO, TEX. 
ligoninės beproeiams supę 

-300 metų. kabinėjęs slauges, aiškina' 
d kanaliza- J° ž m o n a i r komiteto piru 

,v. . 4 photo) tnzdziar (ne 
nes vrenas 
vo nutiesti 
oje, kur ir 
mte buvo 
kanališaci-

Jr 

AMERIKOS 
dėtoje po Lietuvio Veikalas 

yra šalti-
toje vieto-

os remonto j 

Per "Blue Network" 
CLEVELAND, OH10. 

% ir dabar I Vasario 4 d., nuo 10 iki 10 
erotais j au! v a i - ryto, 8 Clevelando ra 
s kanaliza- stoties WHK bus transli 

'jama lietuvio smurkininko 
Greičiaus muzikos veika 
dviem smuikam, muzikos 1 
tiku pripažintas vienas 
riaušių. Transliacijų perd 
National Broadcasting Co., 
del veikalas bus girdimas 
visų Ameriką. Už leidimą 

iniuose na- groti veikalų niiiz. V. (jJ 
r Vilniaus | tč.iui sumokėtas onoraras. i\ 

1918 me- žimas įms n u o 12 iki \U 
mitų. 

iove 
imuose 

— Lietu-
amove Vil-

Sušalo vištos 

i Valstybfs 
s Ministe-
10 s namus 
uvo panau- Užėjus šalčiui atvežtos i 

tad nors ūkių vištos, kurios nebr 
ebera tokie viduje, bet lauke tam tikr 
)18 m., bet 
isokių nuo-
apgedusio 

io paveik-
i pašalinus 
gavosi pa
salę ir 20 

erokai dar 
karininkų 

; galutinai 
karininkai 

buvo patalpas labai aplei 
Naujus Metus Vilniaus ka 
n inkai sutiko savo patalpc 
drauge su civiliais gyver 
jais. Su laiku ir Vilnii 
kaip ir Kaune, karininkų 
movė pasidarys toks pat 
riuomenes ir visuomenes b 
d ravimo centras, kaip 
Kaune. 

s^^^^^s^^^ 
am Paskolas ant 
mu Morgičiu 
pielinkės^, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
lisymui ir statymui naujų namų. 

XAME O ! 
ii padėtus pinigus 31% 
ens tau pi n ia i yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Loan Insurance Corporation, Washinjrton. D. C 

L INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I 

jAND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

rmak Rd. Chicago, 111. 
$887 Ren J. ff.^nm.rair^a Secretary 

LSDOS; Kasdien nuo t ryto iki 5 v. T. 
Ketverge nuo t ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo t ryto iki 12 di na 

— Dr. W. J. Johnson, valstybės 
intendentas (dešinėj), kuris už-
i kontroles komitetui. Paveiksle 
ninkas Harry Knox. (Acme tele-

IETUVIŲ 2INI0S 
^ . 

S? 
dežese ar geležinkelių stoty-
se. Viso sušalo keli Stintai 
tūkstančių. 

30, 
Iro' 
LO-

V. 
as 
ri t 
pe-
os 
to 
po 
>a-
tu-
ie 

Sako, atidarys naują 
dirbtuvę 

Teko, patirti, kad S. and 
W. Hydraulic Tool (\>., sta
tysianti naujų didelę dirbtu-
vę. K. 
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Kurjozai is Balsavimų 

BINGHAMTON, N. Y. -
Po E. J . darbininkų balsavi
mų prieš unijų, viskas lig ir 
aprimo. Žinoma, rau oi: i o ji 
labai susikrimtę. Jie ; snkosi, 
daug pinigų išpilę agitacijai. 
Tas tiesa. Prieš balsavimų 
dienų buvo paimta geriausia 
>sale — Arlington Uote i rr 
dykai visiems degtines ir a 
lauš, kiek tik kas norėjo. Vi
si gere unijos C. I. O. ' snau 
dar". Mūsiškiai komunistai 
taip buvo girti, kad negalė
jo net X padėt ant baloto, 
nes net 400 balotų buvo tuš
ti. Dabar žydeliai ir vietos 
komunistėliai baisiai nusimi
nę ir tarp savęs riejas . Kam 
jie pasigėrė ir šimtus balsų 
prarado. 

Ą. F . of L. neagitavo ir ne
girdė, o baisų gavo daugiau 
už C. I. O. P. P. 
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"DRAUGO"* K 
Gražūs Lietuviški Kalen 

temis. Kiekvienas Mėnuo T 
Senieji *' Draugo' ' Skaityto, 
šieji Gauna Kalendorius Do\ 
— 25c. Į Lietuvą Su Persh 

Mažas Sumas Galima Sii 

"DRAUGAS", 2334 S 
Chicago, I 

K L A U S 1 

New City Fur 
R A D I O P R 

ANTBADIENIO VAK, 8:0C 
WSBC — 1210 

Programe dalyvauja S t Louie 
ir didele eile kitų r; 

Sydij Parengimas 
^ilnieciŲ Nainiai 
BOSTON, M A t t . — h . -
^šama. kad Lietuvos žydų 
•ganizaeija • ngia šokius ko i 
) 27 d., Dorehester, Mass. 
eina skiria Vilniaus krašte 
ibegelių šelpimui. Pageidau 
• kad organizav:jos ir drau-
jos tų paeių dienų nertn^tą 
tų par\ngimų. 

AVilliams s;,ko, žydų orga 
žaeijos šiomis dienomis Į 
ilniaus kraštą pasiuntė ke 
tų ttnų drabnai ii, Kurių vier. 
r'siuntimas kainavęs $1,200. 

DAI 
Ashlai 

Van B 
Bale 

s« 

amirejo Sidabrinį 
jbiliejy 
WORCESTER, MAFS. -
oterų Sąjungos 5-ji kuopa 
iirniai paminėjo savo gjva-
Lino 25 metų sukaktį. Ban-
ietas įvyko parapijos salėj, 
Lusio 28 d. Per bankietų pa-
irbtos visos nares, išbuvu-
os kuopoj nuo pat isteigi-
o. Tokių narių radosi net 
diolika: A. Barkauskiene, 
. Dariniene, L. Nastaravi-
ene, M. Orinienė, O. Pau-
ikoniene, O. Ridikienė, R. 
ipaliene, M. Šerukiene ir E. 
ilnreraitiene. Kcresp. 

Jžan 

Rengia 
j 

ir d 

LIE1 
Telefoną 

DR. F 
GYDY 
2202 

OFISU 

Sckmadi 
Ees. 

ielefona 

DR. 
6558 

Nu< 
Sckmt 

TeL CK 

DI 
GYDY 

Katnp. 
( 

Nuo 2 i 

Res. 1 

D 
ietuviai Menininkai 
uošia Savo Bažnyčijj 
BAYONNE, N. >. — Me-
ninkas J. Suba^-us nasken-
s atnaujinime bažnytinių 
ovyhr. Jc Angelai tikrai pa
išus i angelus, nusibidusius 
dangaus prie didžiojo aito- \ 

aus. Gražus darbas. 

Dažytojas Ad. Žeievieins 
irgia gražinti zakristijų. 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
įtaikyti akims, su pilna garancija. 
^zanunavinias akių veltui. Lcnsa. 
laužytą padarome už $1.00. Nauji 
tnpeliai 50c. Adjustavimas veltui 
Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran-
,si didžiulėje Josoph F. Budrikę 
autuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
tos valandos pop:rt. 

3SEPH F. BUDRIK 
FURNITURE H0USE 

1409-11 S. HalstedSt. 
Tel. Yards 2151 

GYDY 
250( 

( 
Nuo l 

1 
Ofiso 
Narni 

DR. 
GYDY 

165 
( 

2 -

DI 
GYDY 
69(X 

Ofiso -

i 
2 iki 4 

Trečia 

AMEB 
Km. 695! 
l e i . Tel 
Office T 

DR. 
GYDY 

V 
K#tr. 

2423 

AIENDORIAI 
doriai Su Visomis Šven-
uri Po Gražų Paveikslą, 
jai ir Naujai Užsirašu-
ranomis. Kaina Perkant 
rntimu — 30c. 
jsti Pašto Ženklais. 

>o. Oakley Avenue 
llinois 

m 

* 

:: 

f K I T E ' 

niture Mart 
0 G R A M O 
> VALANBĄ, iž stoties 

kilocycles. 
-Louie Komediška Grupe j ; 
adio žvaigždžių. 
fcrtb L M f c Į 

4645 

Nuo 2 i 
Ne 

Of f iet 1 
Htkvav T 

Tel OAJ 

• Y D 1 

2201 
Val*ndoi 

6631 
Tel 

Office P 
PEOipec 
Va): 2-4 

DR 
GYDY1 
2359 

Trešiad 

T r e č i a d i e n i * 

INŲ DIENA 
id Blvd. Auditorium 
uren & Ashland Blvd 
indžio 2r, r940 

1 $1.01) 75c — 40c 
35c Bokiami 

i Chicagos Lietuvių 
Parapijų Clrorai 
ienraštis * Draugas' 

L1ETUV 

DR. A. I 
G?£iYTOJ/ 

2415 W. 
OFISi 

10-
2—4 ir 8 
Tr^iadiens 

UVIA1 DAKTARAI 
s CANal 7329. 
5ETER J. BARTKUS 
TOJAS IR CHIRURGAS 
West Ccrmak Road 
VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį, 

oniais taipgi pagal sutartį 
telefonac S£Eley 0434 

s HEMiock 20dl 

JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

> 9 ryte iki 8 vakare 
idieniais ir šventadieniais 

pagal susiturimą 

sero 1484. 

I S. R. PALUTSIS 
TOJAS IR CHIRURGAS 
15tos Gat. ir 49th Ct 

3F1SO VALANDOS: 
ki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir paįral sutartį. 
625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484. 

R. A, JENKINS 
(Lietuvis) 

TOJAS Ht CHIRURGAS 
) VVest 63rd Street 
JF1SO VALANDOS: 
— 4 ir nuo 7 — 9 vakart 

Taipgi pagal su ta' 4-
telefonas PROspcH 6737 

i telefonas VIRgima 2423 

ARDS 5ft67 

FRANK C. KWINN 
(KVltiCLN^SRAs.) 

TOJAS IR CHIRURGAS 
i VVest 47th Street 

)FISO VALANDOS: 
4 ir 7—8:30 Vakare, 

ir Paga? Sutarty 

i P. J. BEINAR 
(IU I.VAKAl ,->kASJ 

TOJAS IR CHIRURGAS 
) So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
- Wentwor£h 1612. 

Rei. — Yardi 395ft 
3FISO VALANDOS: 
popieC 7 iki 9 vakar* 
dieniais ir Sekmadieniai* ' 

pagal sutartį. 

'"< rartU S 
M.ANDO 

2 iki 

^ventadi 

DR.V 
GYDYTOJi 

3343 So 

DR. P. 
i 

1446 So. i 
Antradit-niais 

3147 S. H; 
Pirmadiemij 

e 

VaJan 

v*! CANal i 

DR. WAL 
2155 VV« 

OF1S 
1 — I ir 

ir I 

DR. F. ( 
PHYSIC] 

2158 W 
Ofiso 
Otiso 

Res. 2305 
Res 

DR. CN 
GYDYTOJ 
4729 S 

Ct 
Tel 

OF1S 
Nuo 10 iki 1 
vai. po pietą 

Sekmad. nt 

DR. 1 
GYDYTOJ-
4631 S< 

Tel 

\ 
Nuo 10-12 v. 
Nedėliomis n 

IKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DR 

B So. Talm&n Ava. 
. GROvehiU 0617 
ei. HEMiock 4848 

J. J. SIMONAITIS 
TOJAS IR CHIRURGAS 

ai. 2—4 ir 7—9 vak. 
ir Nedėliomis rasitam 

VV. Marquette Road 

I STRIKOL'IS 
8I01AH and BUBttBOl 

So. Ashland Avenue 
JFISO VALANDOS: 

ki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
dėliomis pagal «atarti. 
"eL YARdi 4787 
•L PROroact 10M 

Jai «18t 

DR. BIEzIS 
rTOJAS IR CHIRURGAS 

VV. Cermak Road 
u 1—4 popiet ir 7—8 T. m-

REZIDENCIJA 

S. Callfornla Ave. 
lefonai REPnblio 7861 

hone Rea aad Office 
t 1028 8S69 8. Leavitt B* 
pp. ir 7-0 vak. CANal 87M 

. J. J. KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

POJAS IR CHUtURGAS 
So. Leavitt Street 

TeL YAJLdi I 
Ree - K£Nwi 

DR. A. 
GYDYTOJ 

Ofiso vai. ni 
756 VV 

ii< tmi&iM u 

Otino 1 
Retidencijo 

DR.1 
GYDYTOJ. 

4157 i 
Ofiso vai . : 

] 
8988 8( 

Valan 
Nedelioi 

Tel CANal 0! 

DR. P." 
GYDYTOJ 
1821 So 

Reridenciįa C 
VALANDOS: 

«_il 

TeL YARde 

DR.( 
D 

4645 So 
arti 

Vai.: nuo 
Roredo 

DR. V. I 
D-

4143 Soul 
Telefonj 

Ajitradieaui 
Pa 

4631 So 
Tel 

Pirmadieni 
i i 

MA1 DAKTARAI 

G. RAKAUSKAS 
AS IR CHIRURGAS 
r. Marquette Rd. 
>0 VALANDOS: 
•—12 va i ryt* 
8 —8 vai. vakare. 
aid ir Sekmadieniai* 
Susitariąs. 

314%, 
) 8 : Nao 11 iki U . 
ri 4 ir T iki i 
f 2 iki 4 ii 7 t» . 
Lieniais: 11 iki U 

f. A. ŠIMKUS 
AS IR CHIRURGAS 

akiniu* pritaiko 

o. Halsted Street 

. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 
49th Court, Cicero 
B, Ketvirtadieniai* % 
Penktadieniais 
0-12 rvte 2-<L 7-i K m 
lalsted St., Chicago 
iais, Trečiadieniai* «, 
Šeštadieniais 
ados: 3—8 P. H. 

5BAO 

TER J. PHILLIPS 
' ^ f CHJRUKOA* 
est Cermak Road 
30 VALANDOS 
• 6:30 — «:30 v 
paerai sutarti. 

C. VVINSKUNAS 
IAN and SURGEON 
^est Cennak Rd. 

TeL Canal 2345 
Vai. 2 - 4 J i—i 
) So. Leavitt Street 

t e l Canal 0402 

MRLES SEGAL 
JAS IR CHHIURGAS * 
»o. Ashland Avt. 
2-tro8 luboe 
EilCAGO, ILL. 
L MIDway 2880 
SO VALANDOS: 
12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
i{ ir nuo 7 iki 8:30 v. t 
uo 10 iki 12 vaL ryke 

IAURICE KAHN 
rAS IR CHIRURGAS 
io. Ashland Ave, 
L yARds 0994 
TeL PLAza S200 

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

tAUGIJOS NARIAI 

6981 
rood 6107 

, J. BERTASH 
JAS IR CHIRURGAS 
uo 1—3; nuo 6:30—*'M 
/est 35th Street 
TeL VIRginia 0086 
M tel BEVerly 8844 

r. DUNDULIS 
rAS IR CHIRURGAS 
Archer Avenue 
1_3 ir 6—830 P. M, 
Rezideaeija 

lo. Claremont Ava 
odos 9—10 A M. 
>mi« nagai «ntartL 

1267 
Rea. TeL PROspect 6868 

Z. ZALATORIS 
JAS IR CHIRURGAS 
j . Halsted Street 
6600 So. Arteeian Ave. 
i: 11 v. ryto iki 8 popiet 
iki I vakare 

8846 

C. YEZEL'IS 
DANTISTAS 
o. Ashland Ave. 
a 47th Btreet 

9 ryto iki 8 vakare 
oi pagal agtarti 

L SBLINSKI 
)AKTISTAS 
ith Archer AvetnM 
iaia, Ketvirtadiatuaia Ii 

K Ashland Ave. 
d TARdi 0994 
daia, Tre^iadieniaia ta 

I 
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LABDARIŲ DIRVA 
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PASTATAS KOKIO LIETUVOJ 
DAR NEBUVO 

Šalia menkutes klebonijos vyko Įtikinti, j<>̂  švara Imti-
pnemitscio vikaras vargšams nai r i';alinga ir dabar ji. 
rengia mcdernia, didinga pno palys mielai jos laikosi. Kiek-
glaudą. seneliai nuo stogo viename aukšte yra vonios ir 
žvelgia į Laisves Varpą, do- taip vadinamos dieninės pa
vanota brolia amerikiečiu J. latos. Cia seneliai susirenka 
B. Vysk. Būčys ir Latvijos laikrašf-ių pasiskaityti. kiti 
socialinio departamento direk padirbėti, moterys siūti, siu-
torius pas senelius. Dar nej- v i net i. 
rengta ketvirtas aukštas, stln- Medicinos reikalais sene-
ga liftų, šaldytuvu... Puošnios liains patarnauja penki gydy.-
lentos ant durų. kurie paau- lojai, kurie, kaip ir p.nkics 
ko j o per 2000 litų. gaiiesting. seserys vienuoles, 

dirba eia be atlyginimo. Čia 
taip pat ramiame erdvią, sko
ningai išdekoruota oendra 
valgyklą, tačiau į valgykla 

Ir spauda nežiūrint pažiū
rų, įsitikinimų a^ :e kun. S. 
Morkūno Kauno pnemie>tv-
Žaliakalny statoma prieirlnū- a t e i n a t , k »***8 **™***» 
.la.kokio's I > t . i v o j , U r ™ 0 . u - : P r i e * , a w , o s gyventojai, vi-
vo ir žmonės daug kall.a. Vi - ! s i e l , l s k , t i e l n s m*uUa I ) n s t a - i 
si stebiasi, kaip atsitikti.,... tinSjamiu. į kamharn.s bei pa
ims aukomis, be didesnė.- ..!- l a t a*. v f l i a u " , a l s t a * • v ! s t l s 

keturius aukštus fcus priga-
benamas liftu. 

Valgykla įrengta Kauno 

džios paramos, šalia kuklute 
dviejų namelių klebonijos 
priemiesčio vikaras pastutt 
seneliams tokią puikia d i d i n - j ^ 1 " visuomenės lėšomis, au 
ga, keturių su puse aukštui kosint 1<>,000 l.tu a. a. popie 
I>astoge. 

Radęs 

ziui Pijui atminti 
Prieglauda turi ir poškų 

progos užsuku j , r m a j ^ kn r garsiakalbiais į 
Aukštaičių 4 — Kas.' <-'ia,vįsas palatas perduodama pa-
prieglauda? — klausiu v a m - . s k a i t a s pamaldos^ muzika ir 

• sų reikalais amžinai susisie- k į t i seH(>|iams naudingi daly
tojai JŲ dWtii draugą, prie- k a l 

glaudos sumanytoją ir staty
toją kun. vS. Morkūną. 

— Taip — atrėžia tas, ku
rio lūpose ir širdyje tik varg
šų reikalai, — nelaimingiems 
mes neskirtame nuotrupų, o 
atiduodame kas geriausia. I r 
veda mane pirmininkas. 

Tas didžiulis statinys — 
tai naujoji senelių — ligonių 
prieglauda. Keliamės į pir
mąjį aukštą iš pusrūsio. Vi
sur erdvūs švarutėliai kam
bariai, tvarkiai išrikiuotos lo-

Daug smagumo seneliams 
suteikia Ifkšeias prieglaudos 
stogas, iš eia matyt visas 
Kaunas, nūn puriu sniegu nu
klotomis apylinkėmis, tolumo
se nykstančiais žaliais šilais. 
Ir nestebėtina, jog kiti senu
kai ir praspokso ištisas va
landas, kai oras gražus, be 

Statomoji Kaune Šv. Vincento a Paulo draugijos, Prisikė
limo skyriaus, senelių prieglauda. Panašią prieglaudą yra 
užsimoję pastatyti ir Cliieagos lietuviai savo seneliams pri 
g Įausti. 

sukurtam pastatui! Neteko 
girdėti, jog tuo reikalu mirų 
renkami platesniu mastu pi-
i/igai, kas paprastai yra da
roma draugijoms statant vi
suomeninius pastatus. Paga
liau reikia išlaikyti per porą 
šimtų senelių, reikalinga pa
tarnautojai, mediciniškas per
sonalas, iš kur visam tam gan 
narna lėšų? — klausiu kun. 
Pirmininką, o tas skuba le
kia laiko neturi, geriau trūk
telia iš rašomojo stalo krūvą 
raštų, bylų, 'sąskaitų, čia su
minėta visi darbai ir priemo
nės, kurias teko kombinuoti, 
taitis, spręsti, vėliau prakti

kes, artimose gatvėse skuban
čius žmones, dūzgančias ma
šinas, i Vytauto Didž. muzie
jaus bokšte kabantį amerikie

vos, kad nemažint kambarių1 <v'iu Lietuvai padovanotą Lais 
talpos sienose įrengta spinte-jvės Varpą. Sunku viską vie-
lės. Prie kiekvienos lovos į-
taisyta mygtukai, kurį spūs
telėjęs, kiekvienas senelis ga
li išsišaukti gail. seserį, kai 
reikalas vra. Einame erdviais, 
Švarutėliais koridoriais, kurių 

nigas. 
visa tai gražu. 

sienos išpuoštos vertingais, I žiną paminklą artimų širdyse 
meniškais paveikslais. Tvar- stato (pasiryžęs idealistas ku-
kos, švaros pričiurėti yra įpa
reigojami netik patarnaujan
tis personalas bet ir patys 
globojamieji seneliai ir kas 
pasigrožėtina visi tai tvarkai 
pasidavė ir jau pilnai sp-ėjo 
su ja susigyventi. Tiesa, kaip' _ 
pasakoja prižiūrėtojai, p r a d - [ c ^ j ^ S u s i r i n k i m a s 
žioje mėgino ne vienas šiukš
linti patalpas, o.vienas sene-

žiūrėdami į puikias apylin- k o J . realizuoti, kol susikūrė ši 
(jdingą, miela ir brangi sene
lių pastogė. Įdomesnius kūri
mosi bruožus čia ir pažymėsi
me. Pereitais metais visa Lie
tuva iškilmingai minėjo 20 
metų sukaktį lai'svo gyveni
mo ir 550 metų Lietuvos krikš 
to jubiliejų. Mūsų tautiečiai 
gyvendami tėvų žemėj ar sve
timoj padangėj rengia iškil
mingus minėjimus, statė di
desnius mažesnius paminklus, 
kapinėse kryžkelėse kryžius, 
rašė tuo klausimu knygas ir 
panašiai. Gi Šv. Vincento a 
Paulio Draugijos Prisikėlimo 
•skyrius tų jubiliejų proga pa
siryžo Kaune. Aukštaičių 4, 
pastatyti didingą labdarybės 
paminklą — modernią ir pa
togią senelių prieglaudą. Ir 
pirm. kun. Morkūnas, t urėdą-
mas kasoje 8100 litų, remia
mas geraširdžių žmonių, 2 ba-

prieglaudos 'statyba užtrks 
čia priminti Vvsk. Petr. Bū-
čio, neseniai ją aplankiusio. 
žodžius "Mačiau gražiai įvy
kintus Kaune V. Jėzaus žo
džius, ką padarėte vienai.: 

i mažesniam broliui, man pada
rėte". Patvarus vario pamin
klas miesto aikštėje, patva
resnis genijaus kūrinys moks-
le ar mene, bet patvariausias 
yra veikliosios meilės pamin
klas pastatytas nelaimim-nu 
sušelptose širdyse. Dievas te
laimina, tedidina ir testipri-

Tevu Marijonu Rėmėju Centras 
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO, ILL. 

Didžiai Gerbiamieji:— 
Laikomo už garbe kviesti Jus į Tryliktai] metinį Tėvu 

Marijonų Rėmėjų seimą, kuris j vyks Šv. Antano parapijos 
salėje, 15tli Street ir 49th Court, Cicero, Illinois, vasario 4 
d.. 1940 metais. 

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis 10:30 vai. 
ryte. lški mingos Mišios bus atlaikytos Tėvų Marijonų Rė
mėjų, Geradarių ir svečių intencija. Pamokslas bus pritai
kintas iškilmėms. 

12:00 vai. salėje bus pietūs visiems Seimo dalyviams. 
2:00 vai. po piet Seimo posėdžių atidarymas. 
Malonėkite Seiman atvykti ir kitus prikalbinkite daly

vauti su Jumis. 

Vienuoliai Marijonai, nuoširdžiai savo Gerbiamų Rėmė
jų paramą įvertindami, už savo geradarius kasdien mel
džiasi Šv. Mišiose ir Ko.mmi.iose ir, be seniau skirtų šv. Mi
šių, dar pasiskyrė atlaikyti Šv. Mišias Geradarių intencija 
kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį. Būkite tikri, kad 
Viešpats Dievas Jūsų gera darbo nepaliks be gausaus at-
yginimo. 

Jeigu šiais metais į Tėvų Marijonų Rėmėjų Seimą Jums 
nebūtų galima atvykti, nors mes norėtumėme, kad Jūs da
lyvautumėte, tai nuoširdžiai prašytume savo skirtą Seimui 
auką, linkėjimus ir patarimus atsiųsti adresu: Tėvų Marijo
nų Remejų Centras, 2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

Priimkite mūsų nuoširdžios ir gilios padėikos jausmus. 

Su tikra pagarba, 

KUN. J. A. DAMBRAUSKAS, M. I. C. 
T.T. Marijonų Remejų Dvasios Vadas 

ir 
Seimo Rengiamoji Komisija. 

na šias ištaigus 

Kun. S. Morkūnas., senelių 
prieglaudos Kaune sumanyto
jas ir statytojas. 

na proga akim apimti, dar 
sunkiau maloniam 'skaitytojui 
vi>>ką išsamiai nupasakoti. 
Reikia pačiam būti, asmeniš
kai pamatyti ir tik tada pil
nai įvertinti kokį gražų, am-

— Taip, 
Tūk tančiai žavėsis tuo kilniu 
artimo meilės darbu. Bet iš 
kur gavote lėšų tokiam didin
gam, moderniais pagrindais 

jau Įrengė tris su puse aukš
tų, kur nežiūrint religijos ir 

I pažiūrų skirtume, jau apgy
vendino p?r 200 'senelių, ligi.' 
nių. Iš valdžios prieglaudos 

I statybai jokios didesnės su
mos negauta. Bet atsirado da
bar 20 geraširdžių žmonių, 
kurie, aukodami per 2000 li
tų arba net daugiau, tavo 
vardu įrengė vargšams po 
kambarį. Ir kas yra paauko
jus per 2003 lt., (340 dolerių), 
to vardu įrengiamas kamba
rys, ant kurio durų įprikala-

Jo valios vvk 
dytoją". O Latvijos Sociali
nio Departamento direktorius 
p. Sillis, aplankęs prieglauuk.. 
ekskursijos vardu, 'svečių kn.y 
goję parašė: "Šis pastatas sa-! 
varankiškai apgalvotas ir mo
derniai įrengtas lankytoja us 
palieka gražų ir malonų Įspū
di. Ypatingai buvome sužavė
ti, kad šis pastatas pastaty
tas privačiomis ir atitik4'no-
mis aukomis. Tauta, kuri rū
pinas savo seneliais, parode 
aukštą kultūrą ir gyvens am-

• , « 
y.:m ' . 

Mylimas Tautieti, Užjin-.c 
Lietuvi, buvai eei jautrus tau 
tos reikalams, visiems gra
žiems tautos užmanymams. 

a/ 7 

jaunam idealistui kunigui pa-

o negalėdamas nė kukliausios 
sumos, pasiųsk keletą adresų 
tautiečių, kurie galėtų paau
koti, viską adresuojant: Lie
tuva, Kaunas, šv. Vincento a 
Paulio D-jos Prisikėlimo sky
riaus Pirmininkui kun. S. Mor 
kūnui. Aukštaičiu g. 4. 

Red. prierašas: Mūsų visuo
menė laukia, Kada Labdarių 
Sąjunga pradės statyti lietu
viams seneliams namą Chica-

Skaitvkite vien 
kus laikraščius. 

katalikiš-

goj. 

Skaitykite vien 

kus laikraščius. 

katalikiš-

C F F I C I E N T 
Ui t only cne levcl tea-
spoonful to a eup of sifted 

flour for mest reeipei. 

BAKING 
P0WDER 

Samepricetoday 
as 48 years ago 

Manufacturjd bjf btkinj powd«r 
tpccitliiti wKo mab« nothinf but 
babinf powdtr — under tuptrviiion 
ef taper i chcmiit i of nat i .nal j 

r putati.n. 

MILUONS Of POL'NDS HAVE BEtN 
; USEū BY OUR GOVERNMENT 

Lietuvių R. K. Labdarių 
lis buvo sukėlęs net tikrą pra- Sąjungos e n t r o susirinkimas 

ma metalinė lenta su užrašu dėk užbaigti šį prasmingą 
kas ir kada kambarį įrengė, labdarybės pastatą. Dar ne-
Vž įrengėjus, gyvus ir mirų-.įrengta ketvirtas aukštas, nė
šius, kol namas stovės, kas- • ra liftų, šaldytuvų, o yra sko-
met bus laikcmos dvejos šv. lų. Jei neišsigali paaukoti 
mišios ir nuolatos melsis prit- .2? 00 litų (350 dol.) vieno kam 
glaudos s ie l ia i . O kas paau-j bario įrengimui savo vardu, 
kos 300,'")00 litų, jų pavardės tai paskirk pagal išgalės nors 

INSURED 

^ H O A f c . DAROME 

" " " l P A S K O L A S 
Į l j^ ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Del Pirkimo — Pataisymo 
MtKl rnizavimo 

Ar Seno Mortjjičio Atmokėjimo 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Fed< ral 8avlngs and Loan Insurance Corp., Washingum, D. O. 

ST. ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary 

landžio .1937 metais pradėjo 
garą, jog nedavė jam į sienų įvyks trečiadienį, sausio S l l 1 * * ^ j n i i r m ^ k i u r i ų su p u - | b u g į ragytos marmurinėje len- kukliausią sumų, ką jau pa-į 
įnikau vinies švarko rasika-jd.* Dievo Apvaizdos parap . i s e a u k S t l l senehų-ligonių prie- Į {Q^ į m ū r y to je puošniausi oje | darė nevienas Amerikos lie-
binimui. Taėiau be jokių griež salėj. Visų kuopų atstovai y- glaudų už 500,0:0 litų, kur | korįciorįaius vietoje. Kiek pras tuvis kuriems šia proga siun
tų priemonių g>^entojus pa- ra prašomi atvykti. Valdyba, įdėjo daug vargo, triūso ir j minga, graži i r vertinga šiosjčiame nuoširdžiausią padėką, 

SOCKO THE SEADOG 
yERRUCr/LAPAlX, 
THE NEW BARBER, EH? *l /> 
>rVELLC5iVe/V>EA ^ * 
HAIRCUT AND AAAKE \f) 
A OOOO ONE, SEE ?r ^ 

BUT MONSIEUR, ̂ OO K 'ŠTl 
SOLEETLE 4A1R OU ZE 'AID, 
PAIR'APS WE TREEM TB 

TT BEARD, OUI e 

NO WE DONH; YA' WEE WEE.j 
l AIMSTA' 6ET5 ME HA1R 
CUT BUT NOTON 

HEAD-

By Teddy 

! ' 

SE 

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu 

Midwest Service Station 
PATARNAUJA LIETTrvTAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Jnknis, gav. 
« 

2 3 3 5 South VVestern Avenue 
TELEFONAS CAKAL 3764 

• 

28 
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KAS GIRDĖT CHICAGOJ 
^ , 

4-
Dalyvaukime Marijonu nusirinkusius svetelius apjo-
Rėmčjy Parengime vanoti dovanon,is ir * « * * • 

NORTH SIDE. - \ asario 
1 d., ketvirtadienį, Marijonj! 

riešui jatenkinti. 

Taigi, [vertindami jų gražu 
užsimojimą ir darbuote, pad» -Kemejų Draugijos 2-tras skv- .. • T 

-»_. #„ - .. , ,. kinie jiems savo gausiu alsi
nus turės gražia kauliuku ., *\ 
s«;^:«^ •• * lankvmu, mrs tikslas pramo-
zaidinio pramogą parapijos 

.-, • i • - ., gos gražus ir vertas paramos, 
salei i kurią malonus noiUi- ft . M . .. v. 
M ; j ; ' - : i„ - , . A- vpac nortli>aidi ciains, ku-
saidieciai malones atsilankyti, v _ %. .. ' , -,. . , l. . nems Tėvu Marijonu nuortel-h\ą pramogą rengia plačiai . . . .. .. _. . . _ . na? ganėtinai žinomi, o ta pažinomas veikėjas visoje Clu- v. a ., . .. . \ . 

A _. cia proga suteiksime dulelio eigoje Antanas Bacevičius su , ^ . . A,., 
v. ... . . . . . malonumo rengėjams ir at.ik-savo geraširdžiais Drietel:ai>, . v T v , . \ . x- ., sime gražų darbą. J. K. kurių, jis turi neuiazai Nortkj ° 

iileje. Būtų labai gražu, kad ! *r^c~A^ «r? . . 
ir iš kitų kolonijų Marijonų L . K J V . S . A . T e m i n m e 
, mė>i, nes A. Bacevičius F a n c i e s " G r a ž i a i P r a -

per daugelį metų pirmininkui! 
ja šiai kilniai organizacijai 
ir pilnai užsipelno kitų tal
kos. 

Teko sužinoti, kad malo
nios talkininkes rūpinasi, kad 

dėjo Naujus Metus 
Turtingos vaišes pas 
Morta Sucilaitę 

Suomes 'sveikina pirmuosius Amerikos savanorius Suomijos šiaurėj. (Acme telephoti) 

bus įdėti. Toliaus Bernice 
įteikė visoms panelėms "pun-
choboard cards" ir b i rn *yi-
tarta )kad pelnas bus skrtas 
kuopai, taipgi kuri panele 
parduos daugiausia kortų, 

Pirmadienį, sausio 22 d., į- kuopa jai suteiks "diamoml" 
vyko L.R.K.S.A. "Feminine del jos spilkutės. Po to, buvo 

, i . . . ,. Fflnoips" Paneliu kuooos me- nutarta kad "Feminine Fan-
kuo daugiausiai surinkti gra- r d I K i e » raueuų KULIUS IUV ;uų ir vertingų dovanų iš ge- t i n i s • • * * * « • • pas ,pla-
raširdžių biznierių ir poete- *iai ž i n o m » ****** d u k r e -
lių, taip pat ir pačics prisi- ^ * * * ! Sucillaitę. 
deda, kas reiškia, kad nortb-Į Susirinkimas buvo šaunus 

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 

i 

c ies ' " Roller Skating Party 
įvyks vasario 1.1 d., White Ci
ty Roller Rink. Teipgi įneši
mas buvo suteiktas ir parem-

i tas, kad narei kuri neapleis ne saidieciai Marijonų Kernojai lr daug reikalų svarstyta. I . . . . . . . 
, j ,. . »M '»• i • -ii - J.- vieno mėnesinio susirinkimo 
deda visas galimas pastangai, Pirmiausia narių spilkutės .„_ „ ^ ^ 
. , - . •• _ __ , . . . . », per ištisus 1940 metus, pabai-
kad jų rengiamoji pramoga buvo surinktos ir pranešta . | / % 
duot , gražiu sėkmių, ir kad kad kiekvienos narės vardai g 0 J • * * knope Bnteifa dova-

ną *,diamond del spilkutės. 
Baigant susirinkimą Mor

ta Sucilaitę pakvietė nares 
prie turtingai papuošto stalo. 
Vaišes buvo ko skaniausiai 
prirengtos. Pašnekučiuota, pa
dainuota ir linksmai vakaras 
praleistas. Už tai dėkui Mor
tai ir jos vaišingai ma

mytei, Sucilienei, už gražų ir 
vaišingą priėmimą. 

"Feminine Fancies^ 1940 
metų valdyba sudaro: dvasios 
vadas kun. A. Baltutis, pirm. 
Ieva Lukošiūte; Sally Budrik, 
vice-pirm.; Morta Sucilaitę, 
prot. rast.; Fstelle Lukas, 
fin. rast.; Helen Kadzewick, 
iždininke; Bernice Kramp, i 
korespondente. 

Švenč. parapijos svetainėje. 
Sidney Malinauskaite bus 
' 4 , ,ostess ' \ 

Dar primintina, kad praė-
iusi antrad., sausio 30 d., iš 
AV.S.B.C. radio stoties, 8:20 
va', vak.are girdėjom turinin
gą kalbą, anglų kalboj, apie 
LRK.S.A. ' 'Feminine Fan-| 
cies." Kalbėjo "Feminine 
Fancies" pirmininke Ieva Lu
košiūte. 

n. K: 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausyk i te IIIŪ.MI r ad io proi f ramo Ant rad ien io i r 
šeš tad ienio ry ta i s 10:00 va landa , iŠ W H I P stot ies (1-180 k . ) 

Su Povi lu š a l t imie ru . 

Įspūdingos Vestuves 
Sausio 21 d. Švč. Panelės 

Gimimo Bažnyčioj įvyko iš
kilmingos Zigmanto Bistro ir 
Sofijos jAlkimavičiutes vestu
ves, kurias suteikė kun. P. 
Katauskas. 

Nuotaka — žinoma Marąue 
t te Parį: veikėjų Mykolo it 

Joanos Alkimavičių duktė, o; 
jaunikis vienturtis Bistrų iš 
Brighton Park sūnus. 

Bažnyčia buvo puikiai iš
puošta gėlėmis, o solo daina
vo M. Janušauskienė. 

Vestuvių pokylis įvyko Vin-
geliausko salėj, Brighton Pk.. 
kuriame dalyvavo virš trijų 
šimtų svečių. Per vakarienę 
linkėjimus sudėjo: K. Sabo
nis, J. Petraitis, Pužienė, 0. 
Biling, Bistrienė, J . Bistras, 
J. Alkimavičienė, J . Čepulie
nė ir daug kitų. Nuoširdžiai 
visiems padėkojo jaunieji — 
Z. Bistras ir Sofija Bistrienė. 

Sudainuota ilgiausių metų 
ir palinkėta Dievo palaimos. 

Abu jaunieji baigę aukštes 
niuosius mokslus — Sofija 
Šv. Kazimiero Akademiją, o 
Zigmas American College. 

IMPORTAM"! 
medical tests reveal 
how thousands of VVOMEN 

HAVE BEEN 
ABLETO GET NEW ENERGY 

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 14 d.. Gim. Panelės 

If you feel tired out, limp, listless, 
moody, depressed—if your nerves 
are constantly on edge and you're 
losing your r>oy friends to more 
attractive, peppy women—SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dull, 
tired, cross woman— 

Ali you may need is a good reliable 
tonic. If so, just try f amous Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound 
made especially for women. Let it 
stimulate gastrie juices to help digest 
and assimilate more wholesome fOod 

which your body uses direetly for 
energy to help build up more physi-
cal resistance and thus help calm 
jittery nerves, lessen female func-
tional distress and give you ioyful 
bubbling energy that is refleeted 
thruout your whole being. 

Over 1,000,000 women have re-
ported marvelous benefits from 
P i n k h a m ' s Compound . Resul t s 
should delight you! Telephone your 
druggist right now for a bottle. M 

WELL WORTH TRYING. • 

^ r ^ % 

ES®]^323 

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. 

VENEHAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern Ave. Ch icago , I l l i no is 

TEL. SEELEY 6103 — REPUBLIC 6590 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 ^X. l l l t h St., 1 bl. į rytus nuo didžiųjų vartų. 

Vakaras Puikiai 
Pavyko 

West Side. — Pereitą še 
tadienj Aušros Vartų Vyrų iri 
Moterų dr-jos metine vaka 
riene ir Imlius gražiai pavy
ko. Atsilankė nemažai žmonių. 

Programą išpildė Panevė
žio choras, Aldona Brazaitv-
te sudainavo solo, Loreta Bra-
zaitytė ir Abdonas Brazaitis 
duetą, keletą dainelių padai
navo mokyklos mergaitės. 
Kalbą pasakė kun. M. Jodka. 

Po programos sekė Jokiai. 
Komisija nuoširdžiai dėko

ja Panevėžio chorui, muzikui 
Brazaičiui, mokyklos vaiku-
čiams, visiems dainininkams, 

šeimininkėms 
kams. 

ir darbinin-
K o misi ja 

"Tamsta būk atsargus su 
laikraščiais ir jų redakcijo
mis; nes vienas, turįs daug 
skaitytojų, laikraštis daugiau 
reiškia, negu tamstos «rs«rai 
išmiklintos armijos du kor
pusai/5 (Napoleonas.) 

URBA <j*»lės M y l in l tem*.. 
\ e.»Ui\t'iiis. Itui.UU'-
taiiK. I.uiilotuvi'iiv 
ir INioAiinaiiiK. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

OONTBEGREY 
t r y t b . 

ftty B D . Oray n i 
look old ind fed oM. 

Uo6m* Method tor Cok 
CLAIROL. Yoirt 

No bltachinf f q o i f 4 t» 
t»ft«a th« hair mhn jom mm 
CLAISOL. Toall ^v* Clit 
Ętk jronr UMIT — OMotmu, 
iMkiag color that itftta 

SScratchini: ItchFast 
-orMone/B«cH 

Forquickreliei from itehing of eezema, pimples, 
athlele's foot, teabies, rashes and other ex-
ternally caused skin troubles, use world-famous, 
cooling, antiseptic, liąuid D. D. D. PrescripUon. 
Greaseless, stainless. Soothes imtation and 
tjuiekly stops intense itehing. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 

MOW. 

PUttMTtUiJ+»wtim 

CIMIKMi 

6y Ticdcutcf 7bwcU\s 
<Sfieciali6±6, lu/itrmaJLe, 
yvoįhlnxĮ Au£ HO/GUMĮ 

%wdtĄ,...G>nUt>U£c£6t/ 

^ECONOMY and 
SATISFACTION use 

Double TbstedfDoubieAclionf 

flVV POWD£R 
. Šame Pike Today as 45HmtAm 

25 ounces for 254 v 

fu l l Pack ••• NoS lack Fi l l in^ 
MILLIONS OP POUNDS HAVE BECM^ 

USED BYOUR GOVERNMENT 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III A M P r PATARNAVIMAS 
H m D U L H N u t DIENĄ IR NAKTĮ 
D \J jf A T KOPLYČIOS VISOSE 

I IV f\ 1 MIESTO DALYSE 

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

Lachamcz ir Simai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlroan 1270 

4348 So. California Ave 
Phone LAFayette 3572 

3319 Litoianica Avenue 
Phone YABd« 1138-1139 

Antanas M. Phillips 
I. J. Zolp 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782 

'. Petkos 4704 S. 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 
Ger iaus ia s p a t a r n a v i m a s — Mote r i s p a t a r n a u j a 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge' 
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NEMALONUS 
PASIREIŠKIMAS 

Roseland. — Nuo šių roptų 
pradžioj likvidavosi dvi Vi
sų Šventųjų parap. vyrų 
draugijos, būtent — 6v. Vin
cento dr-ja, kuri susitverė 
1901 m., ir Sv. Petro ir Po
vilo dr-ja, kuri taipgi susitve
rė daugiau kaip 30 metų at
gal. Tai laimi blogas reiški
nys. Žmonės priklausę per 
tiek daug metų, šiandien ne-

Ruoškimes Lietuvių 
Dienai - Vasario 4-tę 

Lai nei vienas lietuvis ne
pasilieka namuose vas. 4 d., 
nes tą dieną minėsime Lietu
vos nepriklausomybės 22 me
tų sukaktuves Cicero Stadio
ne, 52 ave. prie 19 gatv.. 

Programa bus labai graži. 
Bus įspūdingas pakėlimas A-
merikos ir Lietuvos vėliavų, 
kurių iškilmėse dalyvaus Am. 
Legijono Dariaus-Girėno poe
tas. Kalbės Lietuvos konsu-

! 

beturi jokios apdraudos. 
Tebeliko t:k dvi , n o t e r ų | , B S ^ ^ " S * . P t ! L ?!" 

draugijėlės ir L. R.K.S.A. 33 vardis; dalyvaus {žymūs ar
tistai, dalyvaus Amerikoje pa
garsėję lietuviai sportininkai; 
basketball žaidimas dėl lietu-

kuopa. Stipriausia yra Susi
vienijimo kuopa, kuri jau per 
daugelis metų gražiai gyvuo-. 
ja, ir „e tik laikosi savo, bet * > • « - « • » » » » i * * * W £ 
kas met dar didėja. 

Patartina visiems įsirašyti 
į šią organizaciją. 

Biznierių Bankietas 
Sekm., vasario (Feb.) 4 d., 

7 vai vak., biznierių organiza
cija (Lithuanian American 
Business MenB' Organization 
of Cook County) rengia savo 
ketvirtą metinį bankietą Car 
lumet Commercial Club, 219 
8. 113th SU 

Bus graži programa, o po 
programos bus šokiai. įžanga 
$2.50 poraL 

Mūsų Dainininkai Per Radio 
lviekvieno sekmadienio ry

ti}, 10 valandą, iš stoties 
WHIP, 1480 kil., per Salti-
miero radio valandą, girdisi 
graži lietuviška radio pro
grama. 

lošimas tarp geriausios žydų 
komandos ir lietuvių dalyva
vusių LietuVos olimpijadoj 
(jie žais tomis pačiomis uni-

Simano Daukanto 
Dr-ja Šelpia Vilniaus 

formomis, kurias vartojo žais-• K r a š t o LietUVlUS 

Trijy Draugijų 
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 susirinktumėt, nes y-

FEEN-A-MINT 
N I W SI7E 

DABAlt — ui 10c prairto »*utt 
ParHTBėJusj FEEN-A-MINT. *ko-
ninRą., patikimą chevrfng pum 
lucative. Paliuosuoja uikiot Mi
nią — taipsl palvos skaudėjimą, 
Kęsus, nevirftklnima. Milijoną 
FEEN-A-MINT naudoja. Paban
dyk pate! 

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

Nusitarė pasidarbuoti dau-

Sausio 7 d. Lietuvių Audi-

dami Lietuvoje). 
Komitetas nuoširdžiai kvie

čia Chicagos ir apylinkes vL-įgiaus 1040 metais. 
•auomenę dalyvauti Lietuvių 
Dienoje ir tinkamai paminė
ti Lietuvos nepriklausomybes t o r 1 ^ Zimano Daukanto dr-
22 metų sukaktuves. Dalis ^ l a l k « m e t i n i susirinkimą, 
•pelno skiriama Vilniaus lietu- « « • * atidarius susirinkimą 
viams - kita dalis palaiky- p a S e r b t i m i r u s i n a r i a i Pere i" 

tais 1939 metais. Išklausyta mui sporto tarp Amerikos lie
tuvių ir suruošimui sporto o-
limpiįadų. 

Po programo — šokiai ir 
vaišes. MG. B. 

Atyda 33 Kuopos 
Nariams 

raportai apie sergančius na
rius ir nutarta pašelpą mokė
ti kuriems priklauso. Apsvar
styti draugijos bėgamieji rei
kalai ir padaryta nutarimas 
pasidarbuoti šiais metais, bū
tent: surengti draugišką išva
žiavimą — pikniką vasaros 

Rezignavo Viešųjų 
Kėlių Policininkas 

Sąryšyj su iškilusiu skan
dalu dėl valstybes policinin
ko J. Howe, rezignavo polici
ninkas Frank Ruzo. 

Frank Rizzo paskirtas vie
šųjų kelių policininku sausio 
27, ,1933 m. 

"Per septynis tarnybos me
tus jis buvo aktyvus, inteli
gentiškas ir labai patikimas" 
— pareis i E. Lieberman, tie
sioginis policijos vyresnysis. 

Pasitraukęs nenorėdamas 
sudaryti nemalonumo 
vyresniesietrna. 

"Liūdnai atžymi kai kurių 

CHICAGiETIS SUOMIJOS 
K A R E 
Suomijos lakūnę tarp 
amerikiečiai 

tad malonėkite visi susirink
ti, kad galėtumėm gražiai pa
sirodyti. Valdyba 

Į Suomijos lakūnų eiles į s- Į 
tojo chicagietis George Ro- I 
binson Folds. Su juo kartu I M a r i j o n Ų R e m e j Ų 

gos, kad galutinai būtų gali
ma reikalą baigti ir patiekti 
atskaitą. Apart skyriaus rei
kalų, turėsime galutinai pa

ra labai svarbių dalykų, ku-lsitarti ir seimo reikalu, kuris 
riuos turime būtinai per šį!įvyks ateinantį sekmadieni 
susirinkimą apsvarstyti ir nu- j mūsų parapijoj. Taigi, prašo-
tarti. m į nuoširdžiai įsitemyti, kad 

Kun. Juozas. Dambrauskas t a i b u s 8 v a r b u s ******** 
Marijonų Rėmėjų dvasios v a > a l o n e k i t e i S atsilankyti ir 
das prižadėjo, kad jis būtinai %** k a d J * * į * . / * 
atsilankys į šį susirinkime k***** ***** V a l d y b a 

į mus pirma kartą prabils, M ., . . 
Skaitykite vien katalikiš

kus laikraščius. 

yra dar šeši kiti amerikiečiai 

Folds, 35 metų turtuolis, 
atostogavo Paryžiuj kai kilo 
karas. Jis tuojau suorganiza
vo ambulansų korpusą, bet 
vakarų f rome, matyt, per
daug ramu. Todėl jis stojo 
Suomijos karo tarnybon. 

Susirinkimai 
CICERO. _ Vasario 1 d. 

ketvirtadienį, parapijos mo
kyklos kambary įvyks Mari
jonų Rėmėjų Draugijos 21-mo 
skyriaus susirinkimas lygiai 
7:30 vai. vakare. Malonūs rė-

j mėjai bei rėmėjos, Kristaus 
Suomijoj kartu su FoldgĮ Karaliau* "Laivo" skaityto-

vra Vincent• Sahinidt, Mine- Jai i r š i a i P geros valios Ma 

šitose programose dalyvau
ja trys . roselandiečiai: p-lė 
Eleanora Pažarskis, duktė ii-
iioiu^aWrfnihktriCa**P«»|^ I»s*.po-«ep*yn«i,- mo-
skio, Juozapas Varputas, at- k y k l o s kambaryje. Sekanti 
sižymėjęs akordionistas, ir susirinkimai bus laikomi Vi-
Elena Pečiukaičiutė, muzikos s« Šventųjų parapijos salėje, 
mokytoja. 1 0 8 0 6 S o- Wabash Ave. 

Roselando Susivienijimo 33 balių sekantį rudenį Lietuvių 
kuopos susirinkimas perkel- Auditorijoj. Iškilo klausimas 
tas nuo pirmos nedėlios į pir- kaslink Vilniaus krašto lietu-
mą antradienio vakarą, vasa- vių šelpimo. Po apsvarstymo 

metu, taipgi surengti metinį žmonių ir kai kurių laikraščių 
būdą, kad Rizzo, nenorėda-

Šie yra gražūs programai 
ir yra visiems patartina pa
siklausyti. 

Laidotuves 

Pereita trečiadienį, sausio 
24 d. iš Visų Šventųjų bažny
čios, iškilmingai palaidota 
jauna mergina Pranciška 
Vaitkiūtė, 26 m. amž. 

Šiuo laiku spaustuves ir 
laikraščių redakcijos vaidina 
svarbių rolę, kaip ir genera
liniai štabai, duodami įsaky
mus kovotojams karo lauke. 

I Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 

nutartai* še^i^-* kiek galima. 
Šiame susirinkime paaukota 
$10.20. Susirinkimas pasižadė
jo aukoti ir toliau — kas su
sirinkimų. Knygų tikrinimo 
komisija pateikė raportų, iš 
kurio paaiškėjo, kad viskas 
tvarkoje. Kaslink naujų narių 
prirašymo, užgirta vajų tęsti 
ir šiais metais su pusę įstoji
mo mokesčio. 

Valdyboj yra: pirm. V. 
Krikščiūnas; pagelb. J. Race-
viče; prot. rast. P. Killis; ižd. 
A. J. Zalatoris; fin. rast. A. 
Kaulakis; Kantrol rast. iz. 
Masaitis; iždo glob. J. Mali
nauskas; durų maršalka K. 
Valaitis; ligonių glob. K. Va
laitis, daktaras kvotėjas dr. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" j J. P. Poška, Liet. Aud. atsto
vas P. Killis. 

t 

Sekantis susirinkimas įvyks 
sekm., vasario 3 d., Liet. ,Aud. 

P. AT. Sek. 

Susirinkime tvarka buvo 
permainyta sausio 7-tos me
tiniame susirinkime. Buvo 
permatoma kad diena ir vie
ta bus visiems nariams pato
gesnė, o ypatingai jaunimui, 
kuriam yra sunku prikalbi
nėti sekmadieniais dalyvauti 
susirinkimuose. Nariai priva
lėtų pilnai susipažinti su su
sirinkimo vakaru ir apie tai 
pranešti savo šeimynoms ir 
kitiems nariams. 

Kuopcs Valdyba 

mas suteikti savo vyresnie
siems galinai nemalonumų, tu
rėjo rezignuoti.'' 

Rizztr * dar1 "jaunas būdamas 
nusikalto i^ buvo patekęs ka-
lėjiman, bet bausmę atliko. 

"Jis ne tik atliko bausmę 
už savo jaunystės klaidas - -
įvykdytas prieš 18 metų — 
bet nuo to laiko tapo geru pi
liečiu ir šeimos galva." 

Blue Island valstybes poli
cijos stoties Įeit Morris 
Schmartz paneigė praneši
mus, jog jis buvęs Rizzo tie
sioginiu viršininku. Rizzo bu-

ola, L. L; Harry Seimeli; 
Marcus J. Clark, Holly\vood. 
CaL: Frederick Lund-Otter* 

rųonų prieteliai, nuoširdžiai 
prašomi kuo skaitlingiausiai 
susirinkti, nes tai bus prieS-

son, Philadelphia, Pa.; Emii Beumma susirinkimas, taip 
J. Toussant, Grand Forks, pat#malonėkite grąžinti tikic-
N. D. ir Charles L. Stebim t u s fr F'inigus iš praeito sek-
New York N Y madienio rengiamas pramo-

M A C A R O N I - ^ i 
AND-CHEESE. : 

RBADY IN 9 MINUTES1 

vo paskirtas prie llarlem ir 
Irving Park. 

Howe sakosi esąs nekaltas. 

Nors trys iš 4 tariamųjų 
apiplėšimų aukų jį pažino, 
bet Kowe tvirtina esąs nekal
tas. Šiandie adv. Lotter mė
gino sumažinti Howe $40,000 
užstatą. 

SKAITYKITE "DRAUUĄ" 

/ 

WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak. 

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

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

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

Drobe Paklodėms ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriai, 
Panbiakos, Pirštines ir Ke
pures. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

*s-*i 

Naujausios Lietuviškos Knygos 
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos 

"~V 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

6 3 4 3 So. VVestern Avenue 
REPUBLIC 6051 

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; 

vertė Vetusius $0.50 
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

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

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

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ — 
Paraše Kun. P. Vaitukaitis. ^... . . .....^.. .$0.25 

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

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

!f 

= ^ 

MALDAKNYGES 
Angelas Sargas, juod. virš. pauk. « $1.50 
Maldaknyge ir Baž. Vad. odos virs $1.25 
Maldaknygė ir Baž, Vad. raud. lap. kraštais 60c 
Maldų Rinkinėlis* odos virš. . • • • • • • $150 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš 75c 
Jūras Mano Pagalba, didelėmis raidėmis $2.53 

tt DRAUGO" KNYGYNAS 

! & 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 

£ii i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui i iMiii i i iMii i i i i i i i i ini i{ . : 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MU MORGIčlįĮ 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per ! 
E Fedcral Savings and Loan Insurance Corp. po United States i 
r Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 34% 

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

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

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION i 
z4i ^iiiiiiiiiiiiiiniiiiiii|iniiiiiiiHMii'ii'»iii'iiiii«ii»ii«i«iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiimuninurg 
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32 W. Randolph Su 
Šiuo antrašu Chicagos lie

tuviai renkami vasario 18 d. 
minėti 22-ras Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuves. 

š i diena, tur i būti viso pa
saulio lietuvių istorinė die
na, nes šįmet tą dieną, minė
sime Lietuvos nepriklausomy
bes sukaktuves jau su mūsų 
tautine šventove — sostine 
Vilnium. 

Minėdami tas sukaktuves, 
galėsime tikrai džiaugtis, kad 
visos, nors ir neskaitlingos 
mūsą tautos troškimai, atgau
ti mūsą sostinę Vilnių, jau 
išsipildė, nors troškimai i r 
siekiai atgauti visas Lietuvos 
žemes, sujungiant su visa 
laisva ir nepriklausoma Lie
tuva, pasiliks mumyse būti
niausias reikalas ir siekis. Lloyd Flo\vers, laikraščių fotografo, paveikslai buvo su

naikinti. J i s nufotografavo komunistų vėliavą angliakasių 
Chicagos, kaip i r kitų i n i e s - | s u v a ž į a v į m e Columbus, Ohio. (Aeme telephoto) 

tą bei koloniją' lietuviai, sun
kiai dirbę dėl Lietuvos ir iš
laisvinimo Lietuvos sostinės 
Vilniaus, turės progos vasa
rio 18 d. susirinkti antrašu 
32 W. Randolph S t , ir pasi
džiaugti šiuo mūsų tautos lai
mėjimu, išgirsti pranešimų iš 
mūsų senos tėvynės Lietuvos, 
iš to žemės krašto, kur paly
ginamai mažos tautos, jos 
žmonių kraujas liejasi, ir tik
tai dėl to, kad taip i r kitos 
mažos tautos, nori būti lais
va ir nepriklausoma. 

Chicagos i r art imos pro-

vaitę, kuri prasidės vasario 
4 dieną. 

Š į m e t 

sukanka 150 metų Jungtinių 
Valstybių Aukščiausiajam 
Teismui. Chicaga sukaktį mi
nės kartu su kitais miestais 
ketvirtadienį. 

Dies Komitetas Suma
žino Agitatorius 

D r. E . C. Linderman, Pro
pagandos ;Analizo Tnstituto 
Chicagoj pirmininkas, savo 
kalboje j N. U. studentus pa-
reiškė: 

"Dies komiteto tyrinėji
mai padarė nepopuliariais vi
sus, kurie nori pakeisti daly
kus slapta. J e i mes norim pa
keisti savo vyriausybe, dary
kime tai atvirai . Taip daro
ma demokratinėj santvarkoj. 

"Paskut in ie j i Fr i tz Kuhn, 
vincijos lietuviai ypatingai j j Q e r m a n American Bund vado, 
turėtų suprast i šio momento \ i r ^arl Browder pasmerki-

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖJ 

Meno Insti tute 

ketvirtadienį bus atidaryta 
Pablo Picasso meno paroda, 
kurioje bus išstatyta 362 ma
rtininko kūriniai atžymį jo 40 
metų kūrybą. 

Ketvirtadienį 

vasario 1 d. nuo 8:10 iki 8:15 
A. M., E S T , per visas NBC 
stotis transliuojama Phillip 
MacKenzie santrauka Popie
žiaus Pijaus X I I kalbos. 

• 

The Chicago 
Teachers ' Union šiandien pra
deda grupe, pranešimų per n 
dio klausimu "Efektyvus mo
kymas skai tyt i ." Antrasis 
pranešimas bus vasario į4 d. 
Pranešimai transliuojami per 
stotį W C F L . 

mai y ra geri pavyzdžiai Ame
rikos žmonių temperamento, 
kai sužinojo apie Dies komi
teto veikime." 

svarba, pripildyti ta erdvią 
salę, Chicagos miesto širdyj, 
32 AV. Kandolph St., vasario 
18 d., be skirtumo amžiaus 
bei įsitikinimų, ir tuo paro
dyti tiems, kurie mūsų gyve-1 
nimą seka, kad mes lietuviai Į I š C h i c a g O S I s t o r i J O S 
laisve mylį žmonės mokam 
laisvę gerbti. 

Suomijos konsulas, 

Elmer įA. Frosberg, vasario 
10 d., Palmer House ka i l i s 
apie "Suomijos moterys ka-

1,600 Ima Bandymus 
Rinkimams 

Vakar prasidėjo egzamina
vimas 1,600 aplikantų rinki
mų darbams. Kiekvienas ap-
likantas tur i atsakyti raštu į 
keturiolika klausimų. Paruo
šta y ra 12 klausimų grupių. 

Dažnai sermėga apsivilku
si vaikščioja tikroji išminti* 

re >> 

B. J. Jakaitis 

Del Parado 
Vasario 18 d. 

Iškeltoji mintis apie auto
mobilių i r busų paradą va
sario 18 d. yra visai remtina. 
Šitas būdas važiavimo į Lie
tuvos Nepriklausomybės iš
kilmes padarys visus važiuo
tojus programo pildytojais ir 
"Lietuvos vardo garsintojai*. Į 
tą atkreips dėmesį ne t ik pi
liečiai bet i r reporteriai. 

Būtų gražu, kad chorai ir 
kiti programos pildytojai at
važiuotų ka r tu ir tautiniais 
drabužiais apsirengę. Ta s duo 
tų demonstratyvi toną ir meš 
tų į didžiąją mūsų tautos 
Šventę tautinį antspalvį — 
kui i s Nepriklausomybės Die 
nai labai t inka. 

V. Tylūnas 

Sausio 31 d. 

1871 m. Atidaryta Chicaaros 
Rastinukų namai, 
Green Place. 

54 South 

1907 m. — Įvykusiam gais
re Union Traetion Go. darži
nėj prie Clark St. žuvo trys 
gyvybes ir padaryta $200,000 
nuostolių. 

11)17 m. — Naujai statomų 
viešąja mokyklą prie Lo\vell, 
Altgeld ir Wright\vood Ave. 
Chicagos Švietimo Komisija 
pavadino Kelvyn Park High 
School. 

C h i c a g o s 

visuomene Suomijos šalpos 
fondui suaukojo $104,533.64. 
Šiomis dienomis nu ta r ta pa
skelbti Suomijos pagalbos sa-

^Itchinr 
Forquick relief from itching of eczema, pimples, 
athlete's foot, scabies, rashes an̂ l other ex-
ternally caused skin troubles, use world-famous. 
cooling, antiseptic, liquid D.D.t). Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
quickty stops intense itching. 35c trial bot tie 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalinga 

Knygele 

STACIJOS 
GRAUDŪS 

VERKSMAI 
ir 

Gavėnios Giesmes 
Atspausdinta iš maldakny

ges "Ramybe J u m s " 

10c 
DRAUGAS PUB. CO, 

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois 

Spausdintas žodis — rodąs 
gyvenimo pažinimą ir kryp-
tĮ. 

Chicagai Reikia 4.000 
Policininkų 

Chicagos policijai reikalin
ga dar 4,000 vyrų, kad gale-
tų mieste tinkamai apsaugo
t i 

Įvykusio filmų artisčių C. 
Bennett i r A. Louise apiplė
šimo metu mieste tepatrolia-
vo tik 17 policininkų. 

Dabartiniu laiku Chicagos 
policijoj, kar tu su įvairiais 
tarnautoja is i r klerkais, y ra 
apie 6,000 žmonių. Tuo tarpu 
New Yorke y ra 18,000 poli
cininkų. 

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

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

i r 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
J a m e yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti , nes 
parduodamas nupiginta kai
na. Galima gauti * Draugo ' 
knygyne dabar ; kaina — 

tik #1.00 

" D R A U G Ą S " 
2334 South Oakley Ave,, 

Chicago, Blinois 

m 

Bb 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūšy 
Katalikiškus Laikraščius: 

" D R A U G A S " — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 

" D A R B I N I N K A S " — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kar tu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
" A M E R I K A " — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 

" G A R S A S " — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South S t , Wilkes-Barre, Pa. 
" M O T E R Ų D I R V A " — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 

" S T U D E N T U Ž O D I S " — A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. J ame 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., 
Chicago, Illinois. 

" M U Z I K O S ŽINTOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga, Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, UI. 

" L I E T U V I Ų Ž I N I O S " — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Li teratūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 
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R A D I O 
Budriko Radio 

Pereitą sekmadienį Budri
ko radio programa buvo la
bai linksma ir gyva. Orkestrą 
apsčiai davė geros muzikos, 
o duetas — Juozaitiene ir 
Chapas gražiai padainavo ei
lę dainų, kurių malonu buvo 
klausytis. Taip pat Makalų 
suvaidintas vaizdelis buvo ge
ra ir įdomi. Kas klausės, ne
sigailėjo laiką praleidęs. 

Kitas Budriko radio pro
grama bus ketvirtadienį vaka
re nuo 7 iki 8 vai. Chicagos 
laiku iš stoties W H F C , 1420 
k. Bus gera akordijonu muzi
ka ir gražios dainos. Taipgi 
bus svarbūs asmenų ir drau
gijų pranešimai, juokai ir 
svarbesnes pasaulio žinios. 
Bus įdomu pasiklausyti. 

Radio Mėgėjas 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

• ©stuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Banktetam Suteikiam Pa 

tarną rlma. 

Linksmas PatarnaYlmaa Ylslemj 

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

Tel. Victory 9670 

PLATINKITE " D R A U G Ą " 

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD I N N Prop. 

Svetainę renduojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

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

Chicago, UI. 

Relieve 
PainlnFevv NEURITIS 

Rheumatlsni S 
To relieve torturing pain of Rbeumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work ąuiekly. Mušt relieve crueV 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee. 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 o i $10 

CONRAD 
Fotografas 

Studija j rengta 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 . 

TELEFONAI: 
Biznio — Englewoad 5883. 

Res. — Englewcod 5840. 

KLAUSYKIME 

Thermic Machineless Per-
nianent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 ir aukščiau, kit i $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. Yards 2771 

16 metų patyrimo. 

Saltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
. . . „ . „ U I K STOTIES 
PROGRAMŲ i«o KO. 

10:00 VAL. RYTO 

RYTMETINIŲ 
W.H.I.P. 

Standard Club 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios rūšies naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau vlsokj taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Daraa 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

Švelni Degtine—100 Prooi 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinei 
už Tokią Kainą 

TIE $1.00 PT 04 A (I 
4-5 Kvor to i .^J 'DU 

Reikalaukit 
SAVO APYLINKiS 

TAVERNOJ 
1 5 c . PRINKSAS 

1IUTUAL LIQUOR OOMPAJTi 
Distribntoriai 

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

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

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 
TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3Vį% & P*1" 
dėtus pinigus. Duodam pa- j j ^ 

; skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 

Vi 

* 

SAVINGS 
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTTN MACK1EYVIOH, 

Chartered by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAL.: 0 iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. fieStad.; 9 iki 8;00 v t • . 

CLASSIFIED 
PARDAVIMUI TAVERNAS 

Pardavimui Tavernas. Įsteigtas 7 
metus. Didelis stakas Plieno dirb
tuvių apielinkėje. Pilna virtuvė. 
Renda $62.50. Laisnis ir apdrauda. 

Atsišaukite: 2839 Kast 79th, St. 

PAIEŠKAU PUSININKO 
Paieškau pusininko taverno biznyje; 
grali būti vyras ar moteris. Biznis 
gerai išdirbtas. Atsišaukite: 959 W. 
71st St., Chicago, 111. 

R E I K A L I N G A MERGINA 
Reikalinga mergina namu ruošos 

darbui. Nėra skalbimo. Nereikia pa
silikti. $8. Geras namas. North 
Side.Įe. Tol. LiONgbeach 1416. 

PARDAVIMUI NAMAS 
3-aukštu mūrinis namas. " 8 — f 
kambarių f lėtai; 2-karų mūrinis ga
radžius. Rendu $70.00 J menes}. Tu
ri būti greit parduotas. Namas ran
dasi po num: 2316 West 23rd Place. 
Speeiale kaina $5.250.00. Atsišau
kite: B. R. Pietkievricz. 2608 West 
47th Street. Chicago. IlHnois. 

ATYDA! 
Taisau visokių rūšių siuvamas ma
šinas, taipgi prosinimo Ir skalbimo 
mašinas. Reikale kreipkitės \: 
J. Kudirka. 4539 S. Washtenaw Av., 

ČMcaeo. Rlinots 

H-

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Furnitune House, Ine 
T H l H O H 1 OF FIITB F U R N I T U R E " SINCE 1904 

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

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

Savininkas: 2435 W. 71st St. 

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Pardavimui medinis namas. 2 fle-
tai po 4 kam bartus. 4249 S. Artesian 
Avenua — Chicago. 

Savininkas antrame aukšte. 

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medinis narna*. kmr 

itu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11111 
So. Albany Ave. Atsišaukite: 

PARDAVIMUI PIGIAI 
Kas nori pigiai pirkti Marąuette 
Parke, mūrinj namą. krautuvę ir t 
fletis? Apšildomas. Savininkas mai
nys ant lotų ar kitokios mažos nuo
savybės, kad ir ne Chicagoj. Maty
kite ar rašykite: 

JOE VILIMAS, 
6800 So. Manlewood Ave, 

TeL Hemlock 2323. 

PIGIAI RESIDENCIJAI 
Marąuette Parke didelis lotas. Gra-

i žioj vietoj, netoli Parkių. Gera tran-
sportacija. Jei norite pigiai ir gra
žiai gyventi greitai atsišaukite ar 
rašykite: 

JOE VILIMAS, 
6800 So. Maplewood Ave. 

TeL Hemlock 2323. 

* Skaitykite vien katalikiš

kus laikraščius. 
l 


