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TRUMPAI 
Rašo L. Simutis 

Turkija siekia Balkanuose 
Kytoj, po Tėvų Marijonų 

Reine jų Draugijos seimo grį-
žta į Marianapolį, Thompson, 
Conn., gerb. kun. dr. Jonas 
Navickas. 

Pas mus, Chicagoj, gerb. 
Provincijolas išbuvo virš po
ros savaičių. Aplanke Marijo
nų tvarkomas įstaigas, para
pijas, dalyvavo kun. M. Ur
bonavičiaus kunigystes 25 me
tų sukaktuvių iškilmėse, dien
raščio " D r a u g o " metiniame 
koncerte, " Draugo*' leidėjų 

RUMUNIJA GRASINA 
DĖTIS SU NACIAIS 

Tuo būdu norėtų apsidrausti 
nuo Vengrijos spaudimo 

BELGRADAS, vas. 2. — ja ir už tai gavus iš britų ir 
Čia šiandien atidarytoj Bal- prancūzų stambias paskolas, 
kanų valstybių santarvės kon-f Turkija nori kad Balkanų 
ferencijoj dalyvauja Jugosla- valstybes pripažintų sau tur-
vijos, Rumunijos, Graikijos kų nusistatymą: būti neutra-
ir Turkijos užsienių reikalų lėmis tik paviršiniai ir veng-
ministrai. Konferencijos tiks- ti karo, jei niekas jo neiškeis, 
las yra sutarti vieningai vei-1 Dar nepaaiškėjo, kaip j tai 

metiniame susirinkime, a t l a i ' k t i e i Vokietija su sov. Ru-'atsineš kitų valstybių minis-
toe Marijonų Tarybos posėdį. 

Gerb. kun. dr. Navickas , j k a d Balkanuose įsigalėti. 
kaip visiems gerai žinoma, 
yra MarianapoUoi Kolegijos 
steigėjas ir jos rektorius. Jo 
neišsemiamos energijos dėka, 
toji kolegija išauginta j šau
nią ir aukštą mokslo įstaiga, 
kurios reikšmė Amerikos lie
tuvių religiniame ir tautinia
me gynime yra nepaprastai 
didelė. 

sija kokiu nors būdu ke&intu- trai. 
si prieš vieną šių valstybių. Konferencija painformuota, I 

SOVIETU PASTABOS 
AMERIKOS VALDŽIAI 
WASHINGTON, vas. 2. — 

[Sovietų ambasadorius K. A. 
jOumansky atlankė valstybes 
I sekretorių Hullį ir šiam padą 
Į t i porą pastabų dėl nedrau
gingo J. A. Valstybių admi
nistracijos atsinešimo į sov. 
Rusiją. 1 

Ambasadorius nurodė, kad 
Amerika neturėtų naudoti mo 
ralinio embargo prieš Rusiją 
ir Amerikos valdininkai netu 
retų vadinti vergais sovietų 

Vaizduojama skęstantis hritu keleivinis garlaivis Dunhar Castle, 10,000 tonų, Britani- kareivių. 
i jos pakrantėse. J is nuslkiendo nuo povandeninės minc-s. Iš laive buvusių 200 asmenų 3 žu-kad Bulgarija su nieku nesi-1 Q ( A c m e t e l e j ^ o t o ) # 

Aiškėja, kad Turkija yra dėdama bus neutrali, o Ven- , 
pasišovusi Balkanų valsty- grija pareiškia, kad ji nepa-
bėms vadovauti. Turkai jau- liaus darbuotis iš Rumunijos 
čiasi, kad jų valstybė yra di- 'atgauti Transylvanijos terito-
delė ir Turkija galingesnė už riją. 
kitas dalyvaujančias konfe- Rumunijos užs. reikalų mi-
rencijoje valstybes. jnistra's G. Gafencu pareiškia, 

. Turkijos užs. reikalų minis kad jei Vengrija spaus Rūmu 
tra»s Sukru Saracoglu atvirai |niją Transylvanijos klausimu 
didžiuojasi Turkijos " galy- Į ir rumunams bus pavojaus, 

Rytoj į vykstąs Marijonų j b e " ir sako, kad jo sudaryta' Rumunija tada dėsis su Vo-
Rėmėjų Dr-jos seimas, kuria- j programa turi būti svarstyti- kietija, o gal ir su sov. Rusi-

LENKAI NENAUDOS 
VATIKANO RADIJO 
ROMA, vas. 2. — Vokieti

ja protestavo Vatikanui, kad 
Vatikano radijo stotis naudo
jama lenkų propagandai. Į tai 
atsakyta, kad stotis naudota 

Pirmam atsitikime valsty
bės departamentas ragino lė
ktuvų gamintojus neparduoti 
sovietams lėktuvu, arba jų da
lių. Antram — karo departa
mento sekretoriaus pavaduo
tojas L. Johnson vienam susi 
rinkime kalbėdamas apie Suo 
mijos ištvermę tarp kitko pa
reiškė, kad *' laisvasis žmogus 

HELSINKIS, vas. 2. Per kiaurą naktį ir šiandien j y r a vertesnis už tuziną pa-

RAUDONIEJI PUOLA 
MANNERHEIMO LINIJĄ 

Suomiai granatomis skaldo 
priešo šarvuotus pabūklus 

me dalyvaus ir gerb. Provinci- n a įr priimta. 
jolas, nuoširdžiai galės džiau 
gtis, kad keliolikos metų uolus 
rėmėjų darbas nenuėjo veltui, 

ja, kad atsispirti prieš Ven-
Stebėtojai sako, kad Tur

kija staiga pasipūtė jai pada
rius savitarpio paramos su-

bet apvainikuotas aukšta l ie . tartį su Angliją ir Pranrūzi-' nemalonus. 
tuviska, šio kraito frriethW * • 
autoritetų pripažinta, mokslo į y T7 rVT'Lr A T T s ^ l Z n T T A įstaiga. LtiiNIvAl I ISJVELIA 

grijos spaudimą. 
Balkanų santarvei toks Ru 

munijos nusistatymas tikrai 

Nepaisant to, iš Vatikano' heim<> tvirtovių linijos prie-
. pranešta, kad toliau nebus lei . š a kyJ e- T a ^ a u suomiai nepa-
sta iš radijo stoties privatūs , davė pozicijų ir daug raudo^ 
lenkų traneliavimai (praneši- ™tių išklojo, daugiausia ran-

Patsai būdamas vienu iš 
žymiausių mūsų visuomenės 
vadų ir rašytojų, gerb. kun. 
dr. Navickas įvertina ir kitų 
visuomenės veikėjų taip pa f 

DAUGIAU KALTINIMŲ 
ROMA, vas. 2. — Lenkų ai . Lenkų masiniai žudymai ir 

stovai Vatikanui ir Italijai iš- šiandien dar vykdomi. Dėl vie 
leido antrąją brošiūrą, kuria-

ir laikraštininkų darbą. Dėl1 J a papildoma pirmoji apie na 
to mums, vadinamiems "bruz c i u žiaurybes okupuotos Len-
delninkams" ir laikraštinin- &J0 8 s r i t y s e - š ioJ"e a n t r o J e 

kams, visuomet yra malonu su brošiūroje pareiškiama, kad 
juo susitikti, pasitarti, jo pa
tarimų išgirsti. Šiuo tarpu gai 
limės, kad gerb. svečias pas 
mus per trumpai buvo. 

naciai grobia lenkų moteris 
ir išveža į Vokietiją privalo
miems darbams žemės ūkiuo
se. 

Toliau pažymima, kad nacių 
įjungtose Vokietijon buvusio
se Lenkijos teritorijose apie 
15,000 lenkų vadų išžudyta ir 
daugiau kaip pusė milijono 
lenkų deportuota į Vokietiją 

no nusikaltusio asmens visa 
lenkų bendruomenė turi atsa
kyti. 

privaciams pranešimams ir se 
niau pati Vokietija tai pripa
žino. 

, Raudonieji ir šiandien visą 
dieną didžiausiu pašėlimu puo 
lė suomių pozicijas Manner-

mai). * r S " - | 

SUOMIŲ 7 VATKAT 
ŽUVO SLĖPTUVĖSE 

rytą kautynės dar vyko. Suo- • vergtųjų'. 
mių pranešimais, raudonieji 
turi milžiniškus nuostolius ir 
nedaro jokios pažangos. Suo
miai daugiausia iš apkasų gi
nasi. 

NORVEGJJA PADĖS 
SUOMIJAI 

Šį kartą puolimui raudonie
ji naudoja šarvuotas tankų ątu 

OSLO. — Norvegijos užsie
nių reikalų ministras Kohtas 

kinėmig granatomis* ^ ~ . 
Šiandien buvo giedri diena, j miamas dideles roges pėstiain 

per radiją pareiškė, kad Nor
vegija negalinti vadovautis 

,, , i T - • i v . I . . c , ,... kitokia politiką, kaip tik neu 
tad sovietų lakūnai plačiai j kų kupinas. Sakoma, politi- r J ' .T 
veikė. Keliolika raudonųjų lė niai komisarai į tas roges pa- • . • • e&los 
. , v, ' i u • • i^«: •*„,.;, krašto apsaugos sistema esan ktuvų numušta. renka kareivius, kurie įtaria 

Čia spėjama, kad raudonųjų mi neveiklumu. HELSINKIS, vas. 2. — 
27 sovietų lėktuvai puolė Ro-
vaniemi pietvakarinėj Suo- T m i * S * ^ « ™ I Puolimas pradėtas artileri-

: , . , ' ^ „ „ _ _ ! _ ? , „ n linija yra maskuojami, kad •. • !A . - VfllflTtr1«« ha ™r-mijoj. Į slėptuves subėgo 7 ja. įApie 6 valandas be per

ti sukurta tais pačiais pagrin 
dais, dėl to bet kokia avantiū 
rištinė politika galėtų pražu
dyti visą kraštą. Tačiau tai 
nereiškia, (kad Norvegija nega 

ŠAUKIASI ROOSEVELTO *ys z u v 0 -
PAGALBOS 
DUBLINAS, vas. 2. — An

glijoje du airiai nuteisti mir
ti už bombų sprogdinimą. 

vaikai, 1 moteris i r 2 slaugės. ™ U f S J S S L i t r a U k ° S V&M°S ^ ^ 
Viena orinė bomba smogė į f ° , . . . . , * niai buvo taikomi į suomiu po j lėtų prisidėti prie materiali-

Ladogo ežero, siaurms, kur ^ ^ . ^ ^ .ų ^ ^ fc ^ ^ ^ 
raudonųjų dmzųų liekanos k ] i u y o p o ^ v a k a r į p a l e i g t a ^ ^ ^ ^ 
kovoja ,uz gyvybę. 

slėptuves. Visi minėti asme-

RUMUNIJA APGINKLUO
JA 2 MILIJONUS VYRŲ 

Mūsų dienraščio redakcijos 
personalas padidėjo; "Drau
gas ' ' leidžiamas aštuonių pus 
lapių kasdien; keliamas kapi
talas ir rengiamasi spaustu
vę modernizuoti, kad ir tech- daugiausia į koncentracijos 
niškai dienraštį pagerinti. Tai' stovyklas. Tuo būdu siekiama 
vyksta gerb. Provincijolo ini-' išnaikinti ten visus lenkus gy 
ciatyva, drąsa, jo dideliu ventojus, kurių mažai jau ir 
spausdinto žodžio vertinimu.\likę. 

Visose teritorijose su len
kais nesiskaitoma, lenkai lai
komi primityviais žmonėmis 

HELSINKIS, vas. 2. - ^ ^ l g k t u v a l 

Vakar popiet raudonųjų paje-
BUKARESTAS, vas. 1. — g o s staiga susimetė pulti suo-J Kaip sakyta, šiandien ryt-> 

Tuo reikalu čia įvyko masinis Rumunijos vyriausybe mobili mių Mannerheimo tvirtovių Ii kautynė dar vyko ir sumiai 
a i r i n snKirinlrirrma T£lrolti»« an L , , ^ ™ A^^™**-. «*^«« o ~ u ~ _:,•„ xr;u«^«.^ / 'Vi innri^ šruie. l a i k o s i s a v o p o z i c i j o s e . 

darban tankai su rogėmis. 
Suomių pozicijų viršuje pasi-

J is iš visų savo jėgų rūpina
si, kad lietuviai katalikai A-
merikoj turėtų stiprią spau
dą, didelį, gyvą, visą visuo
menės gyvenimą plačiai api
mantį dienraštį. 

UŽ tą visą rūpestį ir aksti 
ną dėkoju jam viso redakcijos 
personalo vardu. 

airių susirinkimas. Iškeltas su zuoja daugiau atsargų,. Sako 
manymas kreiptis į preziden- už mėnesio turėsianti 2 mili-
tą Rooseveltą ir jo prašyti, j jonus kariuomenės. Kalbama, 
kad jis vienaip, asr kitaip nu-]šį gausinga kariuomenė bus 
teistuosius vaduotų. Be to, nu išlaikyta iki karo galo Euro-
tarta kreiptis dar ir į žymiuo poje. 
•sius Amerikos airius. Be mobilizavimo gausingų 

Pajėgų rumunų vyriausybė vi 
JAPONAI IŠKELIA gaįg pasieniais stato tvirtoves. 
SOVIETAMS KALTINIMUS Ypač sov. Rusijos pasieniu 

niją Viborgo (Viipuri) šone. laikosi savo pozicijose. 

VOKIETIS BARONAS 
NUTEISTAS MIRTI 

susidūrė su agresija, juo la
biau, kad ta valstybė Norve
gijos taikingas kaimynas. 
Kaip ten bebūtų Norvegija 
vadovausis taikos ir neutralu
mo politika. 

WASHINGTON, vas. 2. — 
Valstybės sekretorius Hull 
pranešė, kad pakviestas na
mo ambasadorius Prancūzijai 

TOKIO, vas. 2. — Atidary
ta japonų parlamento sesija. 
Karo ministras gen. Š. Hata 

ir visur jie verčiami nacius'pareiškė, kad po padarytų su 
pareigūnus sveikinti kepurių 
nusiėmimu. Kai kuriose par
duotuvėse lenkams atsakomas 

sovietais paliaubų bolševikų 
kariuomenė yra atlikusi eilę 

stipriai apsidraudžiamą. 

neteisėtų žygių pnes japonus, j . A . Valstybėse yra 77 ad 

MAŽA DALIS ADMIROLŲ 
TARNAUJA LAIVUOSE 
WASHINGTON, .vas. 1. — 
WASHINGTON, vas. 1. — 

AMERIKONIŠKI LĖKTU
VAI AUSTRALIJAI 
CANBERRA, Australija, 

vas. 1. — Čia sulaukta iš J . • 
NANCY Prancūzija, vas. 2. A . V a l s t y b i ų 100 Lockheed-W ' C^Bulhtt raportuoti apae 

— Prancūzų karinis teismas j H u d s o n lėktuvų, kuriuos vy-
už espionažą nacių naudai nu r į a u s y D ė buvo užsakiusi. Į 
teisė mirti du vokiečius, J > a - j p o r a savaičių lėktuvai bus su 

nardyti ir paruošti skridi
mui. Atvyko ir 7 amerikie-

Idetuvių R. K. Chorų Są
junga (Chicagos provincija) 
ir dienraštis "Draugas*' užsi
mojo surengti Šiemet didelį 
dalyką — dainų dieną. 

Tai bus balandžio 21 d., 
Ashland auditorium. 

Kol kas šis didysis parengi-

patarnavimas ir visados vo- ' japonį kariuomenė budi i r ' m i ro la i ir viceadmirolai 
kiečiams pripažįstama pirme
nybė. Kai kur lenkams už
drausta šaligatviais vaikščio
ti. 

skelbtas tikrasal tos dienos 
tikslas ir duotas gražus obal-
sis. 

Spėkime, gal įspesime, kas 
tai bus per tikslas? O jei tiks-

įr iš 

roną Heinrichą Franz ir Fre-
deric Hellmuth. 

Barono žmona Katharina 
Franz nuteista penkeriems cialistai. 
metams sunkiųjų darbų. 

stovį Europoje. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; popiet kiek 
čiai lėktuvų sunarstymo spe-

Saulė teka 7.01, leidžiasi 

VYRIAUSIAS TEISMAS 
MINĖJO SUKAKTUVėS 

ŠVEDAI PERKA 150 
LĖKTUVŲ AMERIKOJE 
WASHINGTON. vas. 2. — 

laukia progos bolševikus įsą-Jų tik apie 30 tarnauja lai- WASHINGTON, vas. 2. — JlSkelta aikštėn, kad Švedijai 
Vyriausias J . A. -Valstybių! leista J . A. Valstybėse įsigy-moninti. 

ŽYDAI VYKSTA 
Į PALESTINĄ 
SULINA, Rumunija, vas. 2. 

Apie 2,500 žydų iš Austrijos 
ir buvusios Čekoslovakijos 

vuose. Ir šių dalis dažniausia 
dirba sausžemyje. Kiti vi'si 
admirolai užimti įvairiais ki
tais darbais karo laivyne. 

15 DANŲ ŽUVO JŪROJE 

teismas vakar minėjo savo ti 150 karinių lėktuvų ver-
150 metų sukaktuves, š ia pro tės 8 milijonų dolerių. 
ga teismo pirmininkas teisė
jas Hughes pareiškė, kad kon 
stitucinės valdžios sistemos 

na. Bet truputį vėliau bus pa-1 galvosime! 

KOPENHAGENAS, vas. 2. 
turkų laivu Vakaria išvyko į Danų laivas Vidar smogė į nT10 §i0 trubunolo, bet nuo Prezidentas Rooseveltas per 

PREZIDENTAS IŠVYKO 
Į HYDE PARKĄ. 

šaly gyvavimas priklauso ne WASHINGTON, vas. 2. — 

Palestiną. Jie neturi užtikri- povandeninę miną ir pasken-
mas vadinamas tik dainų die- lą įspesime, gal ir obalsį su-|nimo, ikad į Palestiną bu* į-fdo. Iš 23 įgulos tik 8 vyrai iš 

leisti. vaduota. 

pačių žmonių nusistatymo. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

eitą naktį specialiu traukiniu 
išvyko į Hyde Parką, N. Y., 
atlankyti motiną. 

5:07. 

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 rastu nea-atina, 

jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam tiks
lui palto ienklų. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
Ir trumpinu visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sullf eavo ouotucros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos a* asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštia nededamos. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Katered as Sccond-Class Matter March 31, 1111, at 
Chicas-o, lllinoU Under the Act o f March t, 1*T». 

Tėvų Marijonų Rėmėjai 
resnieji. Prie tote pilnos vie 
nuolių aukos dedasi Rėmėjai 
su savo metinėmis duoklėmis, 

i nę visuomenę, o pagyvėjęs ir tekni.škai pa- g ^ ^ 
i gražėjes laikraštis darys į ją didesnes įta

kos. Vasario 4 d, 1940 m. Cice-
Žodžiu, dienraštis 'Draugas", sveikinda- ro, 111. šv. Antano parap. baž

mas Tėvų Marijonų rėmėjų draugijos meti- nykioje 10:30 vai. ryte p r a s i - 1 m o k M a m Bčmėjų Draugijos 
nį seimą, linkėdamas jam geriausio pasise- d e d a T . T Marijonų Rėmėjų ' l ž d a n k a s m e t a i P° 3 d o l e r m*> 
kimo, kviečia per jį rėmėjus ir jų draugus tryliktasis metinis seimas pa-1 į t a r p i a i s įnešdami vienos 
vasario ir kovo mėnesiais ypatingu būdu maidoniis. 
padirbėti dabar vedamajame vajuje. 

Vado Belaukiant 
Jau trylika metų kaip Ma

rijonų Rėmėjai gausiai ren
kasi iš visos plačios Ameri
kos, ypač-gi iš Chicagos ir a-
pylinkės miestų į bendras pa-

Chicagos arkidiecezijos katalikai nekant
riai laukia savo naujo vado — arkivyskupo 
Samuel Stritch. Ne tik kataliku, bet ir ne- s« • . , J J t. 
r ~ Z T . . "? . B* . T , . maldas ir i bendrą darbą. 
kataliku visuomene rūpestingai rengiasi, kad _ _ . . . *, , v. 
tinkamu būdu p a r t i U ? plačiai pasiiy- *?«***" b ™ * t Q ' 
mėjusį savo darbais, šviesų, garbinga Ka-,1** b u v o ^organizuoti. Su-
taiikų Bažnyčios Kunigaikštį. siorgamzavę, pajuto jėgą, -pa- ^ 

Atskiros tautinės grupės, kiek tenka gir- darė didelių darbų ir drąsiai! t a u g darbininkams naujas su 

dienos uždarbį, ar paremda
mi auka kurį nors atskirą gy
vą. Draugijos reikalą. 

Pavyzdžiui, kai buvo ku
riama Kunigų Seminarija, 
daug kas įtaisė brangesnius 
langus, altorius, pirko litur
ginius rūbus, ar kielikus. Kai 
įsišventino jauni kunigai, — 
juos parėmė Rėmėjai auko
mis, įtaisydami naujiems Kris 

Vakar rašėm apie katalikiškos spaudos 
rėmimo svarba, ir apie vajų, kuris šį mėnesį 
yra vedamas visame krašte. 

flanriien tenka bent trumpai parašyti ki
tu klausimu, kuria, tačiau, labai arti yra su
rištas su anuo klausimu, kurį vakar gvilde
nome, 

ivalba eina apie Tėvų Marijonų Rėmėjų 
Draugiją, kurios seimas, kaip jau gerai ži
not, ivvjtsta rytoj 6v. Antano parapijos sa-

Toji draugija savo darbais ir aukomis re
mia vienuoliją, kuri ne vien tik misijų dar
bą dirba, kolegiją ir seminariją užlaiko, pa
deda lietuvių kleoonų pastoracijos darbe, bet 
rimtai ir planingai rūpinasi lietuvių kata
likų spauda. Jos rūpesčiu yra leidžiamas 

I vienintelis Amerikoj religinės ir tautinės 
minties dienraštis, savaitinis laikraštis "Lai
vas", spausdinamos knygos, šios vienuoli
jos dėka pasilaiko ir mėnesinis žurnalas 
• btudentų Žodi*". 

Suprantama, kad rėmimas Tėvų Marijonų 
kongregacijos — yra rėmimas ir kataliidš-
kų laikraščių, kuriuos leidžia toji garbin
goji vienuolija. 

Svarbų vaidmenį vaidina mūsų mokyklos, 
išganingas yra misijų darbas ir čia, ir Pie
tų Amerikoj, ir visur kitur, bet nė kiek ne
mažiau vertingesnis yra spaudos reikalas. 
Jokiu būdu nebegalima jį šiandien laikyti 
paskutinėje mūsų darbų programos vietoje. 
Yra gyviausias reikalas jį nukelti į vieną 
iŠ pirmųjų vietų. 

Dėl to pasitikime, kad garbingieji Mari
jonų darbų rėmėjai į savo seimo dienotvar
kę įtrauks ir katalikiškos spaudos rėmimo 
ir platininio klausimą, ir kad jį besvarsty
dami, suras praktiškų priemonių priremti 
savo petį, kad dabar veoamąjį mūsų dien-

~ raščio vijų sėkmingai pravesti. Kai didės 
dienraščio skaitytojų skaičius, kai bus išau
gintas spaustuvės moderniiavimo fondas, ir 
rėmėjų draugijos ir visas mūsų veikimas 
žymiai bus sėkmingesnis. Tuo būdu susi
lauksime daugiau veikėjų, daugiau taikiniu- vasarį susilauks. 

dėti, atskirai rengiasi naująjį Chicagos Ar 
kivyskupą pagerbti. Nuo to neturėtų pasi
likti ir Chicagos lietuvių visuomenė. Pa
svarstykime ir prisirengiame. 

John Lewis, CIO vadas, užatakucdamas 
Prezidento Roosevelto vyriausybę, kad ji ne
aprūpino visų darbininkų reikalų, nepagal
vojo, kad šiuo atveju yra kalti ir patys dar
bininkų vadai, kurie suskaldė unijas, už
vedė tarp jų kovą. Visieims turi būti žino
ma, kad darbininkų jėgų skaldymas yra aiš
kus pasitarnavimas visokiems darbo žmonių 
išnaudotojams. 

žiūri į ateitį. 
Po pamaldų bažnyčioje, 12 

tonas, arnotus etc. Nes, iš tik
ro, kas yra daugiau gavęs Vai

vai bus bendri visų pietūs, I d y t i ^ a y £į e Vo, tas 
artimesnis susipažinimas, o 2 
vai. prasidės seimo darbai. 
Jie tęsis, manoma, dvi ar tris 
valandas. 

Kokie Rėmėjų tikslai? 

Tėvų Marijonų Rėmėjai su
daro dvasinę draugiją. Pir
miausiai norima, kad iš viso 
bendro draugijos darbo* ir iš 
kiekvieno Rėmėjo veiklos bū
tų didesne Dievui garbė. Kaip 
bendroji viešoji malda, taip 
sutartinas bendras kilniais • Draugijos 

Po Sviete Pasidairius 
Labs ryts! 

Vienas balšavikų tuzų-drau-
gas Gitlov'as ~ parašė ir iš-
drūkavojo knygą " I Con-
fess." Toj knygoj jis pasisa
ko padaręs didelį misteiką, 
kad buvo įsirašęs į balšavikų 
partiją. 

Na, matot. Jei draugas 
Browderis būtų parašęs ir iš-
drūkavojęs tokią knygą, ku
rioj būt prisipažinęs prie mi-

turi galimybes daugiau pada
ryti gerų darbų. 

Kai kurie Rėmėjai nori pri-1 steiko, kad dėjosi prie balša-
klausyti visą amžių į šią Drau j vikų, kad monkino savo pas-
giją. Už tat iš kalno moka! portus, beeinu, nebūt reikėję 
$50.00 auką ir tampa amžį-1 jam eiti į džėlą keturiems 
nais Draugijos nariais. Kiti,] metams ir dar priede sumo

kėti du tūkstančius dolerių, o 
lietuviškiems balšavikams ne
būt buvę naujo triobelio, da
ryti kalektas ir vaduoti jį iš 
dželos. 

norėdami gausiau paremti T. 
T. Marijonų darbus, įneša 
$lu0.0C ir daugiau. Jie tam
pa Garbės Rėmėjais. 

k ą Rėmėjai gauna iš 

šiušų nuplėšęs bevaikščioda
mas ir besirūpindamas civili
ne metrikacija, o jos kaip ne
sulaukia, taip nesulaukia. 

Taigi, patartina laisvama
niams daryti kolektas ir 
įsteigti Dr. Šliupo Šiušų Pir
kimo Fondą ir jam kolektas 
daryti. Juk sarmata kauniš
kiams, kai duplex doctor var
sto ministerijų duris s u . . . . 
nuplyšusiais šiusais. 

Liūdnai Pranašauja 
"V-bė", rašydama apie bolševikų-suomių 

karą, daro tokią pastabą: 
"Vis dėl to, jeigu tai būtų teisybė, Suo

mijos jėgos, jeigu ji negaus pagalbos iš 
kitur, negali ilgai tesėti, nežiūrint s u o m i ų , ' ^ 7 Sveika M a r i j a i " visa 
drąsos ir pasiryžimo. Jeigu suomiai sunai ! 

tikslais darbas viešai teikia 
Dievui garbę. 

1. Savitarpė kasdieninė mai 
da, gražus pavyzdys ir prie-

Tėvų Marijonų Rėmėjai n e - j J a n k ~ s . s a v į tarpis žodis. 
pamiršta, jog daug vieni ki 
tiems padės išganymą sau pel
nyti, jei melsis vieni už kitus. 
Todėl, TT. Marijonų Rėmėjai 
pasiskiria kasdien sukalbėti 

kiną vieną kariuomenės diviziją, rusai į 
jos vietą be didelio vargo ir rūpesčio at
siunčia dvi naujas, vietoje vieno sunai
kinto karo lėktuvo ji gali atsiųsti penkis 
naujus. Suomių patvarumas ir jėgos die
na iš dienos mažėja ir nyksta, nors ir iš 
lėto. Jau dabar Suomija pašaukė karo tar
nybai 1898 metuose gimusius atsarginius, 
iki pavasario galbūt Mannerbedmo liniją 
gins jau 50 metų amžiaus atsarginiai. Tuo 
tarpu tariamieji užsieniečių legionai tik 
gauna pirmąjį "ugnies krikštą", o ir tų 
pačių, palyginti, Labai mažai. Tiesa, į Suo
miją beveik kasdien atvyksta amerikiečių, 
danų, norvegų, švedų, bet jų permažai. 
Jeigu Suomija negaus pašalinės pagalbos 
iki pavasario, jos padėtis bus nepapras
tai sunki". 

2. Visi Rėmėjai .gkuna kas 
savaitė gražų paveiksluotą 16 
^usl. laikraštį: "Kristaus Ka
raliaus Laivas". 

3. Už mirusius visi Rėmė
jai sukalba po 1 Ražančiauti 

T.T. Maiijonų Rėmėjų Drau- cjaj 
• » T T V • • • • / £f • I — 

4. Uss Amžinuosius ir Gar-
bės Rėmėjus/ prijungus jų 

Misteikai, tavorščiai,, bran
giai kainuoja. < ."*•' 

giją. Už mirusius gi ir "Lai
v e " paskelbtus Rėmėjus įsi 
pareigoja sukalbėti 1 Ražan 

Laisvamanių sosaidė Čika
goj daro kalektas pirkimui 
Lietuvoje žemės sklypų — 
laisvamanių kapinėms — lais
vamaniams laidoti. Tuo tarpu 
toji sosaide nemato svarbes
nio dalyko. Štai, Vytauto Di
džiojo universitetas už nuo
pelnus lietuvių tautai suteikė 

0 . štai, jums penki senų ku
piškėnų pamokymai: 

1. Žmogaus gerkla maža, o 
par jų net ir palivarkai pro-
lianda kai išsižioji. (Sako 
daugiausia ant tų, kurie pra
geria ūkius, namus ir t t). 

2. Liežuvis minkšta masa; o 
prieš jį ir visakiai zbrojai nie
kai. (Čia nori pasakyti, kad 
ką £U liežuviu padarysi, tai ir 
jokiais ginklais to nepadary
si).-

3. Nuo adatalas unt kūma 
las. (Taiko daugiausia tiems, 
kurie pradeda vagiliauti maž
možius, nes toks greit ir ant 
"kumalas" užlips). 

4. Pirma čėrka, toliau kvor
ta, o paskui jau ir gorčius ne-
prošol. (Barasi ant tų, kurie 
sako: tai, dėl čerkutės nėra 
ko bartis). 

5. Šuva, eidamas prie pad-
los (dyeselenos) vis gerinąs, 

am! 

T.T. Marijonų Rėmėjų Drau
gija, juo daugiau gauna dva
sinės narių paramos mirusis 
Rėmėjas. Vertėtų šioj draugi
joj turėti ne 3,O:0 kaip da
bar, bet 30,000 narių. Narių 
gausumas priklauso nuo pa-

šios, t. y. 730 Mišių. 
5. Už kiekvieną Rėmėją mi

rusi laikoma atskirai dvejos 
šv. MJšics ir apie Rėmėjo mir
tį skelbiama "Laive" . 

6. Visi T.T. Marijonų Rė
mėjai y r a Marijonų Kongre-

teisių garbes daktaro laipsnį 
*—„—o-—o- d r - j š l i u p n i priimdamas| o kaip tik preina, tai ir 

.. *, i ^ • M i V a r d U S p n e A m z m U 3 U , U . l a i i ) s n i senis Šliupas nuri-1 (Perspėja mergaites, apie ku-
S ^ f f i t S ^ 8 Marijampolėje kas- W j j į » l a b ^ daug L sukas kavalieriki). 
desne narių skaičiumi darosi , d i e n ; a įk0mos dvejos šv. Mi-1 bKm ' _J 

Marijonų Rėmėjų Seimas 
Gyvename sunkius laikui . mums, Amerikos lietuviams 

Vyksta aršiausios kovos už j artimi ir suprantami būtų, ga-
tautinį, ekonominį ir hfciifj į Ii paruošti tik lietuviškosios 
apsisprendimą, už išsilaiky- mokyklos ir seminarijos, 
mą. Tų kovų sukuryj aukš-Į Tai mes seniai žinojom ir čių Rėmėjų veiklos, jų fiPa-'gaJrjos"maldų, gerų darbų il

gaus pavyzdžio, prielankaus'w 

žodžio. 
nuopelnų dalininkai, t. y. nau
dojasi vi?omis dvasinėmis ma 

Rėmėjai atsimena, kad vi- |lonė:nis, kurias Bažnyčia su-
Tokiam spėliojimui, tuo tarpu, be a b e jo - [ s a s darbas nueis niekais, jei teikė Marijonų Kongregaci-

jimo, yra pagrindo. Tačiau, reikia manyti, 
kad suomiai tos '*pašalinės pagalbos" pa 

Rimties Valandėlei 

patys nesistengs tobulėti, i jai. 
Šventėti. Išganyti yra tik tie, 7. Be to, laikomos dvejos 
kurie pasiekė Dievo skirtą Mišios už Rėmėjus Vienuoli-
žmogui tikslą — dangų. Į ten jos šventėse: per Nekaltą Šv. 
gi eina vien tobulieji. Nore- Mergelės Marijos Prasidėji-^•! žmogų nuo nelaimes apsau 

goti? Ką avakė ar švęstas darni Dievą pagerbti ir savejmą ir F* k minių dienoje. 
vanduo padės? Jeijru neban 

" dei — pamėgink, pats sužino-
~ . . x . ^ . , , , , „ s i , kad pagelbsti. Tais senk-
Vakar minėjome Grabny- to daryk, kaip aš dariau . , '. .JTr Z ^ • 

-. -> £ J Z <u x- « t n . t - *; i i te*s reiškiame pagarbą, tei-
čias. Bažnyčiose buvo šventi- Dar tą pati vakarą iš kitų , . ^ 7 . *' 

. V- . . ,. ' -. . . . . . kiamą asmeninis, kurie vaiz 
narnos žvakes, iujodien žmo- suiinojau, kad nelaimingasis . T . 

išganyti, T.T. Marijonų Re- Verta dėvis į T.T. 
mėjai stengiasi kasdien ką Marijonų Rėmėjus 
nors gero padaryti, ar plati
nant gyvu žodžiu savųjų tar
pe geresnį Dievo pažinimą, ar 

čiausiai iškilo ir ryškiausiai 
pasireiškė nacionalizmas ir 
žmogaus ekonominė nepriklan 
somybė. Si o du klausimai ar
timai susiję ii* labiausiai ak
centuojami. 

Iš tautos padarytas kažkoks 
gremėzdiškas stabukas ir jie 
garbinamas, o žmogaus kas
dienis išsilaikymas nustvib{ 
žmogaus dvasios gyvenimą. 
To akyvaizdoj mes sumateria-

Nauda: dvasinė ir net t a n . | ' S J 0 m i r **&**»> J°g 5 a l i a 

tikra dvasinė - apdrauda" "H^ų paprastojo gyvenimo h 

nems gerklės spaudžiamos, šv.! staiga krito negyvas eidamas 
J ."" r" « '• ' C"i ž~ r ' m f i i ' V t y ^ ' i ^ W medžiaginė gyvenimo pa duojami. Jie primena mums|platinant T.T. Marijonų lei- ^ _ ; „„ : , , i_*;^„ j * L 

Blažiejaus prašoma užtaryti 
mus pas Dievą, savo stipria 
pagalba saugoti nuo ligų, ku
rios galėtų gerklei pakenkti 
Šitokie s apeigos, lygiai kaip 

reikalą prašyti, pagalbos ir 
užtarymo danguje. 

Jeigu paprastai aukštoje 
^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ pagarboje laikomas Presiden-
retas jvykis. Garsaus ai^li^•; to p a y e i k s i a s „ u k o k i a n o r s 

gatve: net auikao koja nepa
gelbėjo pabėgti nuo giltines. 

Laikraščiuose pasakojamas 

1—o-- y o b l a i v o 'Queen Mary" kamto-i 'T * 
rąžančiai, škapieriai, švęstas! _ . j j . . f. ^^^ i jo dovana įvertinama, dar 
vanduc, žvakės, bedieyiams.n l^ t y ^ \ g ***" pa^ brmrigiau toogui dera gerbti 

f r Lt- ^ i i T ° ^ •*"* «« šven^' nešioti SU 
dalikeį jam katalike buvo \ 
teikusi, galėjęs tą jūrų milži
ną įvaryti uostan. Kew Yorko 

teikia pagrindo visai eilei pa
sityčiojimų. 

Prisimenu, kaip vienas stip
raus sudėjimo vyras savo be
dieviškas mintis bandė ma
žam silpnam vaikeliui įskie
pyti. Siūlydamas luikio ko- nas išdrįso tai viešai spaudai 
jyte, įrodinėjo — "Sis kur pranešti 
kas geresnis už tavo apskre- Klausi —- kodėl katalikai! 
tnsj aoedalikelį. Per tiek me- tokie prietaringi? Argi ji* ne-
tų niekas man neatsitiko, del nešioja ienklų, kurie negali 

džiamus laikraščius: "Drau-

materijos yra Ir dvasios gy-
,, , .. ,_t. , venimas, kuriuo rūpintis ne raina S.^ivui" skatina dėti s ' hmt> t w m į k s m v .• tik pravartu, bet ir reuua 

knygas. Rašytas -žodis yra ir geif norų žmonės 
ga", "Laiva", ar jų spaustas ^ ^ J ^ ^ ^'į~ \ Anmptol, mes negalime oa 

_ . ¥̂  ' .. ' ' | miršti reikalo rūpintis kas Marijom, Rėmėjų Draugijų, j ^ . ^ ^ ^ n e g a l i m p a s . 

jautėm, bet tikrą darbą pra
dėjom, palyginamai, labai ne-
seniai. Šiandie lietuviai kata 
likai gali pasidžiaugti gau
siu pradžios ir aukštesniųjų 
ii ne taip jau gausių aukštų-
j.j mokyklų skaičium. Pada
liau, atidaryta ir seminarija 
lietuviams kunigams ruošti. 

Šis sunkus darbą.- užgulė 
ant seserų vienuolių ir T.T. 

Į Marijonų vienuolyno. Bet h 
prie geriausių norų, nei sese 
rys, nei T.T. Marijonai nebū
tu pakėlę tos naštos jei ne 
nuoširdi ir gausi mūsosios vi
suomenės parama. Visuomenė 
suprato reikalą ir rėmė ir te
beremia jų darbą. 

Rytoj įvyksta Marijonų Rė-
Ten susir nks 

pastovi jėga. Gera spauda ge- ^ ^ ^ ^ 
rina skaitytojo dvasią ir ke- Chicagoje beveik kiekvie-] kliautį kito žmogaus žmog.s-, ^ ^ ^ ^ mū&0&]m vl_ 
lia jį prie Dievo. W ifetttvin parapijoje yra kurnu ir apsileisti kovoje tf!j '*+** kuriems 

Galutinai, T.T. Marijonų Rėmėjų Draugijos skyriai, savąją egzistenciją, bet juo la-4 ^ .^ . 
Rėmėjai prisideda pinigai^ Atsilankykit į jų daromus su- biau neleistina pamiršti ir SH-
darbu ir kitokia medžiagine sirinkimus, parengimus, pra- vają dvasios kultūrą. Čia W-
auka prie Marijonų Vienuoli- mogas ir jūs prisidėsite prie tinai reikalinga lygsvara. 

Be tos lygsvaros ims ne^a-

s&vimi jo atvaizde, prisimi-

nę maldauti jo u i t ^ o d a n - , ^ ^ o m e n i n i ų , naudingo bendro darbo, 
guj. Tais įvairiais ženWai \ i |^ V J^ 

re išmintingiau turėti didelį 
skaičių tikrų patarėjų, ištiki-j 
mų prietelių, kaip vienam ban 
dyti stebuklus nuveikti. 

• visą savo turėtą turtą, visus Dambrauskas, MIC, 2334 SoJnėmis-. 
savo uždarbius, nes vienuolis Oakley Ave., Chicago, Al. J i s , Ir štai tai lygsvarai iStal-
turi, ar valdo tik tiek ir tai, jums tuoj duos atsakymą i i .kyt i , išmokyti žmogų būti 

!ką jam tuo metu leidžia tu- padės įvykti jūsų norams. 1 žmogum reikia darbininkų. I naudingais tarimais. 
A.B.C. J. reti ar vaidyti jo teisėti Vy- Į Knn, X. A. Matulaitis, MIC. į Tokių darbininkų, kurie' 

tautos gyveninio, jos dvasinės 
1 kultūros reikalai arčiausia 
prie širdies. Jie daug geriau 
suprato ir supranta, atjauta 
LT atjaučia mūsų tautos gy-

negu dau-

Reikia tikėtis ir palinkėti, 
jog Sis Marijonų Rėmėjų s ei 
mas bus gausus atstovais i: 

L P. 



• 

Šeštadienis, vasario 3 d., 1340 
:c 
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LENGVI PASISKAITYMAI 
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^ 

Į PAKAUSI 
IŠ APYSAKOS ("VYTIS IR ERELIS") 

^ 

INDIANA LIETUVIU 2INI0S 
%J 

o>\ 
WISCONSINO LIETUVIŲ 2INI0S 

(Tęsinys) 

Vaišinau tas su Bitinu tylė
jo — ką bekalbėsi su tais 
žmonėmis! Tik jiems buvo 
neaišku, už ką bolševikai 
prieš juos Jcerštauja. Rodos, 
skriaudos niekam nepadarė. 
I r pats lenkuojantis miestie
tis, reikalaująs juos ant sau
sos Sakos pakarti, pirmiau 
būdavo toks švelnus, pilnas 
pagarbos ir Vaišmantui, ir 
Bitinui. Iš kur pas jį atsira
do ta kraugeringą pagieža? 
Yaišmantas atidžiai pažvelgė 
į kitų veidus. Tai parak i ausi 
kaimiečiai, dvariokiškio tipo, 
apsimetę akyplėšiškumo pra
muštgalviškumo kauke, be t l 

sta. Tiesa, jie buržuliai, bet 
vis dėlto 

Bitinas lyg suvokė jų min-
Eseras taip ir nesusilaukė 

progos pamatyti, kaip nau
jausias bolševikų išradimas 
veikia praktikoj. 

tis ir pajuto, kad eia gali bū
ti progos juop įtikinti. 

— Vyrai! — jis tarė:— už 
ką jūs norite mus nužudyti? 
Ar už tai, kad mes lietuviai! 
Juk ir jūs lietuviai. Ar kad 
mes apsišvietę ir kiek geriau 
apsirėdę? Bet mes norime ir 
jus apšviesti ir jūsų būklę 
pagerinti. Mes ne kokie čia 
ponai, tik inteligentai, kilę iš 
žmonių tarpo. Juk ir jūsų va 

Pakviestas kalbėti 
Konsulas Daužvardis 

Minės Vasario 16-tęję vaus "in corpore" pas garie- Atsisveikinimas 
čius; daugeliui yra pasiųsti 
pakvietimu. Šio vakaro pu'sė Sekmadienį, sausio 21, ke-
pelnc eis Vilniaus lietuviams noshiečiu būrelis, artimesnieji 

GABY. - šiame s e k m a d i e - j ^ 1 - k u n - ^ . Urbonavičiaus, M.T.C. 
nyje, vasario 4 d., šv. Kaži- Kadangi gerb. konsulas P. 
miero lietuvių parapijos sve- j Daužvardis tą pačią dieną tu-
taineje įvyks Lietuvos N*pr i -y , s būti ir kitoje vietoje, to-
klausomybės paminėjimo ba- <}G1 visi prašomi susirinkti ne 
liūs. Įžanga 25c. augusiems, [vėliau kaip 3 vai. 

Atvažiuoja didž. gerb. kon- Vienas iš komisijos 
sulas P. Daužvardis iš Chica-
gos. J is kalbės apie Lietuvos 
dabartinę padėtį, Vilniaus 
reikšmę. Gerbiamas svečias į 
Gary atvažiuos 2 valandą po 
pietų. Jam bus iškeltos vai
šes pas seną lietuvių, biznie
rių A. Kazlauską, kuris už
laiko taverną, vardu Kaunas. 

Visi, kurių gyslose teka lie
tuviškas kraujas, prašomi da-

Susivienija 
Dvi Draugijos 

draugai ir pažįstamieji, susi 
rinko atsisveikinti su savo se 
niau buvusiu klebonu ir dva 

I šios vadu. Pasikvietę jį Kena 
shon laimingos keliones 
sėkmingos ateities linkėjimus 
išreiškė per tam t ikini paruo
štą vakarienę. 

ir 

dienio vakare atlaidai baigsis 
procesija. 

Ketvirtadieniais Šv. Mišių 
nebus bažnyčioj, nes klebonas 
važiuoja į Mundelein Semi-
nary mokytojauti. 

Šv. Vardo Bowling 
Lyga 

Praeitame sekmadienyje, 
sausio 28 d., Lietuvių Politi-' (V'iui dovanėlę., 
kos ir Pašalpos Klubas savo 
metiniame 'susirinkime nuta
rė vienytis su Darbininkų dr-
ja, 35 balsais prieš 16 balsų. 
Visos susivienijimo sąlygos 

Mockus Bakery rinktinė pa-
j darė 858-941-996 taškus prieš 

Kad parodyt savo linkėji- W a l t e r Bitautas Tavern 768-
mų nuoširdumą, vakarienės I §29_887. 
dalyviai įteikė kun. Urbonavi-

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

Vikingų Laivais 
Per Gothenburga, Švediją 

Laivu Išplaukimai 
IŠ New Yorko 

DROTTNINGHOLM, 
Vasario 3, Kovo 16, Balandžio 27 

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

Chicago. Illinois 

padarė 708-864-832 taškus 
prieš Vic's Tavern 74.V.728-
780. 

A. F. 

lyvauti šios šventės iškilmėse, pavesta išdirbti Susivienijimo 
išgirsti ir kairtu pagėrus *nus draugijų išrinktam komitetui 

buvo matoma, kad ta rolė* das toks pat baltarankis, juo- b r a n g i o s Lietuvos atstovą. 3 j Šis komitetas susirinks vasa 
neįprasta jiems vaidinti. | do darbo niekad nedirbęs. J is 
Apykvaili veidai ir žiopliš-, taip pat mokslus išėjęs, apsi-
kos burnos, akys neišdrįsta | švietęs, o kad apdriskęs, tai 
žiūrėti kitara į akis. Buvo t i k tyčia, kad jus apgautų. 
jau išsikaušę, ir tas tik palai-'Jis jiims įkalbėjo, (kad mes 
kė jų drąsa. Tačiau šūkis 1 buržujai, bet ir jis pats nie-
"išpiauti buržulius" tiek pa-1 km n u o »*• nesiskiria. Tai 
trauklus teorijoj, buvo n e ' Je i n o r i t e b ū t i teisingi ir bū-
tiek jau jaukus, kuomet pri
eita prie praktikos. Nei šiam, 
nei tam nužudyti nekaltus 
žmones, tai net įsikaušusiems 
padaužoms buvo perdaug. 
Tas driskius eseras tai at
kaklus akyplėša. Užtempti jį 
ant sausos šakos visai teisin
ga, bet šituo du ponu tai, 
rodos, visai beredkaio nutei-

I vai visi ir visos dalyvauja' rio 8 d. Petraičių name, 1605 
salėje. Gariečiai tikisi, kad' Madison St. dėl aptarimo rei-
apylinkių Indiana Harbor ir kalų draugysčių. 
So. Chicagos lietuviai daly-Į Komitetas 

<? 

KAS GIRDĖT WAUKEGANE 
: ^ 

4> 
tinai užsispyrėte visus inteli
gentus išžudyti, tai ir jį žu
dykite, nes jis toks pat kaip 
ir mes. 

Kaimiečiai susižvelgė. Ta 
: nauja mintis tiek aiškiai iš.-
i dėstyta, kad prasiskverbė 
! pro storą jų smegenų žievę. 

Iš tiesų, kuo jis geresnis! 
Toks pat "tiligentas-buržu- v a i z J e l i g << K a t r i u t g s " G i n t a «ma. Labai gražus ir girtinas ~ w b u s g y s t a c i j o g i r g v 

Ryt po sumos L.R.K.S.A., 
o popiet, po pamaldų, Gyvo
jo Rožančiaus dr-jos. 

Pirmadienio vakare choro 
praktika ir po jos susirinki
mas. 

Kitą sekm. Šv. Tardo di-
jo's nariai ir Sodaiietės ben
drai priims Šv. Komuniją per 

pirmas Šv. Mišias. 

Lith. Business Men rinkti- Wall St. Tavern rinktine 
nė padarė 831-746-834 taškus 'padarė 828-863-831 taškus 
prieš Ben's Tavern 761-718- prieš Vic's Barber Shop 837-
848. 803 801. 

Jakutis Food Shop rinkti
nė padarė 788-812-į57 taškus j 
prieš Simo Paint Shop 884 
743-763. 

Mockus Bakery padarė 
i 2,895 taškus dėl trijų lošimų, 
i tai yra didžiausias taškų skai-

Sparco Bubble Up rinktinė ! čius sukrautas šiais metais. 

r̂ = 

" K a t r i u t ė s G i n t a r a i " (palaiko oficialį koresponden-
Vasario 4 d. 7 vai. vakare' t{2> k a d draugijų veikimas ir 

Lietuvių Auditorijoj, Šv. An-'•svarbesni nutarimai būtų laika 
tano draugija rengia šių me- j n u o l a i k o Prašyt i , kad nariai 
tų pirmą gražų vakarą. Busj neatsilankę susirinkiman, ar 
statoma scenoje trijų veiks-! gyvenantieji kitam mieste, 
mų gražus lietuvių gyvenimo ž i n o t u , k a * d™ugijos veikia-' 

Įvairumai 
Trečiadienį prasideda gavė

nia ir yra Pelenų Diena. Fe 
lenų barstymas bus ryto po 
šv. Mišių ir vakare po pamal
dų. Vakare 7:30 bus 0raudus 
Verksmai. 

Per gavėnią, kiekvieną tro-
biadienį įvyks Graudūs Verk
smai. Penktadienio vakarais 

Iškrauti Parodai 
Budriko Rakandų ir Radijų 
Krautuvėje 1940 metų Elek
trinės Ledaunės-Refrigera-
toriai — Westinghouse, 
Norgje, Kelvinator, General 
Electric. Daug visokių pa
gerinimų, tesuvartoja mažai 
elektros, sutaupo šeiminin
kėms daug pinigų ant mais
to. 

programoj dalyvaus pirmą 
kartą Šv. Antano draugijos Sh ar skaitai "Dr-ugą' 

snaudė. Per jo galvą žaibo 
greituimu persmelkė mintis, ^ r o pasisekimo. Be veikalo, 
kad pavojinga kurstyti tam-
suomenę prieš inteligentus 
Jie gali padaryti bandymą Ivyrų choras, vadovystėj Pra-
ant jo paties kailio. Reikia in<> Bujanausko, su gražiom 
veikti skubotai. Ilgai nelauk-1 dainelėm. Sulig draugijos me

tinio nutarimo, kiekvienas na
rys turi nusipirkti tikietą ir 
dalyvauti parengime. Taip 

į liūs prie-geros lietuviškos mu 
zikos. Tai bus paskutinis šo- \ s a k y t ų dienraštį, kur ras 
kis prieš gavėnią. Veikalo ™ vien žinių iš savo koloni

jos, bet iš kitų kolonijų ir 
iš viso pasaulio. Tuo parem-

— 

£ f v i s u 7 X P ° m , S P i 8 U t i ' ' - " • *» ra id ini™ t>«s ba - ' ^ l ykas . Bet svarbu irgi, tadj į ^ ^ 
į . 7 .Z! .. .. . M ilius nria imroK lietuviškos mu-: kiekvienas draugijų narys uz 
Ir naujai iškeptieji bolše

vikai vogčiomis kits į kitą 
žvalgėsi. Užėjo kritingas mo
mentas. Bet ir Mikulis ne- vaidinimui sutrauktos geriau 

šios vietinės jėgos ir tikimės 

Penktadienį, vasario 9 d., 
prasideda 40 vai. atlaidai. Tę
sis iki sekmadienio vakaro, 

, vasario 11 d. Pamokslai bus 
sim savo katalikišką spaudą ^ ^ ^ r y t a g į r y a k a m s 

ir turėsime 'sau naudos. Tai-

damas, jis šoiko prie Bitino. 
— Tylėk, nepraustburni 

buržujau, ne tai — 

Kainos dabar žemos, 
$99.50 ir aukš(V*iai1-

Perkant dabar daug pigiau 
kaip vasaroj ir teki lengvi 
išmokėjimai — tiktai po 15 
centų j dieną. Pamatykite 
dabar. 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409 So. HaJsted Street 
Tel. Yards 3068 

Ir užsimojo su revolveriu, pat ir pašaliniai kviečiami at-
Bet miestietis buvo greites- siįankyti ir pasigerėti vakaro 
nis. Visu stambaus kūno švo-i programa. Rengimo komisijoj 
riu jis sugrūdo kietą kumštį yra: G. P. Bukantis, J. J. Ja-
į Bitino ipanosę. Iš nosies pa-ikutis, T. Karašauskas ir Pr. 
pylė apsti kraujo srovė. jBuianaū?kas. 

— Nedrįsk, prakeiktas lit-į 
vine, užgaulioti mūsų vadą! 

Atsirado dar vienas vado 
užtarėjas. Tai nelietuviškai 

Svečias kunigas sakys pamok
slus. Prašome kuo skaitlin-

Enrikas. giausiai atsilankyti. Sekma 

R A D I O 
X 

Sekmadieni a vakare nuo 
5:30 iki 6:30 vai., vasario 4 
dieną bus puikus Budriko ra
dio programas iš stoties 
WC.FL, 970 k. Programoj da
lyvaus dvigubas parinktinių 
dainininkų kvartetas ir žymi 
solistė Jadvyga Gricaitė, so
prano. Jiems akompanuos di 

Palaidota I d ž i u l 5 studio Orkestrą. Be 
Po sunkios operacijos mirė dainininkų ir orkestros bus 

Anastazija Petruškienė. Sau dar vaidylų grupė su savo 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFL, >7« k. nedėlios vak S:36 

I k i «:30. 
W H P C . 1410 k. ke tver ta i 7:00 Iki 

8:00 P. M. 

tamsus ilganosis berniokas, ;
 s i o 3* (-- P° bažnytinių apei- įdomia drama ir bus daug 

apsitaisęs rusvu nudėvėtu 
burnusu. Griežta nelietuviška 
tarsena jis sveptelejo:— 

— Taip tau ir reikia, bie-
loručka. Matai, ką reiškia re
voliucijai priešintis. Ką į tai 
sakysi Ha! ba! ha! 

Bitinas nieko negalėjo at-

gų Šv. Baltramiejaus bažny 
čioj palaidota Aheension ka
pinėse. 

Organas 
Visos trys stipriausios vy

rą draugijos: Šv. Juozapo, Šv. 
Baltramiejaus ir Šv. Antano 
savo metiniuose susirinkimuo-

naudingų patarimų. Progra
ma yra tvarkoma ir leidžia
ma Jos. F. Budriko Rakandų 
ir Radio Krautuvės, 3409 So. 
Halsted St. Tel. Yards 3088L 

Pranešėjas 

Žavejančios Dainos, 
Smagi Muzika, Link
smins Klausytojus 

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio 
rytoj, sekmadienį, reguliariu 
laiku, 11:30 valandą prieš 
piet ant stoties WGES, ir 
pasiklausyti gražios ir įdo
mios programos leidžiamos 
pastangom Progress Furni-
ture Company Krautuvės, 
3224 So. Halsted St. Progra
mos išpildyme dalyvaus žy
mūs menininkai ir meninin
kės, kurie visi žavės klausy
tojus. Prie to bus žingeidu 
žinoti radio klausytojams, ku
riem reikia namų reikmenų. 

Rep. Z. 

INTERNATIONAL LIOilOR CO. 
Sav. FRANK VIZGARD 

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
"Sunny Boy" 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtine. 

— o 

Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

Parduodame vien tik Taver
noms. 

— o — 

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančią dieną. 

6246-48 S. Califomia Av. 
Chicago, Illinois 

Tel. REPublic 1538-9 

^ # 

t? 

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

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 

V 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW 
^ 

sakyti. J is prunkštė iš bur- |S P n u t a r g p a i a iky t i dienraštį 
nos kraują. 

Trys prieš tris. Situacija 
išgelbėta. Trys likusieji bol
ševikai neišdrįso nieko pradė
ti ir klusniai pasidavė vado 
įsakymams. Greit susirikiavę, 
jie vedė surištus belaisvius 
miško link. Tuojau nužiūrėjo 
tinkama vietą už kalnelio, pa
giry. Sustatė, nuteistuosius į 

[eilę, išrišo jiems rankas ir 
I liepė kastis duobes pakasy-
jnoms. Klaiki pareiga kapus į 

*' Draugą'' oficialiu organu. 
Visos trys turi išrinkusios ir 

sau kasti. Kiek paniurę, bol
ševikai sustojo aplinkui žiū
rėti. Miestietis išsitraukė bu
teliuką ir davė kiekvienam 
geroką gurkšnį patraukti. 
Ūpas palaipsniui pasitaisė. 
Mėginta pajuokauti. Daugiau
siai juokų krete iš kruvinos 
Bitino nosies. J. Kmitas. 

(Bus daugiau) 

DRAUGIJOS 'LIETUVOS ŪKININKAS" 

Metinis Vakaras 
DRAMA — KONCERTAS — ŠOKIAI 

SEKMADIENĮ, VASARIO 4 D., 1940 M. 
Programą Išpildys Lietuvos Vyčių Choras 

West Side Hali, 2242-44 W. 23rd Place 
Programo pradžia 5:30 v. v. šokiai 8:00 v. v. 

Šokiams grieš Henry Peters Orkestrą. 
Visa lietuvių visuomene maloniai kviečiama dalyvauti. 

RENGIMO KOMISIJA IR VALDYBA. 

Pastovumas — 
Tę liudija Įstaigos 44-tiy metų gyvavimas. 

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

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

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 Federalineje įstaigoje. 
^ 
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 
^ 

Cicero P. 2 . 
Šį sekmadienį, 4 va), po-

pietų, Cicero Stadijone, kuri* 
randasi prie \V. 19 gatvės ii 
So. 52, įvyks Midwest Ldth-
uanian l'hampionship Basket 
ball Toumey ir kitokie lietu 
viski įvairumai. Sykiu su 
Šiaom bus minėjimas 22 metų 
sukakties Lietuvos Nepriklau-

kad jis turi visus Chicago ir 
Cicerus lietuvius kurie moka 
įkainuoti tautos gerbūvį per j 
savo tautos žmogų pilietĮ. 

Kun. Jeromm \ aivūnas 

somybes. Labai malonu patir-l m § j u g i r geradarius prasidės 
ti, kad į sį mūsų tautos darbą i v g i a i 1 0 : 3 0 # p a m o ks lą sakys 

Šį sekmadienį mūsų bainy-, c i c e r o S tadijone rengiamos Lietuvos nepriklausomybė? 
čioje įvyksta iškilmės atida- ' minėjimo programos rengimo komitetas, 
rymo seimo Marijonų Kėmk- • • • '•' 
jų. iškilminga suma, kuri bus.Radio Artiste linksmins Iš Marijony Retnefų 
laikoma intencija už visus i H j ^ e ^ SoklUOSe 

8. Ališauskienė, už k$ atsi-1 dėkojo draugijoms — Dievo LIETUVIAI DAKTARAI 
prašome Motinos Sopulingai, kuri irgi ' " 

Iš Marijonų Rėmėjų Chica- paskolino kauliukus žaidimui 
go apskrities platų ir gražų Idykai ir dar tikietų išplatino 
raportą patiekė Ona Rimkie-\narių tarpe; taip pat ir Duk-
nė ir kvietė skyrių, kad dau- terų Klubui Vienu žodžiu — 

jeina ir augusieji ir mūsų 
tautos jaunimas su sportu. 

Šešių metų šokėja iš Major 
Susirinkimo 

CICERO. — Vasario 1 d 

giau lankytų i į šaukiamus 
susirinkimus. Haportas priim
tas. 

Taip pat plačiai kalbėtasi j 
seimo reikalu, kuris įvyks Ci-
eeroje, &v. Antano parapijoj, 
kurios skyriui tenka nemažu 
našta visus tos dienos rūpes
čius sėkmingai pravesti. 

Sekė raportas iš praeito sek 
madienio vakaro, kuris labai 
gražiai pasisekė ir davė gra-

visiems ir visoms, kurie tik 
kokiu būdu prisidėjo prie šios 
pramogos pasisekimo, priklaii 

(Tęsinys 6 pusi.) 

LIETUVIAI DAKTARAI 

laikraštininkai, labai gerai pa-; 
darė šiame svarbiame gyveni
mo momente, stodami kaip 
vienas už savo tautos garbės 
frontų, kelti šios šalies pilie
čių akyvaizdon savo lietuviš
kų organizuotumą i t susiklau
symą. 

Šis metas Amerikoje yra 
svarbus politikos metas. 2Sulig 
Šiol mes lietuviai, o ypač Ci-
ceroje, dar nepilnai mokėjo
me pažinti šios šalies politi
koje dalyvavimo svarbų kai
po organizuoti lietuviai poli
tikai. Šis momentas bei šio 
sekmadienio parengimas Cice
rus Stadijone tegul parodo 
šios šalies piliečiams, kad 
mes lietuviai esame kaip vie
nas už savo teises ir savo bei 
šios šalies gorbuvį. 

Todėl nuoširdžiai raginu vi
sus šios kolonijos, Chieagos ir 
apylinkės lietuvius, visi kaip 
vienas, dalyvauti šio sekma
dienio parengime Cicero Stn-
dijone. Nors mes ciceriečiąi j J } į i t i Q s M y l e t O j O s 
šiandien savo kolonijoj tur į^^™ 
me svarbų seimų parapijos 
salėj, bet atraskime galimy
bės, laiko būti visi visur ten, 
kur mūsų visų darbas y r a ! lėj. Visų pelnų skiria įgiji 

Tėvas Dambrauskas, Marijo- Bowcs radio valandos links .. , 
^»a «• • • J «,;« 1 & a parapijos mokyklos kambary žaus Delno Pirm K Sriubie-

nų Rėmėjų organizacijos dva-mins visus sj vakarų Sv. Ori , f % \ f _ , . J ^„ \ š nf \ ̂ ttU8 P*1110- ri™< i\. onuon 
nė, vardu skyriaus, nuošir
džiai dėkojo bulvariškėms už 
gausių paramų, kurios ne vien 

.Mūsų politikai, profesijonalai' s i o s~" v aoiL Po sumos Mišių [ galiaus choro šokiuose, Sv. ! i v y k ° M a r i J o n u ^ m ė j ų 21 
ir mūsų visuomenės vadai, b u s palaiminimas su & S. I Antano parap. salėje prie 15-' m o , ? k y n a ™ «kaitlingas susi 

rinkimas. Pirm. K. Briubienė 
atidarė susirinkimų. Kadangi tik galybes tikietų išplatino, 

Po pietų 2 vai. mūsų para- tos ir 49th Ct., Cicero, 111. Ir 
pijos salėj prasidės seimo se- kas nori linksmai laikų pra- , ^ ^ 
sijos. Raginu visus šios kolo- leisti esate kviečiami atsilan-1 ™ s t A- Valančius dėlei svar- M aukojo sudėtine ir veri 
nijos ir apylinkės lietuvius, o kyti. Komisija yra paruošus/1b l o s &***** į ga lė jo at- tingų dovanų, prie kuries pri-
ypac draugijų išrinktuosius daug surprizų visiems. Bus 
delegatus į šį seimų, laiku su-) įvairių dovanų. Šokiams grieš 
sirinkti ir imti aktyvį daly-
vumų šiame minėtame seime. 
Lai šis seimas', mylimieji, pa
sireiškia esųs ne vien Mari
jonų Rėmėjų bet mūsų visos 
šios kolonijos lietuviškos, kar 
talikiškos visuomenės. Kata
likai pasirodykime esų patys 
sau nesvetimi, bet pažįstų 
kas yra Marijonai ir, kad jie 
dirba mūsų lietuviškų ir ka
talikiškų darbų. 

Širdingai sveikinu Marijo
nų Rėmėjų Seimo dalyvius ir 
visus, kurie ats 1. suikysite. Lai 
Aukščiausias per mūsų mal
das laimina šį seimų, jo da
lyvius ir visus mūsų darbus. 

Kun*. Jeronimas Vaičūnm 
Klebonas. 

net dvi orkestros. Pradžia aš
tuntų valandų vak. Laukiame 
daug svečių, o ypatingai kvie
čiame visus parapijų chorus 
ir jų vadus. 

Šiam vakarui ypatingai 
darbuojasi Angelą Paužaitė. 
Tad iki pasimatymo ši vaka
rų. 

Stefanija Gerdvilas, rast. 

Kų-ne-kų, Det Lašinskio su 
Kanapinskiu imtynių, bei muš 
tynių, negalima praleisti ne
nuėjus vas. 6 d., vakare, į pa
rapijos salę, kur įvyks įdo
mus ir tragiškas įvykis. Už
tikrinu, kad tame mūšyje vie
nam bus kaput. Ateikite v* 
si pamatyti, kaip tos vi'aos — 
"ceremonijos'! bus atliktos. 

vykti, jisai į .savo vietų at, j sįdejo B. Kaulienė, S. Alisaire-
siuntė savo dukrelę Elena Va-! k i e n e , Deikantienė ir M*t«i-
lančiūtę, kuri perskaitė pra- Į i į ū m ė n e . Taip pat nuoširdžiai 
eito susirinkimo nutarimus, • . ... ... . 
kurie buvo priimti. Anastazo mmmammmam^mmmmmmcsmma 

-

Valančiaus toks pasielgimas, 
tai nepaprasta garbė ne vien 
tik vietiniam Marijonų Rė
mėjų 'skyriui, bet ir visiems, 
kad taip uoliai įvertina savo 
pareigas. 

Po to, sekė raportai iš Fe* 
deraeijos, Labdarių Sąjungos 
ir gerb. klebono kun. Vaičū-
no 25 metų jubiliejaus pami
nėjimo, kuriuos patiekė susi
rinkusieji ir buvo priimti. 

Praeitų kartų buvo praleis
ta nekuriu akl;bos šiems me
tama nariri, būtent — iždo 
globėjos — K. Juozaitienė ir 

Telefonas CANal 7389. 

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 i 
DANTISTAS 

6558 So. YVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

pa era I susiturima 

DR, A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

10— 12TelryW 
3—4 ir 6 —8 ral. vakarą. 

Trečiadienais ir Sekmadieniai! 
Seeitarios. 

Tai Yards 8146. 
VALANDOS: Nuo U iki L.. 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
PiT-nadiemais- 2 iki 4 1: 7 *> i 

šventadieniais: 11 i*, l t 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

it akinius pritaiko 
3343 So. Halsted Street 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, su pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. Leusą 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pojret. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FTJRNITITRE HOUSE 

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

Visas parapijos k o m i k a s 
Vas. 8 d. vakare rengia' da pastangų, kad rengiamas I 

"bunco" ir kortavimo vaka-'Užgavėnių vakaras visus suį 
ra Šv. Antano parapijos sa-įdomintų. 

AVhere there's a will, there is mui bei pataisymui rakandų 
wav. Lct us say - We Šv. Antano parapijos seserų • 

will I I will be at the Stadium. 
Brangieji, nepasivydfkimo 

patys sau geresnes a t i t ies . 
Tegul mūsų lietuviai, politikai 
Žino, kad mes visi kaip vie
nas esame su jais. Tegul par
tijų šios šalies vadai mato, 
kad lietuvis ne vienas stoja 
ginti žios šalies gerbūvi, bet 

name. Parengimas, ištikrųjų, 
remtinas. Dovanų, girdėjau, 
turi daug; užteks visiems, ku
rie tik atsilankys. Žinoma, 
dainų negirdesime, nes jau 
bus gavėnia. Bet, girdėjau, 
kad Dainos Mylėtojos moka 
ir gražių giesmių sutartinai 
pagiedoti. "Gal ir pagiedos. 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

f y ^ a [ j j j A j » ^j \ ^^Jy^ar tyĘk \* 

Chicacoj ir Aplelinkė**, Lengvais lšmok6jhn«l3; pirkimui, 
pataisymui Ir statymui naujų namu. 

MOKAME 
Dividendu ui padėtus pinigus 3r° 

Skaitykite t l t l l katalikis-
3J kus laikraščius. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

Kiekvieno asmens taupintai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
petleral SaTtnss & Loan Insurance Corporation, Washington. D. C. 

D*L INFORMAdJŲ KREIPKITĖS I 

INGS 
|AND LOAN ASSOC1ATION 

įOf CHICAGO 
2202 West Cermak Rd. 
Telepbone CANal 8887 Ben J. 

Chicago, UI. 
SecreUry 

lULATUTM TAXAND06i Kasdien nuo t ryto Iki ft •. v. 
Ketverge nuo t ryto iki 7 v. v. 
SerednJ nuo t ryto iki 12 di-.na 

U ':-^\f riit^^^it^Jrf^^fr^^^^i^^f^ 

M. Marcinkus ir Stankus 
jau nienuo laiko, kai rengiasi 
prie to užgavenių vakaro. Oi 
tie parapijos komitetai, ištik
rųjų, dirba nuo širdies para-
pijos naudai. O kas mums, 
parapijonams, lieka: tik nu
eiti ir paremti parapijos ko
miteto surengtą vakarą. Rap. 

Vas. 3 d. vakare, parapijos 
salėj Sv. Grigaliaus choras 
rengia balių su šokiais. Čia 
visų parapijonų priederme sa
vo choristus paremti už jųjų 
gražų giedojimą kas sekma-J 
dienis bažnyčioj. 

— • — — n i •• I u i m i I I • • H 

m 
l K L A U S Y K I T E 

New City Furnitere 
R A D I 0 P R 0 G R A M 0 

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALAND&, i» mtw» 
WBBC — 1210 kilocycles. 

Programe dalyvauja 8 t Louie-Louie Komedlfeka (rrupA 
ir didele eile kitę radio žvaigždžių. 

Tel. Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
(JY/DYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

\Tuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį. 

Res. 1625 So* 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484. 

DR, P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 40th Court, Ciceio 
AMtradibiuaiB. K^tvutadiuoiau 

Penktadieniai! 
Valando*. 10-18 ryt*, 2-(L 7-9 F. m, 
3147 S. Halsted S t., Chicago 

Pinnadiemiaia, Tre«iadieniaii o 
Beetadieniait 

Valandoi: 8 - 8 P. l t 

I 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutar'4-
Ofiso telefonas PROsport 6737 
Namu telefonas VIRginia 2421 

DR. FRANK C. KW!NN 
(KVl£)OlM«ttAt*) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir PagaT Sutarti, 

"" DR. P. J. BEINAR 
(BEINARACSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
W00 So. Halsted Street 

*«1 OANaJ ftftfte 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
i . fnvvoiAM f» CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

1 — • ir 6:30 — «:30 
b* pagal sutarti. 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 

2158 VVest Cermak Rd. 
Ofiso Tel. Canal 2345 
Ofiso VaL 52-4 ir T—W 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res tel Canal 0402 

! 

• * * * * * * < _ « . A * * » » ^ • «> » <K_*. , . k m. «. M « « « * - » . . . . . * t 

DAROMI! 

P A S K O L A S 
ANT VISOKIV NAMŲ 

Del Pirkimo — Pataisymo 
M<x L - rn 1 žavimo 

Ar Seno Morttflčio Atmokėjimo 

INSURED 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPTNIAJ. APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedicral Savlngs an<i l,oan Insuvaace Corp., WtLshingxon, D. C. 

SI, ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING 8C LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. alUBAUSKAS. SecreUry 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Ysrds 3956 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vaksr*> 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
4729 So. Ashland Avt. 

2-trot luboi 
CHICAGO, ILL. 

Tel. MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki I 
V»J. PQ pi*t<> <t nuo 7 Iki 8:30 % t 

<*pkm«fl noo 10 iki 12 vai ryt* 

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

Tel. 5TARds 0894 
nes. Tel. PLAza 8200 

VALANDOS.' 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 • . t t k 

I Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. 

I 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res M68 80. Taboka Ava 
Ret. TeL GROvahill 0617 
Offir* Tel HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai %-l W 7-41 vak. 
Kstv. it Nadėliomis 

DR, VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LLETUV1S 

tkivlci 10 moty praktikavimo 

m ' — 

Kviečiu visos kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu. 

Midvvest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Paleng-vins akių įtempimą, kaa ea-
fl prieiaatlml galvoa skaudėjimo, 
svaigimo, aklų Įtempimo, nsrvuotu-
mo, skaudama aklų kartti, atit&lao 
trumparegyste Ir toUregystę. Priren
gia teiaiDgai akinius. Vtouose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia msflsmrtas klai-
laa SpecialS atyda atkreipiama i 
mokyklas vaikam Kreiva* akys ati-
taisomo*. 

Valandos: nun 10 iki 8 vaL vak. 
Nedeliomia pagal sutartį 

atsltikiinų akvs atitaiso 
be akinių. Kaino* ulglos kaip 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonas YAEdg 1I7S 

2403 W 63rd St., Chicago 

Range 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Masiny Plovimas. 
• 

Tire it Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PWY8I0IAN and SUBttBOl 

i#Ufl So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nno 8 iki 8 Tai vak. 
Nedčlioroifl pagal «atarti 

Ifffe* Tel TABds 4787 
V«ww Tai t>iio«n*r* 1«st 

TaL TARds 6881 
Bes • KENwood 6107 

DR. A, J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai nuo 1—3; noo 6:30—8i8l 
756 VVest 35th Street 

Oftfto TeL VTa«inia 0066 
Raside&cijoe tai BBVerly 8344 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflio vtLt 1—3 ir 6 - * « 0 P. M, 

Vio Jnknis, sat. 
a Ĥ  

2 3 3 5 South VVestern Avenue 
TKLEFONA8 OANAL S764 

11WK 

j ••< ^a««» nav 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJAS U OHIRTTRGAfl 

2201 W. Cermak Road 
Valandosi 1—8 popiet Jf 7—8 T. C 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPobllo 7866 

Offiee Phone Res aad Offie* 
PROspect 1088 8868 & Leavitt B» 
Vai: 2 4 pp. ii 7-8 vak. CANal #7M 

DR. J . J . KOVYAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2359 So. Leavitt Street 

IT 

8888 So, Olare*ofct Ara 
Valandos 0—10 A. U 

ViKi«liomi« TMural «otkrti 
• - • • - - - - — — — -

• • i OAJIal 0887 
Res. TeL PROspect 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR 0HIRURGAB 
1821 So. Halsted Street 

Reridensija 6600 So. Artesian AT*. 
VALANDOS: 11 •• ryto iki 3 popi*« 

6 Iki ° ejfcgg 
TeL YARdi 8946 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

VaL: nuo 8 ryto iki 8 
Hmrmini TMUTM) vntarti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avi 

4031 Sa Ashland Ava. 
M YARos 0884 

Pirmadieniais, Trečiadieniais fa * 
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PAMALDOS BAŽNYČIOJE 

9:30 - visi delegatai-es susirinks mokyklos salen, 
kur gausite seimo ženklelius. Iš tenai visi 

"Lt corpore" eis į bažnyčią pamaldoms. 

10:30 - Prasidės šv. Mišios. Po Mišių pamoks
las. Mišias laikys: Kun. Juozas Mačiulionis, 
M.I.C. - celebrantas; klier. Juozas Kuprevi
čius, M.LC. - diakonas; klier. Andriejus 
Naudžiūnas, M.I.C. - subdiakonas. Klieri
kas Pranciškus Aukštakalnis, M.LC. - cere
monijų vedėjas. 

Pamoksle sakys - kun. Juozas Dambrauskas, 
T.T. Marijonų Remejų dvasios vadas. 

Mišiy intencija: - už visus T.T. Marijonų Re-
mejus ir geradarius, gyvus ir mirusius. 

PAKVIETIMAS 

Tėvų Marijonų Remejų Seimo Rengimo 
Komisija nuoširdžiai kviečia visą plačia katali
kišką visuomenę dalyvauti Tryliktame T.T. Ma
rijonų Remejų Draugijos Seime, kuris įvyks ry
toj, vasario 4 d», Šv. Antano parapijos salėje, 
Cicero, Illinois. 

SEIMO RENGIMO KOMISIJA. 

SEIMO DIENOTVARKE: 

10:30 - Iškilmingos Šv. Mišios ir pamokslas. 
12:00 - Pietus visiems atstovams ir atstovėms. 
2:00 - Seimo atidarymas. 

Seime skaitys paskaitas: 
Kun. dr. Juozas Vaškas, M.I.C., naujasis 
Aušros Vartų parapijos klebonas ir 
Eduardas J. Kubaitis, gabus rašytojas ir vi
suomenininkas. 

VtCLc. yerb. kun. U. J. Vaiuūnas, Šv. Antano parapijos kle
bonas, Cicero, 111., kur sekmadienį, vasario 4 d. įvyks Mari
jonų lėmėjų Draugijos Tryliktasis seimas. 

Antanas Bacevičius, ilgame
tis Marijonų Remejų Draugi
jos Chicagos apskrities pir
mininkas, taip pat North Side 
1-mojo skyriaus pirm. ir uo
lus visuomenės veikėjas, ati
darys seimą* 

II U I . 1 1 1 1 ! • • • I • I I 

Kun. Juozas Dambrauskas, 
Marijonų Rėmėjų dvasios va
das, vasario 4 d. seimo iškil
mei Šv. Antano bažnyčioj, pa
sakys, pritaikinta pamokslų. 
Jisai yra dar jaunas, bet my
lįs dirbti ir daug žada atei-

W* . ": 1 1 1 

Eduardas J. Kubaitis, žy
mus literatas, vasario 4 d., 
Šv. Antano parapijos salė
je, Marijonų Rėmėjų Drau
gijos 13-tame seime, skai
tys pa'skaitą. 

D-ras Petras Atkočiūnas, 
taip žymus visuomenėje 
veikėjas, vasario 4 d., Šv. 
Antano parapijos salėje, į-
vykstančiame Marijonų Rė
mėjų Dr-jos seime, priėmė 
kvietimų būti seimo pirmi
ninku. 

• - - - - - — 

Marijona Sudeikiene, Mari
jonų Rėmėjų 8-to skyriaus 
Town of Lake pirmininkė, 
žymi visuomenės veikėja, da
lyvaus stt dideliu būriu town-
oflakieeių seime vasario 4 d. 

Biznierius Rapolas Andre-
liūnas, kuris užlaiko auksinių 
daiktų krautuvę adresu, 6324 
So. "VVestern Ave., yra žymus 
visų katalikiškų organizacijų 
rėmėjas. Tai retas biznierius, 
kuris taip žymiai darbuojasi. 

Ona Bukantaite, iš Dievo 
Apvaizdos parapijos, jaunutė, 
bet daug žadanti ateičiai. Ji
nai su savo mamyte, neaplei
džia nei vieno Marijonų Rė
mėjų apskrities sus-mo. 

Kotryna Sriubien§, Marijo
nų Rėmėjų 21-mo skyriaus 
pirmininkė ir daug darbuoja
si visuomenėje. 

A 

w 
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H>a:i 
B Marijonų Remejy 
Susirinkimo 

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

so nuoširdžiausias lietuviškas 
ačiū. 

Šiame susirinkime užsimo
kėjo už "Draugą" $6.00 ir 1 
dol.. aukojo "Laivui'' Juoza
pas ir Barbora Kauliai; "Lai
vą" užsimokėjo — Ona Rinvl 
tien* nn\ Fmnw« ni.^sirSn B kaires dešinėn — liiaa Frieda Zylstra, Mrs. Don Wallace ir Miss June Sprou, kurios 
Kiene ^ . . u , iLmuija Kladikie- ^ Montevideo, Urugvuay į Rio de Janeiro dingo. (Acme telephoto) 
ne $3.00 ir Marijonu Remejų 
narystes mokestį užsimokėjo 
Ieva Karpienė 1 dol., ir Mag
dalena Strižkiene 1 dol. Vi
siems maloniems geradariam 
nuoširdžiai ačiū. 

s 

gai misijonieriai neturi lai k- surengė šaunią puotą savo na- L . VyČlŲ G i o r a s 
rodžių, apdovanojo juos, o da- me, kur susirinkę artimi gi-' p a « u u 

bar, iš brolio VI. Cibulskio, minės, draugai bei draugės - . p , TT « d 
M.I.C. sužinojęs, kad man rei- pasisvečiavo ir pasilinksmino, dasi sekmadienį, vasario 11 

._ -. \ ' . ., ; kalingas nedidelis budintojas, taipgi palinkėjo jubiliatams L \ ot 
Nesiradus daugiau reikalu, A x> ,, „„ , - i - „ A i 0 «i ,+o i i • -i • • * d-> i,:6[) v* V,T 

A. Petkus suteikė nelauktą w e l k a t o 8 l r ilgumai) metu. I C h k u r i g k a g d i f n d a u . 
man dovanėle - gražų pato-, J. i r D . Al«ksi»nai yra rim- fc teg c h o 
gV b u d i n t o j a la ikrod , . EH t o būdo žmonės, veda graži, _ k u r i o ^ a ^ 

susirinkimas šiuomi baigtas. 
X. K 

Vieša Padėka 
Laikrodininkas A. Petkus, 

turįs savo brangenybių krau
tuvę Marąuette Parko koloni- » u Ą | | | | Į Į | j" 

tai jam tariu viešai ačiū. 
A'w*. d-ras tf. A Matulaitis, j m tris dukreles, turi įsigiję 

Jf./.C. 

ras, 
ir sęimynin, gyvenimą, augi- ^ a t v a ž i u o j a j G i m i m o P a . 

neles &ve. Parapijos Salę, 
gražų nuosavą namą, yra nno- m(į g Washtenaw, išpildyti 
latiniai_ "Draugo" įkaityto- „ K o n c e r t ų V a k a r ą . „ 

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

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Cicero, 111. — kun. Juozą* 
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 — 1 0 dd. — Sv-
Jurgio parapijoje, Philadel
phia, Pa. — kun. dr. K. Ma
tulaitis. 

Kovo 4 — 10 dd. — AthoL 
Ma'is. — kun. dr. Juozas Pau-
liukonis. 

Kovo 1 1 — 1 / dd. — šv. 
Jurgio parapijoje, Philadel
phia, Pa. — kun. J. Vosylius. 

Kovo 11 — 24 dd. — &v. 
Jurgio parapijoje, Brooklynr 

N. Y. — kun. Adomas Mor-

Kovo U - 24 dd - Bay D A I N Ų D I E N A 
onne, N. J. — kun. dr. K , 

Ashland Blvd. Auditorium Matulaitis. 
Kovo 11 — 24 dd. — Ne-

wark, N. J. — kun. J. Dam
brauskas. 

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

Kovo 17 — 21 dd. — Ma-
rianapolio Kolegija — kun. 
Petras Malinauskas. 

Van Buren & Ashland Blvd 

Balandžio 21, 1940 
Įžanga $1.00 — 75c — 40c 

Šokiams 35c 
Rengia Chicagos Lietuvių 

Parapijų Chorai 
ir dienraštis 'Draugas* 

Spausdintas žodis popiery 
yra savotiškai galingas ir aš
trus ginklas, kuris valdo vi
są žmoniją ir jos siekimus. 

{Sta. ša) 

URBA Gėlės M > llntiems.. 
Vestuvėms, BuFikie-
tams, l,aidotu\ėini-
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
nr_>» 

joje, 2456 W. 69th St., ir vi
soj Chicagoje žinomas kaip ' 25 metų vedybinio gyveni-
sąžiningas ir įgudęs laikro- mo jubiliejų Jonas ir Domice-
džių taisytojas, sužinojęs, kad le Aleksiūnai, 1329 So. 49th»deimantinio jubiliejaus. Rap. 
vykstantieji į [Argentiną, kuni- Ave., sausio 27 d. Jubiliatai 

jai, geri parapijonai ir rėmė
jai visų gerų darbų. 

Tokiems žmonėms verta pa
linkėti, kad sulauktų net ir 

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 Fairfteld Avenue 

Taip, jau jūs atspėjote — 
tai Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskr. Choras, vedamas muz. 
J. Saurio. Kurie nedalyvavot 
per šio Choro paskutinį pa
rengimą, tai geriausia proga 

kūnas. 
Kovo 11 — 24 dd. 

peth, N. Y. — kun. 
Andriužka. 

— Aras 
Vinea.-

Draugystės šv. Antano mė> | ^fo i r persitikrinti su ga-
nesinis susirinkimas įvyks sek -uu m a: s 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

miadienį, vasario 4 d. š. m. 1 
ma vai. popiet, 8-me mokyk
los kambary. Visi nariai da
lyvaukite sus-me. Taįp pat 
nepamirškite pakalbinti vie-

Vakarą. rengia Liet. Vyčių 
112-ta kuopa, o pelnas skiria
mas Parapijos naudai. Įžan
ga tik 35c. Bilietus galima 
gauti pas kiekvieną narj arba 

DONT BE GREY 
irvytefe. Orr/bak 

look old tad IMI «S4 

Hmr . . . CLAIROL Y o r t 
No blmchinf c+qolr«4 t* 

eoftca efa« hair mhm yo« mm 
CLAIROL. YooTI fc*e tb» 

M H — Dtttranu, 

PADĖKONĖ 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaliimieru. 

na, kita naują aarį nes iki k o m i s i j % ) k u r i susįdeda 
birželio mėn. galime priimti „ . g B a r t k u s > p B a ] u f i S ; T 

j draugiją ir 42 m. amžiaus R a s t u t i s > L g i m ū t i s i r ,r. 
vyrus, tokio amžiaus vyru y- Z u k a g Komisija 
ra Cieeroj daug, tik reikia . _ _ _ 
juos paraginti. Šiame su's-me .-,,_ •.» . • 
išgirsite raporte iš "konstiJ J J ^ I ManjOt lŲ 
tucijos pagerinimo'' komisi- ' MlSlJOS G a v ė n i o j e : 

Į jos, dar tebeserga du dr-jos 
nariai, būtent: I. Simonaitis 

i ir J. Spranaitis, taipgi išgir-
i site kiek dr-jos krepšinio ko-
; manda išiaimėjo, ir ką jie ma-
' no toliau veikti. 
, fonsą Pepalį. RaP-

Vasario 7—11 dd. — Chesr 
jer, Pa. — kun. dr. Kazimie
ras Matulaitis 

Vasario 9-11 dd. — Keno-
sha, Wisc. — kun. dr. Alfon
sas Jagminas. 

Vasario 12—25 dd. — Šv. 

MOW» 

ASSrS. 

MACARONI-
AND-CHEESE. 

READY IN 9 MINUTES 

Skaitykite vien katalikiš- > 
kus laikraščius. į 

ANTANAS MAROZAS 
kuris mirC sausio 14, 1940, lr 
tapo palaidotas sausio 17 d , 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutin) pa
tarnavimą ir palydėjo j} i tą 
neišvengiama inižinyb€s vieta. 

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasisalinhnx i.š mū
sų tarpo, dėkojamo mfisu dva
siškam tėvui kun. Lukošiuį 
kuris atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo siela ir pasakė 
pritaikintą pamokslą. 

DSkojame šv. Mišių aukoto
jams ir gėlių aukotojams. 

Dėkojame graborlui Antanui 
Petkui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jj | amžinastį, 
o mums palengvino perkestl 
nuliūdimą ir rūpesčius. 

Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie paguodė mus 
mūsų nuliūdimo valandoje ir 
pagalios. dėkojame visiems 
žmonėms, kurie dalyvavo lai
dotuvėse; o tau Antanai, lai 
Dievas suteikia amžiną atilsi. 

Nuliūdę Lieka: Moteris Ceci
lija, Dukterys, žentai ir Gi
minės,. 

$25,000 VERTES UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ STOVI JOSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE { ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KA GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO-
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTTPICATE. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D 111 A M 0 T PATARNAVIMAS 
MmDULMnll i t DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

Anthony B. Petkus 
6834 So. Weetern Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2109 

Lachawicz ir Šonai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 
4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

J. P. KAVAL (Kavalauskas). 
naujas pusininkas. Šaukite — 
REPublic 6590. 

Paminklas Lietuvos Konsulo a. a. dr. M. Bagdono, 
kur| pardavė J. P. Ra vai (Kavaliauskas). 

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

TELEPHONE SEELEY 6103. 

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

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenue 
Phone YABd* 1138-1139 

Antanas M. Phillips 
I. J. Zolp 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YABd* 0781-0782 

Albert V. Petkus 4704 S. Western Ave. 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted S t 

Telefonas YAKds 1419 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge1 
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GIRDĖTI 
^ 

Rytoj Važiuojame Į 
Cicero Stadium 

Rytoj, visi vyksime j jau
nuolių suruoštą parengime, 
atšvęsti Lietuvos nepriklauso
mybes 22 metų paminėjimą. 

.Vieta — Cicero Stadiura, 52 
P a r a P* komitetas deda L w p r i e 1 9 tv-> 4 : 0 0 v a L 

pastangų, kad parapijos nau 

Parapijos Naudai Link
smas Parengimas 

North Side. — Vasario 4-
d. mūsų parapijos naudai yra 
rengiamas vakaras su progra-
uia ir šokiais. Bus sulošta* 
gražus veikalas ir po to so

dai vakaras pasisektų. 
Sykiu noriu pranešti, kad 

šį sekmadienį, tuojau po 12 
valandos Šv. Mišių įvyks me
tinis parapijos susirinkimas, 
kuriame išgirsime visų metų 

p. p. 
Programą atidarysime su į-

spūdingu Amerikos ir Lietu
vos vėliavų pakėlimu; kalbės 
Lietuvos konsulas Chicagoje, 
Petras Daužvardis; dalyvaus 

darbuotes raportą, be to, nu- radijo artistai; dalyvauja A 
tiesime planus ateities dar-!Legion Dariaus-Girėno pos-
bams. Svarbiausia, kad išrin 
kus gera ir tinkamą komitetą, 
kuris turės darbuotis ir rū-tininkai; įteikimas trofėjų lie 

tas, taipgi Edison postas; da
lyvaus garsūs lietuviai spor-

Vasario 4 d-, " Garsus Var
das Lietuvaičių'• rengia Sa-
die Hawkins Dance, Liberty 

Įttrove Hali, 4615 So. Mozart 
St. panga 35 centai. Bus 
door priz-es. Pelnas geram 
tikslui. 

Prašomi lietuviai ir lietu
vaites kuo skaitlingiausiai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija rengiasi pagerbti 
vieną -savo pirmutinių narių 
ir jos steigėjų, būtent, Dr. K. 
Draugelį. 

Dr. Drangelis baigė dentis-
terijos mokslą dar 1913 m. 
Vadinasi, tais laikais, kada 

, . . v. y , . , , (Amerikos lietuvių tarpe pro-
atvykti i si šokių vakarą, kur , . , • , . • . , - , 

' fesionalas buvo didele rete-

Fnu.eta.ua, jog dingo penki ehicagiečiai skridę orlaiviu iš Montevideo U ™ ™ ' 
Eio de JaneiVo. Du jė, lakūnas James Alton ir jo motina lialiko oriam San Antoiuo. l e 
xa's. (Acme telephoto) ^ _ _ _ _ ~ — — — — 

Rytoj Dr-jos "Lietuvos* Legij<mierių Bankietui Ryt Mūsų Vakaras 

gražiai galėsite pasilinksmin 
ti ir apart to atliksite gerą 
darbą. 

Mrs. A. Jasper 

tuvių čempijonams; dainos, 
muzika: 

Lauksime daug įžymių sve
čių atsilankyti į parengimą. 
Pasižadėjo dalyvauti miesto 
majora's, Edward J. Kelly, ir 
Cicero miesto valdininkai* 
Lietuvos ordenų kavalieriai, 
dvasiškija ir eile kitų. Taip 
gi atvyks svečių iš kitų mies 
tų. 

Gerb. Cbicagos visuomene 
— priimkite šį pakvietimą ir 

^ ^ ^ atsilankykite rytoj į Cicero 
rapijos naudai linksmą paren! Stadium. Ši švente mums yra 
girną; matysite gražų vaidi-j kbai brangi, ir lai nei vienas 
nimą. ir linksmai pasišoksite. Betuvk neatsilieka nepaminė-

Komediją 2-jų veiksmų J§s jos. 
" Išnuomojamas kambarys *\ Privažiuoti galime su 
vaidins.- S. Ebenskaite, A. Va- "Douglas Park" eleveiteriu 
laiciūte, J. Kupčiūnas, W . | a r b a Suburbau gatvėkariu. 

pintis visais parap. reikalais 
per ištisus metus. Siame susi
rinkime tikimasi susilaukti ir 
mūsų parap. veiklaus jauni
mo, o, gal, pateks jų ir į pa
rap. komitetą. 

Taigi dar kartą primenu vi 
šiems northsidiečiams, kad šis 
sekmadienis yra visas paves
tas, kad visi parapijonai pa
sišvęstų bei pasidarbuotų pa
rapijos reikalams. Skaitlingai 
atsilankykite į parap. metinį 
susirinkimą ir gausingai susi
rinkite į rengiamą vakare pa-

Ūkininko" Koncertas 
Su Šokiais 

Rytoj, West Side svetainė
je, 2244 W. 23rd Place, pra
dedant 5:30 valandą vakare, 
'skambės gražios dainos ir 
rinktine lietuviška muzika. 
Taipgi bus gražus teatras, ku
rį išpildys atsižymėję artis
tai. 

Visą programą išpildys Chi 
cagos garsusis Lietuvos Vy
čių choras, vadovaujant muz. 
J. Saurio. Kaip žinome daug 
kartų Chicagos lietuviai gėrė
josi L. Vyčių choru, kuris per 
ilgus metus linksmina lietu
višką publiką ir taipgi ryt 
vakare užtikrinta visiems pa
sidžiaugti gražia programa. 
Choras susideda iš gerų dai
nininkų, solistų, artistų ir šo
kėjų. Po programo bus šokiai 

Prisiartinant 
Vasario 4 jau čia. Dar yra 

vietos ir tikietų norintiems 
dalyvauti Legijonierių ban-
kiete, kurį rengia Dariaus-
Girėno postas 271, sekmadie
nį, vasario 4-tą, 4:30 po pietų 
naujoje American Legion Da-
rius-Girenas Memorial salėje, 
4416 S. Western Ave. 

Paruošta gana puiki prog
rama, garbūs svečiai, kurie 
pasakys trumpas įspūdingas 
kalbas, keletas artisčių mer
gaičių, kurios vaidina didmies 
ty teatruose, parodys nepa
prastai gražų show. Taip pat 
sarsi orkestrą ir šokiai. 

Reikalaudami tikietų arto 
kokių informacijų kas link 
bartkieto kreipkitės pas ren
gimo komisijos įpirmininkij 
Wm. Kareivą, phone Yarch 

Nekalto Prasidėjimo Mote
rų ir Merginų dr-stės 25 m. 
jubiliejaus bankietas įvyks 
vasario 4 d., Nekalto Prasid. 
.parapijos salėje, 4400 So. Ca-

,. . 1 • i i lifornia ave. Pradžia 5 vai. 
Sekmadieni, sausio 1 Įvykoj • • " .,_ . . . vak. Prie durų dovanos. Ti-dr-jos Šv. Petronėlės metinis i . t . _ 

susirinkimas Šv. Jurgio par. 
svetainėj. Narių atsilankė 

kietai 75c. 

skaitlingas būrys. 
Pirm. R. Mazeliauskiene ati 

darė susirinkimą. Jai atsisa
kius iš pirm. vietos išrinkta 
K. Dauseniene. Nares ramiai j 
apsėjo ir atydžiai klausėsi nu
tarimų. 

Pereitais metais neturejo-

Dainuos 20 kp. sąjungietes. 
Baletą šoks Kvietkutes vai
kučių duetas. 3 mergaites iš 
Cicero — Brone ir Agniete 
Jurgeliūtes ir St. Gedvilaite. 
Prie piano Valerija Kriaučiū-

! naite. 

Bagentas, A. B., dialogą "Se
nas Ūkininkas ir Panele Pa
drik^'^čfcefi lra Bazį 
tS ir P. Sriubas, P 

Lietuvy t is 

Po programo — šokiai ir 
bendras pasilinksminimas. 
* b a k s i m e Jūsų! Bff. B. 

Gražus Marijonų 
Rėme JŲ Parengimas 

NORTH SIDfc. — Vasario 
1 d. Marijonų Rėmėjų 1-mas 
skyrius turėjo jaukų paren
gime]}, į kurį susirinko gra
žus būrelis geradarių ir links
mai žaidė ir praleido gražiai 
laiką. Vakarėlyje matėsi gerb. 
kteb. kun. J. Šaulinskas ir pa
galbininkas tėvas Kazlauskas, 
pranciškonas ir taip pat da
lyvavo Marijonų Remejų I>r-
jos dvasios vadas, kun. Juo
zapas Dambrauskas, kuris 
buvo pirm. A. Bacevičiaus pa
kviestas tarti žodį. Kun. Dam
brauskas karstai dėkojo susi
rinkusiems ir džiaugėsi, kad 
Tėvai Marijonai turi tiek ge
rų žmonių, kurie padeda sa
vo parama palaikyti gražią
sias Tėvų Marijonų įstaigas, 
ir auklėti tą jaunimą, kuris 
trokšta būti kunigais vienuo
liais, bet dėlei neturto, šio 
tikslo atsiekti negali. Baigda
mas savo kalbą, dar kartą 
dėkojo ir prašė, kad ir atei
tyje padėtų bendradarbiauti. 

Visi tie, kurie prie šios pra
mogos rengėsi ir dirbo, ma^ 
tyt, kad iš to susilauks ir 
gražaus pelno, kuris skiria
mas seimui1 kuris įvyks sek
madienį, vasario 4 d., šv. An
tano parap. Tat, garbė jums, 
malonūs north saidieeiai, kad 
jūs mokate dirbti ne vien tik 
parapijai, bet ir kitiems gra
žiems tikslams, I , K. 

išteisino Tris 
Streikerius 

Kaltinami žiaurumu, trys 
streikieriai, Steve Mizialko, 
Walter Zaker ir Michael Keg-
lovitz, išteisinti. Streikas įvy
ko Copper and Brass Co., 
2200 N. Natchez Ave. 

Padidėjo Judėjimas 
Chicago Surface Lines pra

nešimu tarp vasario 1, 1939 
m. ir sausio 31, 1940 m. gat-
vekariais naudojos 2,879,108 
žmonės daugiau negu kitų me
tų tuo pačiu laikotarpiu. 

prie rinktinės Henry Peters 15350, arba Darius-Gircnas Mt 
orkestros, vadovaujant drau- morial Hali manadžerį Jofsepi 
gijos nariui, Petrui Rudakui. Kibort, tdft'ephone Lafayette 

Kviečiame draugijos narius 8484. 11 
ir lietuvių visuomenę daly- R * n g i m 0 įnmisija deda pa 
vauti dr-joT'"Lietuvos Ūki-1 " ^ - '* 
ninko'! metiniam parengime, 
Vakaro rengimo komitetas, D. 
Šlapelis, J. Martinku's ir P« 
Fabijonaitis kuo gražiausiai 
viską prirengė ir praneša, 
kad visi, kurie atsilankys 
linksmai vakarą praleis. 

Dar primintina, sulyg nu
tarimo, kad kiekvienas narys 
kuris neatsilanJkys į šį kon
certą turės užsimokėti po 
$.80 į finansų knygą. Irgi vi
siems norintiems bus proga 
įsirašyti į dr-ją " Lietuvos Ū-
kininko", nes įstojimo mokes
čiai bus pigesni, t. y. nuo 16 
iki 25 metų veltui, o nuo 25 
iki 40 metų pusė įstojimo. 

Tat, visi rytoj dainuosime, 
šoksime ir linksminsimės dr-

tv J J. 

Kom. 

tangas, kad padaryti šį bau 
kietai iškilmingiausiu ir visu* 
patenkinančiu. 

Su šiuo pranešimu rengiu t. 
komisija kviečia ir tikisi 
skaitlingo svečių atsilankymo, 
labiausiai aukotojų, svetaine 
statymo rėmėjų, kurie koki u 
nors būdu prisidėjo ir pa
lengvino įvykinti tą nors ia 
bai sunkų, bet naudingą it 
prakilnų lietuvių visuomenei IJvairŪS 
d a l b a V f o v i l r t r r a c į a n e l r a c I * 

Be programos gardūs val-
. . ,. v 'gi&i šokiai ir laimėjimai. Va

rne nei vienio ligonio, šiais' _ . _ _ •«"„. , 
, . T7. , 1 karo vedėja J. F. Eudeikienė. metais tunme tris: \mcentą T̂  . . . *_ T. , , . r^ xr Komisija P. Ercienė, Novic-Dambrauskienę, O. Kamarau-;, . . z7 _ . p 

!• . c T J . • ^ kiene, Strackienė, Protapienė. 
skienę ir S. Degimienę. Po ' y f 
apsvarstymo ligonių raportų, 
išrinktos darbininkės meti
niam vakarui, kuris įvyks sek
madienį, vasario 4 d., G vai. 
vakare, Lietuvių Auditorijoj. 
Rengimo komisija E. Juciene, 
R. Žilvitienė ir jA. Vaicekaus
kienė darbuojasi surengti 
linksmą vakarą su dainomis. 
Paimta šauni orkestrą. Įžan
ga 25c. ypatai ir bus 3 "door 
prizes." Taipgi per šį rengia
mą vakarą bus dovanos duo
damos narėms išbuvusiom dr-
joj 10 ir 20 metų, kurios ne
ėmė ligoje pašelpos. 

Per 10 metų njeėmė pašel
pos narės: A. Vaicekauskiene. 
P. Lopšienė, J. Seškauskieną 
A. Bružas ir M. Kaminskienė. 
Per 20 metų: K. Skrebienė, 
F. Kieža, A. Vinskienė, A. 
Ivanauskienė, P. Bartušienė 
ir A. Gečaitė. 

nyl)€. Tokiu būdu jis savo 
profesijoje dirba per 25 su 
viršum metų. 

Ieškoma Bandito Siau
riai Sumušusio 
Moteriškę 

Policija pataria šeiminin
kėms neįsileisti nepažįstamų 
vyriškių, nes vienas tokių 
sunkiai sužalojo Mrs. Leoną 
Conner. 

Nepažįstamasis, apie 25 me
tų amžiaus vyriškis pasibeldė 

į Mrs. Conner duris. Jis sa
kėsi esąs dekoruoto jas ir pa
siųstas namų savininko pe~- . 
žiūrėti butus. 

Jai apsisukus, vyriški* 
smogė švinine lazda. Ją išgel
bėjo tam pačiam aukšte gy-
venas buvęs policininkas Em-
il Huerman, kuris užpuoliką 
išsivijo. 

D Z I M I D A S 
Bismarck Alaus Išvežiotojas 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į-

staigas, piknikus ir 1.1. 

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą. 

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401 

• » 

h-

y-

Frank Krasauskas ; 

I Š K I L M I N G A S 
ATIDARYMAS 

Šeštadienį ir sekmadienį, 
vasario 3 ir 4 d., 1940, Wal-
ter ir Marcella Kavaliauskai 

jos "Lietuvos Ūkininko' k o n Į r e n g i a y ^ ^ ^ atįdarymą 
certe. Programa prasidės ly
giai 5:30 vai. vakare. Įžanga 
40c — šokiams 25c. 

G. Praninskaite 

Walter's Taverno, 4358 So, 
Maplewood Avenue. 

Ta proga pp. Kavaliauskai 
prirengė skanių valgių pavai
sinti visus atsilankiusius. Taip-

PraŠymaS gi bus ir gera muzika, prie 
Mylimieji Amerikos Lietuviai! j kurios visi galės linksmai pa

sišokti. Visi žviečiami atsi
lankyti ir linksmai laiką pra
leisti. 

(Skelb.) 

Chieagote Building Trades 
komiteto pirmininkas, Patrick 
F. Sullivan patrauktas atsa
komybėn fedieralio antitrustų 
byloj. (Acme telephoto) 

Padėkite neturtingam klie 
jrikui baigti kunigystės moks
lus. Pabūkite man tarsi tuo 
antru tėveliu ar motute ir pa
dėkite man išbristi iš to sun
kaus skurdo. O ypatingai 
prašau Jus, brangūs Broliai 
ir S€'sės Tretininkai, neatmes
kite savo sanbroiio prašymo. 

Už kiekvieną nors ir men
kiausią auką kasdien pinsiu 
Dievui už Jus maldos vaini
ką, o paskiau už Jus auko
siu tą Išganymo Taurę. 

Klier. Jonas Šova, 
Kunigų Seminarija, 
Telšiai — Lithuania. 

SKELBKITĖS DRAUGE ft 

Labdarių Sąjungos 23 kuo
pa rengia priešužgavėnines 
vakaruškas šiandien, vasario 
3 d., 7 vai. vak. Notremų na
muose, 6624 So. Talman Av. 
Bus visokių įvairenybių, kaip 
tai dainų, šokių ir žaidimų. O 
jau užkandžių ir skanių gė
rimų tai iki valios. Įžangos 
vos tik 15c su išlaimėjimu. 
Tad, Marąuette Parko ir apy
linkės labdariai ir svečiai šir
dingai esate kviečiami daly
vauti šiose vakaruškose, nes 
turėsite pilnai užsiganėdini-
mo ir "good time" ir tuo pa
čiu remsite labdaringąjį dar
bą, nes visas pelnas eina sta
tybai prieglaudos seneliams 
namo fondui. Lauksime jūsų 
malonaus atsilankymo. 

Labdariai 

: ^ 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA B A T H S 

- v RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ V ANŲ 
Užlaikom elektrikinį kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, ir 
caro kambarius- Suteikiame elektiikinius ir švedų masažus. Fagel-
bėsime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

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

ALEX ALIŠAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

So. Western Avenue 
REPUBLIO 6051 

^ imn'"i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniimiiiiiiiniiuiiiwiiii^'''''^iiiiiiiiiti 
5 SKOLINAM PINIGUS s 

ANT 1-MĮĮ MORGIČiy 
' . ' - - r\ 1 

u ' '7 
9: 
3 

Kiekvienos ypątos padėti pinigai yra apdrausti iki 15000.00 per 
s Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States 
E Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31% 

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

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

. I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION | 
^KUiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiuinimiiiiimmniiiiiiiJi 

http://Fnu.eta.ua
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MINĖKIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE 
asg^gg^^s^^a^š'^s^^^^^ ttm^*MwaemMJ#^Mu&to9m^^ 

RYTOJ, VASARIO 
Programe dalyvauja: Chorai, Radio Žvaigždes; Bus Muzi

ka, Komedija ir Kiti Įvairumai. 
Kalbės Prof. K. Pakštas ir Lietuvos konsulas P. Dauzvardis. 

CICEROS STADIJONE 
w 

19 th St. I r 52nd Ave., Cicero, III, 
Po Rimto Programo Bus Floor Show, Cabaret Party, 

Vaudeville ir Šokiai. 

P R O G R A M O P R A D Ž I A L Y G I A I 4 : O O V A L A N D Ą P O P I E T Ų 
tm,^M&^^^^j*&MB^M 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS ARTINASI 

Patrijotine Chicagos lietu
viu visuomene, 18 d. vasario, 
iškilmingai švęs 22-ras Lie
tuvos nepriklausomybėj su
kaktuves, erdvioj vidurmies-
čio salėj, kuri randasi 32 W. 
Randolph St. 

Tą dieną, kiekvienas lietu
vis turėtų dalyvauti toje di
džioje mūsų tautos šventėje, 
pasidžiaugti, kad mūsų tau
ta ilgai vergavusi kitiems, da
bar yra laisva ir nepriklau
soma, pasidžiaugti, kad ta 
mūsų tautos šventove, Vil
nius su Oedimino pilim, gra
žinta Lietuvai, su juom gra
žinta mūsų tautos didingos 
praeities prisiminimai. 

Šio paminėjimo, vasario 18 
•d. programos išklausymas, 
bus lygus išklausymui atskai
tos iš mūsų tautinių darbų, 
kurią kalbomis, trumpomis 
bet aiškiomis pateikė aukšti 
Lietuvos valdininkai, kalbo
mis ir puikia muzikalia prog
rama persikelsime kelioms 
valandoms į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą, 

Minėdami tas Lietuvos ne
priklausomybes sukaktuves, 
minėkime jas su ta dvasia •& 
prakilnumu, kaip amerikie
čiai mini 4-tą dieną Liepos 
— Amerikos nepriklausomy
bes sukaktuves. 

Išeivijoj gyvendami ameri
kiečiai, kaip antai, Londone, 
Paryžiuje, Kaune ir kitur, tai 

mas pinigų, kad tik padarius 
įspūdingesne ta brangią tau
tos šventę. 

Liepos 4-tą dieną, Kaunas 
išrodo Amerikos miestu, pa
sipuošia Amerikos vėliavomis. 
Mes Chicagos lietuviai turė
tumėm imti gražų pavyzdį iš 
svetur gyvenančių amerikie
čių, ir taip pat švęsti savo 
seąos tėvynės nepriklausomy
bes sukaktuves. 

Papuoškime savo namus tą 
dieną, m ū s ų s e n o s i r n a u j o s 
tėvynes vėliavomis, susirinki
me skaitlingai į tą dvasinę 
tautinę puotą, kurią rengia 
Chicagos Lietuvių Kom., 32 
W. Randolph St., programa 
prasidės 2 vai., pasibaigs 5:30 
po pietų, įžanga tik 25c as
meniui. B.J.J. 

rio 4-tą, parapijos salėj, an
trą valandą po pietų. 

Visos narės kviečiamos bū
tinai dalyvauti, ir primename, 
kad dabar yra laikas užsimo
kėti savo metinę duoklę 1940 
metams. Valdyba 

Brighton Park. — &v. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 6 sky
riaus susirinkimas įvyks sek-
mad., vasario 4 d., 3 vai. po
piet, mokyklos kambaryje. 
Prašome rėmėjas skaitlingai 
susirinkti ir naujų narių at
sivesti. J. R. 

Prof. Pakštas Chicagoj 
Vakar į Chicagą grįžo prof. 

Kazys Pakštas, kuris šiomis 
dienomis skaitys paskaitas 
Chicagos Universitete. Be to, 
prof. Pakštas dalyvaus jau
nųjų rengiamam Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjime, 
Cicero stadijone, sekmadienį 
vasario 4 d. 

Town oį Ijūke. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 4 d., 1 vai. popiet, Šv. 
Kryžiaus parapijos mokyklos 
kambaryj. Visos narės prašo
mos skaitlingai susirinkti. 

Valdyba 

Toįvn of Lake. — Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 1 sky
riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 4 
d., 2:30 vai. popiet, Šv. Kry
žiaus parap. mokyklos kam
baryj. Visos rėmėjos prašo
mos skaitlingai susirinkti. 

Valdyba 

susirinkimus, kad nustatytų 
ar yra studentų tarpe komu
nistinės propagandos. 

Klausimas iškilo, kai moki
nių grupė įkūrė American 
Students Union. Dies komisi
ja pavadino ASU komunisti-

Susirinkimai 
Marąuette Park. — Šv. Ka

zimiero Akad. Rėmėjų 8-to 
skyriaus mėnesinis susirinki-

dienai praleidžia dideles su-1 mas įvyks sekmadienį, vasa-

Bridgeport. — Dr-jos Šv. 
Petronėlės susirinkimas įvyks 

Į sekmadienį, vasario 4 d., 1 v. 
popiet, parapijos svetainėj. 
Narės malonėkite pribūti, nes 
vakare bus dr-jos balius Lie
tuvių Auditorijoj. 

A. Laurinaviche, rast. 

Lietuvių Keistučio Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 4 d., 12 vai. dieną, 
Hollywood svet., 2417 W. 43 
[St. 

Duoklės bus priimamos nuo 
10 vai. iš ryto. Malonėkite at
silankyti. 

Helen Chapas, rast 

Mr. and Mrs. Rupšlaukis 
Ateinantį sekmadienį, vasa

rio 4 d., ^Antano ir Marijonos 
liupšlaukių namuose bus 
cKkugsmo diena, nes jie mi
nės savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves. Bus at
liktos Jypudingos apeigos Gi
mimo Panelės Šv. bažnyčioj, 
Marąuette Parke, 10:30 vai. 
ryte. Puota bus 3 vai. po pie
tų, Marąuette Hali svetainėj. 

Bažnytinėse ceremonijose 
dalyvaus didelis vestuvių pa
radas su 25 pamergėmis ir 
pajauniais, ir Antano ir Ma
rijonos Rupšlaukių vaikai: 
dukterys Bernice, Frances ir 
Dolores ir sūnus Antanas Jr. 
Yra pakviesta a$ie 300 žmo
nių dalyvauti vakarinėje puo
toje. 

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, 111. 

ne. Todėl ir vedamas tyrinė
jimas ar iš tikrųjų mokykloj, 
kur mokomi aštunto ir devin
to skyriaus vaikai, yra veda
ma komunistinė propaganda. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Jrengta pir 
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 — Engiewood 5883. 

Res. — Englewood 5840. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Tee luvėm. Krikštynom Ir Kito 
klem Bankletam Suteikiam Pa 

tarnavimą. 

( inkam— Patarnavimas V M 

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

Tel. Victory 9670 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero RYTMETINIU 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
„ „ u n i t u i B STOTIES 
PROGRAMŲ 1480 KC 
i •ivuii r 1 0 ; 0 0 V A L R y T 0 

W.HJ.P. 

Standard Club 
Avalui Degtine—100 Proot 

BOTTLED m BOND 
Nėra Geresnes Degtine* 

nž Tokią Kainą 
TIK $1.00 P T . f l prt 
4-5 KTOrtoi.vl'DU 

Reikalaukit 
8AVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ 
15c* 5555 

I fUTUAL LIQUOR OOMPANT 
Distributoriai 

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

CLASSIFIED 

gavote laiško, malonėkite at
sišaukti šiam susirinkime. 

Nut. rast. Fr. Bakutis 

Brighton Park Moterų S% 
gos 20 kuopos susirinkimas i 

i 

sekmadienį, vasnrio 4 d. 2:301 
vai. po pietų mokyklos kam- į 
baryj, o po susirinkimo choro 
praktika, vadovaujant p-lei 
Ivaškevičiūtei. Atsilankykit 
visos kaip galint anksčiau, 
nes bus daug įdomių prane
šimų. Koresp. A. P. 

"DRAUGO" 1940 GARBĖS RĖMĖJAI 
Tevų Marijonų Kongregacija $100.00 
Jo Malonybė Prelatas Kun. M. Krušas $100.00 
Kun. H. j . Vaicannas $100.00 
Kun. Ig. Albavicius $100.00 
M. Šveikauskas $100.00 
Kun. J. Vaitekūnas $103.00 
Kun. Pr. Juras $100.00 
Ona ir Antanas Kasputis $100.00 
Jonas Brenza $100.00 
B. ir J. Naujokai $100.00 
ĮA. Leščinskiene ••« $100.00 

,Viso $1,127.00 
Aeiū Aukotojams už prisidėjime prie "Draugo" Spaustu

ves Mašinų Fondo. 

Simano Daukanto Draugija 
laikys mėnesinį susirinkime 
sekmadienį, vasario 4 d., 12 

| vai. dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj, 3133 S. 
Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, todėl kiekvienas 
draugas būtinai privalo at
vykti, nes turime naujų rei
kalų svarstymui. P. K. sekr. 

Tyrinėjama Komuni-
sty Veikimas 
Mokykloj 

Šią savaitę garsioj Francis 
Parker mokykloj tėvai laiko 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

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

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

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

AtsiSaukite: 2839 East 79th St. 

| RENDOlf KAMBARIS 
Rendon kumbaris. tinkamas pavie
niui vaikinui "Karštu vandeniu ap
šildomas, prie mažos šeimynos; arti 
gatvėkariu linijos. 2-.ras aukštas. 
Atsišaukite: 8137 West 38-tli Place. 

i TeL Lafayette 1733 

PARDAVIMUI 
4 fletų kampinis, $9,500.00, arba 
mainysim. 2 fletų kampinis, prie 
Marąuette Parktų $8,250. arba mai
nysim. . . . . - ' -

Kitose Vietose: Krautuvė ,ir 3 fle-
tal- $2,500.00 4 fletų medinis $1,-
250. 4 fletų mūrinis: $4,.000., arba 
mainysim. 4 fletų mūrinis, {kurtas 
Tavernas, šokių salė, $8.000 arba 
mainysim. Medinis namas su plotu 
žemės prie 105-tos,; galite laikyti 
paukščių arba karvių, $2,600. 

I Teisingas patarnavimą*: 
Charles Urnich, 2500 W. 63-rd St. 

2-ros lubos, kambarys 4. TeL Pros. 
6025. Klauskit Mr. Umik. 

; • : 

Bridgeport. — Draugystė 
Saldžiausios Širdies .Viešpa
ties Jėzaus laikys mėnesinį 
susirinkimą sekmadienį, va
sario 4 d., 1 vai. po pietų, 
Chicago Lithuanian Commu-
nity Center, 3133 S. Halsted 

| St. Narių buvimas būtinai rei 
'kalingas, nes yra daug svar-
bių dalykų aptarti. 

Pastaba: Kuriems nariams 
pripuola garbės ženklas uč 
nesirgimą per 12 metų, o ne-

Drobė Paklodėms ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriaį 
Panbiakos, Pirštinės ir Ke
purės. 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. 

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 VĄ% nž pa
dėtus pinigus. Duodam pa- &į| 
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

« 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAN A8SOCIATION 
O F CHICAGO 

JUSTJLN MACKIEWICH, 

Chartered by U. S. Government 
SAVINGS FEDBRALLY 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAL.: 9 iki S p. p. TrefladL: t iki H ; P 0 p. fteštad.: 9 Iki 8;0O •* • . 

PAIEŠKAU PUSININKO , 
Paieškau pusininko taverno biznyje; 
gali būti vyras ar moteris. Biznis 
gerai išdirbtas. Atsišaukite: 9 5 t W. 
71st St., Chicago, Dl 

REIKALINGA MERGINA 
Reikalinga, mergina namų ruošos 

darbui. Nėra skalbimo. Nereikia pa
silikti. $8. Geras namas. North 
Sideje. Tel. LONgbeach 1416. 

PARDAVIMUI NAMAS 
3-aukštu mūrinis namas. I — • 
kambariu f lėtai; 2-karu mūrinis ga-
radžlus. R e n d u $70.00 J menes}. Tu
ri būti greit parduotas. Namas ran
dasi po num: 2316 West 2Srd Place. 
Speciale kaina $5.250.00. Atsišau
kite; B. R. Pietkiewicz. 2608 West 
47th Street. Chicago. IBinoia. 

ATYDA! 
Taisau visokiu rūšių siuvamas ma
sinas, taipgi prosinimo ir skalbimo 
mafilnas. Reikale kreipkitės J: 
J. Kudirka. 45S9 S. Washtenaw A T „ 

Chic&po. minols 

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

Savininkas; 24S& W. 71at S t 

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Pardavimui medinis namas. 2 fle-
tai po 4 kambarius. 424* S. 
Avenne — Chicago. 

PARDAVIMUI NAMAS 
9 kambarių medinis namas. 

Itu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžiuą 11111 
8o. Albany Ave. Atsišaukite: ~ 
I v 4RSS •R*re*»n»n 

NAUJAUSI K GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Furn i tu re House. Inc. 
» T H 1 HOMJ9 OF F I T O FURNITURE** BINCB 1904 

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

PARDAVIMUI PIGIAI 
Kas nori pigiai pirkti Marąuette 
Parke, mūrtnf narna, krautuvę ir f 
fletis? Apšildomas. Savininkas mai
nys ant lotu ar kitokios mažos nuo
savybės, kad ir ne Chicagoj. Maty
kite ar rašykite* 

JOE VTLIMAS. 
6800 So. Maplewood Ave. 

Tel. Hemlock 2323. 

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

JOE VTLIMAS, 
. 6800 So. MapIewood Ave. 

Tel. Hemlock 2323. 


