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Lietuvos seimas svarstys 
eilę svarbiųjų įstatymų 

KAUNAS, sausio 30. — galių pagalba ūkininkams, ku 
Ministras pirmininkas Anta- rių padėtis dėl karo ir kainų 
nas Merkys dideliame inter- žirklių yra sunki. 

Vakar iš Chicagos išvyko 
Aušros Vartų parapijos bu
vęs klebonas, kun. Mykolas 
Urbonavičius. J i s Chicagos 
apylinkėj buvo .plačiai žino
mas ir mylimas. J o vieton pa 
skirtas jaunesnis — kun. Dr» 
Juozas Vaškas. Mums žino-

N mas kun. Vaško nuoširdumas 
ir darbštumas, todėl tikime, 
kad Aušros Vartų parapijai view spaudos atstovams pa-
neteks ilgai liūdėti senajam'reiškė: 
klebonui išvykus. * TT^. . , _ ,_ 

* Vyriausybes dėmesys — vi- ( 
• — . T . 4 . . . tracnos reforma. 

'šiems Lietuvos gyventojams «! .. 
H. G. Wells, «zymus anglų d a r b o ^ d u o n o s Seime svarstys apleistų ū-

rašytojas ir pacifistas, "L i - kių, administracijos teismo į-
ber ty" žurnale kalbėdamas Vilnius turi pasiruošti būti vedimo, žemės reformos pa-
apie vykstantį karą, pataria ir faktina Lietuvos sostine, keitimo, ūkių skaldymo, šei-
negailestingai bombarduoti j kurion vyriausybė kelsis. j m os aprūpinimo, socialės pa-
Vokietijoš mie&tus, kad tuo. Kova visiems priešvalsty- galbos praplėtimo ir kultūros 
būdu atgrasinus vokiečius Į biniams gaivalams. Sulig iš- fondo įstatymus. 
nuo karo ir atsteigus taika, ' — — — - _ - _ _ _ ^ _ ^ _ _ ^ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
nes vokiečiai nuolatos buvę 
11 rakštis ' ' pasaulyj, jie Bustab 
dę "progreso ra tą" ir pana-

Tauta ir vyriausybe vienin 
gos. 

Rengiama didele adniinis-

šiai. 

SUOMIJOS PREZIDENTAS 
SIŪLO TAIKĄ MASKVAI 

HELSINKI®, vas. 1. —j naikinti nekaltus žmones, 
Kaip anglas Mr Wells la- • ^ ^ ^ 3 K y o s t i Kamo I p r i e š k u r i u o s j u k n e turime Jo

bai suprantamas bet kaip hu l ^ ^ k a l b § j o p a r t i n ė j e ' kio kerštingp jausmo, sakė 
inanitaras ir pacifistas - la- ' i š k i l m m g o j e SuomUos k a r o prezidentas. 

h 

Arti Petsamo, Suomijos tolimuose šiauriuose, suomiai kariai sugulę sniegan tyko susiremti su priešu. Ši nuotrauka 
padaryta siaučiant 50 laipsnių žemiau 0 šalčiui. (Acme telephoto). 

bai nelogiškas. Tauta, ypač 
vaikai, niekam karo neskel 

seimo sesijoje. 
Karštais ir ryžtingais žo bia, tad negailestingasjų ž u - j ^ i a i g ^ ^ ^ ^ 

Šis prieš Suomiją susimeti-
mas jų pavergti yra nesąmo
ningas ir barbariškas. Tai 

d y n » ^ net^ir * a ™ m e t u ; , ™ " Įsiūlo sov. Rusijai tartis da- priežastis, kuriąja remiantis ir 
ryti garbės taiką. Kitaip gi siūloma užmegsti pasitarimus 
Suomija nenusilenks prieš im! garbes taikai, baigė Suomijos 

kuo nepateisinamas. Gaila, 
kad Mr. Wetls tatkos vardrf 
meta tokius šūkius plačiajai 
visuomenei. 

Šįmet Chicagoj Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
gausus. Geriausio pasiekimo 
galim palinkėti bendrai ruo
šiamam paminėjimui vasario 
18 d., kuriame dalyvaus Lie
tuvos atstovas p. Žadeikis. 

Taip pat visuomenės nuošir
džiai remtinas ir sveikintinas 
jaunųjų ruošiamas minėjimas 
vasario 4 d., kur visas paruo
šimas ir programa sudaryta 
jaunųjų pastangomis. Linki
me gausios publikos ir ge
riausio pasisekimo! 

perijalistiškus žygius. 
Šiame kare esame priversti llio. 

respublikos prezidentas Ka-

VIIPURI, Suomija. — Rau SUŠAUDYTAS RAUDONŲ-
donieji sukėlė naują pašėlusį j' J Ų GENEROLAS 
puolimą prieš suomių Manner-
heimo tvirtovių liniją. 

Dėl Rusijos—Suomijos ka
ro draugai komunistai tikrai 
begalo nervinas. Prieš kelias 
dienas mes pastebėjom, jog 
jie be reikalo nervinas ir kar 
ščiuojas, o Brooklyno "Lais
v ė " surado, kad mus skaity
tojai bara. Ten pat pažymė-
jom, jog laikraščiai yra " t ik 
vykstančių faktų fiksuoto
jai*', o ta pati "La i svė" vėl 
savaip išvertė iš "fiksuoti" 
padarė " t iks in t i " ir išvardi-

jc inus melagiais. Sarmata, 
draugai, sarmata! 

Na, bet ką padarysi —toks 
jau, matyt, jų amatas. Nepa
vydi m mes jiems jo. 

KOPENHAGENAS, saus. 31. 
— Laikraštis Berlingsfee Ti-

FREEPORT, Pa, — Už 20 d e n d e g a v o ™m iš Suomijos, 
mylių nuo Pittsburgho sudegė k a d sušaudytas sovietų gene-
mediniai namai ir žuvo visa r o l a s Vinogradovas, kurs va-
Browno septynių narių šeima, dovavęs suomių sunaikintai 

raudonųjų 44 divizijai - Suo-
mus*s«lmi fronte. * 

Suomių paimtas nelaisvėn 
sovietų karininkas išpažino, 
kad jis dalyvavo gsn. Vino-
gradovo sušaudyme. Genero
las pripažintas kaltu už nepa 
vykimus kariauti prieš suo-

1 mms. 

BELGRADAS. — Balkanų 
santarvės — Graikijos, Rumu
nijos, Turkijos ir Jugoslavi
jos — užs. ministrai susirenka 
konferencijom 

BUS VARŽOMAS POPIE
RIAUS VARTOJIMAS 
LONDONAS, vas. 1. — Pra 

nešta, Anglijos vyriausybė 
neužilgo suvaržys popieriaus 
vartojimą — bus išleisti po-
pieraženkliai. Iš Skandinavi
jos negaunama pakankamai 
medžio košelės popieriaus ga 
mybai. 

A. D, F. VADAI KALTINA 
IR PATI KONGRESĄ 
MIAMI, Fla., vas. 1. — 

Amerikos Darbo federacijos 
vykdomojo komiteto suvažia
vime rasta, kad šaly ir toliau 
siaučia didelis nedarbas — 
daugiau kaip devyni milijo
nai darbininkų negali gauti 
darbo. ^*; 

Komitetas už šį nepakenčia 

RUSAI DŽIAUGIAS 
PAKLIUVĘ NELAISVĖN 
SUOMIŲ RYTINIS FRON

TAS, vas. 1. — Suomių paimti 
nelaisvėn raudonieji kariai 
džiaugias, nes gauna žmoniško 
maisto, ko ilgą laiką neturė
jo. Rusai nelaisviai apžėlę, 
suodini, lyg kokie Marso tva
riniai. Prie vienu nelaisvio 
veido pastebėta prišalusio 

mą stovį kaltina ne vien ča- (kraujo. Klausiamas paaiškino, 
lies administraciją, bet ir kad tas nuo valgytos žalios 
kongresą. arklienos. 

Federacijos prezidentas Suomiai per visą savaitę 
Green nurodo: gausingam raudonųjų daliniui 

Vyriausybė dideles sumas 
išleidžia bedarbių šelpimui, 
bet taip elgiantis nenumato
mas nedarbo panaikinimas. 

Vienatinė priemonė nusikra 
tyti nedarbu reikalinga, kad 

nedavė ramumo, taip kad rau 
donieji negavo progos kur 
nors susikurti ugnį ir nors 
arklienos išsivirti. Tad buvojtaaliu. ir socialių vadų. 
priversti valgyti žalią. 

Maisto jie seniai neteko 

LENKŲ IŠKELIAMI 
NACIAMS KALTINIMAI 

Naciai į tuos kaltinimus 
įdomiai atsako, teisinasi 

PARYŽIUS, vas. 1. — Len- se plotuose triukšmauti ir 
kų vyriausybė Prancūzijoje prieš vokiečius sąkalbiauti. 
išleido memorandumą, kuriuo Anot Seyss-Inąuart, rumių-
iškelia naciams kaltinimus ju. lenkų vokiečiai ne tik ne-
dėl lenkų persekiojimų ir žu- kliudą, bet dar jiems gyveni-
dymų okupuotoj Lenkijoj. Pa mą vienaip, ar kitaip lemrvi-
zymima, kad naciai nužudę ną. Vokiečiai, kovoja tik 'su 
18,000 lenkų. 1 lenkais kriminali 'štai s, kurie 

Memomandumu pareiškia: ' J u n ^ a s i i slaptas antivoiaš-
Dėl mažmožių naciai suke- ( k a s o r ^ a n i z aci jas tikslu pasą 

lia masines vyrams, moterims I l i n g a i k o v o t i P r i e š v o k i e * ' l u 

ir vaikams skerdynes, ypač I a u t o r i t e t u s - Žymiausias gi šių 
kad lenkus palikti be intelek- .kriminalistu nuošimtis yra 

Didelius žmonių skaičiui su 

Šiomis dienomis Dies komi
teto atstovas J . Parndl Tho-
mas pareiškė, jog tariamieji 
dokumentai riša M. Dies su 

WASHINGTON, vas. 1. — 
Iždo departamentas iškelia 
aikštėn, kad visoj šaly šian
dien turima apie 3,750,000 į-
vairių rūšių federalinių, ats
kirų valstybių ir lokalinių 
tarnautojų, kuriems viene
riais metais pusšešto bilijono 
dolerių išmokama algomis. 

Jei tai tiesa, aišku, jog yra 
žmonių ir grupių, kuriems 
1 

Dies tyrinėjimai nepageidau-
' 'Christian F r o n t " ir "Silver įtini. Kitaip tariant, yra gru-
Sh i r t s " organizacijomis yra 
falsifikatas. Jais norėta ko
mitetą diskredituoti. 

pių, kurių veiksmai nesuderi
nami su Amerikos įstatymais 
1 

ir tradicijomis. 

PASITRAUKĖ BELGŲ 
KARIUOMENĖS VADAS 

BRIUSELIS, vas. 1. — Bei 
gų kariuomenės generalinio 
štabo viršininkas gen. Van 
der Bergen staiga pasitraukė 
iš užimamos vietos. Sakoma, 

ŠVEDŲ PASTAS Į 
AMERIKĄ PER BERLYNĄ 

BERLYNAS, vas. 1. — 
Švedijos vyriausybė nuspren
dė paštą į Ameriką siųsti ap
linkiniais keliais — per Ber
lyną, Romą ir Portugaliją, 

jis turėjęs rimtų nesusiprati- J kad išvengti britų cenzūros ir 
mų su karaliaus adjutantu. trukdymų. 

kruša į koncentracijos stovyk 
vyriausybė nesikištų Į bizni ir į suomiams pe rk i r t o priveži- l a s i r t l a i k o b a i g i o g e . 
leistų privačiai pramonei pa- mo liniją. Paskutinėmis die 
rūpinti daugiau darbų. 

Patirtis rodo, kad kai pel- kurių sovietų lakūnai iš lektu-
nui išnyk'sta proga, nėra pro
gos ir darbui. 

Komiteto nariai nusprendė 
sukelti didelę veiklą šiemet 

nomis jie gavo kiek duonos, 

vų maišais jiems išmezdavo. 
Kai kurių raudonųjų nelai-

svių našuliuose rasta dar vi
siškai neapgraužtų arklių 

politinių partijų suvažiavi- kaulų. 
muose. Jie sako, kad rusų nuosto-

gose. 
Iš kai kurių sričių visi ien-

Konfiskuoja lenkų piliečių 
liai turi būti skaičiuojami ne savastis. 

nuošimtis 
tarp lenkų intelektualų. 

Gubernatoriaus pavaduoto
jas užgina, kad Lenkuose Ka
talikų Bažnyčia būtų perse
kiojama. Anot jo, karo laiku 
tik sugadintos bažnyčios y-

kai pašalinami ir jų vietoje į r a uždarytos. Kitos yra ap
gyvendinami vokiečiai. Dalis darytos. Sako, vokiečiai žino, 
pašalintų lenkų siunčiama Vo k a d L e n k a i y r a r d i ^ i n g i ' t a d 

kietijon, kur jie padaromi ti- J i e m s P a m a l dų bažnyčiose ne-
kraisiais vergais. v a r ž o - T ik> S i r d i ' k a i k u r i o n , s 

kunigams uždrausta sakyti 
pamokslai, nes jie užsiima šo 
vinistėmis agitacijomis. 

šimtais, bet tūkstančiais, ir 
išlikusieji dabar desperatiš
kai kovoja su didžiausiu 
priešu — alkiu. 

Raudonųjų artilerija ir lė
ktuvai visu pašėlimu puola 
suomių poziciją Mantsi salo
je — Ladogo ežere. Tačiau 
priešui nesiseka, suomiai ten 
nepaprastai stipriai laikosi ir 
ledu raudonųjų puolimus at
muša. 

Raudonieji ties Ladogo eže 
ru plačiai naudojasi arkliais. 
Vienas arklys tarnauja trims 

Naikina lenkų kalbą, kultu 
rą ir griauja paminklus. 

Persekioja Katalikų Bažny 
čią. 

Memorandumu išskaičiuoja
mi ir kiti šiurpūs nacių žiau
rumai su lenkais. 

BERLYNAS, vas. 1. — Vo
kiečių okupuotos Lenkijos gu 
bernatoriaus pavaduotojas Ar 
thur Seyss-Inąuart pareiškia, 
kad lenkų vyriausybės Pran
cūzijoje tvirtinimai, kad vo
kiečiai sušaudę 16,000 lenkų, 
yra labai išpūsti. 

Chamberlainas nenorėtų būti 
nustumtas kur į užnugarį 

LONDONAS, vas. 1. — b ū t ų paskirtas, turėtų kontro-
Parlamente opozicija iškėlė su liuoti visus vyriausybės de-
manymų, kad ministras pirmi partamentus. Tokiam atsitiki-
ninkas Chamberlainas savo ka me ministras pirmininkas ne-
binetan priimtų dar vieną mijbūtų toliau reikalingas, nes 
nistrą — ekonominį diktato- neturėtų ką veikti — būtų iš-
rių. {stumtas iš priešakio. 

Ministras pinnininkas vei-! Del to ministro diktato 
kiai į tai atsakė. J i s nurodė, riaus paskyrimas neįmano-
kad ininistrag diktatorius, jei,mas, pabrėžė Chamberlainas. PLATINKITE "DRAUGĄ" 'gali leisti lenkams okupuotuo 

kareiviams. Vienas jų sėdi 
ant arklio ir arklys du kitus j Seyss-Inąuart sako, kad jis 
kareivius čiužynėmis tempia.!šį kartą negali paduoti tikro 
Susidūrus su priešu, raitelis 
imasi priemonių apsaugoti ar 
klį, o kitu du kareiviai susi
remia su priešu. 

sušaudytųjų skaičiaus, bet 
kiekvienam protaujančiam tu 
ri būti suprantama, kad kai 
vakaruose vokiečiai kovoja 
už savo gyvybingumą, jie ne-

SKELBKITĖS "DRAUGE" 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — De

besuota ir šalčiau. Rytoj nu
matomas 'sniegas, arba lietus. 

Saulė teka 7:02, leidžiasi 
5:06. 

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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Entered as Sccond-Class Mat te r Mareli 31, 1916, at 

Chicago, llLuois Under the Act of March S, 1*79. 

tnrime mokyklas, organizacijas, įstaigas. Tų 
visų įstaigų išlaikymas ir uždegimas savo 
tautiečių noru pasiaukoti lietuvybei, nėra 
galimas be lietuviškos katalikiškos spaudos. 

Kam iš mūsų nerūpi Lietuva ir jos ypa
tinga padėtis dabartinėj Europos katastro
foj? Mums reikia budėti, reikia dirbti, rei
kia aukoti Nuoširdžiai Lietuvai padėti vi
suomet yra pasiruošę lietuviai katalikai. 
Taigi ir čia yra būtinai reikalinga taurios 
religines ir tautinės minties laikraščiai. 

Del to labai yra svarbu, kad mes, lietu
viai, pasinaudotume šį mėnesį sukelta visų 
Amerikos katalikų nuotaika plačiu užsimo
jimu platinti katalikiškąja spaudą, pasinau
dotume, ant kiek tai galima, paskelbtais me
todais ir rinktume saviems, lietuviškiems 
katalikiškiems laikraščiams naujus skaity
tojus. 

Detroito Lietuviai 

Rėme JŲ Darbo Plotai 
Vieną parytį atvykstu į 

"Draugą". Mane pasitinka 
T.T. Marijonų Rėmėjų Dva
sios Vadas ir sako; 

— Žinai, kunige Kazimie
rai, socialistų "popieroje" 
kaž-koks jaunuolis nežino, } 

rijonų Remejų svarbiausias 
darbas, — tai padėti jau
niems moksleiviams rasti, ar 
gauti pašaukimą j kunigus, į 
vienuolius. Be tėvų žodžio, 
} e giminių patarimo ilgai kla
joja jauna širdis, nors turėtų 

kas yra pašaukimas. Štai, I bfcahejb tikrąjį antpriginitinį 
skaityk. Ar galėtumei 
paaiškinti f — 

jam 
/ 

pašaukimą. Šiuo atveju tek
tų visiems atsiminti Kristaus 

— Negi manai, Teveli, kad skandą: "pjūtis didelė, bet 
tas "jaunuolis" nori paaiš- daibininkų maža. Melskite tat 
kiriimo? Jam ne tai IALVO ! pjūties Viešpatį siųsti darbi-
svarbu? — 

— Kas gi? — 

- - Jis panorėjo pasijuokti 

ninku į savo pjūtį" (Mat. 9, 
37-38). 

Iš tikrųjij, kunigų vienuo 

Po Svietą Pasidairius 
Labs ryts! 
Pirmą syk, tavoršeiai, ant 

savo delno padėsiu jums šne
ką angelskai. Tą šneką para

še viena angelska popora. Ži
noma, galėčiau ją išversti, ale 
kadangi nesu poetas, tai bi
jau, kad, gali, neišeiti taip 
sklodniai, kaip angelskoj kal
boj. Taigi, prašau: 

The Fellow Traveler's Song 
, , . ,1h} reikia daug, kad galėtu- K a r l M a r x a n d V e b l e n T s a l u t e > E a r l Brcnvder I'U defend; 

is tų, kūne am^as! tauriems' ^ g v e n t o s J o h n R e e d an<1 T w e r e bosom pals, Cardenas is my friend. 

Jei kas iš mūsų skaitome bent vieną an
glų kalboj leidžiamą katalikišką laikraštį, 
aiškiai galėjome pastebėti, kaip plačiai jie 
gaišina katalikiškos spaudos vajų, kuris pra
sideda šiandien ir tesis visą šį vasario mė
nesį. 

Šiam vajui vadovauja Amerikos vyskupų 
globojamoji Nacionale Katalikų Gerovės Kon 
lerencija, kurios centras yra Vašingtone. 
Vyskupai ir arkivyskupai išleidžia ganyto
jiškus laiškus, kuriuose nurodo, kaip svar
bų vaidmenį vaidina katalikiškoji spauda, 
šių dienų visuomenes gyvenime. Kunigai iš 
sakyklų taip pat ragina tikinčiuosius bent 
šiame mėnesyj didesniu uolumu platinti 
katalikiškus laikraščius ir knygas. Katali
kiškose mokyklose irgi yra nurodoma geros 
ir blogos spaudos veikmė į skaitytojus ir 
mokiniai uždegami noru, kiek leidžia jų jė
gos ir laikas, bendradarbiauti katalikiškiems 
laikraščiams. 

Žodžiu, visur stipriai, teisingai ir įtiki
nančiai pabrėžiama, kad kiekvieno sąmonin
go kataliko pareiga yra padėti katalikiškai 
spaudai. Katalikiškoji spauda visai teisin
gai yra vadinama dešinioji Bažnyčios ranka. 
Amerikos katalikų vadai gerai supranta, 
kad šiandien ypač, kuomet bolševizmas ir 
šiame krašte ir visur pasauly su dideliu 
įnirtimu skleidžia savo nuodus, katalikiškos 
spaudos stiprinimas yra vienas iš gyviausių 
ir būtiniausių mūsų rūpesčių ir darbų. Da
bartinis popiežius rijus XII spaudos reikš
mę gražiai apibudina trumpu sakiniu: • BE-
KltAJNTĖJ, AUDRŲ SIŪBUOJANČIOJ PA 
fcAUi-10 bFAUDOd JUKOJ IK JOS GYVE
NIMO FILOSOFIJOS ĮVAlKUi«i£, KATA
LIKIŠKOJI SPAUDA TURI STOVĖTI 
KAirU VADA* IK PRANAŠAS". 

Tai aišku, kaip dienos šviesa. Ne be rei
kalo šiais įaiKais katalikiškos spaudos rė
mimas, platinimas ir jos tobulinimas iš pas
kutiniųjų katalikų darbų programos vietų 
atkeliama į pirmąsias. 

Kaip pas mus, lietuvius katalikus? 
Kol kas dar pas mus nesimato to didelio 

užsidegimo visu rimtumu, visa savo ener
gija u*i Kini įmauti lietuvių katalikų laikraš
čių ir knygų leidime bei jų platinime. Mes 
čia nekalbame apie nedidelius žmonių būre
lius, kurie leidžia dabartinius mūsų laikraš
čius, juos redaguoja ir jiems bendradarbiau
ja. Kakoama apie visą Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenę, kuri, reikia atvirai pa
sakyti, į savosios spaudos reikalus per ma
žai dėmesio tekreipia. Kad taip yra, dalinai 
n* ii*bs pai>s Kaiti. Mūsų veikėjai ir, apskri
tu , laikraščių skaitytojai neuaug tesirūpi
na, kad nesjcaitančiąją visuomenes dalį ra
ginti užsiprenumeruoti katalikiškų laikraš-
uų. LaD&r kaip tik yra reikalingas nuola
tinis sic j srity visų katalikų apaštalavimas, 
nes Katalikiškos spaudos platinimas yra 1a-
uai svarbi Katalikų Akcijos dalis. 

Mes čia, Amerikoj, turime begalo daug 
reikalų, kurių atlikti negalime be gerai su
organizuotos lietuvių katalikų spaudos. Mes 
turime susidurti su gana stipria laisvama
niška ir atvirai bedieviška bei bolševikiška 
spauda, kuri dideliu įnirtimu ir ypatingu 
sistematingumu veda kovą lietuvių tarpe 
prieš religiją. Pasekmingą kovą vesti su šios 
rūšies spauda gali tik katalikiški laikraš
čiai. 

Mums gyvai rūpi išlaikyti lietuvybę. Tam 

Detroito lietuviu katalikų visuomene vi- kilniems darbams ir pažemiu , , . . . . , „ 
, _ , r... ' 7 . , . , „ . . . . . . , _r rp •. Pasiuntinybės darbus eia A-

suomet būdavo veikli. Bet jai kai kada pn- ti jaunuosius kunigėlius. Taii . . 
trūkdavo vieningumo, nes neturėta vieni-1 visa. - ; " e n K C 3 ^ , r t e n P l e t u o s e ~ 

- Bet tai nepadoru. - PŠ*™* ^ ^ T ' * g 

T. . _ . ir Pietų Afrikoje bei kituose — Jie su priemonėmis ne-' v _. 
kraštuose, kur gyvena lietu-

jančio, cementuojančio centro. 
Šiuo atžvilgiu detroitiečių lietuvių kata

likų padėtis pagerėjo. Pernai ten susidarė 
iš visų trijų parapijų draugijų veikimo cent
ras, kuris netrukus persiorganizavo į A. L. 
R. K. Federacijos 4-tąjį skyrių. 

Džiugu čia pabrėžti faktą, kad tas sky
rius, kaip pastebime iš Detroito lietuvių ži
nių, dedamų kas penktadienį mūsų dienraš
tyje ir iš p. Atkočiūno^ praėjusį sekmadienį 
atlankiusio Chicagą, pasakojimų, pradėjo 
veikti platesniu užsimojimu. Jis rengiasi 
planingai platinti lietuvių katalikų laikraš
čius; rengiasi iškilmingai minėti Lietuvos 
Nepriklausomybes sukaktį (vasario 9 d.); 
pakvietė į Detroitą atvykti Chicagos Vyčių 
apskrities gerąjį ir gausingąjį chorą, kurį 
žada gražiai priimti ir į jo koncertą sutrauk-

siskaito: kas atėjo į mintį, 
tri ir plepa. Ir žinok, jis ana-j L .. 

. . . . v , Antras T.T. Marijonų Re 
no protingiausiai parasę's. ° 

— Manau, būtų gera ben: 
suglaustai duoti aiškų atsa
kymų, kas yra pašaukimas.— — Gerai, Teveli. Pirmiau
siai skiriame prigimtinį pa
šaukimą nuo antprigimtinio. 
Pirmasis — tai žmogaus įgim
tas polinkis ir asmens suge-
b'~j)mas eiti pasiimamas pa
reigas, pavyzdžiui: gydyt žino 
nes, statyti namus, virti val
gius, rašyti straipsnius. Taip 

ar žurnalistus ir t.t. Tai pri
gimtinis pašaukimas prigim
tiniams darbams atlikti. Kiek 

ti gausingą žmonių mMa Tas p ^ a s tos rū , t u r § s i m e š a u k i . d 

sies koncertas Detroite bns balandsio 284%, statybininkus/virėjus 
dieną. 

Tai vis Federacijos 4 skyriaus rūpesčiai. 
Ir abejoti, berods, nereikia,, kad čia sumi
nėtus ir visus kitus Federacijos skyriaus 
darbus Detroito lietuvių visuomene stipriai vienas jų reikalauja, kad kan-
parems, v didatas būtų kūnu ir proto 

Tad, pirmyn, Detroito lietuviai. kaUlihj&i! jėgomis tink§m|p imtis tų 
"'z v 1 a prigimtinių ptfrefgų*. t 

Antprigimtinis pašaukimas 
yra tai Dievo šaukimas arba 
paskatinimas pasiaukoti ant-
piigimtiniems dalykams. Tas 
paskatinimas. gali eiti papras.-
ta gyvenimo eiga ir gali įvyk
ti nepaprastu būdu, k. a. iš 
persekiotojo Sauliaus V. Jė
zus padare Tautų Apaštalą 
šventą Povilą. Paprastoje gy
venimo eigoje Dievas šaukia 
į savo tarnybą, pasišvęsti ki
tų žmonių išganymo labui, 
pasiaukoti kitus auklėti, mo
kyt amžinųjų tiesų, patarnau
ti iš Dievo meiles vargšams 

Patvirtina * 
Amerikos katalikų spauda, paduodama ži

nias apie Ispanijos civilinį karą, neklydo. 
Tai patvirtina buvęs aukštas Sovietų Rusi
jos komisaras gen. W. G. Krivitsky, kurio 
tikras vardas yra Samuel Ginsburg. 

Savo knygoj — Stalius Secret Service — 
Ginsburgas rašo, kad Ispanijos komunistų 
partija, vadovavusi lojaUstams, veikė išim
tinai Sovietų Rusijos naudai. Ispanijos žmo
nių reikalai, Ispanijos demokratija jai vi
sai nerūpėjusi. Taip vadinamoji tarptautinė 
brigada buvusi akla Stalino valios vykdy
toja. Ne kas kitas, bet OGPU vadovavusi 
baisiam terorui Ispanijoje. Ginsburgas pa
sako ir tai, kad Negrinas buvęs aklas Sta
lino bernas. 

Šiuos ir daug kitų panašių faktų iš Ispa
nijos gyvenimo jos civilinio karo metu skel
bė katalikų laikraščiai. Bet kad katalikų 

Laikraščiai neklydo, dabar paliudija vienas 
iš artimiausių paties Stalino bendradarbių. 

našlaičiams, ligoniams, pilnai 
ir visiškai atsiduoti Baižny-

Mažosios Valstybes ir Neutralumas 
Neutraliosios valstybės neigiamai atsilie

pė į Anglijos atsišaukimą stoti į karą prieš 
Vokietiją. 

Ypač griežtai prieš tai pasisakė Belgija 
ir Olandija. 

Vienas Olandijos politikas ir mokslinin
kas išsireiškė, kad šis karas eina ne už ci
vilizacijos gelbėjimą, ne už mažųjų tautų jvinimas; b) kūno sveikata; 

čios tarnybai, teikiant žmo
nėms Išganytojo įsteigtus šv. 
Sakramentus, — šaukia sąži
nes balsu, išvidiniu proto ap
švietimu, kitų žmonių protin
gu patarimu ir pan. Kad žmo
gus žinotų, jog yra tikrai pa
šauktas į Dievo tarnybą, pa
prastai gana šių pašaukimo 
žymių: 1) prigimtinėj srity 
a) atatinkamas proto išsila-

_ mė!q svarbus darbas, — tai 
savo darbu, aukomis padėti 
auklėti, mokyti klierikus, 
moksleivius, t. y. būsimuosius 
visuomenės darbininkus ii 
vadu.-. 

Amerikos lietuviui nėra di
delis pinigas $3.00. Tiesa, $2 
eina už visiems Rėmėjams 
siurbiama savaitinį laikraštį 
"Laivą", bet likusis $1.00 ei
na pilnai į Rėmėjų Fondą. Už 
tąjį dolerį, kaip' visiems yra 
žinoma ir nuolat "Laive ' ' 
skelbdama Rėmėjas dvasiniai 
apsidraudžia, t. y. jei metų 
bėgyje mirtų, — už jį Mari
jonų Vienuolyne bus atlaiky
tos dvejo's šv. Mišios nemo
kamai ir be to, visi Rėme jai 
aukoja už mirusį po Ražan-
čiaus dalį. Tad šiuo atžvil
giu būtų naudinga, kad Rė
mėjai sa\o eiles padvigubin
tų, t. y. kad kiekvienas rastų 
bent vieną naują T.T. Mari
jonų Rėmėją. 

Kiti Remejų darbai, ma
nau, visiems geriau paaiškės 
metiniame T.T. Marijonų Rė
mėjų seime. Jis įvyks šį sek
madienį. Cicero, II!. 10:30 \ 
ryto pamaldomis. — 

— Ačiū, Tėveli, ištęsėjot 
zoaį, — tarė man Rėmėjų 
Dvasios Vadzs: — atvykite į 
sehiiį. — 

- (Jreičiausiai, būsiu. — 
Kun. K. A. Matulaitis, MIC. 

To Russia I would make a loan, for Spain l 'm Loyalist; 
Perhaps I've Leftist tendencies, BUT TM NO COMMUNIST. 

For business men 1 have no use; I'd tax them to the wall, 
And use the proceeds of this scheme to subsidize us all. 
I 'd elose the New York IStock Exchange; it never would be 

(missed. 
But don't insult me to my face AND C ALL ME COMMTT-

(NIST. 
. 

l ' d liąuidate the blue and white from the flag that made us 
(free, 

So what remained would ^symbolize Utopia's finai spree. 
Most institutions Fd'destroy (the banks are on my list) 
But orily^Tories would centend THAT I'M jA COMMUNIST. 

I 'd legalizė the sit-down strike, and if the bosses kicked 
l 'd confiscate their eąuities to show them they were licked. 
Against the rieh l 'd press my grudge; my plans they can't 

(resist. 
But Sherlock Holmes himself can't prove THAT l 'M A 

(COMMUNIST. 

Misijy Kraštuose 

teises, bet visai kitais tikslais. Anglija ir 
Prancūzija nekariaujančios už žydus, Etio
piją, Albaniją, Austriją ar Čekoslovakiją. 
Nekariauja jos ir už Lenkiją. Jos turi savo 
isrokavimus. Todėl Olandijai ir kitoms neu 
tralėms valstybėms nesą jokio išrokavimo 
stoti į karą. 

Aišku, kad tuo tarpu, kaip anuo kart ra 
šem, mažosioms valstybėms geriausia laiky
tis griežto neutralumo. 

c) savitvarda. 2) antprighn 
tinėj srity: a) antprigimtinis 
aukojimosi tikslas, b) geroji 
intencija; c) dorybėse pada
rytoji pažanga; 3) autorite
to žvilgsniu: a) nuodėmklau
sio pritarimas; b) dvasinėm 
Vyriausybės sutikimas ir pri

ėmimas. — 
Labai gerai. Aš nore-

Kun. Antanas Milukas šiomis dienomis ! j t m ' h e .to- **"&* P ' .pa 

švenčia visuomeninio ir literatinio darbo 50 
metų sukaktį. Tai tikrai retos sukaktuvės. 
Reikia manyti, kad atsiras jubiliato 'sen-
draugų", kurie jo veiklą apibudins mūsų! tūs, kad į vieną straipsnelį 
spaudoje. [sudėjus. Mano galva, T.T. Ma 

Jau yra 22,000,000 tikin-ių-1 snapso 
jų. Jiems tarnauja 2i,226 įoi-
sijonieriai ir 7,011 vietinin 
kunigų. Popiežiaus globoja
mose misijų srityse, panau
dojant visam pasauly renka
mas aukas, yra įstei^a 45,-
751 mokykLa 'su 2,524,000 mo
kinių. 800 ligoninių su 40,000 
lovų. 3,000 vaistinių netur
tingiems, 2,000 vaiką prieg
laudų, 54 senelių giooos įstai
gos ir daugiau kaip 100 raup
suotųjų kolonijų cit 15,000 
globojamųjų. Naujus kunigus 
misijoms ruošia 374 semina
rijos. 

BALTRUS ŠNIPSNIAVI-
ČIA LAIVŲ AGENTŪROJ 

Rašo A. P. Samdi/a 

(Pabaiga) 

ŠNIPŠ. — Veidaminat, aš 
turiu išfigeriuot. (Skaito ant 
pirštų ir sau barbsi. Agentas 
tuo tarpu nusispiauna į spi-
tūną.) Tai panašiai išeina. 
Aš dviem metais senesnis už 
Mykalojų, o šešiais metais ir 
trim kvoteriais jaunesnis už 
Andriejų. (Agentas meta 
plunksną į grindis ir atsisto
jęs pribėga prie Šnip.) 

AGENT. — Tu bimbale, aš 
tau tuoj išflatinsiu nosį, kad 
net tavo motina tavęs nepa-
V • I 

zms! 
ŠNIPŠ. — Aim sorri; eks-

skiiiz mi. Lisen, aš noriu bū
ti tavo frentas. Aš nenoriu, 
kad keli metai tarp mūsų di
delį difrensą padarytų. (Iš
traukia iš švarko kišenės 

bonką.) Hir jū ar. 

plunksną išsitraukia iš stal-
eio ir ražo) 

AGENT. — O dabar mister 
Snipšnivičia, ar turite savo 
paveikslą ? 

ŠNIPŠ. — O jes! (SnipS. 
eina pasiimti savo paveikslo. 
Agentas žiūri išsižiojęs, finip. 
atvynioja paveikslą. Paveik
slas turi būti paprastos po-
pieros, lengvai perplėšiamas, 
kitaip nebus efekto.) Atvynio
jęs Šnipš. atneša agentui. 

AGENT. — (dar labiau iš
sižioja. Mina tuoj surimtėja. 
Jis pamiršta apie cigarą, 
apie šnapšą. Jis dabar tik 
mato Šnipš. su paveikslu. 
Staiga atsistoja ir surinka.) 
Lisen, tu gud for nating 
bome. Giriauč, I sei! Giriauč 
jū, bom. (Šnipš. nesijudina. 
Kinkos dreba. Agentas dar 
labiau įniršta. BfcVė kėdę į 
šalį pastumia ir pribėga prie 
Snipš. Užtraukia Šnipš. skry
bėlę ant jo akių, paskui pa-

Best štofas, ką gali rast. Dar I ima paveikslą ir tiesiog mau-
nuo prohibišino laikų. (Agen- j ja Šnipš. per galvą. Paėmęs 

Šnipš. už čiupros ir stumia 
prie durų. Čia stukteli gerai 

tas paima.) 

AGENT. — O! Tas pada
ro didelį difrensą. 

ŠNIPŠ. — Jūbeeam būts 
Gali mane užmarkiuot turint I 
fifti siks jirs. (Agentas kitą 

koja Šnipš. į sėdimąją vietą. 
I Dar kitą, trečią žodį taręs iš-
] meta lauk. 

(Uždanga nusileidžia.) 

Drąsiai galima sakyti, jog 
trys ketvirtadaliai tikinčiųjų 

rašytumėt apie T.T. Marijo- j Prancūzijos katalikų atkrito 
nų Rėmėjų darbo plotus. — !nuo tikėjimo dėl socialdemo-

— Jie yra per daug pla- j kratiškos spaudos. 
(Buvęs Prancūzijos min. 

Combes) 

• 

. . . •: • 
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"Draugo" Spaustuvės Masinu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugas" išeina Kasdien 

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

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

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuves 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 laimėjimai, gio pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui. 

KUN. J. MAČIULIONIS, BĮ I. O., 
"Draugo" Administratoriui 

1 . i ! 
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Į PAKAUŠĮ 
IŠ APYSAKOS ("VYTIS IR ERELIS") 

(Tęsinys) 

"Kas jis čia per vienas — 
pamišęs, ar tik koks užsispy
rėlis?" — paminti jo Biti
nas, Gyvenime jis buvo susi
dūręs su visokiais tipais, bet 
tokio dar nėra matęs. 

— Tai kaip gi! — nutrau
kė ilgoką tylą Pilvutis. 

— Bet tamsta dar neišde-
stei savo sąlygų, — pastebė
ja Vaišmantas. 

— Kokios gi čia sąlygos? 
Abituoti už revoliuciją, ir 
tiek. Eiti su propaganda j 
bolševiku armiją jus netin
kate. Baltarankiai. Tokių jie 
ne tik neklauso, bet gaudo ir 
sušaudo. Jūsų sritis — liau
dis. Čia turėsite įtakos, nes 
liaudis jus pažįsta ir pasiti
ki. Sąlygos gali MRi tik dėl 
vietų, kurias užimsi te mano 
ministerijoj. Na, Čia sunku
mo nebus. Jei užsita mausite, 
būsite ministeriai, kokie — 
tai jau jūsų dalykas. Na ir 
ką? 

Tokios kalbos negalima 
rimtai klausyti. Bitinas vos-
vos šypsosi, Vai&nantas 
krimto lūpas, desperatiškai 
laikydamas juoką. 

— Tai labai viliojantis pa 
siūlymas, — tarė. — Tačiau 
kad tamstai netektų paskui 
nusivilti, mes dabar jau pa
reiškiame, kad revoliucijos 
Lietuvoj nenorim. 

ne kad nu vertę bolševikus, 
su eserais nesidčsime. 

— Prakeikti buržujai! — 
išsprūdo pro Pilvučio dantis. 

— Matai, jau tamsta ir 
kraSčiuojiesi, o pažadėjai 
duoti mums pilną laisvę atvi
rai pasakyti, — nusišypsėjo 
Vaišmantas. 

— Bet kad jūs nieko nesu
prantate — ot kas mane iš 
pusiausvyros išvaro! — rik
telėjo Pilvutis. — Duok jiems 
laisvę, o jie spardosi. 

— Bet laisvę mes jau tu 
rim, — tarė Bitinas. 

— Bolševikai jus pavergs, 
jei su« mumis nesusidėsite. 
Žiūrėkit, jau jie čia pat. Kas 
jus apgins? 

Tai sakydamas, Pilvutis 
dar nieko nebuvo matęs, bet 
štai durys staiga atsidarė ir 
į vidų įsiveržė šeši ginkluoti 
vyrai, kurių vienas greitai 
prišoko prie stalo ir pagrie
bė Pilvučio revolverį. 

— Rankas aukštyn! — su
riko vadas. 

Visi skubotai iškėlė ran
kas. Ateiviai iškratė jų kiše-
nius , a r n e r a s kur ginklų, bet 
ginklų nieks neturėjo. Vadas 
burbtelėjo: 

— Surišt jiems rankas! 
Įsakymas bežiūrint buvo 

išpildytas. Visiems buvo aiš-
Įku, kad čia tai jau tikrieji 

Uolieji tovarščiai šoko jį 
mušti, bet Mikulis juos sulai-
fct. 

— Tegu išsiburnoja, tai 
paskutinė jo proga. Tačiau 

į aš jam patarčiau susivaldyti, 
nes revoliucinis teismas tei
singumo dėliai gali pakeisti 
savo nuosprendį: ramiesiems 

|buržujams į pakaušį, o jį — 
ant sausos šakos. 

Pilvutis prikando liežuvį. 
O ką, jeigu iš tiesų nuteistų 
pakarti? J pakaušį vis dėlto 

Laimingai grįžusio City of Flint laivo kapitonas Jos. Gai- j lengviau. Reikia pripažinti. 

dimą — į pakaušį, — mint*^ 
jo Pilvutis. 

(Bus daugiau) 

nard ir žmona. (Acme telephoto) 

jai darbavaisi, kai prikalbi-Į — Tad, tovarščiai, \ dar-
nėjai šituos buržujus nuver- jbą. Nuvesime juos kiek tole* 
sti sovietų valižią? jliau už namų — sode juos 

Jie, matomai, buvo besi- užkasti būtų perdaug garbės 
klaus.-į už durų. Pilvutis p:i-

'mate. kad čia n«;:Vimeluosi. 
Tad pykčiu atidegęs, 
tiesiog Mikuliu? į akis: 

SOVJ 

— Tai tu, Mitrolt. kr.ntr-re-
voliucijonieriška kiaulė! Mes 
eserai aukštai nešam revoliu
cijos idealą, o jūs suterštom 

— liepsime jiems išsikasti 
duobes — tegu baltarankiai 
nors savo pakasynoms pasi
darbuoja — ir revoliucinis 
teismas bus įvykdytas. Jis 

kad tie biaurvbės bolševikai 
padarė nors vieną gerą išra-

9 

SAKIAI. — Baltakojų miš
ke, Šakių urėdijoje, šiomis 
dienomis nušautas lūšis, retas 
Lietuvos žvėris. Už tai šovė-
jui gresia didelė bausmė iki 
1,000 litų. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, su pilna garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 

Telefonas CANal 7329. 

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

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefoną? SEEley 0434 

Telefonas HEMlock 2061 

OR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniai! 

pa<ral susiturima 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

10—12 v a i ryt* 
2—4 ir 6 —8 vai. vakar* 

Trečiadienaig ir Sekmadieniai* 
Rusi t ari na. 

Tai. Yarda 3146. 
VALANDOSr Vn« 11 iki L-. 

2 iki 4 ir 7 iki f 
**i?—mtimUk • 2 iki 4 IT 7 t » 

Šventadieniais: U iki lfl 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*/ 

ir akini nu pritaiko 
3343 So. Halsted Street 

s k u b u s i r t e i s i n g a s . Y p a č i a i '• tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 
Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran-

TeL Cicero 1484. 

teisingas. Gal mėgintumet 
tai užginčyti? — su ironija 

rankom viską suvoliojote " k™ipėsi į nuteistuosius, 
kontr-revoliueijos purvyne ir — Kokie teisėjai, toks ir 
sugrąžinote carizme! teismas kiauliškas. Šunis 

— Girdite, tovariščiai- — ku j j pavadinti būtų perdaug 

ramiai tarė Mikulis, atoikrei-.iž e i d i m o W * * « šuneliams! 
— sušniokštė Pilvutis. 

dasi di-džiuloįe Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pop:et. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
Tel. Yards 2151 

pęs j saviškius. 
— Girdim! Ant sausos ša

kos jį pakarti! — pasigirdo 
balsai. 

bolševikai. IŠ išvaizdos tai — Tai pavadinkite ja kon 
tr-revoliuoija, tik d i r t k i t e ^ f 1 į ? ? ? ' J l * 2 ? f * 
mūsų darbą! 

— Kontr — revoliucija — 
prieš ką? 

— Prieš bolševikus. 
— Tai jau geriau skamba. 

Bet ir čia turime pareikšti, 

Nepaprastas Palengvinimas* 
ReumatUktį Skausmų 

NekentSkite bereikalingai raumenų 
akaudinmu. Tūkstančiai įmonių 
P*«*M nepaprastą palengvinimą 
reumatiiku skausmu, strėnų raumenų 
•randėjimu, išsinarinimu ir šiaip rau-
meny skaudijimu vien išsitrindami su 
Pain-Ezpelleriu. Sis sensacingas Kni-
mentaa Omai suteikia laukiamą pa-
knjvuuma. Viri 17 milijonu bon-
«u«u jau išparduota. Todėi neati-
dėaodami nusipirkite ir jūs bonkute 
Pam-Expellerio. Reikalaukite Pain-
Erpellerio su inkaru ant dėJutes. 

DAINŲ DIENA 
Su šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21,1940 
Pradžia 5 valanda vakare 

— Jie to neišvengs. Bet • 
pirmiau turime padaryti teis- | j£ 
mą. Šits jau prisipažino, bet 
kas daryti su anais buržu
jais ? 

— Visus ant vienos šakos! 
— riktelėjo miestelėnas. 

— Tai lengva pasakyt, to-
varišč Padleckij, bet . kur 
prieš juos įrodymai 1 Revo
liucinis teismas privalo būt 
nesuteptai teisingas. 

Miestietis iš nuostabos net 
įssmojo. 

— Kur įrodymai? Ar gi 
jie, mums besiklausant, nepa-bes, kad ne zodzio negalėjo . . v . _, _. . reiske, kad nuvertė bolsevi-

pratarti. Staiga, įsižiūrėjęs ) , .,_ . 9 
p kus, nesides su eserais? 
vada, suriko; I m . . . , , 

\ , T. -i ™-i v ~ T a i i ^ o t c i a i r keblu-
— Miehailov — Mikulis. T. . . _ 

mas. Jie pasisakė nesuside-
sią su eserias. Eserai eina 
prieš mus, tai jie vis dėlto 
nenori dėtis su mūsų prie
šais. Tai palengvinanti ap
linkybe. 

— Ne! Ka čia jų paisyt! — damas, be jokios klaidos ga- , f
 T ' / - . . , . , a nesiliovė Padleckis, — kad ir 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

riilcagoj ir Apiclinkės\ Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pa laisvinu I ir statymui naujų namu. 

MOKAME 01 
mi, ne tai nepažįstami, vei
dai lyg matyti. Vieną jVaiš-
mantas tai tikrai pažino. Tai 
lenkuojantis miestietis, neto
limas jo kaimynas. 

Pilvutis buvo tiek nuste-

Diviricmlų už padėtus pinigus E* 

Tasai ne akimi nemirktele-
jo. Po valandėles sausai at
sake: 

— Galėčiau tave ignoruo
ti, Pilvuti. Bet nėra reikalo. 
Dar geriau, kad tave pažin-

Klckvieno asmens taupinial yra apdrausti Iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Lioan Insurance Corporation, Washington, D. O. 

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I 

liu areštuoti kaipo kontr-re-
voliucijonierių. 

SIMANO DAUKAlyfO^ 

INGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO 
K* 2202 VVest Cermak Rd. Chicago, 111. 
į | Telephone CANal 8887 I ten J. Kazanauskas, Secrctary 

I 
jjj RASTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. Y. 

Ketverge nuo 9 ryto Iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 di ną 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tei Cicero 148 i. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakari-. 

Taipgi pagal suca/.į-
Ofiso telefonas PROspcH 6737 
Namu telefonas VTftgima 2421 

TF.l. YARD8 «»67 

DR. FRANK G. KVVINN 
(KVlIiX)LNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHDIURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 Vakar«. 

DR. P. J . BEINAR 
(BEFNARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHmūRGAP 
6P00 So. Halsted Stree* 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentwor£h 1612. 

R M — Yard» 395>> 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiev 7 iki 9 vakare 
Tre^iadirniiaia ir RpkinadliAniai* 

pagal sutartį. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Ciceio 
Aatradieniaia. KrtvirtadJeoiau i 

Penktadieniait 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieaiaia. Trečiadieniais v 

Šeitadieiiiai* 
Valandoa: 3—« P M. 

• * l o # a . ) *QAO 

DR. VVALTER J . PHILLIPS 
avrtvn«r»TA«a Tt> prffJV TTP n A • 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

1 — • ir 6:30 — 8:30 **k«>* 
ir pairai <nitarti 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 

2158 West Cermak Rd. 
Ofiso Tel. Canal 2345 
Ofi«o Vai . 9- 4 ir T- t 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res tel. Canal 0402 

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

2-tros lubos 
CFICAGO. DLL. 

Tel. MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryttK nuo 2 iki * 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 • . • 

<SAVTY,«̂  ntio 10 Iki 12 v»l 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS n i CHUIURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel FARds 0994 
ftez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

m^m^mmm^^E^^^^įmms^^^ssm\ 

— Aš kontr-revoliueijv>nie-
rius?! — suriko Pilvutis. — 
O. kas daugiausiai revoliuci
jai pasidarbavo? 

Michailov-Mikulis sarkas
tiškai nusišypsojo. 

— Gal ir dabar revoliuei-

Pastovumas — 
Tf liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

# 

di bendrovėj kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

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

e 

v 

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

TeL Calumet 4118 Jos. M. Moteris, Secy 
todeHai ktekvlemo tampytojo apdrausti 

Iki t5.000.00 Federattneje Ištaisoje. 

su eserais neina, bet vis vien 
prieš mus nusistatę. Jie bur
žujai. 

— Ot dabar tai vvriškai 
ai 

kalbi. Reiškia, jie ne mūsų 
klases žmones. To pilnai už
tenka. Ar ne, tovarščiai? 

— Taip, taip! — užgriovė i 
balsai — buržujus ant sau
sos šakos! 

— Teismas baigtas. Ištar
me pati teisingiausia. Tik 
kur mes rasime sausą šaką? 
Šio dvarponio sodas gerai 
apžiūrėtas, sausų šakų nesi
mato, o į mišką toloka. Kas 
daryt? 

— Tai paleist jiems kulką 
j pakaušį! 

— Taip tai lengviau. Be 
to, čia mes parodysim, kad 
bolševikai išrado gailestin
giausią būdą — i pakaušj. 
Auka ne nepajunta, kaip iš
keliauja į aną pasaulį. 

— Taip, buržujus reikia ci
vilizuoti! — riktelėjo miestie-

A> tis. 

© 

ii 
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• f KALENDORIAI 
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven

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

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

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

Raa A0<V8 80. Talmao Ava 
Rea Tai. OROvehlU 0617 
Affin. rm\ ITRlflonk 484« 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

V*i '4—4 ir 7—© *a» 

%A7Z W Vtarauette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PSY8I0IAV and 8URftB01 

iftl* So Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 8 iki 8 va i vak. 
Nedšliomiu pairai aataHi 

Hfict Tai YARda 4787 

*« l TAR4a BOT 

ii K L A U S Y K I T E 

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

ANTRADTENTO VAK., 8:00 VALANDĄ, ift stoties 
WSBC — 1210 kilocyeles. 

Programe dalyvauja S t Lonie-Lonie Komediška Gmpe 
ir didele eilė kitų radio žvaigždžių. 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJA8 IR 0HIRURGA8 

2201 W. Cermak Road 
v«I«ado«! 1—t popiet ir 7—8 v. «. 

REZIDENCIJA 
6631 S. CaUfomla Ave 

Talaf onaa RSPahlio 786S 

DR. A. J . BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—H :3« 
756 We*f Z5tb Strpp* 

0 « « . Tul VTRsinta 0031* 
Randiiiidlna t«l BEVPTIV 8S44 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avinti* 

Ofiao vai J 1—8 IT 6—8.30 P M 

80S9 80 Olanmont Ava 
Valftndnn 0—10 A l f 

• •1 CANal 09B7 
V*m T«l PRO-T>»/H «A6f 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 $0. Halsted Street 

Tfc«»rirtVn<».iiii M00 80. ArtMiian Av» 
V A I J V N D O R T U V. rvto iki 3 popi»* 

0 ?V? O v«V*»f» 

TiO. YAP4» OS4* 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4A45 So. Ashland Ave 
arti 47th R*r*«t 

•aL • nuo • rvt*» ?Vi 0 *ukmr. 

f * ***•+•+< 

Offiw> Phonfl Hm aad Offioa 
PROapaet 1089 8S69 & Laavilt S* 
* V ^ np ir 7 0 rak CANal OTtf 

DR. J . J . KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2359 So. Leavitt Street 

Tro*iadi«aūaij ir 8«kmadi«>uai» 

I 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Aveniu 

AntvadiMnaia. Kat^irt«uK•nj«l» » 

4631 So. Ashland Ave. 
TU YABdfl MM 

Pirmadieniais, Trečiadieniai* h 

http://t5.000.00
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Pas Jaunimo Vadus HARMONIJA 
i 

Iš pasikalbėjimo su Monika 
Petraitiene (Peters). 

Daug teko pribraižyti kry
žiukų ir žvaigždelių savo 
bloknotėlyje, kol išgavau rei
kiamas žinias. Mat, ponia la
bai kukli. I š pradžių visai 
užprotestavo bet kokiam "in-
terview," bet, kai jos drauge 
šiek tiek suminkštino širdį, 
paprašė atsisėsti. Tai geras 
ženklas. 

Ką iš jos jaunystes paty
riau? 

Apie metus tai nė nedrįsau 
klausti. Žinau, kad ne vien 
paneles, bet ir ponios į ši 
klausimą netiesioginiai atsa
ko. 

"Gimiau čia, kur dabar gy
venu, augau taip pat čia pat, 
mokiausi parapijos mokyklo
je ir jokių didelių darbų ne 
nuveikiau, kuo galėčiau pasi
girti ar pasididžiuoti* — 
šiais žodžiais ponia dar sten
giasi mane sugestijuoti, kad 
nereikalingas spaudai pasi
kalbėjimas. 

Monika Žibaitė, taip vadi
nosi prieš ištekėjimą, jauny
stėje mėgo lietuvišką darbą. 
Dar mokykloje bebūdama pra
dėjo vaidinti lietuviškus vei-
lus. J i ypatingai buvo pamė
gusi lietuvių dainą, priklausė 
parapijos ir Vyčių chorui, 
dainuodavo solo. Tuoj baigu
si mokyklą, Westsidėj, pade
dant kun. J . Maeiulioniui, su
organizavo Sodalicijos kuopą 
ir jai pirmininkavo. 

Kokias pareigas einate Vy
čių Centro Valdyboj? 

"Tenka vvti skolininkus 
w 

nuo slenksčio.*' Kai kam tos 
pareigos gal ir nemalonios, 
bet man patinka. Daugelis 
skolininkų prie centro kasos Į 
nesiskubina pulti, mat pasiti
ki mano turtu be specialių už
statų ar garantijų. 

Centro valdyboj jau penkti 
• metai. Kai 1935 m. per "hon-

ey moonM kelinę užsukome į 
Vyčių Seimą, buvau išrinkta 
Centro Valdybos raštininke. 
Dvejus metus išbuvau rašti
ninke ir trejus metus iždinin
ke. Taip pat buvau porą me
tų Chicagos Vyčių apskr. vi-

• cepirmininke. 

Visam pasaulio judėjime ir pirčia'am žnio;; u g v ni 
nie nuolatinai reiškiasi gili harmonija. Tai p sauli » ilsite, i 
kymo esme. Ten kur įsiveržia diskordai, kur suardoma vlar-
nunias — vvksta chaosas ir mirtis. 

Įvairiausios nelaimės, nesutikimai, karai yra pasire š-
kusios disharmonijos pasėkos. Jos baisios. Naikina visa 
pakelyj. 

Daug dėl to nesutarimo nukenčia ir mūsų gyvenimas.. 
I mūsąjį gyvenimą tą nesutikimą įneša nepasitikėjimas vie
nas kitu, karjerizmas ir savųjų idėjų, savųjų pažiūrų prie
varta brukimas kitiems. 

Šiandie ir plačiajam darbe, kur reikalingas bendrųjų' 
jėgų subūrimas mes nebeįstengiau! bendrai dirbti, nes ieš- ' 
kodami darbui asmenybių pirmiausia statom klausima nei 
"Koks jis y ra ,?" bet " K a s jis yra f" 

Pasidalinom. Užsibarikadavom, dažnai labai kvailų ne
va principų, barikadomis ir vieton darnumo skleidžiam ne
pasitikėjimą ir pagiežą. Daugelis mūsosios senesniųjų spau
dos, užsiėmus svetimųjų reikalų ir žygių garbinimu ir 
svetimų mums doktrinų skelbimu, pamiršo visuomenės kul
tūrinimą ir užsiima tik kitaip galvojančių žmonių niekini
mu. 

Senesnieji nepasitikėdami seka jaunųjų darbus, o jau 
nieji nemato reikalo su senaisiais dirbti. 

Toks nesveikas gyvenimo reiškinys mums nieko gero 
nežada ir žadėti negali.' 

Geriausi čiuožėjai. (Acme telephoto). 

Lietuvių Studentu rinko. Aišku, padiskusuoti tuo smulkmeniškos instrukcijos, 

I Veikimas pav., kaip valdyti balsą, kaip 
laikytis scenoje. 

A T P R A T I N O 
• 

klausimu buvo naudinga, 
' ypač turint svetį stud. Franl< 

Pasirodo, kad per kiekvie- Finn su paskaita, kuris pat-
Ha L.U.C. susirinkime y r a m a i gan nuodugniai ifetndiįa, L l e t u ™ * kall*>« pamokos ii 
kas nors svarbaus aptariamą.,'vęs visą politinę padėtį, pade-

I Buvęs pirmininkas S. Dri- jo mums aiškiau suprasti tas 
got pasiūlė, ' kad duodamoji intrigas, kuriomis norima 
paskola nepasiturinčiam stu- Jungtines Valstybes įvelti į 

Tai įvyko Prancūzijoje. , mu kirvu prakirtęs dugną, 
Saint Kerangual kaimas, 

kaip ir kiti Bretanijos žvejų 
kaimai, pasižymėjo nepapra
stu girtavimu. 

Neseniai buvo ten įdomus 
įvykis. 

Vieną dieną senas žvejys 
Jobic jūros krante pamatė di
džiulę statinę. Kiek patyrinė
jęs įsitikino ten degtinę esant. 

Susikvietę visą kaimą. Pra-
gręžus statinę prasidėjo gir
tavimas. Kitą dieną nė vienas 
kaimo gyventojas neįstengė iš
silaikyti ant kojų. 

Degtinė buvo keisto skonio 
tačiau nepaprastai stipri. 

Kaimo seniūnas ir klebonas 
tarėsi, kaip sutrukdžius tą 
pragaišingą jų "hnksminimą-

vėl atnaujinamos. Tik šiuo 
kartu reikės sumokėti šiokį 
tokį registracijos mokestį ir 
būtinai įsigyti vadovėlis. Ar-

dentui būtų ducdma be jokių karą t i s t a m s t o s k l a s S s p r i v a l ° -
, sąlygų išmokėjimui, kaip sa- \ l g k d t . i r tas reikalas, k a d ; ™ & J " a n , » d r M g a i k v i e č i a " 
' * J mi. 'kant, vienų metų ar pusme- Klubą reikės išskaistyti kuo- \ 

si. >> 

— Nėra kitos išeities, — 
nutarė narsusis klebonas, bu
vęs karys, — eisiu ir išpilsiu 
degtinę lauk. 

Po kelių minučių klebonas 
buvo vietoje ir pareiškė išpil
siąs degtinę. Girtuokliai ėmė 
piktai murmeiti. 

įkišo ranką ir ištraukė gau 
ruotą galvą. 

Tai pamačius visus apėmė Į čio mokslo mokestis būtų ap-fpomis, sulig kolonijomis. Yra 
panika. Vienas kitą trypdami mokamas veltui. Tam bus sta- * studentų gyvenančių Cfceroje 

tomi reikalavimai,, kad stu- 'arba šiaurinėj Chicagos daly-
dentas-aplikantas turėtų vi- j e , kuriems atstumas jau per-
durinį aritmetinį B iš visų didelis atsilankyti į susirin-
dalykų; privalės būti vietinis kimus. 
— bent metus išgyvenęs Cook S p o r t o komitetas planuoja 
apskrityje; grynos lietuvių 

pasileido bėgti. Kaime paskli
do žaibo greitumu gandai, kad 
klebonas iš degtinės ištraukė 
velnią ir visiems teksią dėl to 
sunkiai sirgti. 

Iš tikrųjų buvo visai kitaip 
Klebonas pasišaukęs seniūną 
viską paaiškino. Prie išmušto kalbos, 
dugno buvo pritvirtintas au
deklas, kuriame buvo viskas 
paaiškinta. 

Vienas aukštesniųjų Kongo 
kolonijos valdininkų Afrikoje 
užmušęs beždžionę, siuntė 
gamtos istorijos muziejui Pa
ryžiuje. Užmuštą gyvulėlį jis 
įsakė įdėti bačkon, kurią pri
pildė spiritu, kad siuntinys 
nesugestų. Siuntinys plauke 
Prancūzijon. Pakeliui į Bres
to uostą laivas sudužo. Bač
ka su gorila jūros bangų ne
šama pasiekė Saint Kerna-
guel krantą. 

Beždžionėlė nenoromis su-

surengti "volley ball," krep-

Bendrai, nariai pasiryžę 
vispusiškai šiifuotis. 

Tiesa, kadangi per šį sau
sio 28 d. susirinkimą ginčyta
si labai daug, oficialioji dalis 
kiek nusitęsė. Jei ne " sočiai 
committee supratlyvumas ir 
paslankumas, ne vienas būtų 

kilmės ir suprantąs lietuvių šiasvydžio, t e n i s o i r plauky- [likęs be vakrienės. Prie karš-

Klebonas, vienu mostelėji i vaidino velnio vaidmenį ir at
pratino žvejus nuo degtinės. 

Kažin ar ilgam! 
Irena Rutkauskaite 

Karo ir taikos problema 
buvo gan smulkiai nagrinėja

mo rungtynes. Laimėjusiems 
—» duoti praizus. Numatoma 
greit pradėti teniso turna-

ma. Nežinia kuriuo tikslu bu- lįmentą. "Splash Party ' irgi 
vo tie lakšteliai su kiaušy--bus netrukus. Įsteigta artistų 
mais apie nusistatymą karo 'ratelis, kuriems vadovaus H. 
atžvilgiu, kuriuos valdyba su- 'Slaikis. Bus duodama net 

tos kavos su ' i sandwich 'ais," 
pyragaičiais ir kitais gardu 
mynais, kurie greit nyko nuo 
stalo;, atsirado daug kalbos ir 
gero ūpo. Be to, čia pat ir 
patefono muzika. Nežinia, ka
da visi išsiskirstė. B. P. 

0 koks dabartinis iždo 
stovis? 

Visai geras. Kasoje grynais 
pinigais yra apie $300, — ne-i Skaitykite vien katalikiš-
mažą sumą turime investavę |kus laikraščius, 
spaustuvėje. 

Dabar Vyčių Sąjungoje yra 
apie 2,000 narių, visi moka po 
15 et. kas mėnuo, arba meti
nį mokestį $1.80 ir vieną do
lerį už "Vyt į ." Narių skai
čius auga, didėja ir pajamos. 

Be Vyčių kokioms dar or
ganizacijoms dirbate? 

Šiuo laiku man artimiausia 
yra L.E.K. Moterų Sąjunga. 
Esu Moterų Sąjungos 55 kuo
pos pirmininke ir Moterų Sa
gos Chicagos apskr. iždinin
ke. Kaip matot turiu palinki
mą į pinigus. 

Smagu ant ledo. (Acme telephoto). 

SOCKO THE SEADOG 

PAREMKIME VILNIEČIUS 
ATSILANKYDAMI Į LIE
TUVIU DIENĄ VAS. 4 D. 

Visi skaitome spaudoje apie 
reikalingumą pagelbos Vil
niaus nukentėjusiems, ir jų 
atsišaukimą į užsienio lietu
vius. Ir užtat didesnė dalis 
pelno nuo Lietuvių Dienos 
skiriama Vilniaus reikalams. 

Kai kurie klausia, kodėl ne 
visas pelnas skiriamas tam 
tikslui. jAmerikoje randasi 
daug jaunuolių, kurie atsižy
mėję sporte. Bet apie juos 
mažai težinome, nes jie toliau 
gyvena. Ir kaip tik šia proga 
skiriama dalis pelno kad 
Amerikoje suruošti karts nuo 
karto olimpijadas, kuriose da
lyvautų lietuviai sportininkai 
iš visų Amerikos kolonijų. 
Tuo būdu užmegsime artimes
nius santykius tarp AmeriLos 
lietuvių kolonijų. 

Jau du kartu išleidome 
Amerikiečius dalyvauti Lietu
vos surengtoj olimpijadoj — 
ne kurie net pasiliko tūlą lai
ką mokytojauti. Nors jie lai
mėjo olimpijadą, bet Lietuva 
laimėjo jų širdis. Jie taip pa
milo savo tėvų gimtinę, kad 
sunku jiems buvo ją apleisti; 
net ir dabar pakalbėjus su 
jais, jų mintys nukreiptos už 
Atlanto vandenyną. 

Pamėgome ir čia atvažiavu
sius iš Lietuvos sportininkus. 
Jie atstovavo Lietuvą ir jos 
didelę pažangą. Jie mums 
Amerikiečiams parodė kad 
Lietuva neatsilikus su šiais 
laikais, ir kad sparčiai žengia 
pirmyn. 

Dabar, kuomet karas siau
čia Europoje, Lietuva irgi 
suspausta; ir negalima susiei* 
ti su savo užjūrio broliais. 
Bet galime ruošti olimpijadas 
tarp ^Amerikos lietuvių, ir su
silauktume gražių, moralinių 
pasekmių. 

Tad, kviečiame visus atsi
lankyti į Lietuvių Dieną, Va
sario 4-tą, Cicero Stadijone --
4:00 vai. popiet. Paminėsime 
rimtai 22 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį ir 
taipgi parodysite jaunimui, 
kad pritariate jų kilniems 
darbams. * Jūsų atsilankymas 
įkvėps mums karštesnę tėvy
nės meilę ir paskatins mus 
nuveikti didesnius tautos dar
bus. M. B. 

Bv Teddh 

Ant. Skirius. 
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Masiniam Lietuvių Susirinkime Vilniaus 
Atgavimui Paminėti 

Masini* Detroit lietuvių su- Susirinkusieji pakeltu ūpu 
sirinkinias yilniaus grįžimui įklausė S. Atkočiūno prane

šima ir, be abejones, des pas
tangų, kad viską tinkamai 
prisirengus. 

Šiam sus-me padidinta ko
misija, ir jai pavestas visas 
darbas. 

prie Lietuvos paminėti ren
giamas vasario 9 d. (penkta
dienio vakare), Lietuvių sve
tainėj, W. Vernor 25 St. 

ALRK Federacijos 4-tas 
skyr. deda pastangų, kad De
troito ir apylinkes lietuviai 
išgirstų šias reikšmingas Vil
niaus atgavimo paminėjimui 
rengiamas prakalbas moksli
ninko D. K. Vytauto univer
siteto prof. K. Pakšto, kuris 
plačiai nupieš dabartinę Lie
tuvos ir Vilniaus padėtį. Prog 
minoj žadėjo dalyvauti kun. 
J. Cižauskas, kun. V. Masevi-
čius, kun. I. F. Boreišis. Dain. 
Marijona Galiniene, Jonas Va 
liukas paįvairins programą. 
Pradžia 8 vai. Įžanga dykai. 
I i Federacijos susirinkimo 

Sausio 29 d. įvyko Šv. Pet
ro parap. svetainėj Feder. 4 
skyr. mėnesinis susirinkimas,' 
kuris buvo skaitlingas. S u s i - , ^ * v a i r m n l ? -
rinkime, dalyvavo ir kleb. 
kun. V. Masevičius, kuris su
sirinkimui patiekė keletą pa
tarimų, Federacijos naudai. 
Jo pareikštas mintis susirin
kusieji aplodismentais priė
mė. 

Svarstant rengiamo koncer
to reikalus į svetainę tiesiog 
nuo stoties įėjo grįžęs iš Chi-
cagos Vyčių apskr. choro kon
certo Stasys Atkočiūnas. G a il
siu rankų plojimu atstovas 
sutiktas ir dalyviai nekant
riai laukė papasakojant įspū 
džius iš Chicagos. S. Atko
čiūnas pirmiausiai pastebėjo: 
11Gaila, kad skaitlingiau niū-

Kadangi Chicagos chcro 
kvietimas į Detroitą yra da
vimas katalikų jaunimui pro
gos arčiau susipažinti vie
niems su kitais, susirinkimas 
išrinko komisiją pakviesti vi
sas katalikų jaunimo draugi
jas bei kuopas stoti į Fede 
raciję ir iš vien darbuotis 
prie koncerto rengimo. Tas 
viskas daroma dėl jaunimo. 
Jei jaunimas visų trijų para
pijų šį kartą pasidarbuos, 
tikslas bus atsiektas. 

Toliau tarsimes su kitomis 
artimesnėmis kolonijomis, kad 
jaunimas turėtų kas met naa-

Fed. narys 

WEST SIDE 
Parapijos 
Susirinkimas 

Sausio 28 d. įvyko Šv. An
tano parapijas metinis susi
rinkimas. Iš raporto paaiškė
jo, kad pereitais metais pa
rapija turėjo daug išmokėji
mų. Pajamų buvo daugiau, 
kaip užpereitais metais. 

Parapijos piknikams šiemet 
paimtas Capital Park (dides
nė vieta) pirmutiniam pikni
kui, gegužės mėnesį, išrinkta 
biznieriai gaspadoriais: P. 

mui. Tuo pasirūpino parap. 
komitetas. 

P. Grybas įnešė ir vienbal
siai 'susirinkimas nubalsavo, 
kad, be atidėliojimo, būtų sta
toma klebonija šiais metais, 
nes per keliolika metų taip j 
vargti jau nebedera. 

Ilgametis parapijos pirmi
ninkas Motiejus Bendoraitis, 
po ilgos (20 metų) pirminin
kavimo darbuotės, ' atsisakė 
nuo pareigų. Susirinkimas, 
nors ir pageidavo, bet neb 
apsiėmė. 

Reikia pasakyti, kad per j 
20 metų darbo žmogus išb -
vo parap. pirmininku. Tai ne
lengvas darbas. Ištikrųjų, M. 
Bendoraitis darbavosi ištiki
mai, be užsigavimo, savo pa
reigas gražiai ėjo, buvo išti
kimu parapijos ir bažnyčios 
darbuotojum. Tik Dievas te
gali tokiam žmogui at yginti. 
Žmonės dažnai tokios ilgos 
darbuotės neapkainuoįa. 

M. Bendcraičiui už nuošir
dų pasidarbavimą per 20 me
tų parapijai lai Dievas sutei
kia palaimą, parapijonys su
pras ir atjaus tą nuoširdų 
pasidarbavimą. 

Nauju parap. pirm. išrink
tais Petras Adomaitis irgi 
daug metų buvęs komitete ir 
geras darbuotojas. Be to, jis 
yra parapijos organizatorium. 

Sveikiname ir linkime sėk
mingai darbuotis. 

/ 

Suomassąlmi fronte, Suomijoj rusų palikti milžiniški reik menų sunkvežimiai ir karių būriai. (Acme telephoto) 

Gavėnios metu trečiadienių 
vakarais, po pamaldų, mo
kykloj bus parapijos "bin-
go". Patartina parapijonams 
savo parengimus lankyti. Do
vanos duodamos pinigais. 

Koresp. 

^^M , i- V v- (Jivbas ir I). B. Brazis. 
sų negalėjo dalyvauti Vyciųt ^*J"»° 
choro koncerte. Programa ma-l Vienbalsiai nutarta rengti 
ne tiesiog sužavėjo. Jaunimas,; pagerbimą kleb. kun. I. F. nors visas čia gimęs, kuo gra
žiausiai kalba lietuviškai. 
Dainas dainuoja taip gražiai, 
kad, .rodos, ne amerikoniškas 
jaunimas. Choro vadas muz. 
J. Sauris taip sumaniai su 
jaunimu tvarkosi, kad tiesiog 
stebėtina visų sutartis. Už vis 
kibiausia man patiko "Ave 
Maria". Ją giedant salėj vieš
patavo nepaprasta tyla. Cho
ras skaitlingas, dainininkai 
rinktiniai iŠ visų Chicagcs 
parapijų. Detroitui bus tikra 
garbė išgirsti tą chorą dai
nuojant". 

Toliau paaiškino, kad cho
ras tikrai pasižadėjo į Detroi
tą atvažiuoti. 

Taipgi sveikino nuo chica-
giečių ir pabrėžė: "Dabar 
jau turime visi sujusti dar
buotis, kad tinkamai priėmus 
Vyčių apskr. chorą 

Boreišiui 20 metų kunigavi
mo ir klebonavimo pamlaėji-

FOR DEUCIOUS 
SNACKS . . » 

.»» 

KRAFT 
CHEESE SPRCADS 
0 Just bring out several vari-
eties of Kraft Chcese Spreads 
and crackers . . . and company 
refreabjnenta are all ready! 
These Spreada are grand for 
aandwicb.es, appetisers and 
salada, too. Notice tne smart 
new circle-dot design cm the 
Swankyswig glasses Kraf t 
Spreads come in. 

Pasižvalgius 
Aplinkui 

Dar tik po didžiųjų meti
nių švenčių, o jau girdisi lie
tuvių parapijose daugelį jau
nimo kuriant šeimyninį gyve
nimą. Ir kaip džiugu, kuomet 
iš sakyKlos per užsakus girdi, 
kad tuokiasi lietuvis su lie
tuvaite, kad jų pavardės lie
tuviškai skamba. Bet kaip es
ti liūdna, kuomet per užsa
kus išgirsti, kad lietuvis vai
kinas veda svetimtautę, arba 
lietuvaitė teka už svetimtau
čio. Bet ką padarysi. Gera tik 
tiek, kad kai kurios lietuvai
tės, negalėdamos išsiskirti iš 
draugijos svetimtaučio, dar gi 
nekataliko, prikalbina jį pe
reiti į katalikų tikėjimą, kad 
susituokimas būtų katalikiš
kas, tai yra Dievo palaimin
tas. Vienok pasitaiko ir tokių, 
kurie su viskuo sutinka, kad 
tik gauti merginą, o vėliau 
\iską pamiršta ir grįsta prie 
pirmykščio savo gyvenimo. 
Tuomet, aišku, moterystė pa
sidaro nelaiminga. 

Kyla klausimas, kodėl pro tės dažnai aprašo savo veiki-
testcnai vaikinai neranda mą penktadienio "Drauge" 
merginų savo tarpe? Kodėl (Detroito Žiniose). Visos rra-
jie, kaip musės prie medaus, žiai, vieningai veikia. Moterų 
kimba prie lietuvaičių! Atsa- Sąjungos kuopos čia gyvuoja 
kymas vienas: lietuvaitės yra visose trijose parapijose. B? 
ne tik gražios, doros ir pa- to, savo tarpe turi ir centro 
vyzdingos. Tik gaila, kad jos pirmininkę, E. Paurazienę, ku-
greit pasiduoda saldiems žo- ri atsilanko į kuopų susirin-
deliams. kimus, parengimus ir pasida-

Katalikiškas jaunime! Kur- liną mintimis dar apie sriai-
damas šeimyninį gyvenimą kesnį veikimą. 
gerai tą dalyką, apsvarstyk. 
Juk kiek savo tarpe turime 
lietuvių vaikinų ir merginų,1 G r a ž u b ū t u - k a d i r k a t a l i " 
iš kurių lengvai galima p a s i - , k l š k a s Jaunimas pasektų są-
rinkti gyvenimui draugas, ar- ^ g i e č i ų korespondenčių pa-
ba draugė. Lietuvis jaunuolis' vyzdžiu ir dažnai aprašytų 
ar lietuvė Mergina visuomet s a v o veikimą penktadienio nu 
bus malonesnis, visuomet bus m 8 r v (Detroito Žiniose). Jau-
žydintis lietuvybės žiedais. m m o v l s o s e t r i J 0 S e Parapijo-

Linkėtina, kad Detroit lie- s e r a n d a s i S a n a d a u ^ V e i k i " 
tuvių katalikų jaunimas per m o tai.P P a t netrūksta. Trūks-
šiuos metus šeimyninį gyve- t a t i k ž i n i u ^ikrašty. O mi
nimą kurtų tiktai savo tarpe, s a n t žlmT* a t r o d o ' k a d 3aur.i-
tai yra lietuvis su lietuvaite, m a s n i e k o n e i k i a . Tad, ;jaa-
lietuvaitė su lietuviu. ' m m e ' i d a r b a s u Plunka! 

/ Žvangutis. 

trūksta, bet, kaip mūsų kai
myninėse valstybėse bloga, 
tai Lietuvoj labai gera! Lin
kėjimai giminėms ir pažįsta
miems i y 

— Šiemet Michigan State 
Federation of Women's C!ub$ 
konvencija įvyks Lausing. 
Mich. 

Detroite pakeista mieste su 
sisiekimo tvarka. Dabar nuo 
7 vai. vakaro iš visų gatvių 
išimami gatvėkariai, o jų vie
toj pradeda kursuoti btfsai, 
kurie aptarnauja žmones iki 
7 vai. ryto. Gatvėkariai pa
likti tiktai dviejose linijose. 
Ta pati tvarka esti ir sekma
dieniais. Kjaina ta pati, jei 
nereikia persėsti į kitą busat. 
Girdėt nepasitenkinimų tokia 

| tvarka, nes didelis susikimši
mas esti paleidus darbinin
kus iš dirbtuvių. Bušai ne 
'suima tiek darbininkų, kiek 
suima gatvėkariai, nors busų 
daug daugiau leidžiama. 

Smagu konstantuoti faktq, 
kad pastaruoju laiku Moterų 

[Sąjungos kuopų koresponden-

— Ona Aksomaitienė, narė 
L. K. Mcterų Sąjungos, pa
kviesta kalbėti priešseiminiam 
susirinkime Detroit Federa
tion of Women's Clubs. Ji 
žada kalbėti apie lietuvių tau
tą ir veikimą. Narė 

Nukasė Kaln§ 
VILKIJA. - Šiemet baig

tas nukasti Vilkijos kalnas. 
Kalno nukasimo darbai kai
navo apie 160,000. Apylinkės 
gyventojai kalno nukasim T 
labai džiaugiasi, nes pirmiau 
dėl jo statumo buvo sunku 
užvažiuoti ir juo nusileist: 

Pašvitinys Turės 
Elektrinę 

PAŠVITISTYS. - Pašviti
nys — nedidukas miestelis, 
turi apie 1,000 gyventojų. 
Miestelis tvarkosi. Šiais me
tais pastatyta moderni pieni* 
nė ir statoma elektrinė. Tie
ms darbams buvo numatyta 
apie 200,000 lt. Miestelyje yra 
apie 10 krautuvių ir . . . . 5 
restoranai. Reikalingas čia ir 
sp. kioskas. Pašvitinio pra
džios mokykla, neseniai pa
statyta per km. nuo miestelio. 

Atremontuota 
SALAKAS. - Salako baž

nyčia yra viena iš gražiausių 
Zarasų apskr. bažnyčių, nes 
ji yra originali savo akmens 
sienomis. Šįmet bažnyčia nau
jai išdekoruota ir iš dalis išo
rė atremontuota. Visas re
montas kainavo apie 13,00fl 
litų. 

ZiniŲ-Zineles 

FACTS YOU NEVER KNEW!J/ 

Gautas laiškas nuo komp. 
varg. Stasio Jurgučio iš Lau-; 
kuvos. Lietuvos. Rašo: 4' Da-1 
bar, dėlei pašaly neramumų 
ir laiškai užtrunka 21 d. ko;^ 
ateina, o šiaip, ramiu laiku,' 
ateidavo per 13 d. Įvairūs ne
ramumai mūsų kaimyninėse x 

valstybėse Aį pas mus Lietu
voj jaučiami. Visa pabrango 
ir kai kurių prekių trūksta. 
Bet šiaip Lietuvoj ramu, ge
ra! Kad tik Dievulis užlai
kytų Lietuvą visados taip. 
Atgavus Vilnių Taldiški mo
kesčiai padidėjo. Aš mokes
čių už vargonininkavimą ne
mokėdavau, o dabar moku 
daugokai. Lietuvoj vargų ne-

*By Bob Dart 

INSURED ^m 
J&SS&į* DAROME 

• ^ O f e PASKOLAS 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
Mod rnizavlmo 

Ar Seno Mortgičio Atmokėjimo 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAJ APDRAUSTI IKI $5.000 
per Fed<Tal Savlngs and Loan Insurance Corp., WashingtoiL D < 

ST. ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH P. GRIBAUSKAS, Secretary 

J ĮN MIS ^H\S"roey OF POUR FOCTED BCASTS 
AMO SEOPENTS* EO^AftO TOPSELL |H 

leor crreo T H « IMTELLIGENCE or DOGS 
Ah4D REPOKTEO TMAT OORlNG THE SlEGE 
OF PHODCS ey TV« TTJRKS TWC WLO DOGS 
OF THE ISLAMO WOOLD ATTACK THE 

/^OSLEM 1NVADCRS AND LEAVE THE 
CHRISTIAN SOU*ERy 

ONAAOLESTED^. 

I I H E AVERAGE' 
AAAM SPEMOS 

3 M 0 N T H S 
. O F H B U F E 
YrfHlSTUIMG, 

r , "2 Y E A R S I N 
.. J T H E BATHROOM, 

3 yEAJ^S TALKING A N O 
c o N V E R S A n o t a , ^ Y E A R S 
O F WALK1NG A N O 4-

Y E A R S A R E S P 6 N T 
I N E A - T I N G / 

SoME ;OF 
. TWE G*QANTIC OOORS' 
OSED TO POOTECT T H E 

WOPLO,S TREASURE »N 
YARKX)S INTERNATIONAL BANKS 

,rMAY WEIGH OP TO THIRTY TONS 
ANO POSSESS LOCKS CAPABLE OF 

ONE HONORED MILLION, 
^ ^ ( ^ e i N A T l O N S ^ 

t \ 

*>#N 

ARMLESS 
^ ^ ^ S INCE 1917, 
AO YR. O L D W. G.COLLINS 

SOPPORTS HIS FAMILY DOJNG 
CLERICAL WORK. HE WRtTES, 

PAINTS, PLAYS PIAMO ANO 
S H A ^ E S HlAASELF/ 

CoOTifkt » 4 i Lincoln N>wn>«p*r Fcature*. Inc. 2 6 7 

Kviečiu visus kaimynus draugus ir pažystamu* 
naudotis mano patarnavimu 

M i t e i Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Jnknia, sav. 

2 3 3 5 South Western Avenue 
TELEFONAS OANAL 3764 
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AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS 
-f 

Tcvy Marijonų 
Misijos Gavėnioje: 

Vasario 7—11 dd. — Ches-
,er, Pa. — kun. dr. Kazimie
ras Matulaitis 

Vasario 12—25 dd. — šv. 
Kazimiero parapijoje, Phila-
dclphia, Pa. — kun. dr. K 
Matulaitis. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Cicero, 111. — kun. Juozai 
Dambrauskas. . 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Lowell, Mass. — kun. dr. K. 
Matulaitis. 

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

Kovo 4 — 10 dd. — Šv. 
Jprgio parapijoje, Philadel-
phia, Pa. — kun. dr. K. Ma
tulaitis. 

Kovo 4 — 10 dd. — AthoĮ 
Ma*£s. — kun. dr. Juozas Pau
li ckonis. 

Kovo 11 — 1/ dd. — Šv. 
J nrgio parapijoje, Philadel
phia, Pa. — kun. J. Vosylius. 

Kovo 11 — 24 dd. — ftv. 

N. Y. — kuu. Adomas Mor-
kūnas. 

Kovo 11 
peth, N. 1 
And-riuska. 

Kovo 11 
onne, N. J 
Matulaitis. 

Kovo 11 
wark, N. J 
brauskas. 

— 24 dd. -
\ — kun. 

— 24 dd. -
r. — kun. 

— 24 dd. 
. — kun. J 

Kovo 10-12 dd. — 
Apvaizdos 
gc, Ll. — 
Jagminas. 

Kovo 17 

— Ma* 
Vhica.1 

- Bay 
dr. K 

— Ne-
. Dam-

Dievo 
parapijoje, Chica-
kun. dr. Alfonsas 

— 21 dd. 
r i ana polio Kolegija -
Petras Malinauskas. 

— Ma-
- kun. 

Basketball Ratelis 
Ir Vel Išlošė 

NEW HAVEN, CONN. — 
Sausio 21 d., Šv. Kazimiero 
parapijos basketball ratelis 
žaidė su Ansonia Nonvoods. 
Abu rateliai žaidė labai vik
riai ir energingai, bet, ma
tyti, mūsų jaunuoliai buvo 
geriau išsimiklinę už 'svečius, 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
iŠ angliško verte 

Kun. Ant. M. Kamžiškls 

lėtinio kojas, nors daug sy
kių jis buvo užmiršęs ir pa
niekinęs Jo garbę ir tuo pa
saulis buvo nukentėjęs. 

Mylėtinis gere meiles prie 
jo Mylimojo šaltinio. Ir ten 
Mylimasis nuplovė Savo My-

Olandijoj, užšalus kanalams, kariuomene manevruoja su pačiūžomis. (Acme teleplioto) 

Šį metą ratelis susideda iš pos nare Žakiene. Nares ap- sivienijimo 41 kuopa, Snsi-
sekaneių jaunuolių: A. Moc- gailestauja ir linki greit pa- vienijimo Lietuvių Ameriko-

Sausio 12 d., Šv. Jurgio 
draugijos svetainėje buvo su
rengta pramoga. Pajamų gsu-
ta $253.09, išlaidų buvo $133.-
33, pelno liko $119.76, pridė
jus $153.00, kurie buvo suau
koti, viso pasidarė $272.76. 
Pinigai pasiųsti Lietuve* Ge-
neraliam Konsului. 

Kai Mylėtinis ejo savo ke
liu, jis rado tyrininka, kurs 
miegojo arti puikaus šaltinio, 
mažai tolimų mylėtinių, kaip 
jiedu. 

URBA 
Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms. Uaukle-
tanis. l.ni(lotu\cm: 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

nes nugalėjo padarydami 57 
Jurgio parapijoje, Brooklyn, Į prieš svečių 40. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

kevičius, Yale universiteto sveikti ir sugrįsti į mūsų tar-
studentas, P. Neimus, J. N-i- p\ Ligonių lankytojomis šį 
mus, S. Neimus, S. Zavors- mėnesį liuosnoriai apsiėmė S. 
kas, A. Zavorskas, F. Norkus, Tamuleviciene ir Zarom'skie-
J. Lip-kevičius, J . Petruli? ir ne. 
A. Torina. Kapitonu yra S. mt**U surengti vakar , 
Neimus. "Coach" A Moeke- I ) l ) a n d ž i ( > m e n e g į k u o m e t j . 
vieius, menedžeriu J. Tara , , ... *u«^^«„ 

vyks apskrities suvažiavimas. gauskas, pagelbininku K. Za ,„' .. .v . , . ^ mnmn • r ° komisijon išrinkta: S. Tamu-
• levičiene, O. Norkūniūte, M. 

Merginų ratelis taipgi žai-'Jokūbai te. 
de ta patį vakarą su Šv. Jur-> ,,. . . , . ^„^„ 

* r .. * , Siame susirinkime persta-
<no parapijos rateliu iš Briage , . _ ^ t i n :—. 
° *^ r J & tvta nauja nare Ona Miliaus-
port, Conn. Mūsų mergaitės ^ ^ ^ m ^ ^ ^ 
laimėjo padarydamos 16 prieš _ s v e i k i n a n a u j ą k a n _ 
Bndgeporto 10. d į d a t c fr ^ ^ d a u g i a u n&u_ 

Sveikinu abu ratelius, lin- ^ n a r i ų > Sąjungietės, į dar-

je 42 kuopa, Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros draugijos 
66 kuopa, Lietuvių Balsuoto
jų Lyga, Susivienijimo Lietu
vių Rymo Katalikų Ameriko
je 54 kuopa. Išrinktas komi
tetas, kurio pastangomis or
ganizacijos ir atskiri asme
nys suaukojo $153X0 

Klausykite mušu nulio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš VVHIP stoties (14SO k.) 

Su Povilu šahlmicru. 

kiu geriausių sėkmių ir lai
mingai baigti lošimo sezoną. 

Gaila, kad lietuviai net ir 
patys tėvai neatsilanko pasi
žiūrėti, kaip mū's jaunimas lo
šia. Senesnių žmonių atsilan
kymas priduotų lošėjams dau
giau ūpo. 
Iš sajungiečių susirinkimo 

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
susirinkimas įvyko sausio 21 
d. Sus-me apsvarstyti kuopos 
reikalai. Kuopos rast. M. Ra
manauskienė pranešė, kad pa
tikrino kuopos narių mokes
čius su centro raštininkės kny 
gomis ir visi pasiųsti mokes
čiai yra tvarkoje. 

Šiuo tarpu serga mūsų kuo-

bą Kiekviena prirašykim 
nors po viena naują, narę. 

{įS it i uRU 

Gausi Vilniečiams 
Pagalba 

GRAND RAPIDS, MTCH. 
— Šv. Jurgio draugijos sve
tainėje buvo sušauktas orga
nizacijų valdybų susirinki
mas Vilniau's krašto šelpimo 
reikalu. Atstovauta sekančios 
organizacijos: Šv. Ražančiaus 
draugija, Šv. Agotos draugi
ja, Moterų Sąjungos ¥1 kuo
pa, Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugija, Šv. Jurgio drau
gija, Lietuvių Darbininkų Su-
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^25,000 VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ STOVI JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MEI3ŽIA 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO-
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. KAVAL (Kavalauskas), 
naujas pusininkas. Šaukiu — 
BEPublic 6590. 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. Western Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 h i į rytus nuo didžiųjų vartų. 

MACARONI-
.AND-CHEESE. 
HEADY !N 9 MINUTES 

Skaitykite vien katalikiš- i 
kus laikraščius. i 

A. 
VIKTORIIA 

PETROŠIENE 
(po tėvais Malkjviehito) 

Mir§ sausio 30 d., 1940 m., 
9 v. vak., sulaukus 65 m. amž. 

Gimus Lietuvoje, Panevėžio 
apskj-., Smilgin parapijoje. 

Amerikoje išgryveno 35 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 sūnus — Bernard ir Albert 
Petrošius, marčia Frances, 
2 dukteris: Pranciška ir Estel-
le. Žentą Ambrose Doyle,. 2 a-
nūkus: Phyllis ir Carol Doyle, 
3 brolius: Walter, Anton Ir 
Joseph ir kitas gimines ir 
draugus. 

Kūnas pašarvotas 10562 S. 
Wabash Ave Tel. Pullman 
7509. 

laidotuvės ivyks šeštadienį, 
vasario 3 d. Iš namų 8:80 v. 
ryto bus atlydėta į Visu šven
tų par. bažnyčią, kurioje {-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, Marti. Duk
terys, žontas, Anūkai, Brol'ai 
ir Gim inės. 

Laidotuvių direktorius Jo
seph Petrošius, North Chicago. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III A M P C PATARNAVIMAS 
H m D U L H N U t DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

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

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

4348 So. California jave. 
Phone LAFayette 3572 

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

Aatanas M. Phillips 
1.1. Zcrip 
Albert V. Petkus 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YAKds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782 

4704 S. Wosteni Ava. 
Tel. LAFayette 8024 

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted S t 
Telefonas YABds 1419 

GAUY, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Are. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge' 
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CfCEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 
Skelbimas ir 
Kvietimas 

Štai metams prabėgus ii vel 
artinasi Akad. Remejij 9-to 
sk. vajaus metinis bankietas 
su programa. Šis svarbus pa 
rengimas įvyks kovo 3 d., 
Sv. Antano parap. salėje. 15 
St. ir 49 a . , Cicero, 7.00 v. 
v. Pelnas skiriamas vienuo
lyno naudai. Prašome visuo
menę maloniai, kad Ir.ikytu, 
šį vakarą atmintyje ir atėjus 
kovo 3 d., atvykite į vaka
rienę. Tokiu būdu įgvslte gar- Zarasiškių klubas minės 5 
džią vakarienę ir paremsite metų gyvavimo sukaktį. Pel 

ne; iždo glob. A. Jaukšienė; 
koresp. A. V&laneienė. Atsto
vės į Federacijos susirinki
mus — L. Šeputienė, ir I. Cer-
kauskienė. Atstoves \ Mari
jonų seimą vasario 4 d., L. 
Šeputienė, Monkiene, Saiiu-
kienė, Jaukšienė ir Milašie
ne. Atstoves į klebono Vaieū-
no sidabrinio jubiliejaus va- \ 
karo prisirengimo komisiją — 
L. Šeputienė, O. Saliu kieno, I. 
Brauniene ir A. Jaukšienė. 

A. V. 

tobulą tiksią. Šis dalykas yra 
skelbiamas iš kalno č'ieres 
tikslams — vienas, viršmįne-
tas aiškus; antras, gi, kad \i-
suomene neatsisakytu parem
ti ir pagelbėti komisijai viso 

nas skiriamas vilniečių nau
dai. 

Šeštadienio vakare, vasario 
3 d., Ežerskio svetainėj, 3600 
So. Paulina St. Town of Lake 

D Ė M E S I O 

Sušalęs rusų karys Suomijos laukuose. (Acme telephoto) 

KAS GIRDĖTI CMCAGOJE 
^^jč iami visi iš visur linksmai 

laiką praleisti su Sv. Juozą 
po choru, nuo 6.*30 vai. va
karo. 

:r-<«: ^ 

padangėje, zarasiškiai rengia [£ T r i j ų DraUglJŲ 
kiais atžvilgiais — ypatin- šaunų vakarą paminėjimui 5 C ^ j j į j į k į m o 
giausiai neatsisakytų, kada 
valgių aukos bus renka-nos. 
Remejų dėmesiui 

Šiuo pranešama, kad svar
bas susirinkimas įvyks vasa
rio 7 d., Pelenų Dienos pa
maldoms užsibaigus, šis susi
rinkimas perkeltas nuo vasa
rio 6 d., — priežastis para
pijos nžgavenių vakaras. Rė
mėjos visos malonėkite atsi-
lankyti, nes yra t k i y dalykų 
diskusuoti kas link a te inan-N verguos. Okupantų m u -

metų sukakties nuo klubo įsi 
kūrinio. 

Vakaras bus įdomus įvai
riais pamarginimai's, ir svar
biausia tai, kad to vakaro 

MELROSE PARK. — Sau
sio 31 d. Kazimiero Kantau-

rodvtu nuoširdumu, kad nors 
•* 7 

nariais ir nera 'skaitlingos, 
bet savo darbais gražiais, ne
atsilieka nuo Chicagos kolo
nijų. 

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 4 d., kaip jau spaudoj ra
šyta ir dėl to visiems žinoma, 
Darius-Girenas Namo statvbos 
komiteto ir viso ekskareivių 
posto pastangom rengiamas 
bankietas pagerbimui visų tų 
kurie prisidėjo finansine pa
rama prie pastatymo puikaus 
namo ir įamžinimą vardo 
Amerikos Legijono lietuvių 

I posto Chicagoj. Visa eile sve
čių jau užsirezervavo vietas 
bankiete. Bet kurie dar nera 
užsirezervavę, o žada daly
vauti, tų prašoma užsirezer
vuoti vietas būtinai šiandie, 
vas. 3 d., ne vgliau 12 vai. 
dieną pas Wm. Kareivą (te
lefonas Yards 5330). Mat, ko-
riiitetas turi žinoti, kokiam 
skaičiui svečių užsakyti vaka
rienę. 

Rtng. Kotn. 

pelnas skiriamas mūsų kai-'kų ir Marijonų Remejų 1-mo 
mynų vilniečių pagalbai. 

to name įvyko trijų draugijų Už tai sveikiname šias gar-
— Kančios Jėzaus, Tretinin- bingas draugijas ir jųjų na

rius, ir linkime geriausių sek-

Gerb. Zarasiečiai, dar nese-
skyriaus susirinkimas, į kurį mių ateityje, 

'atsilankė būrelis narių Susi-, Taip pat Marijonų Rėmėjų 
niai dalis Zarasų krašto kaip'rinkimą atidarė malda, k^rią 
tai Smalvų ir Dūkštų valsčiai j atkalbėjo atsilankęs Marijonų 
sykiu su Lietuvos sostine Vil
nium pasiliuosavo iš po len-

čios vakarienes. Brangios, a-
teikite — kiti mūsų darbų 
nenudirbs, jeigu pačios išsi
kalbėsime. 

Prie progos pareiškiu, kad 
valdyba 1940 m. 9-to skyrir.us 
vienbalsiai išrinkta ta pati 
kaip u.lftfv^n t _ r j ^ T į A J J į n ^ , gfo.lyk.™11. \ J i r š m i 

Šeputienė (kuri jau 4 nietai 
gražiai veda 9-tą sk.); Vnv 
pirm. O. Saliukiene; fin. rast. 
Z. Bartkaite; iž(J. I. Braunie-

rioji ranka negailestingai nu
skriaudė mūsų brolius, ir se
sutes, kaip moraliai taip ir 

Rėmėjų dvasios vadas, kun. 
J. Dambrauskas. Mečislovas 
Šimanskis, draugijų raštinin
kas perskaitė nutarimus, ku
rie buvo priimti. Visų p i ima 
ėjo Kančios Jėzaus dr-jos pa-

Ir sumainė aukso žiedus 

L. Gedminaitei su G. Cyr-
nek per šv. Mišias, buvo su
teiktas Moterystės Sakramen
tas sausio 27 d. Laimingai 
gyvuokite jaunieji. 

Įvyko par. metinis sus-mas, 
kuriame gerb. kleb. kun. M. 
Švarlis paaiškino parapijos 

1-mas skyrius susilaukė dvie-' s t o v i i r Panešė apie praeitų 
jų narių Povilo Šakeno ir me^ų darbo vaisius. Gražiai 

materijaliai. Vilniečiai reika-1 gitariniai, išrinko atstovus 
lingi skubios pagalbos. (Marijonų Rėmėjų seimą, se 

Todėl ištieskime duosniąją' kančius — K. Kantautas, O 
ranką saviškiam savo skait-

nėtą parengimą. 
Vajasiskietis 

Skuodžienė, M. Janušauskie
nė ir P. Bacevičienė. Aukų 
Įpa&yrė B-'MCTT "~'s 

Po to sekė Tretininkų pasi
tarimai, kuri irgi apart savų 

PLATINKITE "DRAUGĄ >} 

i = ^ 

Iškilmingas Atidarymas 
VVALTERS T A V E R N O 

4358 S. Maplewood Ave. 

ŠESTADM IR SEKMADM VAS.-FEB. 3 IR 4,1940 

t 
SKANUS VALGIAI - MUZIKA - ŠOKIAI 

Walter ir Marcella Kavalauskas, Sav. 

Marijonos Rainienės, kurie 
užsisakė "Laivą" ir užsimo
kėjo narystės mokestį po 3 do
lerius — viso 6 dol. 

Nesiradus daugiau svarbių 
reikalų, susirinkimas baigias 
malda, kurią sukalbėjo kun. 
J. Dambrauskas. J. K 

Visi Šoksim ir 
Dainuosim « 

SO. CHICAGO. — Sochi-
cagiečiai rengiasi prie didiiu-

darbuotasi, (nors ir ne visuo
met vieningumas buvo) ir su 
tokiu pat darbštumu šiemet 
bus galima daugiau pagerin
ti parapijos stovį, jei bus vie
nybė. Parap. išrinko komite
tus praeitą metą darbavusius 
ir dar pririnko naujų — AL 
Baltušką, B. Phillips, T. Ro-
gers, A. Stabulionis. Tai vy
rai stokite iš vien į darbą ir 

'j išjudinkite, pradėjusią migti, 
So. Chicagą, 

Nemuno Sūnus 
reikalų kalbėjo ir Marijonų iį0 balio, kuris įvyksta šį sek 

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

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

v 
Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto

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

WGES - Kiekviena Antradienį - 7:30 v. v^L 

Rėmėjų seimo reikalu ir taip 
pat išrinko atstovus — Kaz. 
Žvirblienė, O. Šliteriene ir K. 
Misevičiūtė. Aukų paskyrė 
16 dol. 

Ant galo įvyko pasitari
mai Marijonų Rėmėjų 1-mo 
skyriaus, kuriame paaiškėjo, 
kad turėjo parengimą, apsi
mokėjo išlaidas ir dar paliko 
ižde 30 dolerių. Taip pat iš
rinko atstovus — K. Kantau
tas, K. Žvirblienė ir O. Skuo
džienė. Aukų paskyrė 25 do
lerius. 

Susirinkime taip pat daly-
— .vavo V. Liutikas, buvęs auk-

Į lėtinis Tėvų Marijonų Kole
gijos. 

Reikia pasidžiaugti šių gar
bingų draugijų uolumu ir pa-

madienį, parapijos svetainė -
je. Paskutiniai šokiai — kau
kių balius — kuriuos rengia 
par. .choras. Choro nariai taip 
puikiai susitvarkė priimti ir 
pavaišinti svečius, o ui ge
riausi kostiumą puikiomis do
vanomis apdalyti. Šokiams 

gera muzika. Užkvie-

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius: 

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

"LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBININKAS" — Sv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway, So. Boston, Mass. 
4'AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge-
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's College, Thompson, Conn. 
"VYTIS" — lietuvių Vyčių organizacijos 4 mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Illinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 

$\ 1850 Wabansia Avenue, Chicago, 111. 

"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 
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NEURITIS 

gries 

Relieve 
Pain In Few 

Rheumat ism -" ! 
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates, 
Does the work guiekly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on tiria guarantee. 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame 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, Illinois 

MALDAKNYGES 
Angelas Sargas, juod. virš. pauk. * $1.50 
Maldaknyge ir Baž. Vad. odos virš $1-25 
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais 60c 
Maldų Rinkinėlis* odos virš I 1 - 5 0 

Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš. «75c 
Jftirus Mano Pagalba, didelėmis raidėmis $2.50 

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

^ * 

Naujausios Lietuviškos Knygos 
VISOS YRA RINKTINES DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos 

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

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

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Zda
navičius. Autoriaus leidinys $1.00 

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

verte Vetusius .$0.50 
KENČIANTIS KRISTUS (Mastymai) — Paraše 

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

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

PASAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ — 
Parašė Kun. P. Vaitukaitis. *... ....^. $0.25 

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

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

^ T 
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIĮI 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki 15000.00 par j 
Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States 5 
Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31% 

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

I 6816 S. Western A v e Phone GftO. 0306 
JOHN PAKEL, Pres, 

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
fcuiniuimiuimiiiiiimninnimniiiitiiiinmnnmnnnniniiiiitmtniin«iiuiiinil 
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BEFETTOES PprtVto /Hnrpę «~»e-»~?~ ° "• * • *» 

V A S A R I O 16-ji! N E U Ž M I R Š K , L I E T U V I ! ) « • " mieste. Tepamato lietu-
v ;us ir - l ietuvių organizacija 

Tavo ir mano diena artina- moningai lietuvių tautai, pa-
si. Toje dienoje tau ir man'skelbusiai Lietuvos Xepri-
teks švęsti — švęsti ne tuš- klausoniybe, apgynusiai tų ne-
eiai, bet sąmoningai, jautriai. priklausomybę, ir išmintingai 
ir išmintingai — taip kaip 
pritinka irilią ir reikšmingą 
dienų švęst. 

Tavo ir mano diena — kiek
vieno sąmoningo lietuvio die
na — yra Lietuvos Nepriklau 
somybes Diena. Nuo tos die
nos atsidengė lietuvių tautai 
nauji darbai, naujas gyveni
mas ir nauji prospektai — at
sirado Lietuvos Respublika ir 
išėjo pasaulio arenon lietu
vių tauta. 

Lietuva ir lietuvių tauta 
per 22 m. savo nepriklauso
mo gyveninio padare labai 
daug. Lietuvą ir lietuvių tau
tą dabar žino visas pasaulis. 
Ir tas viskas priklauso są-

sukarusiai Valstybę. 
Jeigu 1918 m. Lietuva ne

būt pasiskelbus nepriklauso
ma ir jeigu 1919 ir 1920 me
tais lietuvių tauta nebūt ko
vojus drąsiai ir sąmoningai 
tai šiandien Lietuvos niekas 
neprisimintų, o lietuvius visi 
stumdytų ir "polakuotų". 

Tad įvertinkime savo šven
tę. Branginkime Lietuvą ir 
stiprinkime bendruosius lietu
vių tautos žygius — ruoški
mės visi vasario 18 d. Tegul 
ta diena būna pašvęsta Lietu
vos garbei ir Chicagos lietu-
r ų lietuviškumo demonstra
cijai. 

visi. Tegul susidaro kiekvie
noje kolonijoje šimtai auto 
mobilių ir pasipuošę Ameri
kos bei Lietuvos vėliavomis 
traukia iš visų miesto dalių į 
Centrą — 32 W. Randolph St 
salę — tarpe State ir Dear-
bom gatvių — kur bus Lie
tuvos Nepriklausomybes mi
nėjimas; kur dalyvaus Lietu
vos Ministeris P. Žadeikis, 
4 'Birutes ' ' "P i rmyn ' ' ir Vy-

, « « 

ei M chorai, Sv. Kazimiero A-
kedenu jos baletas, operos so
listes ir kiti geriausi talen
tai. 

Parodykime Chicagai ką lifi 
tuviai gali — užpildykime' 
Randolph auditoriją ir pusę 
miesto centro (loop'o). Tegul 
laikraščiai fotografuoja ir ra« 
so, kad lietuviai užkariavo 

Demonstracija teįvyksta vi- Chieagą. Lietuvis 

re*nj Stoni 
los dvi kokybes, kurias pagei

daujate ir ieškote cigarete, yra jūsų tik 
Chesterfield's tikroje kombinacijoje ge
riausių cigareto tabakų, kuriuos pinigai 
gali nupirkti. 

Ir tai ne viskas ...Chesterfield jums 
suteikia DAUG VĖSESN[ užsirūkymą. Nėr 
stebėtina, kad nauji Chesterfield rūkytojai, 
kaip ir tie, kurie per ilgą laiką jais džiau
giasi sako... jie tikrai Patenkina, 

Vėsesnis, Geresniu Skonio ir AIŠKIAI LENGVESNIS Cigaretas 
Coerncfc 19*0. Lwam * Mina Toatoco Co. 

SUIMTA PLĖŠIKĮĮ GAUJA Argentinos Sostinėj 
Gaujos, kurią daugiausia Katal ik« ekonomistai su-
sudarė viena šeimą, vadas |dare s«an««' kuri skubiai 

moteris ' sprendžia įvairius krašte ky-
: llančius ekonominius klausi

nius ir greit pareiškia visuo-
Vakar suareštuota penki 

banditai, kurių vadu yra jau
na moteris. Gaujai priskiria
ma 100 drąsių apiplėšimų per 
paskutiniuosius aštuoniolika 
mėnesių. 

Detektyvai gaujij sueme 
sekdami jos vadą Mrs. ^Ann-
ette Detente, 26 metų. J i turi 
8 metų sūnų. 

Nusikaltėlių šeima. 
Du gaujos nariai, Ralph 

Detente, 24 m., 613 May St., 
ir jo brolis John, 29 m., 624 
S. May St., yra Mrs. Detente 
vyro broliai. Jos brolis, Jim.-
my Murino, paleistas kalinys, 
prieš tris metus sušaudytas. 
Jos vyras, Mike, Joliet kalė
jime už apiplėšimą. 

Taip pat suimti "VVilliam 
Ott, 25 m. ir Chris Dattalo, 
31 metų. Datalo, sunkiai su
žeistas Metropolitan Petro
leum Co. apiplėšime, guli 
Bridewell ligoninėj. 

menei savo nuomonę. Tą dar
bą dirba 200 kat. ekonomistų. 

Skaitykite vien katalikiš
kus laikraščius. 

UNTVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankietaru Suteikiam Pa 

tarnarlma. 

Linksma* Patarnavimas Tįsiem* 

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

Tel. Victory 9670 

PIKTINKITE "DRAUGĄ" 

PLANUOJAMA IMTI 
MOKESNI UŽ PIENO 
T Y R I M Ą 

Sveikatos Komiteto vyres
nieji svarsto įnešimą apdėti 
mokesniu pieno tyrimą — 2 
centus už šimtą svarų. Tai 
įneštų miesto kason $32,5,000 
į metus. 

Įnešė vyriausias sveikatin
gumo tvarkytojas, Paul Krue-
ger, pažymėdamas, jog šiuo 
laiku departamentas peržiūri 
17,000 ūkių, 142 pasteurizaci-
jos įmonių ir 100 priėmimo 
punktų pieną dykai. 

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

BRIDGEPORT KN1TTENG 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Cliicago 

TEL. VICTORY 348G 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

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, III. 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 ui $10 

l t 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrengta plr 
mos rūšies su mc 
derniškomis užlaido 
mis ir Hollywoo 
šviesomis. D a r b a 
G a r a n t u o t a s . 

TELEFONAI: 
Biznio — Eng4lewood 5883. 

Res. — Englewood 5840. 

1 KLAUSYKIME 
Saltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
„ . . „ . „ . . K STOTIES PROGRAMŲ "šo KO. 

10:00 VAL. EYTO 

RYTMETINIŲ 
W.H.LP. 

Thermic Machineless Per-
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau. 
— o — 

Šilto Aliejaus Treatmenlas 
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. 

NAUJI "DRAUGO" 
DIREKTORIAI 

Įvykusiam metiniam "Drau 
g o " bendroves, naujai pava
dintas Marian Guild Inc., še-
rininkų susirinkime išrinkta 
nauji bendroves direktoriai: 
kun. J . Vaičiūnas, pirm.; Jo
nas Brenza, vice-pirm.; kun. 
dr. J. Vaškas, rast. ir kun. J . 
Mačiulionis, r/d. Kiti direkto
riai — kun. dr. J . Navickas, 
kun. Ig. Albavičius ir kun. 
M. Jodka. 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rušlos naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio easli įmok ėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geria usį atlyginimą ig 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo S iki 20 metų. Reikale krvip-
kites prie: 

Standard Club 
Švelni Degtine—100 Proot 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kainą 
TIE $1.00 PT A4 AM 

4-5 K v o r t o i . . . » l , M 
Reikalaukit 

8AVO APYLINKĖS 
TAVERNOJ 

1 5 c . PRINKSAS 

MUTUAL LIQU0R OOMPANY 
Distributoriai 

4707 8 . H A L S T E D 8 T R E E T 
Phone Boulevard 0014 

CLASSIF IED 

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

24 reguliarios kariuomenes 
nariai išvyksta į orlaivių sto
tį Selfridge Field, Mt. Cle-
mens, Mich. 

Jie pirmieji baigė specialią 
orlaivininkystes mokyklą, Ae-
ronautical University, 1338 S. 
Michigan Ave. 

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę 

STACIJOS 
GRAUDŪS 

VERKSMAI 
ir 

Gavėnios Giesmes 
Atspausdinta i i maldakny

gės '-Ramybė Joms1 

10c 

MP»N»^»NaN^NįP^'M^dP»rf*<PN0 f caB 
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DRAUGAS PUB. CO, 
2334 S. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois 

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% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa- J k į 
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SA VINGS 

LOAH ASSOCIATIOM 
OF CHICAGO 

JUSTTN MACKIEWICH, 

Chartered by U. S. Government 
8AVINGS FEDERAULY 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUB 

VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. Sežtad.; 9 iki 8;00 v* •. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui Tavernas. Jsteigtas 7 
metus. Didelis stakas Plieno dirb
tuvių apielinkėje. Pilna virtuvė. 
Renda $62.50. Laisnis Ir apdrauda. 

Atsišaukite: 2839 East TOtli, St. 

PAIEŠKAU PUSININKO 
Paieškau pusininko taverno biznyje; 
gali būti vyras ar moteris. Biznis 
gerai išdirbtas. Atsišaukite: 959 W. 
71 s* St.. Chicago. 111. 

REIKALINGA MERGINA 
Reikalinga mergina namų ruoSos 

darbui. Nėra skalbimo. Nereikia pa
silikti. $8. Geras namas. Ncrlh 
Sideie. Tol. TX)Nghenrh 141fi. 

PARDAVIMUI NAMAS 
3-aukštu mūrinis namas. 3 — C 
kambarių f lėtai; 2-karų mūrinis ga-
radžius. Rendu $70.00 J mėnesj. Tu
ri būti greit parduotas. Namas ran
dasi po num: 2316 West 23rd Place. 
SpecialS kaina $5.250.00. AtsJSau-

ikite: B. R. Pietk1ewlc*. 2608 West 
47th Street Chioaeo. DMnols. 

i ATYDA! 
Taisau visokių rūfiiu siuvamas ma-

i Sinas. taipgi prosinimo Ir skalbimo 
maSInas. Reikale kreipkitės J: 
J. Kudirka. 4539 S. Wa««htenaw Av., 

Chlcne'o. UHnnis 

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

Savininkas: 2435 W. 71 st S t 

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Pardavimui medinis namas. 2 fle-
tal po 4 kambarius. 4246 S. Artesian 
Avenue — Chicago. 

Savininkas antrame aukSte. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Funniture House. Ine 
« f H l H O M l OF FOTO FURNITL'RE" B R I 1994 

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

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medinis narna*, kar-

Ktn vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų ga radžiu*. 11111 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bever 
i v 4«e« P o r f f o n o i 

PARDAVIMUI PIGIAI 
Kas nori pigiai pirkti Martjuette 
Parke, mūrinj narna, krautuvę ir I 
f Ietis? Apšildomas. Savininkas mai
nys ant lotų ar kitokios mažos nuo
savybės, kad ir ne Chlcagoj. Maty
kite ar rąžykite: 

JOE VILIMAS. 
6800 So. Manlewood Ave. 

Tel. Hemlock 2328. 

PIGIAI RESIDENCIJAI 
Marquette Parke didelis lotas. Gra
žioj vietoj, netoli Parkių. Gera tran-
sport&cija. Jei norite pigiai ir gra
žiai gyventi greitai atsišaukite ar 
rašykite: 

JOE VILIMAS, 
6800 So. Manlewood Ave. 

Tol. Hemlock 2323. 

Skaitykite vien katalikiš

kus laikraščius. 


